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APBALVOJUMI ■

ANNA JEGOROVA
 IECELTA 

PAR ATZINĪBAS KRUSTA 
VIRSNIEKU

Saskaņā ar Valsts prezidenta un 
Ordeņu kapitula 2022. gada 17. oktobra 
lēmumu Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 
35 personībām, Viestura ordenis – 24 
personībām un Atzinības krusts – 22 
personībām, informē Valsts prezidenta 
kanceleja.

Latvijas valsts apbalvojumi piešķirti 
cilvēkiem, kuri ar savu godprātīgo, 
nozīmīgo darbu, aktīvo pilsonisko stāju 
un uzticīgu kalpošanu Latvijai godam 
pelnījuši augstāko valsts atzinību.

Valsts apbalvojumus saņem izcilas 
personības visdažādākajās jomās no visas 
Latvijas. Tie ir mediķi, kuri drosmīgi un 
pašaizliedzīgi rūpējās par sabiedrības 
veselību un drošību Covid-19 pandēmijas 
apstākļos, izcili kultūras darbinieki, 
Nacionālo bruņoto spēku karavīri un 
zemessargi, robežsargi un Valsts drošības 
dienesta un Valsts policijas amatpersonas, 
kuras sargā mūsu valsts drošību, tiesu 
sistēmas pārstāvji, zinātnieki, skolotāji, 
uzņēmēji, veterinārārsti, lauksaimnieki, 
pašvaldību darbinieki, vēsturiskās 
atmiņas un kultūras mantojuma kopēji un 
sabiedriskie darbinieki.

Ordeņu kapituls 17. oktobrī nolēma par 
sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā 
apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par 
Atzinības krusta virsnieku Augšdaugavas 
novada Sociālā dienesta vadītāju Annu 
Jegorovu. 

Anna Jegorova jau vairāk kā 25 gadus 
veic sociālo darbu novadā, kopš 2012. 
gada 1. maija ir novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja, tāpat ir Baltijas 
Starptautiskās akadēmijas Daugavpils 

fi liāles pasniedzēja, biedrības ”Kalupes 
kopienu atbalsta centrs “Vitrāža” valdes 
priekšsēdētāja un biedrības “Sieviešu 
klubs “Astras”” valdes locekle, Latvijas 
Sarkanā Krusta Augšdaugavas komitejas 
priekšsēdētāja. Kopš 2013. gada Anna ir 
arī Latvijas Pašvaldību Savienības veselības 
un sociālo jautājumu komitejas locekle 
un Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienības valdes locekle.

2019. gadā konkursā „Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā 2019” Anna Jegorova 
ieguva balvu nominācijā “Labākais vadītājs 
sociālā darba jomā 2019”.

Augšdaugavas novadā, atbalstot Annas 
iniciatīvu, ir izveidota pirmā pašvaldības 
mobilā brigāde, kas sniedz palīdzību 
vientuļiem lauku iedzīvotājiem, kuriem ir 
grūtības apkopt sevi, savu vidi un mājokli. 

Tāpat Anna ir sniegusi ieguldījumu 
jaunu iniciatīvu attīstībā pašvaldības 
sociālo pabalstu sistēmas uzlabošanai, 
palielinot pabalstu klāsta daudzveidību, 
veidojot mērķtiecīgu un ilgtspējīgu atbalsta 
sistēmu mazaizsargātajām klientu grupām.

Anna Jegorova koordinēja vakcinācijas 
pret Covid-19 procesu novadā, īstenojot 
mobilo vakcināciju sadarbībā ar NBS, lai šo 
pakalpojumu varētu saņemt ikviens novada 
iedzīvotājs. 

Tāpat novada Sociālais dienests Annas 
Jegorovas vadībā sniedz maksimālu 
atbalstu Ukrainas bēgļiem, nodrošinot 
šiem cilvēkiem pagaidu dzīvesvietu un 
nepieciešamo palīdzību.  

Pateicoties Annas Jegorovas vadīto 
biedrību realizētajiem projektiem, Kalupes 
pagastā izveidots hokeja laukums ar 

 VANDA KEZIKA 
SAŅĒMA 

LATGALES PLĀNOŠANAS 
REĢIONA AUGSTĀKO 

APBALVOJUMU

9. novembrī pasākuma “Latgales 
diena 2022” norises laikā Latgales 
Plānošanas reģions īpaši sumināja 
cilvēkus, kas savu mūžu nesavtīgi 
veltījuši Latgales attīstībai. Par ilggadēju, 
godprātīgu, pašaizliedzīgu un augsti 
profesionālu darbu Latgales labā ar 
Latgales Plānošanas reģiona augstāko 
apbalvojumu – atzinības rakstu “Par 
mūža ieguldījumu” tika apbalvota Vanda 
Kezika.

Vanda Kezika bijusi 7. Saeimas 
deputāte, fizikas skolotāja, daudzus 
gadus veltījusi izglītības sistēmai. Vanda 
Kezika vairāk nekā piecdesmit gadus 
veltījusi Daugavpilij un Daugavpils 
novadam, strādājot dažādos amatos 
pašvaldības struktūrās. Ilgus gadus viņa 
strādājusi par izpilddirektori, vispirms 

Daugavpils novada domē, bet pēc tam 
Augšdaugavas novada domē.

Šo nozīmīgo apbalvojumu pasniedza 
bijušais Latvijas Valsts prezidents 
– Raimonds Vējonis, veltot Vandai 
Kezikai sirsnīgus vārdus: “Katrā mājā ir 
sava dvēsele, un Augšdaugavas novada 
pašvaldības dvēsele ir Vanda Kezika, 
kas saņem Latgales plānošanas reģiona 
augstāko apbalvojumu – atzinības rakstu 
“Par mūža ieguldījumu”. Lai kvalitatīvi 
veiktu savu darbu, darbu ir jāmīl, svarīgi 
lai šī mīlestība starotu ik uz soļa, kur šis 
cilvēks parādās.”

Avots: Latgales plānošanas reģions

tribīnēm un sportistu ģērbtuvēm, izvietoti 
āra trenažieri, jau 13 gadus darbojas bērnu 
un jauniešu dienas centrs, paši jaunieši 
mācās rakstīt projektus, organizētas 
apmācības arī sociālajiem aprūpētājiem, 
uzlaboti vecu un vientuļu cilvēku dzīves 
apstākļi, organizētas ekskursijas, radošas 
nodarbības bērniem un vecākiem, apkopots 
un izdots atmiņu krājums ar vēstures 
liecībām „Kalupes „sibīriešu„ stāsti” u.c. 

Annas Jegorovas darba pamatā ir 
profesionalitāte, koleģialitāte, demokrātiska 
pieeja, atbildība, patiesums, cieņa un 
kompetence. Savā darbā viņa ir objektīva, 
taisnīga, piemīt elastīgums pielāgoties 

dažādām situācijām, komunikācijas 
spējas, iedvesmojot tos, kuriem ticība sāk 
pietrūkt, un fascinējošs talants ieviest 
miermīlīgu noskaņu situācijās, no kurām 
šķietami nav izejas. Anna ar entuziasmu 
spēj veicināt līdzcilvēku motivāciju risināt 
savas problēmas un tiekties uz izaugsmes 
iespējām. Kā vadītāja viņa prot  radīt 
pozitīvu darba vidi sociālā dienesta 
darbiniekiem, par ko liecina gadiem 
saliedētais kolektīvs.

Foto: Valsts prezidenta kanceleja 
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■ VALSTS SVĒTKOS

 SVĒTKOS 
PAŠVALDĪBA 

PATEICĀS NOVADA 
IEDZĪVOTĀJIEM

16. novembrī notika 
pasākums par godu Latvijas 
Republikas proklamēšanas 104. 
gadadienai. Uzrunājot klātesošos, 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Arvīds 
Kucins uzsvēra, ka pirmo reizi šie 
svētki tiek svinēti pēc teritoriālās 
reformas jaunizveidotajā 
Augšdaugavas novadā. “Daugavas 
abos krastos tagad esam kopā, 
gan Latgales, gan Sēlijas daļa. 
Svētkos novadnieki ieklausās viens 
otra tradīcijās, dziesmās, valodas 
bagātīgajās niansēs un izteiksmēs, 
sacenšas prasmēs. Mēs strādājam 
kopā, lai attīstītu un stiprinātu mūsu 
novadu, jo Daugavas abas malas 
mūžam nesadalās. Mēs šodien 
turpinām darbu, ko sāka mūsu 
priekšgājēji pirms divām, trim 
vai četrām paaudzēm. Sava darba 
augļus nodosim mūsu bērniem 
un mazbērniem, kuri šo darbu 
turpinās. Mēs esam viens posms 
garā ķēdē. Ja spēsim turpināt sākto 
ceļu un nodot pēcnācējiem Latviju 
kaut nedaudz labāku nekā to 
atradām, tad savu uzdevumu būsim 
izpildījuši.” A. Kucins pateicās 
ikvienam, kas ar saviem darbiem 
un atbalstu stiprina novada 
attīstību, godprātīgi strādā, izglīto 
jauno paaudzi, piedalās kultūras 
un sporta norisēs. “Sveicu visus 
Augšdaugavas novada iedzīvotājus 
un novēlu ikvienam sirdī, domās 
un darbos iedegties par Latviju un 
tās nākotni.”  

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

Pasākumā Augšdaugavas 
novada pašvaldības Atzinības 
rakstu saņēma:
•	 Elvīra Kokina - Maļinovas pa-

gasta pārvaldes bibliotēkas va-
dītāja;

•	 Evita Kusiņa-Koļesņika - Nau-
jenes Novadpētniecības muzeja 
direktore;

•	 Olga Kuzmina - Naujenes kul-
tūras centra vadītāja;

•	 Andrejs Elksniņš - Z / S 
“Vetiņi” īpašnieks, veterinār-
ārsts;

•	 Ģimenes uzņēmums “Dvietes 
īstais lauku saldējums”; 

•	 Inese Jakobsone - IK “Višķe-
zers” īpašniece;

•	 Nora Poiša - atpūtas kom-
pleksa “Lielbornes muiža” īpaš-
niece;

•	 Jānis Proms - Višķu pagasta 
pārvaldes vadītājs;

•	 Gunārs Mošāns - SIA “Orna-
ments” elektriķis;

•	 Irēna Bogdanova - Ilūkstes pil-
sētas administrācijas Vispārējās 
nodaļas vadītāja;

•	 Anita Pabērza - Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālās 

administrācijas Inženiertehnis-
kās nodaļas transporta tīklu in-
ženiere;

•	 Vasīlijs Ļeonovs - pašvaldības 
aģentūras “Višķi” elektriķis;

•	 Ruta Grustāne - Višķu pagasta 
Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu centra klientu apkalpoša-
nas speciāliste;

•	 Olga Lukaševiča - Augšdauga-
vas novada pašvaldības centrālās 
administrācijas Attīstības pārval-
des Plānošanas nodaļas vadītāja;

•	 Vilnis Bašķis - Subates pilsētas 
iedzīvotājs;

•	 Ingrīda Litiņa - Vaboles vidus-
skolas direktores vietniece iz-
glītības jomā, matemātikas, da-
torikas skolotāja, gaidu vienības 
vadītāja;

•	 Anna Vaidere - Naujenes pirms-
skolas izglītības iestādes “Rūķī-
tis” vadītāja;

•	 Ilga Mališeva - Bebrenes vis-
pārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas direktora vietniece 
profesionālās izglītības jomā;

•	 Ināra Pomjalova - Augšdaugavas 
novada Sociālā dienesta Sociālās 
palīdzības nodaļas vadītāja;

•	 Svetlana Kužele - SIA “Daugav-
pils reģionālā slimnīca” māsas 
palīgs;

•	 Veneranda Jefi mova - SIA 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Infekciju nodaļas māsas palīgs;

•	 Jānis Kolns - Līksnas Vissvētās 
Jēzus Sirds Romas katoļu drau-
dzes prāvests.
Atzinības rakstu par mūža 

ieguldījumu pašvaldības darbā 
saņēma Vanda Kezika - ilggadējā 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
izpilddirektore. 

Šogad valsts svētkos tika 
pasniegti arī Augšdaugavas novada 
pašvaldības Pateicības raksti, tos 
saņēma:
•	 Andžella Nartiša - Kalupes 

pagasta bibliotēkas vadītāja;
•	 Ināra Vasiļjeva - Biķernieku 

kultūras nama kultūras 
pasākumu organizatore;

•	 Aiga Krute - Naujenes kultūras 
centra kultūras pasākumu 
organizatore;

•	 Aiga Soldatjonoka -
Naujenes tautas bibliotēkas 
bibliotekāre;

•	 Alvīda Selecka - Subates kultūras 
nama ansambļa “Sonāte” 
dalībniece, Subates pilsētas 
iedzīvotāja;

•	 Jānis Vaitkuns - Z/S “Saimnieki” 
īpašnieks;

•	 Andrejs Pļiska - SIA 
“DEMWood” īpašnieks;

•	 Jānis Puida - SIA “Bebra 
Serviss” īpašnieks;

•	 Ivanda Zavadska - Kalupes
pamatskolas saimniecības 
vadītāja;

•	 Genādijs Harlovskis - 
Kalkūnes pagasta pārvaldes 
labiekārtošanas strādnieks;

•	 Pelageja Mačuļska -
Biķernieku pamatskolas 
apkopēja;

•	 Grieta Malnača - Augšdaugavas 
novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas vietniece;

•	 Olga Ignatāne - Vaboles 
vidusskolas saimniecības 
pārzine;

•	 Maruta Rušeniece - Vaboles 
pagasta pārvaldes lietvedības 
pārzine;

•	 Aigars Teniss - Līksnas pagasta 
pārvaldes remontatslēdznieks;

•	 Ināra Keviša  - Līksnas 
pagasta pārvaldes lietvedības 
pārzine;

•	 Ivars Buldurs - Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas direktora vietnieks 
saimnieciskajā darbā;

•	 Veneranda Bule - Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” skolotāja palīgs;

•	 Taisija Jegorova - Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” pavāre;

•	 Junona Jekimova - 
Naujenes pagasta pārvaldes 
lietvede;

•	 Irēna Putāne - pašvaldības 
aģentūras “Višķi” vecākā 
grāmatvede;

•	 Inese Gribuste - pašvaldības 
aģentūras “Višķi” grāmatvede 
uzskaitvede;

•	 Ilga Dorofejeva -Višķu pagasta 
pārvaldes lietvedības pārzine;

•	 Valdis Zukulis - Višķu pagasta 
pārvaldes vides pārvaldības 
konsultants; 

•	 Inese Alehina - Skrudalienas 
pagasta pārvaldes lietvedības 
inspektore;

•	 Sofi ja Mole - Skrudalienas 
pagasta pārvaldes 
Daudzfunkcionālā centra 
“Skrudaliena” vadītāja;

•	 Dzintars Pabērzs - Augšdaugavas 
novada Sporta skolas direktors;

•	 Inese Celitāne - SIA “Daugavpils 
reģionālā slimnīca” Aprūpes 
nodaļas māsas palīgs;

•	 Jeļena Balinska - SIA 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Plānveida īslaicīgās ārstēšanas 
nodaļas māsas palīgs;

•	 Ņina Rakicka - SIA “Daugavpils 
reģionālā slimnīca” Aprūpes 
nodaļas māsas palīgs;

•	 Natālija Stepanova  - SIA 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Plānveida īslaicīgās ārstēšanas 
nodaļas māsas palīgs;

•	 Svetlana Boļšakova - SIA 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Infekciju nodaļas sanitāre;

•	 Valda Trifonova - SIA 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Onkoloģijas nodaļas dienas 
stacionāra māsas palīgs;

•	 Žanna Saveļjeva - SIA 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Plānveida īslaicīgās ārstēšanas 
nodaļas māsas palīgs;

•	 Sergejs Samohvalovs - 
Dzīvojamās mājas Daugavas iela 
26, Krauja, Naujenes pagasts, 
mājas vecākais.
Pasākumu ar savu uzstāšanos 

kuplināja Līksnas pagasta Kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Elēģija”, Augšdaugavas novada 
Kultūras centra “Vārpa” vokālais 
ansamblis „Stage On” un deju 
ansamblis “Līksme”, Ilūkstes 
Kultūras un mākslas centra senioru 
deju kolektīvs “Ozolzīles” un 
jauniešu deju kolektīvs “Ance”. 

Teksts, foto: Inese Minova
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■DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

■ PAŠVALDĪBA

■ AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins

05.12. 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

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

10.00-12.00 
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Vitālijs Aizbalts
06.12. Līksnas pagasta pārvalde 14.00-16.30
20.12. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde 14.00-16.30

Maigurs Krievāns
06.12. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 09.00-13.00

Jānis Belkovskis
05.12. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
19.12. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
01.12. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-17.30
08.12. Naujenes pagasta pārvalde 15.30-17.00
17.12. Ilūkstes pilsētas administrācija 15.00-16.00
17.12. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-17.00

Pāvils Kveders
06.12. Salienas pagasta pārvalde 14.00-16.00

Reinis Līcis
06.12. Salienas pagasta pārvalde 14.00-16.00
13.12. Ilūkstes pilsētas administrācija 13.00-16.00

Aleksejs Mackevičs
02.12. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.00
05.12. Naujenes pagasta pārvalde 15.30-16.30
08.12. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.30-15.30
15.12. Medumu pagasta pārvalde 14.30-15.30
19.12. Salienas pagasta pārvalde 15.30-16.30
22.12. Maļinovas pagasta pārvalde 14.30-15.30

Dainis Millers
21.12. Tiešsaistes Zoom platformā 10.00-12.00

Gunta Okmane
05.12. Subates kultūras nams 13.00-15.00
14.12. Subates kultūras nams 09.00-12.00

Dzintars Pabērzs
06.12. Salienas pagasta pārvalde 14.00-16.00
19.12. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks
 21.12. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00
 28.12. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
06.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
13.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00

Regīna Tamane
06.12. Demenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
13.12. Centrs “Paspārne”, Upes ielā 4, Kumbuļi 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

 PAR JAUNO 
AUGŠDAUGAVAS 

NOVADA 
IZPILDDIREKTORU 

IECELTS 
PĒTERIS DZALBE

27. oktobra Augšdaugavas 
novada pašvaldības domes sēdē 
deputāti vienbalsīgi nobalsoja 
par jauno izpilddirektora amata 
kandidātu Pēteri Dzalbi.

Pēteris Dzalbe Rīgas Tehniskajā 
Universitātē ir ieguvis sociālo 
zinātņu bakalaura un maģistra 
grādu ekonomikā, pašlaik 
studē doktorantūrā Daugavpils 
Universitātē, raksta doktora 
disertāciju par ilgtermiņa 
reģionu attīstību un to, kā dažādi 
sociālekonomiskie rādītāji ietekmē 
visa reģiona attīstību. P. Dzalbe ir 
bijis IU “Laima” komercdirektors, 
SIA “Daugavpils drukerai” valdes 
loceklis, biedrības “Daugavpils 
namu pārvaldnieks” valdes 
priekšsēdētājs, SIA “EMIMAR” 
projektu vadītājs. Gūta darba 
pieredze pašvaldībā, strādājot 

par Daugavpils pilsētas domes 
revīzijas komisijas priekšsēdētāju 
un revidentu. Pašvaldību vēlēšanās 
2010., 2013. un 2021. gadā ievēlēts 
par Daugavpils pilsētas domes 
deputātu, no 2013. līdz 2017. 
gadam bija Daugavpils pilsētas 
domes priekšsēdētaja vietnieks. No 
2018. gada ir SIA “Rēzeknes 
Namsaimnieks” valdes loceklis, no 
šī gada ir biedrības “Latvijas Namu 
pārvaldītāju un apsaimniekotāju 
asociācija”  valdes loceklis.

Intervijā jaunais izpilddirektors 
atzīst, ka pats pirmais jautājums 

patlaban ir budžets. Viņaprāt, to 
sastādot, ir jāņem vērā visu pušu 
intereses, abās Daugavas malās: 
“Jāsabalansē visu pagastu un 
visas novada teritorijas attīstība, 
jo, kā zināms, valsts ir iecerējusi 
paaugstināt minimālo algu līdz 620 
eiro, kas nozīmē, ka pašvaldībai būs 
jāizvērtē budžeta ienākumi.”

Kā nākamo svarīgo lietu P. 
Dzalbe atzīst cilvēkresursus, jo tā 
ir komanda, ar kuru nāksies strādāt, 
lai izvirzītu novadu jaunā attīstības 
līmenī un sakārtotu infrastruktūru. 

2022. gada 27. oktobrī sēdē 
pieņemti 35 lēmumi:

 Iecēla Augšdaugavas novada 
pašvaldības izpilddirektoru.
 Izdeva saistošos noteikumus 

“Grozījumi Augšdaugavas 
novada pašvaldības domes 2021. 
gada 29. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.21“Augšdaugavas 
novada pašvaldības budžets 2022. 
gadam””.
 Piešķīra fi nansējumu no 

budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”.
 Atcēla Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes saistošos 
noteikumus.
 Atcēla Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2022. gada 
9. jūnija saistošos noteikumus  
Nr.52 “Par ielu tirdzniecību 
Augšdaugavas novadā”.
 Izdeva saistošos noteikumus 

“Par ielu tirdzniecību 
Augšdaugavas novadā”.
 Noteica siltumenerģijas tarifu 

Salienas pagastā.
 Noteica sociālā dzīvokļa 

statusu.
 Atļāva atsavināt:

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4442 004 0234, 
“Konecpole 2”, Ambeļu pagasts, 
Augšdaugavas novads;

- nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4446 003 
0197, Biķernieku pagasts, 
Augšdaugavas novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4450 006 0055, 
Demenes pagasts, Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4468 006 0304, 
“241”, Ļūbaste 1, Līksnas 
pagasts, Augšdaugavas novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4470 003 0331, 
Dārza iela 7, Maļinova, Maļinovas 
pagasts, Augšdaugavas novads;

- zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4472 005 0107, 
“18”, Ozolaine, Medumu pagasts, 
Augšdaugavas novads;

- nekustamo īpašumu 
“Ābolītes”, Naujenes pagasts, 
Augšdaugavas novads;

- zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4486 001 0506, Miera 
iela 21, Skrudaliena, Skrudalienas 
pagasts, Augšdaugavas novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4488 005 0240, 
Sventes pagasts, Augšdaugavas 
novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai:

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  4446 002 0410, 
Biķernieku pagasts,  Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  4460 004 1493, 
Kalkūnes pagasts,  Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  4460 005 0224, “74”, 
Varavīksne, Kalkūnes pagasts,  
Augšdaugavas novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  4470 003 0654, 
Maļinovas pagasts,  Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  4474 001 0415, 
“345”, Vasarnīcas, Naujenes 
pagasts,  Augšdaugavas novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  4490 009 0115, 
Šēderes pagasts,  Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  4494 005 0291, 
Vaboles pagasts,  Augšdaugavas 
novads.
 Nolēma izbeigt Augšdaugavas 

novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanas procesu.
 Nolēma pārdot:

- nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4488 009 0250, 
“90”, Atpūta, Sventes pagasts, 
Augšdaugavas novads;

- nekustamo īpašumu 
“Krustābeles”, Višķu pagasts, 
Augšdaugavas novads;
 Nolēma pārdot uz nomaksu:

- nekustamo īpašumu  “Kaimiņi”, 
Krasta iela 9, Līksna, Līksnas 
pagasts, Augšdaugavas novads;

- nekustamo īpašumu  “Plūmes”, 
Eglaines pagasts, Augšdaugavas 
novads.
 Atzina, ka zemes reformas 

pabeigšanai neizmantotās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumiem 
4452 002 0130 un 4452 002 0182 

ir piekrītošas Augšdaugavas 
novada pašvaldībai un ierakstāmas 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas 
novada pašvaldības vārda.
 Atzina, ka rezerves zemes 

fondā ieskaitītās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumiem 4474 
007 0320 un 4474 007 0321 ir 
piekritīgas Augšdaugavas novada 
pašvaldībai un ierakstāmas 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas 
novada pašvaldības vārda.
 Atzina zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4496 005 
0350 par starpgabalu.
 Atcēla starpgabala statusu.
 Apstiprināja publiskās 

apspriešanas rezultātus koku 
ciršanai Laucesas pagasta Tanaji 
kapos un Volodinas vecticībnieku 
draudzes lūgšanas nama teritorijā.
 Uzdeva noslēgt līgumu 

par kokskaidu granulu iegādi 
pašvaldības iestāžu apkures 
nodrošināšanai.

2022. gada 4. novembrī 
ārkārtas sēdē pieņemti 3 

lēmumi:
 Atbalstīja projekta 

“Augšdaugavas novada 
p ašvaldības ēku vides pieejamības 
nodrošināšanas pasākumi” 
iesniegšanu Atveseļošanas un 
noturības mehānisma plāna 
3.1.2.r. reformas “Sociālo un 
nodarbinātības pakalpojumu 
pieejamība minimālo ienākumu 
reformas atbalstam” 3.1.2.1.i. 
investīcijas “Publisko pakalpojumu 
un nodarbinātības pieejamības 
veicināšanas pasākumi cilvēkiem 
ar funkcionāliem traucējumiem” 
pirmās kārtas “Valsts un 
pašvaldību ēku vides pieejamības 
nodrošināšanas pasākumi” 
fi nansējumu.
 Atļāva Pēterim Dzalbem 

savienot amatus.
 Atļāva Augšdaugavas novada 

pašvaldības aģentūrai “Višķi” 
iegādāties asenizācijas mucu.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem 
var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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Trešā prioritāte ir iedzīvotāju ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana, 
izmantojot struktūrfondu līdzekļus. 
Pēc viņa teiktā, tas ir nepieciešams, 
lai saglabātu iedzīvotāju maciņos 
vairāk līdzekļu, jo, paaugstinot 
energoefektivitāti, ikkatrs var 
ietaupīt. “Iedzīvotājiem ir jābūt 
iespējai kontrolēt siltuma patēriņu. 
Tad nebūs vairs tik svarīga 
energoresursu cena, un mēs 
būsim gatavi iespējamajām cenu 
svārstībām.”

Pašvaldībā P. Dzalbe vēlas 
mazināt birokrātiju lēmumu 

pieņemšanā ar mērķi izveidot ātru, 
labu un rīcībspējīgu izpildvaru, 
kas būtu gatava jebkādiem 
izaicinājumiem, kas mūs noteikti 
sagaida gan no austrumiem, gan 
rietumiem. Par strukturālajām 
izmaiņām tiks lemts vēlāk, 
sadarbojoties ar izpildvaras 
pārstāvjiem pašvaldībā. 

Jaunieceltais izpilddirektors 
skaidro, ka novads viņam ir tuvs, jo 
lielu daļu bērnības viņš ir pavadījis  
Eglainē, bet turpmāko dzīves 
daļu arī Līksnā. “Protams, ka 
izpilddirektors nevar strādāt tikai 

uz jūtām. Ir jābūt vēsai galvai un 
vēsam prātam. Laikam pirmo reizi 
es nonāku pie amata, kurš tiešām 
ir saskanīgs ar manu profesionālo 
izglītību, kas skar reģionu attīstību 
un tautsaimniecību. Šajā darbā 
savas gan teorētiskās, gan praktiskās 
zināšanas varu ieguldīt izpildvaras 
darbā.”

Atbildot uz jautājumu, vai 
ir iespējams paspēt darboties 
daudzos tik svarīgos amatos, 

kuros tiks turpināta darbība, 
P. Dzalbe teic, ka prioritāri 
viņš darbosies Augšdaugavas 
novada izpilddirektora amatā, 
bet Daugavpils pilsētas deputāta 
amatā nav nepieciešams tik 
liels darba stundu skaits un tie 
viens otram netraucēs. Viņaprāt 
izpilddirektoram ir biežāk jāizbrauc 
uz vietas, lai pats redzētu esošo 
situāciju no sava skatu punkta. 
Jāattīsta arī sadarbība ar Daugavpils 

pilsētu, kas varētu būt daudz labākā 
līmenī.

“Man ir liels gods ieņemt šo 
amatu. Pateicos visiem deputātiem, 
kas par mani ir nobalsojuši. Deputāti 
nobalsoja vienoti, bez neuzticības 
izteikšanām jau pašā sākumā, un 
tagad jāattaisno deputātu izteikto 
uzticības kredītu.”

Teksts, foto: Inese Minova,
 Dainis Bitiņš

 APKURES TARIFI 
PIEAUGS, 

BET NE TIK STRAUJI 
KĀ CITĀS 

PAŠVALDĪBĀS

Ilūkstē apkuri veic privātais 
uzņēmums SIA “Ecoheat 
Latvija”, kurš līdz šim 
nodrošināja tarifu 56,74 eiro/
MWh, bet jaunais tarifs apkurei 
būs palielināts līdz 89,91 eiro/
MWh, veidojot apmēram 40% 
lielu sadārdzinājumu. 

SIA “Naujenes Pakalpojumu 
Serviss”, kurš ir viens no 
lielajiem apkures pakalpojumu 
sniedzējiem Kraujā, Naujenē, 
Locikos un citās blakus esošajās 
apdzīvotajās vietās, līdz šim 
brīdim nodrošināja stabilu 
tarifu – 56,16 eiro/MWh. 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšnas komisijai tiek 
gatavots iesniegšanai jauns 
tarifu projekts, kurš pēc 
provizoriskiem aprēķiniem 
varētu sadārdzināties par 30 
- 40%, līdz aptuveni 80 eiro/
MWh. 

Aģentūra “Višķi” līdz gada 

beigām nodrošinās veco apkures 
tarifu – 59,06 eiro/MWh, jo ir 
pietiekams iepriekš iepirktās 
šķeldas apjoms. Ir veikts jauns 
šķeldas iepirkums, un pēc jaunā 
gada tarifs varētu pieaugt par 
aptuveni 50%, sastādot 80 – 90 
eiro/MWh. Jaunais tarifs tiks 
izskatīts un apstiprināts novada 
domes sēdē. 

Šēderes ciemā noteiktais 
tarifs ir 65,63 eiro/MWh, 
iepriekšējo 30,50 eiro/MWh 
vietā. Pašulienas ciemā tarits būs 
80,13 eiro/MWh, iepriekšējo 
54,53 eiro/MWh vietā. Sventē 
noteikts tarifs 91,07 eiro/MWh, 
iepriekšējo 55,78 eiro/MWh 
vietā. Dvietē jaunais tarifs būs 
97,93 eiro/MWh, iepriekšējo 
54,94 eiro/MWh vietā. 

Novada ietvaros tarifi  
pieaug apjomos vidēji par 
40% par MWh, un variējas no 
70 – 90 eiro/MWh. Atšķirība 
tarifos veidojas no katlumāju 
un to tehniskā stāvokļa, kā 
arī siltumtrašu garuma. Pašas 
šķeldas cena novada ietvaros 
svārstās no 44 - 45 eiro/MWh. 

Tajās vietās, kur izmanto 

citus kurināmo veidus, t.i. 
pagastmājās, kultūras centros 
u.c., malka ir sagādāta. Tās 
cena sastāda 28 – 30 eiro/
m3. Granulu cena ir pieaugusi 
dramatiski, pat līdz 500 eiro/m3. 

Malkas cena Augšdaugavas 
novadā izrādījās trīsreiz lētāka 
nekā tirgū, jo tika atkrūmotas 
aizaugušās pašvaldības 
īpašumā esošās teritorijas. 
Nepieciešamības gadījumā 
pašvaldībai šo resursu pietiktu  5 
- 7 gadiem. Veicot aktrūmošanu, 
uzreiz var “noķert divus 
zaķus” – gan atkrūmot 

lauksaimniecībai izmantojamās 
zemes, gan sagādāt malku, atzīst 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs 
Aizbalts. Viņš arī teic, ka, ja 
granulu cenas nesamazināsies, 
tad pašvaldība izskatīs iespēju 
savos īpašumos sagatavot 
sīkbaļķus ar mērķi tos nodot 
pārstrādei granulu sagatavošanai. 
Vietas, kur to varētu veikt, ir 
apzinātas. Pašvaldības tehniskais 
direktors Valērijs Ļaksa: “Pēc 
būtības tas nav tas darbs, ar ko 
būtu jānodarbojas pašvaldībai. 
Jābūt iepirkumam, kurš 

noteiktu malkas piegādātāju 
par pieejamajām cenām. Šajā 
situācijā, ņemot vērā neadekvāti 
augstas cenas, lēmums pašiem 
sagatavot malku tomēr bija 
pamatots, jo pašvaldības 
īpašumos iegūtā malka 
izmaksāja daudz lētāk.”

Neskatoties uz kopējo 
tarifu pieaugumu visā valstī, 
Augšdaugavas novadā tie paliek 
zemāki, nekā citās pašvaldībās, 
jo, piemēram, Daugavpilī 
tarifs par apkuri jau patlaban 
sastāda 175 eiro/MWh, un nav 
izslēgts, ka pieaugs vēl. “Visu 
var salīdzināt salīdzinošos 
lielumos. Kādreiz mūs kritizēja 
gan iedzīvotāji, gan oponenti 
par to, ka Vecstropu ciemā 
8-9 gadus atkapaļ pārgājām 
no gāzes apkures uz šķeldu. 
Tajā brīdī likās, ka gāze ir 
mūžīgs kurināmais, bet šodien 
redzam, ka esam vinnētāji,” 
skaidro Augšdaugavas 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Sagatavoja Dainis Bitiņš 

IEDZĪVOTĀJI 
VAR PIETEIKTIES 

ENERGORESURSU 
CENU PIEAUGUMA 
KOMPENSĀCIJAI

Energoresursu cenu ārkārtēja 
pieauguma samazinājuma 
pasākumu likumā ir noteikti 
vairāki atbalsta instrumenti, viens 
no tiem ir atbalsts energoresursu 
cenu pieauguma kompensēšana 
mājsaimniecībām, kuras apkurē 
izmanto elektroenerģiju, 
koksnes briketes vai granulas un 
malku. 

Pabalstam var pieteikties 
mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, 
īrnieks, īpašuma valdītāji, kas 
var pierādīt mājokļa lietošanas 
tiesības, piemēram, komunālo 
pakalpojumu rēķini un 
līgumi, elektroenerģijas rēķini, 
nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksas dokumenti, papildus 
arī deklarēta dzīvesvieta, 
bet deklarētā dzīvesvieta 

nav atsevišķi izmantojams 
pamatojums.

Šobrīd pašvaldībā ir saņemti 
8195 atbalsta pieteikumi, 
no tiem 42% tika iesniegti 
izmantojot e-pakalpojumu. 
Lielākoties iedzīvotāji vēlas 
saņemt kompensāciju par 
malkas iegādi bez maksājuma 
apliecinošiem dokumentiem, tie 
ir 98% no visiem pieteikumiem.

Pašvaldība ir izvērtējusi 
lielāko daļu iesniegumu, un 
ir uzsākta apmaksa, kopumā 
šobrīd ir izmaksāti 4437 pabalsti.

Vēršam uzmanību uz to, 
ka šis atbalsts ir paredzēts 
mājokļiem, proti, dzīvojamām 
mājām, dzīvokļu īpašumiem, 
nevis dzīvojamām telpām, kas 
paredzētas īslaicīgai (sezonālai) 
lietošanai atpūtas un tūrisma 
vajadzībām, piemēram, dārzu 
nami (vasarnīcas). Tikai 
izņēmuma gadījumos, kad 
pašvaldība konstatē, ka minētajā 
adresē, kas paredzēta sezonālai 

lietošanai, mājsaimniecība dzīvo 
pastāvīgi (mājsaimniecība to 
pierāda, pievienojot rēķinus 
par pēdējiem 6-9 mēnešiem un 
dzīvesvietas deklarāciju), tad 
atbalstu varētu piešķirt.

Tāpat strīdīgs ir jautājums 
par dzīvojamām mājām, kurās 
uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 
mājsaimniecība jau reāli dzīvo, 
bet dzīvojamā māja nav nodota 
ekspluatācijā.

Visi šie gadījumi tiek vērtēti 
un skatīti individuāli.

Informējam, ka šobrīd var 
pieteikties arī dzīvojamās mājas 
kopīpašnieki (vienā adresē 
vairākas mājsaimniecības), 
kuriem ir atsevišķas 
mājsaimniecības un atsevišķas 
apkures sistēmas, bet pieteikties 
šajā gadījumā var tikai klātienē, 
t.i., pagasta pārvaldē, kuras 
teritorijā atrodas kopīpašums. 
Papildus kopīpašniekiem būs 
jāiesniedz dokumenti, kas 
apliecinātu mājsaimniecību 

nošķirtību (zemesgrāmata 
pati par sevi neapliecina 
mājsaimniecību nošķirtību), 
tie varētu būt līgumi par 
komunālo pakalpojumu vai 
elektroenerģijas pieslēgumu 
katrai mājsaimniecībai atsevišķi, 
rēķini par šiem pakalpojumiem, 
īres līgumi, līgumi par 
kopīpašuma dalīto lietošanu, 
tehniskās inventarizācijas 
dokumenti, kas apliecina 
atsevišķus apkures mezglus/
krāsnis u.tml.

Aicinām izmantot 
e-pakalpojumu, taču lūgums 
datus ievadīt rūpīgi, īpaši 
pievērst uzmanību maksājumu 
dokumentiem un vienā 
iesniegumā neiekļaut vairāk 
par vienu īpašumu, jo kontrole 
tiek veikta attiecībā uz mājokļa 
adresi.

Nākot iesniegt atbalsta 
pieteikumu klātienē, lūgums 
ņemt līdzi dokumentus, kas 
apliecinātu īpašumtiesības vai 

lietošanas tiesības, un neaizmirst 
bankas kontu numuru, uz kuru 
tiks pārskaitīts pabalsts. Šobrīd 
ir iespēja pieteikt pabalstu arī 
skaidras naudas izmaksai, bet 
tas izmantojams, ja nav sava vai 
cita tuvinieka norēķinu konta.

Atgādinām, ka pieteikties 
atbalstam par malkas iegādi 
bez maksājumu apliecinošiem 
dokumentiem var līdz 30. 
novembrim, bet citiem atbalsta 
veidiem varēs pieteikties līdz 
2023. gada 30. aprīlim. Pieteikties 
pabalstam var, izmantojot 
w w w. e - p a k a l p o j u m i . l v , 
vai klātienē Augšdaugavas 
novada pašvaldības Centrālajā 
administrācijā, Subates un 
pagastu pārvaldēs, Ilūkstes 
valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, kā 
arī, izmantojot pastu, ofi ciālo 
elektronisko adresi vai e-pastu, 
pieteikumu parakstot ar drošu 
elektronisko parakstu. 

Sagatavoja Sigita Smane

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe pieņem iedzīvotājus 
katru pirmdienu no 15.00 - 17.00 pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 65422238
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PAŠVALDĪBA  ■

PROJEKTU REALIZĀCIJA  ■
ILŪKSTĒ 

ATJAUNOTI 
DIVI CEĻA POSMI

Ilūkstes pilsētā ir pabeigti 
Kalna ielas un Priežu ielas seguma 
atjaunošanas darbi. 

Kalna ielā atjaunots ielas segums 
106 m garumā. Remontdarbus 
veica SIA “LV Roads“. Darbiem 
finansējums tika piešķirts no 
pašvaldības ceļu fonda līdzekļiem 
21 930 eiro apmērā. Kalna ielā 
uzklāja vienu seguma kārtu, jo tā ir 
iela ar nelielu satiksmes intensitāti.

Priežu ielā atjaunots ielas 
posms gandrīz 840 m garumā. 
Remontdarbus veica SIA “Latgales 
Ceļdaris”. Kopējās izmaksas 
par Priežu ielas posma seguma 
atjaunošanu ir 196 646 eiro, tai 
skaitā finansējumu 162 727 eiro 
apmērā pašvaldība ņēma kā 
aizņēmumu Valsts kasē. Priežu iela 
ir tranzīta iela, kas savieno pilsētu ar 
valsts autoceļu. Priežu ielai segumu 
atjaunoja divās kārtās.

Dainis Bitiņš

IEGUVUMS
 PROJEKTĀ 

“KOPIENAS ASS”

Izglītības attīstības centra 
(IAC) organizētie projekti ir 
ieguvums skolai un kopienai. Par 
to ir pārliecinājusies Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas skolotāju komanda, kas 
izmanto organizatoru piedāvāto 
iespēju piedalīties projektos.

Silvija Romaņenkova, Andželika 

Pabērza un Kaspars Kancāns 
nepilnu gadu darbojās projektā 
“Kopienas ASS”, kura mērķis ir 
veicināt pilsoniskas sabiedrības 
ilgtspēju un demokrātijas vērtību 
iedzīvināšanu ikdienas rīcībā. 
Kopienas ASS – tā ir atbildība, 
sadarbība un solidaritāte. 

Projektā piedalījās astoņas 
Latvijas skolu komandas no 
dažādām Latvijas vietām: 
Alūksnes, Olaines, Babītes, Rīgas, 

Tukuma un Špoģiem. Tas ir 
pirmais ieguvums – satikties ar 
pedagogiem un skolēniem no 
citām skolām, iepazīties, uzzināt, 
kā viņi dzīvo, kas viņiem aktuāls, 
dalīties pieredzē un aizbraukt 
ciemos. Otrs ieguvums, darbojoties 
IAC projektā, ir interesanti, 
harizmātiski, radoši lektori – tie ir 
cilvēki, kuriem ir, ko teikt, un kuri 
prot iedvesmot. Treškārt, vasaras 
skola Līgatnes pagasta atpūtas un 

konferenču kompleksā “Ratnieki”. 
Organizatoru spēja vasaras skolā 
apvienot mācības un atpūtu ir 
apbrīnojama. Ceturtkārt, viss, ko 
projekta ietvaros iemācās pedagogi, 
ir jāīsteno savā skolā un kopienā, 
līdz ar to ieguvēji kļūst visi: gan 
skolēni, kas iemācījušies intervēt, 
rakstīt ziņu rakstus, apguvuši 
medijpratības noslēpumus un 
daudz ko citu, gan pieaugušie, 
kuriem jāizkāpj no komforta 

zonas un jāmetas izaicinājumos, ko 
piedāvā projekts. 

Un pats svarīgākais šī raksta 
vēstījums: piedalieties IAC 
organizētajos projektos, jo I ir 
interesanti, A ir aizraujoši un C ir 
citādi. Abreviatūras atšifrējums 
ir Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
skolotāju komandas subjektīvais 
vēstījums pasaulei!

Ilūkstes Raiņa vidusskola

INFORMĀCIJA PAR 
ŪDENSSAIMNIECĪBAS 

PAKALPOJUMU 
TARIFU PROJEKTU

SIA “ORNAMENTS” 2022. 
gada 31. oktobrī Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai 
iesniedza ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifa projektu 
– ūdensapgādes pakalpojumi 
1.28 EUR/m3 bez PVN, 
kanalizācijas pakalpojumi 
1.95 EUR/m3 bez PVN, kas 
ir aprēķināts saskaņā ar 2016. 
gada 14. janvāra Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes lēmumu Nr. 1/2 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifu aprēķināšanas metodika”.

Piedāvātais tarifs varētu stāties 
spēkā ar 2023. gada 1. martu. 
Tarifa izmaiņas ir saistītas ar 
darbības zonas paplašināšanos un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
izmaksu palielināšanos. Spēkā esošie 
tarifi nesedz ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Iepazīties ar tarifu projektā 
ietverto vispārpieejamo 
informāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifa projektu lietotājs var SIA 
“ORNAMENTS” birojā Jelgavas 
ielā 21, Ilūkstē, darba dienās 

no plkst. 8.00 - 12.00; 12.30 - 
16.30, iepriekš sazinoties ar SIA 
“ORNAMENTS” grāmatvedi 
Tatjanu Gaudzi, tālruņa nr. 654 62 
542.

Priekšlikumus un ieteikumus 
par tarifa projektu rakstveidā 
vai elektroniski var iesniegt 
SIA “ORNAMENTS” birojā 
Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, e-pasta 
adrese: ornaments@ilukste.lv, 
kā arī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas 
ielā 45, faksa Nr.67097277), e-pasta 
adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu 
laikā no šī paziņojuma publicēšanas 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

Sabiedrisko pakalpo-
jumu veids

Spēkā 
esošais 
tarifs * 
(bez 
PVN)

Piedāvātais 
tarifs 
(bez PVN)

Tarifa 
palielinājums/ 
samazinājums *
 (%).

Ūdensapgāde 0,96 1,28 +33%

Kanalizācija 1,45 1,95 +34%

Papildus informāciju meklējiet pašvaldības mājaslapā!

LABIEKĀRTOTA 
ULMAŅA BIRZĪTE

Biedrība “Prodes mantinieki” 
īstenoja Augšdaugavas novada 
pašvaldības finansēto projektu par 
Ulmaņa birzītes labiekārtošanu. 

Meža un dārza dienās Jāņa 
Poruka Baltmuižas sešklasīgās 
pamatskolas, Gulbenes četrklasīgās 
sākumskolas un Prodes četrklasīgās 
sākumskolas skolēni 1936. gadā 
sāka veidot Kārļa Ulmaņa birzīti.

Daugavpilī 1940. gadā bija 
ieplānoti Dziesmusvētki, kurus 
apmeklēs valsts prezidents Kārlis 
Ulmanis, un pa šo laiku birzīte 
jau būtu izveidota par godu 
šim notikumam, un pa ceļam 
uz Daugavpili to apmeklētu 
prezidents. Sākumā  plānojumā 
bija paredzēts stādīt 100 kļavas 
un centrā ozolu, kas simbolizētu  
prezidentu un Saeimas 100 
deputātus. Kļavas iestādīja, bet tās 

neieauga, tad nolēma stādīt bērzus. 
Tika organizēta koku stādīšanas 
talka, kurā piedalījās arī skolēni no 
apkārtnes skolām. Bērzi izauga, 
bet prezidents tā arī neatbrauca. 
Neskatoties uz to, bērzu birzs 

ir saglabājusi sākotnēji iecerēto 
nosaukumu “Ulmaņa birzīte.”

1992. gadā Ulmaņa birzītē 
tika uzstādīts piemiņas akmens 
1949. gada 25. martā izvestajiem 
Prodes pagasta un Subates pilsētas 

iedzīvotājiem. Idejas autors bija 
Valentīns Čirpus. 

Šobrīd rūpes par birzītes 
sakopšanu uzņēmās biedrība 
“Prodes mantinieki”. 11. novembrī 
birzītē pulcējās Subates un Prodes 

pagasta skolēni, skolotāji, pagasta 
vadība un biedrības aktīvisti, lai 
svinīgā brīdī atklātu informatīvo 
stendu, kas vēsta par birzītes 
izveidošanu. 
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■ IZGLĪTĪBA

■ PĒTĪJUMS

LATVIJĀ 
PĒTĪS 

PIEAUGUŠO 
PRASMES  

Pie jūsu mājokļa durvīm zvana 
nepazīstams cilvēks. Atvērt, 
neatvērt, pajautāt, ko vēlas? Jūs 
atverat un atnācējs stāsta, ka esat 
iekļauts vērienīgā socioloģiskā 
aptaujā par Latvijas iedzīvotāju 
prasmēm un izglītību. Jums uzrādīs 
apliecību - ieradies intervētājs 
vai intervētāja no pētījumu 
centra SKDS. Lūdzu, iesaistieties 
sarunā! Tālākās 1,5 – 2 stundas 
var izvērsties par ļoti interesantu 
piedzīvojumu. Varēsiet atcerēties, 
gan kādus darbus esat strādājis 
pēdējā laikā, ko esat apguvis kādos 
mācību kursos, gan to, kā dzīvojāt 
14 gadu vecumā.

Intervētājs pastāstīs, ka 
Izglītības un zinātnes ministrija 
un Latvijas Universitāte sadarbībā 
ar pētījumu centru SKDS 
iesaistās Starptautiskā pieaugušo 
kompetenču novērtēšanas pētījumā 

jeb PIAAC, kas ir visplašākais 
pieaugušo prasmju un spēju 
pielietojuma pētījums pasaulē. 
Latvija šajā pētījumā piedalās 
pirmo reizi, un tas tiek īstenots 
ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 
Sadarbojoties Izglītības un zinātnes 
ministrijai, Latvijas Universitātei un 
pētījumu centram SKDS, līdz 2023. 
gada aprīlim plānots iegūt 7700 
iedzīvotāju atbildes.

Kādi jautājumi tiks uzdoti
Anketas aizpildīšanai 

nepieciešamas aptuveni 40 minūtes 
un tajā iekļauti jautājumi par 
mācīšanos, darba pieredzi, dažādu 
prasmju, tai skaitā par valodas 
lietošanu, piemēram, vai rakstāt 
vēstules, vai lasāt dažādas preču un 
zāļu instrukcijas. Intervijas otrajā 
daļā respondentam piedāvās datoru, 
kura ekrānā vajadzēs veikt vairākus 
atraktīvus uzdevumus, lai gūtu 
priekšstatu par Latvijas iedzīvotāju 
prasmēm apstrādāt informāciju – 
lasītpratība, rēķinātpratība un problēmu 
risināšana. Ar datoru pavadīsiet 1,5 
– 2 aizraujošas stundas un šo to 

uzzināsiet par sevi. Kā izmantojat 
informāciju no dažādiem 
rakstītiem tekstiem, kā pielietojat 
un interpretējat matemātisko 
informāciju, ar ko ikdienā 
saskaramies visur – bankās, veikalu 
atlaidēs, ceļojumu un viesnīcu 
mājaslapās… Savukārt, problēmu 
risināšanā svarīga ir spēja atrast un 
izmantot digitālo informāciju. Bieži 
sakām - internetā ir atbildes uz 
visiem jautājumiem. Bet, ja dators 
īsti nav “jūsu draugs”, arī tad jūsu 
piedalīšanās pētījumā ir svarīga, jo 
pārstāvēsiet cilvēkus ar līdzīgām 
prasmēm.

Kurus Latvijas iedzīvotājus 
aicinās piedalīties aptaujā? 
Katrā iesaistītajā valstī tiek 

intervēti 5000 vai vairāk personu. 
Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir 
iespējas kļūt par pētījuma dalībnieku 
– to nodrošina statistiski pamatota 
izlase. Intervētāji ieradīsies pie tiem 
Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 
16  līdz 65 gadiem, kas būs iekļauti 
pētījuma izlasē:

 gan nodarbinātie, gan 
bezdarbnieki, gan pensionāri,

 gan tie, kuri vēl mācās, gan tie, 
kuri jau sen beiguši skolu,

 tie būs ļaudis ar dažādu 
izglītību – gan tie, kuri ir 
ieguvuši universitātes diplomu, 
gan tie, kas  izglītošanos 
pabeiguši zemākās pakāpēs.

Saprotams, ka kādam radīsies 
jautājumi: “Kāds man no tā 
labums?” “Vai tas ir tāds kā 
eksāmens?” “Man tiešām tas 
neinteresē.” “Esmu dzirdējusi, ka 
datus zog…” Aptauja ir anonīma, 
turklāt PIAAC intervētāji ir 
parakstījuši konfi dencialitātes 
līgumu, kas uzliek par pienākumu 
sargāt un neizpaust dalībnieku 
sniegto informāciju.

Projekta izlasei ir svarīgs ikviens 
nejauši izvēlēts respondents, jo tas 
pārstāv tūkstošiem Latvijas cilvēku. 
Tāpēc atteikties no intervijas 
nedrīkst! Dalība projektā ir sava 
veida patriotisma pierādījums. Ja 
projekta  pētījuma izlasē iekļautā 
persona atsaka interviju, to nevar 

aizstāt ar citu personu, un tas 
ir zaudējums kopējam Latvijas 
cilvēku prasmju un dzīves pieredzes 
novērtējumam, un, pēc pētījuma, 
salīdzinot Latvijas cilvēkkapitālu 
ar citu projekta dalībvalstu cilvēku 
prasmēm un kompetencēm, Latvija 
nebūs pilnvērtīgi atspoguļota.

Kur pielietos iegūtos datus? 
Pēc datu apstrādes Latvija līdz ar 

vairāk nekā 40 projektā iesaistītajām 
valstīm varēs izstrādāt izglītības 
un apmācības programmas 
pieaugušajiem, lai palīdzētu apgūt 
trūkstošās prasmes. Pētījums ļaus 
iegūt reālu ainu izglītotājiem, darba 
devējiem un valsts  institūcijām 
par mūsu iedzīvotāju prasmju 
piedāvājumu un pieprasījumu, kā 
arī plānot izglītības un apmācību 
iespējas, kuras patiešām atbilstu 
cilvēku vajadzībām.

Latvijā OECD PIAAC īsteno ar 
Eiropas Sociālā fonda atbalstu pro-
jektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība 
starptautiskos izglītības pētījumos”. 

 LIZDA VADĪTĀJA: 
“ARODBIEDRĪBAI 

JĀPIEAUG, 
JO PA VIENAM 

NEKO NEPANĀKSIM”
Latvijas izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības vadītāja 
Inga Vanaga skaidro, ka periodā pēc 
Covid-19 pandēmijas viņa cenšas 
izmantot iespēju klātienē tikties ar 
biedriem un biedrībā neesošiem 
izglītības pārstāvjiem. Šajās tikšanās, 
kas notiek pa visu Latviju, LIZDA 
vadītāja informē par biedrības 
paveikto, par tālākām iecerēm, kā 
arī cenšas stiprināt sociālo dialogu 
ar mērķi pievienoties arodbiedrībai. 
8. novembrī Augšdaugavas novada 
kultūras centrā “Vārpa” viņai notika 
tikšanās ar novada izglītības jomas 
pārstāvjiem. 

Pēc I. Vanagas teiktā, lai risinātu 
problemātiskos jautājumus, 
arodbiedrībai ir jākļūst skaitliski 
lielākai, lai varētu efektīvāk 
palīdzēt nozarē strādājošiem gan 
pašvaldības, gan nacionālajā līmenī. 
Aktuālākie jautājumi, kas tiek parasti 
uzdoti arodbiedrības vadītājai, skar 
darba slodzes sabalansēšanu, darba 
samaksas paaugstināšanu, reformas, 
mācību līdzekļu iegādes problēmu, 
vakances, jauno pedagogu piesaisti 
u.c. 

Celt profesijas prestižu
Pedagoga profesijas prestiža 

svarīgās sastāvdaļas ir sabiedrības 
attieksme, tiesības, slodze, kā arī 
sociālās garantijas un darba alga. 
“No šī mācību gada 1. septembra 
tika izpildīts pēdējais darba algas 
samaksas paaugstināšanas grafi ks. 
Solis, kas paredz par 70 eiro 
paaugstināt zemāko pedagoga 
mēneša darba algas likmi. No 
2023. gada janvāra algu fondam 
būs no 11 – 11,9% klāt, bet šajā 
gadījumā pašvaldības varēs izvērtēt, 
darīt to, sabalansējot slodzes, vai 

arī vienkārši paaugstināt algas. 
Līdz 1. decembrim ir jāizstrādā 
precīzs pedagogu darba algas 
paaugstināšanas grafi ks, kas valdībai 
un Saeimai būs jāapstiprina. Tam ir 
jābalstās uz noteiktiem principiem, 
par kuriem jau ir pieņemti attiecīgie 
dokumenti, kas nosaka, ka zemākai 
darba algai pedagogam nedrīkst būt 
mazākai par sabiedriskajā sektorā 
strādājošiem, vismaz ar bakalaura 
grādu. Saskaņā ar ministrijas datiem 
tie ir 1527 eiro,” teic I. Vanaga. 
LIZDA vadītāja īpaši piebilst, ka 
šī ir mazākā summa par likmi, kas 
būtu jāsaņem pedagogam. Tāpat 
arodbiedrība ņems vērā arī infl ācijas 
līmeni, jo cenas kāpj ļoti strauji. Viņa 
cer, ka politiķi nekavēsies ar valdības 
izveidošanu, jo pretējā gadījumā tas 
varētu nobīdīt 1. decembra termiņu. 

Jauno speciālistu piesaiste
Arodbiedrība jau daudzu 

gadu garumā rosina valdību 
izstrādāt jauno pedagogu atbalsta 
programmu. Pašvaldības un skolu 
direktori šajā sakarā dara ļoti 
daudz, bet, kā redzams, ar pašu 
spēkiem vien tomēr nepietiek: 
“Mēs no LIZDA puses rosinām, 
ka īpašai atbalsta programmai jābūt 
nacionālajā līmenī. Ne tikai tiem, 
kas ir gados jauni, bet arī tiem, kas 
maina profesiju. Decembrī rīkosim 
konferenci par jauno pedagogu 
atbalsta sistēmu.” Speciāli šim 

mērķim tika aptaujāti jaunie pedagogi 
un darba devēji, lai noskaidrotu, 
kādas ir problēmas un kādi varētu 
būt risinājumi. Kā atzīst I. Vanaga, 
LIZDA Izglītības un zinātnes 
ministrijai nemitīgi lūdz īstenot 
vakanču mazināšanas plānu, kas jau 
ir izstrādāts. Tajā ir daudz praktisku 
un noderīgu aktivitāšu, kuras varētu 
īstenot, lai palīdzētu noturēt esošos 
pedagogus un piesaistīt jaunos. “Par 
slodzēm runājot, to sabalansēšana 
ir labs risinājums, jo kā mēs zinām, 
īpaši mazajās skolās, kas arī dzīvo 
pēc ”nauda seko skolēnam” 
principa, ne vienmēr var apmaksāt 
visus pienākumus. Diemžēl.” 
Arodbiedrība iestājas par jauno 
pedagogu atbalsta mehānismiem, 
piemēram, mērķa stipendijām 
vai studiju maksu pārskatīšanu 
neklātienes izglītojamajiem. Svarīgi 
būtu turpināt arī programmu 
“Mācītspēks” un pat paplašināt. 
Kā skaidro LIZDA vadītāja, šos 
jautājumus ir jārisina pēc iespējas 
ātrāk, jo pretējā gadījumā vakanču 
skaits izglītības iestādēs arvien 
palielināsies, bet cietēji būs jaunākā 
paaudze, jo daudzviet jau tiek 
aktualizēti jautājumi par izglītības 
pieejamības problēmu. 

Mazām skolām būt
Vidusskolas posmā jau vairākus 

gadus pastāv spēkā esošie Ministru 
kabineta noteikumi, kas nosaka, ka 

pieaugušāki izglītojamie ir spējīgi 
mērot arī lielāku attālumu uz 
izglītības iestādi vai pat izmantot 
dienesta viesnīcu. Bet mazākās 
klasēs, par ko arodbiedrība uzstāj, 
lēmumus nedrīkstētu pieņemt, 
parēķinot kalkulatorā vai excel tabulā, 
ka “bērni izmaksā dārgi”. Turpina 
LIZDA vadītāja: “Pierobežas faktors 
ir svarīgs. Skola mūsdienās ir ne tikai 
izglītības procesa nodrošinātājs, bet arī 
sociālekonomisko un valsts drošības 
jautājumu aspekts. Arodbiedrība nav 
mainījusi savu nostāju par mazajām 
skolām, ka mazajās klasēs izglītībai 
jābūt pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, 
jo ir jāņem vērā laiks, kas bērnam 
jāpavada, nokļūstot līdz skolai.” Viņa 
arī piebilst, ka centralizēto eksāmenu 
un diagnosticējošo darbu rezultāti 
parāda, ka mazajās skolās izglītības 
process ir augstā līmenī. Mazajās 
skolās būtu jāatsakās no “nauda 
seko skolēnam” principa, bet jāievieš 
programmu fi nansēšanas vai klašu 
fi nansēšanas modelis, bet pierobežā 
jāievieš teritoriālais koefi cients.

Trūkst mācību līdzekļu
Arodbiedrība iestājas par 

izglītības kvalitātes paaugstināšanu. 
Kompetenču pieeja izglītībā ir tā 
reforma, kuru LIZDA atbalsta, 
bet atzīst, ka mācību līdzekļu 
trūkst, kaut gan par to tiek nemitīgi 
atgādināts valdībā. Mācību līdzekļi 
iztrūkst vidusskolās padziļinātajos 

priekšmetos, kaut gan uzlabojumi 
šajā jautājumā ir bijuši. Jau iepriekš 
tika izdalīti miljoniem eiro, kā arī būs 
pieejami digitālie resursi, kam tika 
piesķirti 3,7 miljoni eiro. “Gaidām 
jauno ministru, lai par šo tematu 
diskutētu.” 

Pāreja uz mācībām valsts 
valodā

Kaut gan vidusskolas posmā jau 
labu laiku ir noteikumi par latviešu 
valodas izmantošanu izglītības 
procesā, pilnīga pāreja uz mācībām 
valsts valodā notiks no 2025. gada. 
LIZDA vadītāja skaidro, ka atbalsta 
pāreju uz mācībām latviešu valodā, 
kaut gan atzīst, ka vienlaikus pastāv 
vairāki riski, kas netika izvērtēti. Viens 
no tiem ir pašu pedagogu spēja mācīt 
latviešu valodā. Nav noslēpums, ka 
daudzās skolās ir skolotāji, kuriem 
nav pietiekamu valsts valodas 
zināšanu. Pēc I. Vanagas teiktā, no 
IZM puses netika piedāvāti konkrēti 
risinājumi, kā šo problēmu novērst: 
“Mācības daudzviet vienkārši 
nenotiek, un vairāki pedagogi tiek 
atstādināti no darba. Arodbiedrība 
iesaka nevis gaidīt pārbaudes, 
bet rīkoties pašiem. Skolotājiem 
jāstiprina latviešu valodas zināšanas, 
lai tās būtu atbilstošā līmenī. Mēs 
uztraucamies galvenokārt par to, lai 
neciestu izglītojamais.” 

Teksts, foto: D. Bitiņš
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 KULTŪRA  ■

 UZŅĒMĒJDARBĪBA  ■
GADA 

MĀJRAŽOTĀJS 
LATGALĒ - 

SIA “KAZANOVA” 
BIĶERNIEKOS

9. novembrī Latgales plānošanas 
reģiona (LPR) organizētā 
pasākuma “Latgales diena 2022” 
laikā tika atklāti un apbalvoti 
Latgales uzņēmējdarbības centra 
(LUC) ikgadējā konkursa “Latgales 
reģiona uzņēmēju gada balva 2022” 
laureāti.

Konkurss notiek jau devīto 
gadu, šogad konkursā tika saņemts 
rekordliels pieteikumu skaits – 80 
pieteikumi 8 nominācijās: Gada 
amatnieks, Gada mājražotājs, 
Gada jaunais tūrisma pakalpojuma 
sniedzējs, Gada sociāli atbildīgs 
uzņēmums, Gada inovācija, 
Gada jaunais uzņēmums, Gada 
uzņēmīgākais remigrants Latgalē 
un pirmo reizi konkursa vēsturē 
izveidotā nominācijā “Gada 

speciālās ekonomiskās zonas 
uzņēmums Latgalē”.

LPR Attīstības komisijas 
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs 
uzsvēra, ka ir grūti izvēlēties labāko 
no labākajiem, jo vietējie reģiona 
uzņēmēji ik gadu pārsteidz, veicot 
nozīmīgu ieguldījumu Latgales 
reģiona attīstībā. “Šī brīža situācija, 
kurā mēs dzīvojam, ir tāda, ka 

mums visiem ir jāsadodas rokās – 
valdībai, uzņēmējiem, pašvaldībai, 
iedzīvotājiem un ir svarīgi, lai mēs 
to izdarām laicīgi. Tā ir tā situācija, 
kad mums jābūt vienotiem, un 
tie cilvēki, kurus mēs godinām, ir 
spējuši to pierādīt.” 

“Latgales reģiona uzņēmēju 
gada balva 2022” laureāti:
Gada sociāli atbildīgs uzņēmums 

– SIA “Pulsar Optics”;
Gada amatnieks – keramiķe 

Nellija Dzalba;
Gada jaunais tūrisma 

pakalpojuma sniedzējs – kempings 
„Adamova”;

Gada jaunais uzņēmums – 
“Kureti Café”;

Gada inovācija – Rēzeknes 
speciālās ekonomiskās zonas 
uzņēmums “OptoElektronika LV”;

Gada mājražotājs – “Kazanova”;
Gada uzņēmīgākais remigrants 

Latgalē – podniece Agnese Čakša;
Gada speciālās ekonomiskās 

zonas uzņēmums Latgalē – 
Latgales speciālās ekonomiskās 
zonas  uzņēmums “Light Guide 
Optics International”.

Šogad balvu saņēmēju vidū 
arī Augšdaugavas novada jaunais 
uzņēmējs Iļja Ivanovs, kurš 

pirms dažiem gadiem izveidojis 
uzņēmumu SIA “Kazanova”. 

Uzņēmums ir īpašs ar to, ka 
ražo dažādu garšu brendijus, 
uzlējumus un vīnus no pašu 
saimniecībā ievāktiem āboliem. 
Iļja Ivanovs izveidojis uzņēmumu 
ar pašvaldības granta atbalstu, 
dažu gadu laikā ir krietni uzlabojis 
ražošanas tehnoloģijas, daudz 
laika veltījis garšu eksperimentiem. 
Pašlaik SIA “Kazanova” piedāvā 6 
dažādus brendija veidus un solās 
klāstu papildināt. Brendija ražošanā 
uzņēmējs liek lietā no sentēviem 
aizgūto dzēriena recepti, apvienojot 
tradīcijas un jaunākās tehnoloģijas 
vienā veselā. Viņa produkcija ātri 
guva popularitāti, ir pieprasīta 
gadatirgos, dažādos pasākumos, 
tiek prezentēta arī “Riga Food” 
izstādē.

Šogad uzņēmums saņēma balvu 
arī Augšdaugavas novada konkursā 
“Saimnieks 2022” nominācijā 
“Gada mājražotājs”.

LATVIJAS
 VOKĀLO ANSAMBĻU 
KONKURSA I KĀRTĀ 

IEGŪTS AUGSTS 
VĒRTĒJUMS

29. oktobrī Augšdaugavas novada 
Kultūras centrā “Vārpa” notika 
Latvijas vokālo ansambļu konkursa 
I kārta, kurā kolektīvi sacentās par 
iespēju doties uz konkursa finālu 
Rīgā nākamā gada 27. un 28. maijā. 

Konkursa I kārtā ar saviem 
priekšnesumiem priecēja 12 
kolektīvi: senioru vokālie ansambļi 
- slāvu biedrības «Uzori» senioru 
vokālais ansamblis “Uzori” (vadītāja 
Janīna Juzefoviča) un Riebiņu 
pagasta senioru vokālais ansamblis 
“Ilūzija” (vadītāja Līga Gžibovska), 
vīru vokālais ansamblis - Preiļu 
novada Kultūras centra vīru vokālais 
ansamblis (vadītājs Alberts Vucāns), 
sieviešu vokālie ansambļi - Krāslavas 
novada kultūras nama sieviešu 
vokālais ansamblis “Noktirne” 
(vadītāja Rita Andrejeva), Subates 
kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis “Sonāte”  (vadītāja Gunta 
Radzoba), Višķu pagasta Kultūras 
centra sieviešu vokālais ansamblis 
“Anima Corde” (vadītāja Agate 
Jermaļonoka), Aizkraukles novada 
Klintaines pagasta sieviešu vokālais 
ansamblis “Dzirnas” (vadītāja Sigita 
Vilkaplātere), Aizkalnes tautas nama 
sieviešu vokālais ansamblis “Visiem 
dzīves gadījumiem” (vadītāja Ilze 
Valaine), Nīcgales pagasta tautas 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Dzirkstelītes” (vadītāja Žaneta 
Gasjaņeca), Rožkalnu pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis “Savādi 
gan” (vadītāja Līga Gžibovska), 
Līksnas pagasta kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” 
(vadītāja Diāna Laizāne) un jauktais 
vokālais ansamblis - Augšdaugavas 
novada Kultūras centra “Vārpa” 
vokālais ansamblis “Stage On” 
(vadītāja Tatjana Vucāne). 

Konkursa žūrija vērtēja katra 
kolektīva māksliniecisko un tehnisko 
sniegumu, vokālo kultūru, stila izjūtu 
un kopiespaidu. Žūrijā darbojās 
Latvijas Nacionālā kultūras centra 
Vokālo ansambļu nozares padomes 
priekšsēdētāja, Lielvārdes mūzikas 
un mākslas skolas direktore, vokālās 
grupas “Anima Solla” mākslinieciskā 
vadītāja Mārīte Puriņa, komponists 
un producents, vokālās grupas 
“Framest» mākslinieciskais vadītājs, 
XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVII Deju svētku Vokālo 
ansambļu laikmetīgās mūzikas 
koncerta mākslinieciskais vadītājs 
Jānis Ķirsis, XXVII Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVII Deju 
svētku Vokālo ansambļu garīgās 
mūzikas koncerta mākslinieciskā 
vadītāja, Profesionālās izglītības 
kompetences centra “Ventspils 
Mūzikas vidusskola» kora klases 
vadītāja un kora “Nošu planētas» 
mākslinieciskā vadītāja, Ventspils 
Kultūras centra sieviešu kora 
“Venda» un vokālā ansambļa 
“Mundus» mākslinieciskā vadītāja 
Rudīte Tālberga, žūrijas sekretārs 
Andrejs Rudzītis un projekta 
koordinatore Anna Rudzīte. 

Augšdaugavas novadu 
konkursa I kārtā pārstāvēja pieci 
kolektīvi, visi ieguva augstu žūrijas 
vērtējumu. I pakāpes diplomu 

saņēma Augšdaugavas novada 
Kultūras centra “Vārpa” vokālais 
ansamblis „Stage On” (vadītāja 
Tatjana Vucāne), Līksnas pagasta 
Kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis ”Elēģija” (vadītāja 
Diāna Laizāne), Subates Kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Sonāte” (vadītāja Gunta Radzoba) 
un Nīcgales pagasta Tautas 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
„Dzirkstelītes” (vadītāja Žaneta 

Gasjaņeca). Savukārt augstākās 
pakāpes diplomu saņēma Višķu 
pagasta Kultūras centra sieviešu 
vokālais ansamblis “Anima Corde” 
(vadītāja Agate Jermaļonoka). 

Žūrijas dalībniece Mārīte 
Puriņa pēc noklausīšanās pauda 
gandarījumu par dzirdēto un 
redzēto: “Jūs padarījāt šo dienu 
īpašu ar savu priekšnesumu, savu 
dziedāšanu, savu attieksmi.” M. 
Puriņa atzina, ka šogad izpalikusi 
novadu atlases kārta, un kolektīvi 
uzreiz tiekas nopietnā pusfinālā. 
Šim konkursam ir vairāki 
mērķi – gan atlasīt dalībniekus 
konkursa finālam, gan sakārtot 

saglabājot vēlmi darboties, turklāt to 
dara ļoti kvalitatīvi: “Paldies, ka jūs 
esat, darāt, dziedat, mīlat mūziku, 
viens otru un savu klausītāju.”

Rudīte Tālberga atzina, ka viņu 
pārsteidzis sirsnīgais un skanīgais 
tonis, azartiska attieksme. “Balss ir 
domāta ne tikai tam, lai izdziedātu 
skaistu skaņu, bet lai šo stāstu un 
vēstījumu nodotu citiem. Mani tas 
aizkustināja.”

“Es varētu raksturot visas 
emocijas, pārdzīvojumus un jūsu 
priekšnesumus divos vārdos – man 
trūkst vārdu. Jūs esat brīnišķīgi, 
skaisti un mēs ar jums ļoti 

valsts mērķdotāciju pašvaldībām 
māksliniecisko kolektīvu vadītāju 
darba samaksai. Konkursa mērķis ir 
arī atlasīt dalībniekus dziesmusvētku 
pasākumam “Ielu sadziedāšanās”, 
kas šogad notiks Rīgas Esplanādē, 
kā arī uzrunāt kolektīvus dalībai 
tradicionālajos dziesmusvētku 
koncertos. 

M. Puriņa pauda pateicību un 
lepnumu, ka kolektīvi spējuši iziet 
cauri beidzamo gadu grūtībām, 

lepojamies,” teica žūrijas dalībnieks 
Jānis Ķirsis. 

Katrs vokālais ansamblis saņēma 
Nacionāla Kultūras centra diplomu 
ar skates rezultātiem un individuālu 
kolektīva vērtējumu, kā arī vērtīgu 
dāvanu – nesen izdotu nošu grāmatu 
vokālajiem ansambļiem.  

Konkursa kārtu rezultāti ir 
pieejami www.lnkc.gov.lv. 

Teksts, foto: Inese Minova
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■ IZGLĪTĪBA

GODA DIENĀ 
SUMINĀJA 

LABĀKOS SKOLĒNUS

Noritēja vēl viens 365 piepildītu, 
izzinošu un radošu dienu gads, 
kad vienlaicīgi atzīmējam arī 
simtgadi kopš pirmās Saeimas 
sēdes 1922. gada 7. novembrī. Līdz 
ar parlamenta sanākšanu spēkā 
stājās Latvijas valsts pamatlikums – 
Satversme. Tā noteica valsts iekārtu 
un varas īstenošanas principus. 
Vārdu “Satversme” darinājis 
jaunlatvietis Kronvaldu Atis ilgi 
pirms valsts dibināšanas, tālajā 
1869. gadā. Viņš ierosināja šo vārdu 
lietot konstitūcijas apzīmēšanai, jo 
“cilvēki tādēļ pieņēmuši likumus, 
lai tiem būtu vajadzīgā laikā, kur 
patverties, lai tiem būtu tversmes.” 
Par godu šim notikumam pasākuma 
ievadā tika parādīta īsfilma par 
Latvijas Saeimas simtgadi. 

Pēc īsfilmas klātesošie nodziedāja 
himnu un Augšdaugavas novada 
tradicionālais pasākums “Goda 
diena” varēja sākties. Jau piekto 
reizi, Augšdaugavas novads godina 
izglītības iestāžu skolēnus, kuri ar 
labām un teicamām sekmēm apgūst 
mācību priekšmetus, piedalās 
olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs 
un pasākumos, popularizē skolas 
un Augšdaugavas novada vārdu. 
Klātesošos uzrunāja domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins, 
atzīmējot, ka jābūt pateicīgiem 
skolām, skolēniem, jaunatnei par 
iegūtajām sekmēm: “Jaunie cilvēki, 
iespējams, vēl neaizdomājas, kādēļ 
labas sekmes ir nepieciešamas, bet 
pēc kāda laika jūs sapratīsiet, ka 
darāt to sev un savai nākotnei. Pēc 
daudziem gadiem, kad sasniegsiet 
virsotnes, jums būs gandarījums, 
ka labi mācījāties. Liels paldies 
arī pedagogiem un visiem 
iesaistītajiem, kas palīdzēja nonākt 
pie izciliem rezultātiem!”

Kopumā tika godināti 23 
skolēni no 15 Augšdaugavas 
novada pašvaldības skolām. 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
Pateicības rakstu par labām un 
teicamām sekmēm mācībās, 
aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu 
aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu 
novadā un valstī saņēma:

- Kalupes pamatskolas 6. klases 
skolnieks Rinalds Simanovičs;

- Zemgales vidusskolas 6. klases 
skolnieks Vladislavs Vanags;

- Laucesas pamatskolas 7. klases 
skolniece Kristīne Lapacka; 

- Salienas vidusskolas 7. klases 
skolnieks Nikolajs Stepanovs;

- Lāču pamatskolas 8. klases 
skolniece Evelīna Koļesņika;

- Medumu speciālās pamatskolas 
8. klases skolniece Neonila 
Verza;

- Naujenes pamatskolas 8. klases 
skolniece Veronika Panovska;

- Vaboles vidusskolas 8. klases 
skolniece Linda Rušeniece. 

Augšdaugavas novada 
pašvaldības Pateicības rakstu 
par labām un teicamām sekmēm 
mācībās, aktīvu iesaistīšanos 
ārpusstundu aktivitātēs un skolas 
pārstāvēšanu novadā un valstī 
saņēma:

- Bebrenes vispārizglītojošās un 
profesionālās vidusskolas 9. 
klases skolnieks Adrians Ivo 
Šaršuns; 

- Biķernieku pamatskolas 
9. klases skolniece Alina 
Gerasimova; 

- Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
9. klases skolniece Annija 
Dambīte; 

- Randenes pamatskolas 9. 
klases skolniece Valērija 
Aņisimova;

- Sventes vidusskolas 9. klases 
skolniece Anna Virbale;

- Augšdaugavas novada Sporta 
skolas MT-7 grupas audzēkne 
Ksenija Kozlova.

Augšdaugavas novada 
pašvaldības Pateicības rakstu 
par labām un teicamām sekmēm 
mācībās, aktīvu iesaistīšanos 
ārpusstundu aktivitātēs un skolas 
pārstāvēšanu novadā un valstī 
saņem:

- Bebrenes vispārizglītojošās 
un profesionālās vidusskolas 
2. kursa audzēkne Ņina 
Strogonova;

- Špoģu vidusskolas 11. klases 
skolniece Emma Zdanovska; 

- Zemgales vidusskolas 11. 
klases skolniece Jeļena 
Goršentova;

- Ilūkstes Raiņa vidusskolas 12. 
klases skolniece Dana Viviāna 
Cirse;

- Salienas vidusskolas 12. klases 
skolniece Oksana Kovaļevska;

- Sventes vidusskolas 12. klases 
skolniece Valērija Sokolova; 

- Špoģu vidusskolas 12. klases 
skolniece Gunita Skutele;

- Vaboles vidusskolas 12. klases 
skolnieks Marts Vilcāns;

- Augšdaugavas novada 
Sporta skolas SMP-3 grupas 
audzēknis Kristaps Trafimovs.

Pateicības tika izteiktas arī 
izglītības iestādēm par gada 
garumā kopā ieto ceļu, nesavtīgo 
darbošanos, īstenojot aktivitātes 
skolā, piedaloties izglītības pārvaldes 
rīkotajos pasākumos, izzinot 
tradīcijas, izkopjot savstarpējo 
attiecību kultūru, darbu komandā 
un veicinot pilsonisko pašapziņu. 
Pateicības rakstu pasniedza 
Bebrenes vispārizglītojošajai 
un profesionālajai vidusskolai, 
Biķernieku pamatskolai, 
Ilūkstes Raiņa vidusskolai, 
Kalupes pamatskolai, Laucesas 
pamatskolai, Lāču pamatskolai, 
Medumu speciālajai pamatskolai, 
Naujenes pamatskolai, Randenes 
pamatskolai, Salienas vidusskolai, 
Sventes vidusskolai, Špoģu 
vidusskolai, Vaboles vidusskolai, 
Zemgales vidusskolai un 
Augšdaugavas novada Sporta 
skolai. 

“Izglītojamie, atceraties, ka jūs 
dzīvojat vislabākajā un skaistākajā 
zemē. Mums ir četri gadalaiki, 
burvīga augu un dzīvnieku 
bagātība. Mums ir arī valsts, kura 
ir brīva. Novēlu, lai jūs nākotnē 
kļūtu par savas valsts sastāvdaļu 
un izmācoties kļūtu par labiem 
speciālistiem Augšdaugavas 
novadā,” pasākuma izskaņā teica 
novada Izglītības pārvaldes vadītāja 
Janita Zarakovska.

Pasākuma viesus ar 
priekšnesumiem priecēja Ilūkstes 
Raiņa vidusskolas deju kolektīvs 
“Ance” (skolotājas Anitas 
Meikšānes vadībā), Naujenes 
pamatskolas ansamblis (Innas 
Kralikas vadībā), Naujenes 
pamatskolas folkloras kopa “Mazā 
Rūžeņa” (Ingas Zeiles vadībā), 
Naujenes pamatskolas ansamblis 
“Lāčplēši” (Innas Kralikas vadībā). 

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

SALIENAS 
VIDUSSKOLAS 
“LIELISKĀKĀ 
SKOLOTĀJA”

 LIĀNA KORABĻOVA
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. 
Balstoties uz skolēnu un vecāku 
vērtējumu, šogad tika pasniegta 
balva “Lieliskākais pedagogs”, ko 
saņēma 18 pedagogi, to skaitā arī 
Salienas vidusskolas krievu valodas 
un literatūras skolotāja Liāna 
Korabļova. 

Kur jūs dzimāt un kādā skolā 
mācījāties? 

Esmu dzimusi Daugavpilī, bet 
mācījos Sventes vidusskolā, un 
1992. gadā pabeidzu Daugavpils 

Pedagoģisko institūtu. 
Cik gadu jūs jau strādājat 

par skolotāju? Kurās izglītības 
iestādēs? 

Par skolotāju strādāju jau 31 

gadu. 10 gadus esmu strādājusi 
pirmsskolas izglītības iestādē 
Daugavpilī, 11 gadus Daugavpils 
38. arodvidusskolā, bet 2012. gadā 
iesāku strādāt Salienas vidusskolā, 
kur turpinu darboties līdz pat šai 
dienai. 

Ko jums nozīmē skolotāja 
darbs?

Skolotāja darbs - tā ir ne tikai 
profesija, bet drīzāk dzīvesveids. 
Vienreiz kļūstot par skolotāju, tu 
vairs neesi spējīgs nodalīt darbu no 
privātās dzīves. Katrs izglītojamais 
kļūst par tavu bērnu, un tev ir 
jāatbild par viņu. Bērni ir dažādi, 
viņi nav līdzīgi viens otram, tādēļ 
arī katra nostrādātā mācību stunda 
nav līdzīga nevienai citai. Laikam 
tas arī ir pedagoga profesijas viens 
no lielākajiem plusiem.  

Vai jūs jūtat, ka skolotāja 
profesija ir jūsu īstā nodarbe? 
Vai vēlreiz izvēlētos šo profesiju?

Domāju, ka jā. Man ir diezgan 
sarežģīti iedomāties sevi kādā 
citā profesijā. Ja vēlreiz vajadzētu 
izvēlēties, tad noteikti tas būtu 
pedagoga darbs. 

Kāpēc savulaik izvēlējāties 
tieši šo profesiju?

Mana vecmamma un mamma 
strādāja bērnudārzā, bet es pati 
bērnudārzu nebiju apmeklējusi. 
Tikai dažreiz mamma mani ņēma 
līdzi pie sevis uz darbu, un man 
par to bija īsts prieks. Bērnudārzs 
ir īpatnēja pasaule, kurā ir daudz 
bērnu, un viņi visi skatās uz savu 
audzinātāju, uzticas viņiem, un arī 
cenšas līdzināties. Kad es mācījos 
skolā, tiku pie iespējas pastrādāt 



AUGŠDAUGAVAS noVADA VēStiS 2022. gada 24. novembris 9

IZGLĪTĪBA  ■

PROJEKTA REALIZĀCIJA   ■

bērnudārzā Sventē. Tajā laikā 
bērnudārza vadītāja bija Ņina 
Eisāne, kura man ieteica izvēlēties 
profesiju, kas būtu saistīta ar 
izglītību. 

Kas patīk skolotāja darbā un 
kas nepatīk?

Man patīk vadīt stundas, kā arī 
gatavoties kādiem pasākumiem, 
notikumiem vai vienkārši sarunāties 
ar bērniem. Aizpildīt desmitiem 
atskaišu - tas gan nepatīk. Man 
daudz vieglāk un patīkamāk ar 
jauniešiem ir izveidot teatrālu 
uzvedumu, nekā atspoguļot to 
žurnālā vai atskaitē.  

Vai jums ir audzināmā klase? 
Pastāstiet, kādi viņi ir?

Patlaban esmu 8. klases 
audzinātāja. Man ir paveicies, jo 
manā atbildībā ir 13 visforšākie 

un lieliskākie jaunieši, kas ir spējīgi 
ne tikai uz kādām blēņām, bet arī 
uz labiem darbiem. Jaunieši ir labi 
psihologi, viņus nav iespējams 
apmānīt. Bērni ļoti labi jūt mūsu 
attieksmi pret viņiem un mūsu vājās 
vietas. No vienas puses skolotājs 
atnāk, lai mācītu izglītojamos, 
bet no otras - mēs paši vienmēr 
mācāmies būt ar viņiem “uz viļņa”. 
Mūsdienās tas ir ļoti svarīgi. Katrā 
bērnā ir jāspēj saskatīt personību, 
kurai nepieciešama arī mīlestība un 
cieņa. Ja mēs to iemācīsimies, tad 
viņi mums atbildēs ar to pašu.  

Kādi ir jūsu darba kolēģi 
Salienas vidusskolā?

Mūsu skolas kolektīvs darbojas 
vienoti un cieši, kā komanda. 
Katrs izpilda savu lomu, bet visi 
vienlaicīgi darām vienu darbu. 

Vai varat atcerēties kādus 
no saviem kādreizējiem 
skolotājiem, kuriem gribētos 
pateikties?

Mani skolotāji bija lieliski un 
interesanti! Visiem viņiem esmu 
ļoti pateicīga. Īpaši gribētu atzīmēt 
matemātikas skolotāju Aleksandru 
Perevalovu un skolotāju 
Aleksandru Sibircevu, kurš ilgus 
gadu bija mūsu mentors. Šie cilvēki 
iemācīja mūs būt mērķtiecīgiem un 
atbildīgiem.  

Kādi bija jūsu mīļākie 
priekšmeti skolā?

Man mīļākais priekšmets bija 
krievu valoda, vācu valoda un 
matemātika. 

Kādēļ izvēlējāties mācīt tieši 
krievu valodu?

Kļuvu par krievu valodas 

un literatūras skolotāju, jo šajā 
priekšmetā mēs nevis vienkārši 
pasniedzam kādas zināšanas, bet 
arī pārveidojam dvēseli un mācām 
saudzīgi attiekties pret katru vārdu. 
Literatūras stundās jaunieši iemācās 
vispārpieņemtās cilvēces vērtības, 
mācās atšķirt labo no ļaunā, 
žēlastību no cietsirdības. 

Vai skolnieki mainās laika 
gaitā? Kādi tie bija agrāk un 
kādi mūsdienās?

Viennozīmīgi, laika gaitā 
mainījās daudzas lietas. Bērni 
nav izņēmums. Ja agrāk jaunieši 
uzdeva jautājumu “kādēļ tas tā ir?”, 
tad mūsdienās – “priekš kam?” 
Mūsdienu jaunatni interesē ne tikai 
zināšanas, bet arī iespēja tās pielietot 
konkrēti, praksē. Taču visos laikos 
bērni paliek tie paši bērni, kuriem 

ir nepieciešama mīlestība, rūpes, 
mūsu atbalsts un sapratne. 

Ar ko jūs nodarbojaties 
brīvajā laikā? Vai jums ir kāds 
vaļasprieks?

Ļoti patīk lasīt grāmatas, patīk 
arī jūra un ceļošana kopā ar ģimeni. 
Vismīļākais laiks ir tas, kurš ir 
pavadīts vasarā savā vasarnīcā. 

Kur jūs rodat spēku darboties, 
no kā iedvesmojaties?

Kas mani iedvesmo? Izglītojamo 
jauniešu priecīgās sejas, kā arī viņu 
sasniegumi un veiksmes. Kas dod 
spēku? Kolēģu, administrācijas un 
ģimenes atbalsts. 

Paldies par interviju!
Ar L. Korabļovu sarunājās 

Dainis Bitiņš

PROJEKTĀ 
“LATGALES 

VIRTUVES GARŠA” 
APZINĀTS NOVADA 

KULINĀRAIS 
MANTOJUMS

Skrindu dzimtas muzejs šogad 
īstenojis projektu “Latgales 
virtuves garša”, apzinot saimnieces 
visā novadā, krājot viņu stāstus, 
pieredzi un arī receptes. Projekta 
gaitā tika organizētas trīs 
meistardarbnīcas, kurās sadarbībā 
ar šefpavāru Haraldu Saušu no 
Kalupes pagasta, godu saimnieci un 
īsto latvju saimnieci Viju Kudiņu 
no Aglonas un Ilzi Stabulnieci no 
Krāslavas novada tika gatavoti seni 
Latgalei raksturīgi ēdieni, kā arī 
tapusi fotoizstāde, kurā apkopoti 
15 saimnieču stāsti un kulinārais 
mantojums. 

Skrindu dzimtas muzeja 
direktore Anna Lazdāne atzīst, 
ka ideja par projektu jau sākotnēji 
ielikta pašā muzejā, kura krājumā 
glabājas vecā avīze “Drywa”. “Kas 
ir druva? Tas ir lauks, kurā briest 
vārpas, no vārpām veidojas graudi, 
no graudiem milti, no miltiem 
dažādi ēdieni.” 

Pirms dažiem gadiem projekta 
rezultātā Vabolē blakus Skrindu 
dzimtas muzejam tika izveidota 
kulinārā mantojuma telpa, kurā 
muzejs rīko dažādus pasākumus un 
meistardarbnīcas, rādot un mācot 
apmeklētājiem  

dažādas kulinārās prasmes, 
piemēram, kā cept maizi, pīrādziņus 
un plātsmaizes. Visbiežāk šīs 
meistarklases tiek piedāvātas tieši 
skolu jaunatnei, lai nodotu Latgales 
kulināro mantojumu no paaudzes 
paaudzē. Pamazām radusies doma 
apzināt vietējās novada saimnieces, 
kas prot gatavot dažādus senus 
Latgales ēdienus. 

“Aprunājoties ar sievām un 
zinot, cik mēs esam bagāti savā 
kulinārajā mantojumā, gribējās 
visu to iemūžināt, lai tas paliktu 
kā vēstījums nākotnei. Jo šodien 
internets pilns dažādu recepšu, 
kur mēs apgūstam kaut ko jaunu, 
bet pamatu pamats ir mūsu stiprās, 

labās arodu meistares, saimnieces, 
kuras vēl ir mūsu vidū un kuras 
zina, kā izcept kuģeli, kā pagatavot 
šmakovciņu, kā sagatavot komas 
un auzu ķīseli. Tāpēc arī dzima šis 
projekts,” teic muzeja direktore.  

Projekta laikā tika apzinātas 
15 saimnieces un saimnieki gan 
Augšdaugavas novadā, gan ārpus 
tā robežām, kas labprāt dalījās 
savā pieredzē un dzīvesstāstā, kā 
arī rādīja savu meistarību virtuvē, 
- Anita Drozdova, Anna Lazdāne, 
Antoņina Geriņa, Dace Aleksejeva, 
Genovefa Žuka, Haralds Saušs, 
Ilona Dalecka, Ilze Stabulniece, 
Ināra Mukāne, Indra Madarniece, 
Jolanta Bāra, Vija Kudiņa un Somu 

dzimtas saimnieki Antons, Dainis 
un Inese. Rezultātā izveidota 
fotoizstāde, ko pašlaik var aplūkot 
Vaboles Kultūras namā, bet tālāk tā 
mēros ceļu uz kultūras un izglītības 
iestādēm kopā ar apkopoto 
recepšu grāmatu un saimnieču 
dzīvesstāstiem. 

Katrai saimniecei ir sava īstā 
Latgales garša un neparastas 
receptes, kas mantotas no paaudzes 
paaudzē. Zūsteņa, pukuči, kuģelis, 
kartupeļu kļockas, asins desas, 
kvašelina jeb aukstā gaļa, komas, 
irbītes, auzu ķīselis, ubagu pirkstiņi, 
purva buča, žīdu cepurītes, pildīts 
ķirbis un daudzas citas receptes var 
atrast recepšu grāmatā, kas tapa 

projekta laikā.    
Projekta noslēguma pasākumā 

godu saimniece Vija Kudiņa vadīja 
kulināro meistardarbnīcu, mācot 
pagatavot ēdienus no savas bērnības 
– krapavnīkus un kļockas. Procesā 
saimniece iesaistīja arī klātesošos 
jauniešus, aicinot viņus gan mīcīt 
mīklu, gan veidot plāceņus. 

“Tas ir mans bērnības ēdiens. 
Buļbešnīki, guļbešnīki, mana 
mamma tos sauca par krapavnīkim. 
Pa mammas līnijai senči bija nedaudz 
poļi, bet krapavatj poliski nozīmē 
pildīt ar kaut ko. Visbiežāk esmu 
redzējusi un pati ēdusi ar sautētiem 
kāpostiem, bet pilda arī ar sēnēm. 
Tas nebija ikdienas, bet svētku 

ēdiens, mamma svētdienās gatavoja 
šo ēdienu un lika galdā. Abas ar 
māsu bijām noliktas pie kartupeļu 
mizošanas, varbūt tāpēc arī palicis 
atmiņā,” saka godu saimniece un 
Aglonas maizes muzeja vadītāja 
Vija Kudiņa saimniece. Viņa 
atzīst, ka ikdienā saimei liek galdā 
vienkāršus ēdienus, tā teikt - ko 
Dievs devis, to arī ēdam. Taču 
goda vietā galdā vienmēr ir maize. 
“Dažreiz sagribas piena zupu vai 
novārīt kartupeļus un klāt linu eļļu, 
uzkaisīt sāli. Diez vai jauniešiem 
tas saprotams, jo viņiem ir pica, 
hotdogi, bet mana jaunība saistīta 
ar šiem vienkāršajiem ēdieniem. 
Kartupeļu biezenis ar kotleti jau 
bija ļoti glauns ēdiens. Kotletes 
neēdām katru dienu. Bet bez rudzu 
maizes ne vienu dienu nevaru. 

Dažreiz aizeju ar ģimeni uz kādu 
ķīniešu restorānu vai picu paēst, 
bet, lai cik tur būtu gards ēdiens, 
vakarā vienalga gribas nogriezt 
rudzu maizes šķēli, uzkaisīt sāli un 
uzdzert klāt aukstu pienu. Tas ir 
visgardākais dienas noslēgums.”  

Projekts īstenots ar „Latvijas 
valsts mežu” un Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstītās 
“Latgales kultūras programmas” 
projektu konkursa finansējumu un 
pašvaldības atbalstu. 

Teksts, foto: Inese Minova
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■ PERSONĪBA

INGA KREKELE: 
“SVARĪGI IR 

NEBAIDĪTIES 
UZDRĪKSTĒTIES

 UN DARĪT” 
Jau teju 20 gadus Inga Krekele 

palīdz citiem īstenot viņu sapņus, 
piesaistot projektiem LEADER 
finansējumu caur Daugavpils un 
Ilūkstes partnerību “Kaimiņi”, 
ko vada kopš tās pašiem 
pirmsākumiem. Laiku atrod arī 
aktīvam darbam biedrībā “Prodes 
mantinieki” un kopienu sadarbības 
tīklā “Sēlijas salas”. Par Sēlijas 
vēsturiskās zemes spodrināšanu 
nesen saņēma galveno balvu 
konkursā “Sēlijas sudrabs” - 
sudraba rotadatu ar vilka siluetu. 
Vilks esot “Sēlijas salu” simbols – 
reizē gan vienpatis, gan barvedis. 
“Esmu drīzāk no barvežu sugas,” 
jautri teic Inga un pauž prieku, ka 
sēļi viņu arīdzan atzinuši par savējo, 
jo pati esot īsta latgaliete.  

Meklējot sevi
Pēc pirmās izglītības Inga ir 

juriste. Darba pieredze uzsākta 
“Uzņēmējdarbības atbalsta centrā”, 
strādājot par sekretāri un vēlāk par 
uzņēmējdarbības konsultanti. Vēlāk 
pieredze gūta Valsts Ieņēmumu 
dienestā nodokļu inspektores 
amatā, kurā Inga izturējusi 
vien pusotru gadu. “Reģistrēju 
nodokļu un PVN maksātājus, 
pašnodarbinātās personas. No rīta 
agri atnāku uz darbu, bet tur jau 
rinda. Vēl uz pārbaudēm sūta. Jā, 
bija stabilitāte, karjeras iespējas, bet, 
atnākot mājās, raudāju spilvenā, 
jo tas nebija mans darbs.” Inga 
devās uz Rīgu studēt starptautiskās 
tiesības, maģistra darbu rakstīja 
pie toreizējās Satversmes tiesas 
tiesneses Anitas Ušackas, kas 
nedaudz vēlāk sāka strādāt 
jaunizveidotajā Starptautiskajā 
krimināltiesā  un bija vienīgā 
tiesnese no Baltijas valstīm Hāgā. 
“Mācoties pie tādiem cilvēkiem, 
saproti, cik pasaule ir plaša un var 
daudz ko darīt. Bet tajā pat laikā 
skumu pēc savas dzimtās vietas. 
Vēl jo vairāk toreiz visi runāja, ka 
Daugavpilī nekas nenotiek. Par 
spīti tam atgriezos,” teic Inga.   

2000. gadā projekta ietvaros 
Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos 
tika veidotas pirmās organizācijas 
uz partnerības principiem, 
aicinot kopā pašvaldības, vietējos 
iedzīvotājus un uzņēmējus, lai 
kopīgi pieņemtu lēmumus un dalītu 
resursus. Eiropā šāds partnerības 
princips darbojās jau kopš 1993. 
gada. “Tolaik vēl tikai gatavojāmies 
iestāties ES, nāca finansējums, bija 
iespējas. Partnerību stratēģijas tika 
vērstas uz nabadzības novēršanu, 
jo Latgale tika uzskatīta par 
visnabadzīgāko un atpaliekošāko,” 
atceras Inga, kura tika uzaicināta 
darboties par sekretāri Daugavpils 
rajona partnerībā. Sākotnēji darbs 
notika uz entuziasma pamata, 
cenšoties attīstīt šo jomu un 
meklējot resursus. No 2003. 
gada projekts beidzās un līdz ar 
to arī nauda. Rēzeknē un Balvos 
organizāciju darbs apsīka, bet 

Daugavpils rajona partnerība sāka 
meklēt citus variantus. “Pēc Latvijas 
iestāšanās ES nāca lielie Eiropas 
fondi, bijām vienīgie Latvijā, kas 
strādā uz partnerības principiem, 
visi brauca smelties pieredzi un 
mācījās, daudzi uz mums skatījās kā 
uz brīnumu, kas darbojas nekurienē. 
Kopā ar Zemkopības ministriju 
sākām izstrādāt MK noteikumus 
partnerību darbībai.” Partnerības 
padomē darbojas 18 cilvēki. Kopā 
sanāk pašvaldības pārstāvji, vietējās 
biedrības, kopienas un uzņēmēji, 
kas gatavi ieguldīt savu laiku, vērtē, 
kas šai vietai vairāk vajadzīgs un kur 
nepieciešams ieguldīt finansējumu, 
izstrādā attīstības vīziju. “ES dod 
šo finansējumu, partnerība sludina 
konkursus, atbalsta projektus, kas 
tiek īstenoti. Veido saikni starp 
vietējo vajadzību un finansējumu. 
Svarīgi ir atrast kopīgu valodu, 
mācēt sarunāt un vienoties par 
kopīgiem mērķiem,” saka Inga.   

Gandarījums 
par izmantotajām iespējām
Tieši partnerībā Inga atrada savu 

sirdsdarbu un priecājas, ka šajos 
gados ir izdevies palīdzēt īstenot 
daudz vērtīgu projektu. “Lielākais 
gandarījums par to, ka cilvēki sev 
notic un sāk darīt. Ātrāk vai lēnāk, 
nav svarīgi, galvenais ir sākt. Caur 
partnerību nav nemaz tik viegli tikt 
pie naudas. Nav tā, ka Inga staigā 
ar maisu un dala naudu. Apakšā ir 
liels darbs ieguldīts, liela atbildība.” 
Lielā mērā finansējuma apjoms 
esot atkarīgs no pašu iedzīvotāju 
aktivitātes, gatavības darīt un 
uzdrīkstēties. Ne viss iet tik raiti, kā 

gribētos, piemēram, brīva niša mūsu 
pusē ir mājražošana. Iespējams, 
atturīga attieksme saistāma ar 
noieta tirgu, kas lielākoties ir Rīgā, 
tāpēc partnerības uzdevums esot 
iedrošināt. 

Kādu laiku aktuāli bija t.s. 
rīdzinieku projekti, kad naudu 
paņem un tikai tad domā, ko ar to 
darīt. “Vērtējot projektus, gadījās 
visādi brīnumi, piemēram, Kalkūnē 
kāda rīdziniece gribēja attīstīt tintes 
ražotni, bet izrādījās, ka ēka, kur 
to bija plānots veidot, ir pilnībā 
neapdzīvota būda bez logiem,” 
atceras Inga un uzsver, ka Kalkūni 
projektu īstenošanai esot īsta 
zelta bedre, turklāt ir arī veiksmes 
stāsti, piemēram, izveidots 
uzņēmums “Dvinska bakary”, kas 
ražo konditorejas izstrādājumus. 
Veiksmes stāsti ir arī citviet - 
Biķerniekos attīstās alkohola 
ražotne “Kazanova moonshine”, 
Ambeļos biedrība “Jubra” 
izveidojusi jaunu tūrisma objektu 
“Skreine”, bet mednieku kolektīvs 
atjaunojis veco muižas ēku un 
izveidojis tajā bāzi pasākumiem, 
datorspeciālists Aivars Žurila 
atgriezies tēva mājās Pilskalnē un 
kļuvis par galdnieku, ražo cēlkoka 
mēbeles un citas lietas, Dzintra 
Abarone Višķos pameta skolotājas 
darbu un pievērsās savai sirdslietai 
- darbojas kā pirtniece, 

Ilmārs Lociks Naujenē attīsta 
tūrisma uzņēmējdarbību Daugavas 
lokos,  Višķos nupat atvērts 
kempings “Ambro krasts”. Inga 
Krekele iedvesmojoši stāsta par 
šiem un citiem veiksmes stāstiem, 

kas īstenoti caur partnerības 
projektiem. Viņu priecē, ka cilvēki 
izvēlas attīstīt ne tikai tūrisma 
nozari, kas esot nosacīti vieglākais 
ceļš, bet arī uzdrīkstas riskēt un 
izmēģināt jaunas nišas, piemēram, 
jaunais vetārsts Andrejs Elksniņš 
izveidojis mobilo veterināro 
klīniku, bet uzņēmējs Kārlis 
Jadzevičs iegādājies sulu spiedi un 
pārstrādā ogas, savukārt Demenē 
izveidots Latgalē pirmais dzīvnieku 
krematorijs, bet Ilūkstē pašlaik tiek 
iekārtota jauna kafejnīca.   

Laiks saviem sapņiem
Ilgus gadus palīdzot citiem, 

gandrīz piemirsies par pašas 
sapņiem, tāpēc nu Inga gatava ielēkt 
aizejošā vilcienā un pieteikt arī savu 
projektu plānošanas perioda pēdējā 
kārtā. Viņas sapnis un vaļasprieks 
saistīts ar pirtslietām, kas abiem 
ar vīru Ģintu varētu kļūt par 
ģimenes uzņēmējdarbību. Pirms 
daudziem gadiem ieraudzījusi 
sludinājumu avīzē par uzņemšanu 
pirts skolā, Inga nolēma izmēģināt 
ko jaunu. Ieguvusi pirtnieces un 
pirts meistares diplomu, kādu laiku 
bija pasniedzēja Pirts skolā un 
pamudināja arī vīru izmācīties par 
pirtnieku. Kamēr nebija savas pirts, 
kopā ar kolēģi Dzintru Abaroni 
devās strādāt par pirtniecēm 
izbraukumos, bet nu ar vīru uzcēlusi 
savu pirtiņu, un abi ir gatavi jaunam 
izaicinājumam darboties šajā jomā 
nopietnāk. Inga jautri teic, ka 
pašlaik izsludinājusi konkursu par 
labāko nosaukumu savai pirtiņai, 
solot vietā kārtīgu pērienu pirtī. 

Pa Marka Rotko pēdām 
Kādu brīdi partnerībā bija 

iestājies klusuma periods, kas Ingai 
ļāvis iegūt pieredzi pavisam citā 
jomā. Jāteic, ka Inga pielikusi savu 
pirkstu arī Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centra tapšanā, taču uzreiz 
strikti iebilst, ka pašai ar mākslu gan 
saikne maza. 

Par šo dzīves posmu un pieredzi 
viņa pateicīga Sarmītei Teivānei, 
ko Inga sauc par projektu guru. 
“Tolaik sabira trīs lieli projekti, 
lai izremontētu lielo māju. Visus 
darbus ar papīriem un saskaņošanu 
paveica Sarmīte, kurai par to 
piemineklis jātaisa. Kad projekts jau 

veiksmīgi tika uzsākts, viņa meklēja 
kādu savā vietā un piedāvāja šo 
darbu. Uz savu galvu parakstījos 
un četrus gadus turpināju Sarmītes 
iesākto, pabeidzu lielos būvniecības 
projektus, dabūjām uzlikt pirmo 
digitālo ekspozīciju. Man patika tas 
process, sapratu, ka māksla ir forša 
un skaista, bet arī tas nav mans 
lauks,” teic Inga. Strādājot par 
Rotko centra projektu vadītāju, tika 
organizēta Latvijas keramiķa Pētera 
Martinsona pirmā izstāde, un Ingai 
izdevies ar viņu personiski tikties, 
kas atstājis ļoti dziļu iespaidu. Jau 
tolaik viņa uzrakstījusi projektu 
Martinsona mājas izveidei, diemžēl 
projekts netika apstiprināts un 
Inga pielika punktu savai darbībai 
Rotko centrā. “Vēlāk atnācu uz 
Martinsona mājas atklāšanu. Bija 
gandarījums, ka kolēģiem izdevās 
to paveikt. Pa retam eju baudīt 
mākslu, man patīk laiks, kad nav 
cilvēku un var izbaudīt klusumu.”  

“Sūnu ciema” valdzinājums
Pirms vairākiem gadiem Ingas 

sirds aizķērās Subatē, viņas vīra 
dzimtajā pusē. “Es atnācu uz 
visu gatavu – vīrs un trīs bērni,” 
smaida Inga. “Kad pārcēlos turp 
dzīvot, staigāju aizrautu elpu un 
sajūsminājos ik uz soļa. Svarīgi šo 
sajūsmu nepazaudēt, dzīvojot šajā 
skaistumā.” Inga atzīst, ka Subate 
ir ainaviski ļoti skaista vieta, taču 
nedaudz atgādinot Sūnu ciemu, 
kas gaida atnākam laimes lāci. 
Iekustināt vietējos neesot viegli, 
bet pa mazam pilienam izdodas. 
Pilsētiņā ir divas baznīcas ar skaistu 
skatu uz ezeriem, estrāde ezera 
krastā, kur vasarās pilns lietuviešu 
dēļ skaistās pludmales, mīļas koka 
mājiņas bez glances, taču pietrūkst 
kustības. “Gribētu, lai tajās mājās 
vakaros logos deg gaisma, jo 
daudzas ir tukšas. Priecē, ka sāk 
dzīvot jauni cilvēki. Nav tā, ka 
nekas nenotiek. Vietējiem viss šķiet 
forši, ir veikals, mājās elektrība, 
omulīga vieta dzīvei. Bet ciemiņiem 
viss šķiet citādi, kaut kas pietrūkst. 
Man kā iebraucējai taču gribas 
uzreiz pasauli mainīt. Saprotu, ka 
pašai jārāda piemērs,” saka Inga, 
kura cenšas ieviest jaunas vēsmas.   

Drosmīgs solis bijis pirms 
diviem gadiem uzsākt Mājas 
kafejnīcu dienas Subatē, bet 
pasākums izdevies un šogad 
noritējis daudz labāk. 

Darbojoties “Sēlijas salās”, Inga 
palīdz veidot teritorijas identitāti, 
rosinot cilvēkus uz daudzām lietām 
paraudzīties no cita skatupunkta un 
sākt rīkoties. “Ir tagad tāds likums 
par Latvijas vēsturiskajām zemēm. 
Man ir Latgale, vecmammas mājas, 
bet sēlim šis viss nav bijis, viņš visu 
laiku dzīvojis Latgalē vai Vidzemē. 
Un pēkšņi prezidents pasaka, ka 
ir Sēlijas vēsturiskā zeme.” Inga 
uzskata, ka darba šajā jomā vēl 
daudz un arī iespēju, galvenais 
ir izkustināt cilvēkus un rosināt 
rīkoties pašu labā. 

Teksts, foto: Inese Minova
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PAŠVALDĪBA  ■

PERSONĪBA  ■
HARMONIJĀ 

AR DABU, 
KRĀSĀM

 UN GRĀMATĀM
Demenes pagasta bibliotēkā 

var aplūkot Jeļenas Požarskas 
gleznu izstādi “Dabas harmonija”. 
Mākslinieces darbi ik pa laikam 
dodas pasaulē, priecējot skatītājus. 
Tieši tāds arī esot Jeļenas mērķis 
– radīt pozitīvas emocijas. 
“Es vienmēr gleznoju ar labu 
noskaņojumu un gribu, lai tas 
caur gleznām tiktu nodots citiem.” 
Gleznošanu Jeļena apguvusi 
pašmācības ceļā un atzīst, ka katrs 
nākamais darbs esot viņas mācību 
stunda gleznošanā.      

“Skolā man bija ļoti sliktas 
atzīmes zīmēšanā. Vidusskolā 
pašai sāka rasties interese, izvilku 
no tālā plaukta noputējušās krāsu 
kastes un sāku zīmēt. Atceros, ka 
reiz bija skumjš noskaņojums un 
ienāca prātā uzzīmēt asaru. Paņēmu 
akvareli un zīmēju. Tālāk viss 
aizgāja pats no sevis,” stāsta Jeļena. 
Studiju laikā, apgūstot Daugavpils 
Universitātē pirmsskolas pedagoga 
profesiju, zīmēšanas priekšmets 
atklājās pavisam citādāk un 
veicināja jauno aizraušanos. “Kad 
bija jāizvēlas nākamā profesija, 
vecākiem nebija iespējas mani 
izglītot kaut kur par naudu. 
Izvēlējos trīs dažādus virzienus, 
visos iestājos, bet izvēlējos budžeta 
variantu un to nenožēloju, jo visu 
dzīvi man ir saikne ar bērniem, un 
šī izglītība ir kā pakāpiens augšup, 
jo varu sevi realizēt jebkurā jomā,” 
saka Jeļena. 

Pēc studijām viņa devās 
apciemot māsīcu Londonā un uz 
laiku tur aizķērās, pabeidza koledžu 
un paralēli strādāja par guvernanti 
kādā turīgā ģimenē, ar kuru kopā 
apceļojusi daudzas pasaules valstis, 
pabija Amerikā, Itālijā, Francijā, 

Grieķijā un citviet. Pēc gandrīz trim 
ārzemēs pavadītiem gadiem tomēr 
atgriezusies mājās, apprecējās un 
kļuva par māmiņu diviem bērniem 
– meitai Darjai un dēlam Andrejam. 
Sekoja desmit gadi savā profesijā, 
strādājot par skolotāju Salienas 
pirmsskolas grupiņās. 

Dzīvē notika dažādas pārmaiņas 
– gan ģimenē, gan darbā, taču viss 
esot tikai uz labo pusi. Ar vīru 
Valēriju nopirkuši Červonkā vecu 
māju, kurai līdzi mantojuši milzīgu 
bibliotēku. “Saimniece aizbrauca 
uz citu pilsētu, nevarēja ņemt līdzi 
grāmatu tūkstošus. Grāmatas ir 
tik daudzveidīgas, tik interesanti 
pārskatīt. Vecākās ir datētas ar 19. 
gadsimta beigām,” stāsta Jeļena. 
Viņa pārliecināta, ka tas bijis likteņa 
pirksts, jo pirms gada saņēmusi 
piedāvājumu vadīt bibliotēku 
Červonkā un Salienā. Piedāvājums 
bijis negaidīts kā sniegs vasarā, bet 
ļoti patīkams, un Jeļena metusies 
šajā jomā no visas sirds. “Es ļoti 
mīlu savus lasītājus. Viņi lielākoties 
brauc no laukiem, iepriekš uzzvana, 
apjautājas, vai bibliotēka strādā. 
Grāmatas ņem ilgam laikam, jo 
bieži braukt nesanāk, dažreiz pat 
pārlasa tās divreiz.”  

Jeļenu priecē, ka uz bibliotēku 
nāk jaunieši un saka, ka viņiem 
apnicis internets un viņi vēlas 
palasīt. “Tie ir zelta vārdi. Viņi 
pasūta konkrētas grāmatas, ko 
vēlas lasīt.” Turpat blakus ir 
Salienas vidusskola, bērni bieži 
ienāk bibliotēkā starpbrīžos vai 
pēc stundām, lai pakavētu laiku, 
gaidot skolas autobusu. Bijuši pat 
gadījumi, kad bibliotēkā meklējuši 
vietu paslēpties no stundām 
aizmukušie. “Tas ir ļoti mīļi, bet 
nākas sūtīt atpakaļ,” smejas Jeļena.  

Bibliotēka ir neliela kultūras 
saliņa pagastā, kur notiek arī dažādi 
pasākumi. Jeļena arī pati te jūtas 
ļoti labi, jo ir klusums un miers, 

var atslēgties no ikdienas rutīnas. 
“Esmu ievērojusi, ka cilvēki, kas 
lasa, ir mierīgi. Mēs te nerunājam 
par politiku. Bibliotēkai jābūt 
mierpilnai vietai, kur neviens 
neizgāž savas dusmas vai viedokli.”

Gan savā darba vidē, gan 
gleznās Jeļena cenšas ieviest 
patīkamu atmosfēru, vieglumu un 
prieku. Daba un ziedi galvenokārt 
ir tas, kas iedvesmo mākslinieci 
ķerties pie krāsām un otām. 
Jeļenas darbi ir ļoti daudzveidīgi, 
idejas viņa smeļas no redzētā 
fotogrāfijās vai ceļojumos, glezno 
akvareļu, akrila un eļļas tehnikā. 
Pirmie darbi gleznoti ar guašu un 

akvareļiem. Ilgu laiku baidījusies 
ņemt rokās eļļas krāsas, jo tās šķita 
sarežģīta tehnika. Draudzene, kas 
ir zīmēšanas skolotāja, iedrošināja 
teikdama, ka eļļa ir tikpat kā guaša, 
tikai vairāk smērējas. Pašlaik Jeļena 
aizrāvusies ar akrila krāsām un 
atzīst, ka viņai pavērusies jauna 
pasaule ar daudzpusīgām iespējām.

Jeļenas gleznas jau pabijušas 
vairākās izstādēs, taču izstāde 
nav viņas pašmērķis. Gleznošana 
viņai ir kā meditācija, fonā skanot 
patīkamai, mierīgai mūzikai. 
Ģimenē jau visi zina, ka viņu šajā 
brīdī labāk netraucēt.  

Pāris darbi tapuši uz pasūtījumu, 

tostarp kāds ļoti neparasts 
gleznojums uz televizora monitora. 
Pirms ķerties pie darba, Jeļena 
vispirms izdomā, ko vēlas gleznot, 
galvenais esot nezaudēt notverto 
noskaņu, tāpēc ātri steidzas pie 
molberta. Jeļena smejas, ka veikalā 
var ilgi grozīt rokās viena izmēra 
un ražotāja audeklus, kamēr atrod 
vienu no vienādajiem, uz kura 
redz savu nākamo darbu. “Pēc 
dabas esmu slinks cilvēks. Dažkārt, 
jau no rīta pamostoties, ir vēlme 
gleznot, bet biežāk sev pati iestāstu, 
ka šodien zīmēšu. Mans vīrs ir 
galvenais eksperts, jau pēc viņa 
skatiena redzu, vai darbs izdevies. 
Valērijs mani it visā atbalsta un 
neļauj darbus pārdot, pat piedāvā 
pats nopirkt visas manas gleznas, 
lai tikai nevienam neatdotu,” 
smejas māksliniece.  Jeļena iesaistās 
arī dažādos mākslas projektos, jo 
tas dod jaunu pieredzi, piemēram, 
šovasar Medumos piedalījās piena 
kannu apgleznošanā.

Radošumu no mammas 
iemantojuši arī abi bērni. Pašiem 
gan nepietiek pacietības sēdēt pie 
audekla, lai gan skolā abiem ir labas 
sekmes zīmēšanā. 

Dēls spēlē akordeonu un 
apmeklē mūzikas pulciņu. Savukārt 
meita savos 12 gados jau pati šuj 
interesantus tērpus, veido darbus 
pērļu tehnikā un internetu izmanto 
dažādu ideju meklēšanai, pati 
iemācījusies spēlēt ģitāru, atradusi 
bezmaksas mācības internetā, 
nodarbojas ar teikvando. “Uz 
Ziemassvētkiem viņa parasti pasūta 
neparastas dāvanas – dažādus 
materiālus radošām nodarbēm. Tad 
eju un meklēju malu malās,” teic 
Jeļena.  

Māksliniece pagaidām neatklāj 
savas turpmākās ieceres, jo katrs 
nākamais darbs pašai ir pārsteigums. 

Teksts, foto: Inese Minova

SAŅEMTA 
EIROPAS PADOMES 

AINAVAS 
BALVAS ATZINĪBA 

Oktobra nogalē Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) 
paziņoja Eiropas Padomes 
(EP) Ainavas balvas astotās 
sesijas Latvijas nacionālās 
atlases vērtēšanas komisijas 
lēmumu, par atlases 
uzvarētāju nosakot un Eiropas 
konkursam kā Latvijas pārstāvi 
izvirzot Dienvidkurzemes 
novada pieteikto projektu 
“Dienvidkurzemes piekrastes 
mantojums cauri gadsimtiem. 
Ālandes upes atpūtas 
komplekss”. 

Savukārt Augšdaugavas 
novada pašvaldībai EP Ainavas 
balvas komisija piešķīrusi 
atzinību par mērķtiecīgu 
pašvaldības darbu ilgtermiņā 
tradicionālās lauku ainavas dabas 
un kultūras vērtību izcelšanā 

projektam “Daugavas loki/
Slutišķu sādža: Vecticībnieku 
kultūras mantojuma centra 
izveide, radošās darbnīcas, 
piekļuves uzlabošana un 
Daugavas augšteces ainavas 
izcelšana”. 

EP Ainavas balva ir viens 
no Eiropas ainavu konvencijas 
ieviešanas pasākumiem ar mērķi 
apzināt veiksmīgi īstenotus 
projektus vai iniciatīvas ainavu 
jomā, kas kalpotu par piemēru 
ainavu kvalitātes uzlabošanai 

visās šīs konvencijas dalībvalstīs. 
Katra valsts Eiropas konkursam 
drīkst deleģēt vienu kandidātu, 
tāpēc Latvijā VARAM organizē 
nacionālo atlasi, kurā šogad 
piedalījās 11 projekti.  

VARAM uzsver, ka visus 
pieteiktos projektus vieno to 
īstenotāju patiesa vēlme ne 
tikai saglabāt dabas un kultūras 
vērtības, bet padarīt tās visiem 
daudz ērtāk pieejamas un 
daudzveidīgāk izmantojamas, 
kas ir ļoti svarīgi iedzīvotāju un 

viesu labjūtības jeb mentālās un 
fiziskās veselības nostiprināšanā.

Pieteiktos projektus vērtēja 
Zemkopības ministrijas, 
VARAM, Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvaldes, Latvijas 
Arhitektu savienības, Latvijas 
Ainavu arhitektu asociācijas, 
Latvijas Pašvaldību savienības, 
Dabas aizsardzības pārvaldes, 
kā arī Kurzemes, Latgales, 
Rīgas, Vidzemes un Zemgales 
plānošanas reģionu pārstāvji. 
Nacionālās atlases vērtēšanas 

komisijas locekļi atzina, ka visi 
pieteiktie projekti ir respektējuši 
konkrētās vietas dabas un 
kultūras vērtības, to saglabāšanu 
un attīstību nodrošinot ar 
pārdomātiem telpiskiem 
risinājumiem. Tādēļ izšķiršanās 
par labāko projektu šajā 
nacionālajā atlasē bija ļoti grūta, 
jo vairākos projektos sasniegtas 
atzīstamas kvalitātes.

Avots: VARAM
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■ PERSONĪBA

PILSKALNES 
SIGULDIŅAS 

TEIKSMU GLABĀTĀJA  
Vai zinājāt, ka vienā no trim 

Pilskalnes Siguldiņas ezeriem 
kādreiz ir nogrimusi zelta kariete, 
bet rakstveža kalniņā mēdz 
spokoties? Dubezers atrodas 
līdzās ainavu parkam „Pilskalnes 
Siguldiņa”. Stāsta, ka senāk tur 
bijusi pils, bet muižas pilskungs 
pakāries un no tā laika spokojoties - 
staigājot ap ezeriņu pašā pusdienas 
laikā. Savukārt cits nostāsts vēsta, 
ka te kādreiz valdījis ļoti bagāts, bet 
ļauns kungs, kurš vienmēr braucis 
zelta karietē ar naudas maisu līdzi. 
Kučieris nolēmis atbrīvot zemi no 
ļaunā kunga, un, braucot no kalna 
pie Dubezera, uzšāvis zirgiem ar 
pātagu un iebraucis taisni ezerā. 
Kopš tā laika zelta kariete tā arī 
guļot ezera dzelmē. Šīs un citas 
teiksmas zina stāstīt Līvija Tamane, 
kas ieguldījusi savu sirdi un milzu 
darbu ainavu parka “Pilskalnes 
Siguldiņa” izveidē.

Ābeļdārzā izaugusī mīlestība
Līvijas Tamanes darba 

mūžs ir bijis ļoti piesātināts un 
daudzveidīgs – no daiļdārzniecības 
līdz novadpētniecībai. Mājās 
izveidojusies neliela bibliotēka. 
“Te ir mans dabas plaukts, te 
dārzkopības plaukts, kur ir grāmatas 
gan no studiju gadiem, gan darba 
gadiem,” saka Līvija. Pirms vairāk 
nekā pusgadsimta viņa pabeigusi 
Bulduru dārzkopības tehnikumu 
kā dārzkopības agronoms un 
turpinājusi izglītoties dažādās 
jomās. Interese par dārzkopību 
raisījusies no mazām dienām, 
palīdzot vecākiem rosīties lielajā 
augļudārzā, ko tēvs vēl Ulmaņlaikā 
bija iestādījis visapkārt mājām 
Rožupē. Tēvs stādījis dārzu 
pēc īpaša plāna, jo tad valsts 
apmaksājusi visus ieguldījumus. 
Riņķī apkārt mājai bijis liels ķiršu 
dārzs, zemeņu lauks, dažādu 
šķirņu ābeles un ogu krūmi. 
“Tēvs atveda ērkšķogas no Šterna 
dārzniecības Liepājā. Bija gan 
lielas un sarkanas, gan kā medus 
lāses. Mums, bērniem, vajadzēja 
lasīt ogas nodošanai. Tētim patika 
potēt kociņus, mācīja arī mums,” 
atminas Līvija. Kolhoza laikā dārzs 
tika izpostīts, daļu kolhozs savāca 
sev, daļā ierīkoja cūku ganības. Pēc 
tēva nāves mamma māju pārdeva, 
un visi pārcēlušies uz Krustpili, 
bet Līvija devās iegūt agronoma 
diplomu. Pirmā darbavieta bija 
padomju saimniecība “Dartija” 
Iecavā, kur iestādījuši ap 50 ha 
augļu dārza. Ik rudeni tika rīkota 
jauno ābelīšu stādīšanas talka, uz 
kuru aicināti karavīri no Rīgas, 
jo darbs bijis fiziski smags. Viens 
no talciniekiem, puisis Alberts 
no Pilskalnes pagasta, ieskatījies 
jaunajā, blondajā agronomē un 
aizvedis viņu uz savu dzimto pusi. 

Līvija sākusi strādāt par 
brigadieri kolhozā “Lāčplēsis” 
Pilskalnē. Vēlāk kādu laiku 
strādāja Ilūkstes Komunālā 
kombināta siltumnīcu kompleksā 
pašā pilsētas centrā. No botāniskā 
dārza vedusi kvalitatīvas sēklas, 

audzēja kallas, kamolu begonijas, 
ciklamenes, prīmulas, hortenzijas 
un rozes, kā arī dažādus zaļumus 
bēru vainagiem, ko izgatavoja 
kombinātā. Tā laika stingro 
uzskaiti Līvija atceras ar šausmām: 
“Begonijai no sīpoliņa dīga vairāki 
asni, bet revīzija uzskaita katru 
asnu kā atsevišķu begoniju, nācās 
rakt laukā un pierādīt, ka ir viena 
sakne. Ja kaut kas pietrūka, bija 
jāmaksā no savas kabatas, bet 
ja atrada rezervi, sastādīja aktu 
par spekulāciju. Katram bēru 
vainagam līdzi nāca kalkulācija, 
cik zaļumu un ziedu izmantots, 
to deva līdzi pircējam. Bet aiz 
vārtiem jau gaidīja OBHSS 
darbinieki un pārskaitīja, vai 
viss atbilst kalkulācijai. Tie bija 
briesmīgi laiki.” Ilūkstē bija liela 
dārzniecība, pilsētas nomalē 
audzēja kāpostus, ko tirgoja turpat 
uz lauka. Centrā aiz klostera bijuši 
vismaz pieci siltumnīcu korpusi 
un sava katlumāja, taču nekas nav 
palicis pāri.    

Pēc kāda laika Līvija Tamane 
atgriezās kolhozā, kur tikko bija 
izbūvēts alus brūzis “Lāčplēsis” 
un bija vajadzīgs laborants. 
Līvija apguvusi arī alus darīšanu, 
izgāja praksi alus brūžos Rīgā un 
Tērvetē, zina, kā audzēt iesalu 
un kā rūpnieciski dabūt gatavu 
gardu alu, turpat darbojies arī vīrs. 
Kad kolhozi sāka izjukt, Līviju 
uzaicināja uz pagastu par zemes 
ierīkotāja palīgu, ar divmetrīgo 
mēru apieti un samērīti visi pagasta 
12 000 ha. Daiļdārznieces amats 
nav zudis joprojām, piemājas 
dārziņā Ilūkstē ir miniatūrs 
botāniskais dārzs, kur var sastapt 
arī diezgan retus un eksotiskus 
kokus, krūmus un ziedus.   

Pašiem savs dabas parks
Zinot, ka Līvijai ļoti patīk 

daba, Alberts aizvedis viņu 
parādīt Pilskalnes Siguldiņas 
ainavas. Kopš tā laika Līvija arī 
iemīlēja šo vietu. Tolaik kolhozā 
dibinājās visādas biedrības, bija 
pat slīcēju glābšanas biedrība, 
kurā gribēja ievilkt arī Līviju, bet 
viņa atrunājās, ka neprotot peldēt. 
Toties dabūja darboties dabas 
aizsardzības biedrībā, kurā bija 

120 biedri, notika dažādi pasākumi 
un lekcijas. Biedrība aktualizēja 
jautājumu par aizsargājamām 
teritorijām. Astoņdesmito gadu 
beigās toreizējais Daugavpils 
Pedagoģiskā institūta prorektors 
Bruno Jansons ar studentiem 
dabas liegumā “Pilskalnes 
Siguldiņa” pētīja dižkokus un 
gravas, pamazām dzima ideja par 
takām.

Šo dabas liegumu jau 19. 
gadsimta beigās ir pētījis Ilūkstes 
jezuītu klostera skolas bioloģijas 
skolotājs un priesteris Jozefs 
Fedorovičs, kura izveidotais 
herbārijs patlaban atrodas 
Viļņas Universitātes bibliotēkā. 
Līvija Tamane kopā ar Bruno 
Jansonu izstaigāja visu maršrutu 
8 km garumā, pētot apkārtni un 
prātojot, kādi varētu būt apskates 
objekti. Sāka rīkot talkas, tika 
iztīrīts ezers, mēģināja ierīkot tā 
krastā pludmali, noklāja dēļus un 
uzbēra granti, taču nekas nesanāca, 
jo apakšzemes straumes un avoti 
dēļus izļodzīja, bet lietus gāzes 
pludmali ieskaloja ezerā. Toties 
izdevās taka, kas sākotnēji veidota 
no pusbaļķiem un bluķiem. Bija 
grūtāk izejama, toties dabai 
pietuvināta. Bruno Jansons to 
veidoja kā mācību izziņas taku, kur 
var apskatīt daudzus retus augus, 
neparastus dendroloģiskos un 
ģeoloģiskos objektus, piemēram, 
septiņas liepas no viena celma, 
senču dižozolu, zibens saspertu 
koku un daudzus citus. Līvija 
veidoja aprakstus, lai var pasniegt 
tūristiem, visam klāt pievilkusi 
teikas, par ko Jansons pukojies: 
“Tu atkal ar tām savām pasakām!” 

Vietējā kolhoza priekšsēdētājam 
Antonam Breidakam radusies 
ideja par Sprīdīša taku bērniem. 
Lai arī Sprīdītis vairāk asociējas 
ar Brigaderi, taču nosprieduši, 
ka ganu zēns ir bijis visur. Tā 
arī radās pasaku tēli, kurus pāris 
vasaras topošie koktēlnieki veidoja 
kokgriezējas Betijas Strautmanes 
vadībā. Sākotnēji Līvija Tamane 
dabas liegumā aktīvi vadīja 
ekskursijas. 1998. gadā izveidojuši 
nevalstisko organizāciju 
“Pilskalnes dabas izglītības 

centrs”, lai izstrādātu un realizētu 
vides, izglītības un daudzus citus 
projektus. Tā kā Siguldiņā ir 
daudz aizsargājamu augu, Līvija 
bija izveidojusi nelielu bukletu par 
agrajiem pavasara ziedētājiem. “Te 
pavasaris ir īpaši krāšņs, cita pēc 
citas zied zilās, dzeltenās un baltās 
vizbulītes, pavasara debestiņa 
trijās krāsās, lakači, bebrukārkliņš 
un daudzi citi aizsargājami augi,” 
stāsta Līvijas kundze. Pilskalnes 
Siguldiņa un priežu mežs ir tā 
vieta, kur Līvija Tamane smeļas 
enerģiju. 

“Visu mūžu 
esmu bijusi ziņkārīga”

Attīstoties tūrismam, Līvija 
Tamane nopietnāk pievērsusies 
Ilūkstes un tās apkaimes vēstures 
izzināšanai un novadpētniecībai, lai 
zinātu, ko stāstīt citiem. Viss sācies 
ar grāmatiņu, ko reiz bija saņēmusi 
dāvanā no tēva. Šajā  1929. gada 
tūrisma ceļvedī atrodama arī 
informācija par Ilūksti un tās 
apkaimi, minēti astoņi tūrisma 
maršruti no pilsētas. Tā Līvija 
sākusi vākt vēsturiskus materiālus 
malu malās, tostarp par Siguldiņu. 
Pirmajai dalībai starptautiskajā 
tūrisma izstādē Balttour izveidojuši 
fotogaleriju ar vietējiem apskates 
objektiem, izgājusi dažādus 
kursus, smēlās pieredzi Vācijā 
parku apsaimniekošanā un tūrisma 
attīstīšanā pagastos.  

Līvija Tamane uzskata, ka ar 
laiku arī Ilūkstes klosteris varētu 
kļūt par tūrisma pērli. Viņasprāt 
tam jāveido saikne ar mākslu, 
mūziku un vēsturi: “Noteikti jābūt 
kādai izstāžu zālei, jo pie klostera 
savulaik atradusies gan mūzikas, 
gan teātra skola, tam vienmēr 
bijusi saistība ar kultūru. Varbūt 
kādā stūrī varētu būt arī viesnīcas 
istabiņas.” Jau par senu tradīciju 
iegājies kopā ar bērniem Dainu 
un Edmundu vai mazmeitām 
apkopt vecos Ilūkstes kapus, kur 
apglabāti slaveni klostera profesori 
un priesteris Jozefs Fedorovičs. 
Šopavasar, apkopjot viņu kapu 
kopiņas, atraduši pirmā pasaules 
kara laika granātu. Vēstures 
liecības ik pa laikam uzrodas pašas. 

Kopā ar dēlu savākusi pašu 

dzimtas koku septiņās paaudzēs, tā 
radās interese kaut ko padziļināti 
pētīt. “Es visu mūžu bijusi 
ziņkārīga. Tēti pratināju par karu, 
bet viņš bērniem neko nestāstīja. 
Piecu gadu vecumā man patika 
krāsot. Vecā kalendārā ar zīmuļiem 
biju izkrāsojusi Staļina bildei 
dzeltenas ūsas un matus. Man 
šķita, ka būs smuks. Tajos gados 
gāja pārbaudes pa mājām. Atceros, 
ka liels milicis formā lamāja manu 
mammu par izkrāsoto Staļinu, 
bet es raudāju un bļāvu. Mamma 
bija nobijusies, ka mūs aizvedīs 
uz Sibīriju, dabūja rājienu, ka nav 
ieaudzinājusi cienīt valstsvīrus. 
Tā bija mana pirmā politiskā 
pieredze,” stāsta Līvija Tamane. 
Jau tolaik viņa izpētījusi mājas 
bēniņos uzietos vecos žurnālus 
“Atpūta” un  dārzkopības žurnālus 
ar skaistiem zīmējumiem. Vienā no 
tiem izlasījusi, ka pirmskara Latvijā 
govs deva vairākus tūkstošus litru 
piena, par ko saņemta godalga 
izstādē, savukārt skolā bērniem 
centās iestāstīt, ka buržuāziskajā 
Latvijā govis bija kārnas kā siļķes 
un izslaukuma nebija, bet cilvēki 
dzīvoja nabadzībā. “Tā kā man 
jau bija politiskā pieredze, bija 
piekodināts skolā turēt muti ciet, 
toties mājās gan centos izdibināt 
taisnību. Kad Staļins bija pagalam, 
bija liela raudāšana un skolā sēru 
mītiņš, bet es pie sevis nodomāju 
– tas draņķis beidzot ir pagalam, 
dēļ kura ūsām gandrīz uz Sibīriju 
aizveda.”

Kādu laiku Līvija Tamane 
bija aktīvi iesaistījusies arī vietējā 
politiskajā dzīvē, tika ievēlēta par 
Ilūkstes pilsētas deputāti. “Biju 
šīs ielas deputāte, man piederēja 
deputāta teritorija līdz 25. mājas 
numuram, vajadzēja apiet visas 
mājas, jāpastāsta visi jaunumi. Biju 
tik tālu aizdeputējusies, ka mani 
aicināja uz visām kāzām, bērēm 
un kristībām, vajadzēja kratīties no 
visa vaļā,” smejas Līvijas kundze.  

Trīsdesmit gadus Ilūkstes 
amatierteātrī Līvija Tamane bija 
par suflieri, bet tagad pierunāta 
arī pati iejusties aktiera ādā, kas 
gan pašai nepatīk, bet – ko vajag, 
to vajag. “Man ļoti patīk skatīties, 
kā top izrāde, ka sākumā viss iet 
šurum burum, bet beigās viss 
iznāk ļoti smuki.” 

Beidzamos pāris gadus Līvija 
Tamane kā līdzautore daudz 
laika veltījusi divu izdevumu 
veidošanai, materiālu meklēšanai 
un apkopošanai. Rezultātā 
dienasgaismu ieraudzījušas 
grāmatas „Pilskalnes pagasts. 
Vēsture un tagadne” un “Ilūkste 
- Augškurzemes metropole.” 
Pagaidām vēstures izpētei 
likusi mieru un ļaujas jaunam 
vaļaspriekam – gleznošanai un 
savai senai sirdslietai – ceļošanai, 
cenšoties vismaz reizi mēnesī 
izrauties no rutīnas, izbaudīt kādu 
izstādi, apmeklēt koncertu vai 
teātri.  

Teksts, foto: Inese Minova
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PANĀKUMI KONKURSĀ  ■
KAD KRĀSA,

 IDEJA UN SKAŅA 
IR VIENOTS SPĒKS 

MĪLESTĪBAI 
PRET DZIMTO  NOVADU 

KONKURSĀ 
“SKANI, TĒVU ZEME!” 

13. oktobrī Ilūkstes Mūzikas 
un mākslas skola jau no paša 
rīta skanēja kā bišu strops, jo tajā 
norisinājās VI Latgales un Sēlijas 
novadu mazpilsētu un lauku 
mūzikas un mākslas skolu vokālās 
un vizuālās mākslas konkurss  
“Skani,  tēvu zeme!” 

Šī konkursa pamatideja 
ir sekmēt bērnu un jauniešu 
nacionālās un valstiskās identitātes 
un patriotisma nostiprināšanos, 
veicinot skolēnu līdzdalību tautas 
tradīciju un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā un sava 
novada kultūras dzīves veidošanā. 
Šogad konkurss noritēja arī Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skolas 60 gadu 
jubilejas zīmē.

Konkursā piedalījās 27 vokālisti 
no Latgales, Sēlijas un Lietuvas 
mūzikas skolām – Ilūkstes MMS, 
Ludzas Mūzikas pamatskolas, 
Preiļu MMS, A. Žilinska Jēkabpils 
mūzikas skolas Aknīstes fi liāles, 
Aglonas Bazilikas kora skolas un 
Roķišķu Rudolfo Limanos mūzikas 
skolas. 

Dalībniekus vokālās mūzikas 
sadaļā vērtēja žūrija – Latvijas 
Nacionālās Operas un Baleta 
soliste, DU asociētā profesore 
Ilona Bagele; Aglonas Bazilikas 
pedagoģe, kordiriģente Ieva 
Lazdāne un Staņislava Broka 
Daugavpils mūzikas vidusskolas 
vokālā pedagoģe, IP “Diriģēšana” 
un Kordiriģēšanas nodaļas vadītāja 
Eugenija Dakša.

Dalībnieki tika vērtēti trijās 
vecuma grupās – A grupa 7 – 10 
gadi, B grupa 11 – 13 gadi, C grupa 
14 – 16 gadi.

Sveicam konkursa laureātus: A 
grupā Galveno balvu ieguva Urtė 
Smalinskaitė (Rokiškio R. Lymano 
mūzikas skola, pedagoģe Reda 
Kazlauskienė, koncertmeistare 
Rasa Pletaitė-Junokienė); 1. vieta 
– Tabita Čamāne (Ilūkstes MMS, 
ped. Daina Paukšte, KCM Tatjana 
Dvorecka) un Paula Blusanoviča 
(Ludzas Mūzikas pamatskola, 
ped. Evita Podoļeca, KCM Lolita 
Greitāne). A grupā Žūrijas simpātiju 
balvu ieguva 2. vietas ieguvējs 
Kristiāns Martinsons ( Ilūkstes 
MMS, ped. Daiga Martinsone, 
KCM Ināra Zdanovska), 2. vietu 
ieguva arī Ritvars Kalvāns (Aglonas 
BKS, ped. Iveta Soldāne, KCM 
Baiba Betlere) un Karolīna Teilāne 
(Ludzas Mūzikas pamatskola, ped. 
Aija Razumovska, KCM Marina 
Marčenoka). A grupas 3. vietas 
ieguvēji ir: Simona Antonovaite 
(Rokiškio R. Lymano mūzikas 
skola, ped. Rasa Pletaitė-Junokienė, 
KCM Kristiāna Kemundrite), 
Keita Bērziņa (A.Žilinska Jēkabpils 
mūzikas skolas Aknīstes fi liāle, 
ped. Madara Ozoliņa, KCM Viola 
Jasmane), Ramona Priskurela 
(Ludzas Mūzikas pamatskola, ped. 

Aija Razumovska, KCM Marina 
Marčenoka), Brigita Stulgaite 
(Rokiškio R. Lymano mūzikas 
skola, ped. Rasa Pletaitė-Junokienė, 
KCM Kristiāna Kemundrite) un 
Adelīna Žagariņa ( Ilūkstes MMS, 
ped. Daiga Martinsone, KCM 
Viola Jasmane).

B grupā Galvenā balva 
Edgaram Uļjanovam (A.Žilinska 
Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes 
fi liāle, ped. Madara Ozoliņa, 
KCM Viola Jasmane), 1. vieta 
– Elvim Stelmakam (Ilūkstes 
MMS, ped. Daiga Martinsone, 
KCM Ināra Zdanovska) un Liepai 
Ulevičutei (Rokiškio R. Lymano 
mūzikas skola, pedagoģe Reda 
Kazlauskiene, KCM Rasa Pletaite – 
Junokiene). Liepa ieguva arī Žūrijas 
simpātiju balvu. 2. vietu ieguva 
Sintija Indrikova un Elīna Nartiša 
(Aglonas BKS, ped. Iveta Soldāne, 
KCM Baiba Betlere), bet diplomus 
par 3. vietu saņēma Gustavs Briška, 
Keitija Patrīcija Kokina, Antra 
Križanovska (Preiļu  Mūzikas un 
mākslas skola, ped. Ilze Valaine, 
KCM Inese Orinska) un Rafaēla 
Repša – Kondratjeva (Aglonas 
BKS, ped. Iveta Soldāne, KCM 
Baiba Betlere).

C grupā Galveno balvu un 
Žūrijas simpātiju balvu ieguva 
Aglonas Bazilikas Kora skolas 
audzēkne Annija Leikuma (ped. 
Iveta Soldāne, KCM Baiba 
Betlere); 1. vietu Anastasija 
Vorslovāne (Ilūkstes MMS, 
ped. Inga Ašķeļaņeca, KCM 
Ināra Zdanovska), bet Ksenija 
Ļešķeviča (Ilūkstes MMS, ped. 
Inga Ašķeļaņeca, KCM Tatjana 
Dvorecka) ieguva 2. vietu.

Vizuālās mākslas konkursa 
sadaļā piedalījās 11 skolas no 

Latgales un Sēlijas ar 157 darbiem 
glezniecības un grafi kas tehnikās. 
Autori īpaši piedomāja pie idejas 
pasniegšanas tehnikas un tās 
vizualizācijas.  

Konkursa tēma - Latvijas meži- 
augi, meža ziedi, viss, kas veido 
meža apakšējo daudzveidīgo, 
neparasto zemes klājumu. Tā 
lika autoriem iepazīt, iedziļināties 
vienā no krāšņākajām mūsu dabas 
ainavas sastāvdaļām un tie ir meži 
ar savu pārsteidzoši bagāto vidi un 
noskaņu.

Vizuālās mākslas sadaļā tika 
iesniegti darbi A3 formātā, kas 
tika vērtēti  trijās vecuma grupās: I 
grupa - 7-9 gadi,  II grupa 10-12 
gadi, III grupa 13-15 gadi. Autoru 
darbos var redzēt īpašu skatījumu, 
izvērtējumu un pētniecisko 
piegājienu idejas atspoguļojumā.

Paldies par pētniecisko darbu un 
to vizualizāciju Kārsavas Mūzikas 
un mākslas skolai, Krāslavas novada 
Mūzikas un mākslas skolai, Ilūkstes 
mūzikas un mākslas skolai, Jelgavas 
novada Mūzikas un mākslas skolas 
Svētes  mācību punktam, Jēkaba 
Graubiņa Līvānu Mūzikas un 
mākslas skolai, Kārļa Kažociņa 
Madlienas Mūzikas un mākslas 
skolai, Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolai, Preiļu Mūzikas un 
mākslas skolai, Priekules mūzikas 
un mākslas skolai, Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolai, Vecumnieku 
Mūzikas un mākslas skolai. 

Šogad žūrijas lomā iejutās un 
darbu izvērtējumu veica PIKC 
Daugavpils Dizaina un mākslas 
vidusskolas “Saules skola” 
pedagogi Dace Abricka, Sarmīte 
Bogdanoviča un Vera Semjonova.

Īpašs prieks par I vecuma 
grupas autoriem. Glezniecības 

tehnikā apsveicam Preiļu MMS 
skolotāja Kazimira Anspaka 
audzēknes -  Agiju Lozdu par 
iegūto 1. vietu un Elīnu Butāni par 
iegūto 3. vietu; Vecumnieku MMS 
audzēknes (skolotāja Anda Sproģe) 
Esteri Ģiedru par iegūto 2. vietu un 
Sindiju Štelfu par iegūto Atzinības 
balvu, kā arī par  Špoģu MMS 
audzēknes Mariku Zeili un Evelīnu 
Šilvāni (skolotāja Vita Kāpostiņa - 
Tuče) par iegūto Atzinības balvu.

Grafi kas tehnikā sveicam: 
Kārsavas MMS audzēkņus 
(skolotāja  Lilita Laganovska) - 
Danielu Vasiļjevu par iegūtu 1. 
vietu, Beātu Nagli par 2. vietu, 
Markusu Dzierkalu par 3. vietu, 
Simonu Lukaševiču par iegūto 
Atzinības balvu.  Krāslavas novada 
MMS ,,Dagda” audzēkni Sofi ju  
Murāni (skolotāja Vita Orole) par 
iegūto Atzinības balvu.

II vecuma grupā glezniecības 
tehnikā suminām:

Preiļu MMS audzēkņus 
(skolotājs Kazimirs Anspaks) Nilu 
Matvejevu par iegūto 1. vietu un 
Justīni Erti, Ramonu Konošonoku, 
Valēriju Točilkinu par iegūto 
Atzinības balvu. Jēkaba Graubiņa 
Līvānu MMS audzēkņus  Junoru 
Narvidu (skolotāja Inese Butlere) 
par iegūto 2. vietu un Kristiānu 
Punduru (skolotāja Solvita Cīrule) 
par iegūto 3. vietu. Ilūkstes MMS 
audzēkni Dignu Valteri (skolotāja 
Ilona Linarte-Ruža) par iegūto 
Atzinības balvu.

Grafi kas tehnikā II grupas 
uzvarētāji  ir:

1. vieta - Jēkaba Graubiņa 
Līvānu MMS audzēknei  Žanetei 
Stafeckai (skolotāja Solvita Cīrule); 
2. vieta - Špoģu MMS audzēknim  
Maksimam Ivanovam (skolotāja 

Vita Kāpostiņa-Tuče). Ilūkstes 
MMS (skolotājs Ēriks Valpēters) 
audzēkne Monta Pupiņa ieguva 
3. vietu, bet David  Perepelytsya - 
Atzinības balvu. Atzinības balvas 
šajā grupā saņēma arī  Jelgavas 
novada MMS Svētes mācību 
punkta audzēkne Linda Stanulēviča 
(skolotāja Krista Levica) un 
Naujenes MMS audzēkne Austra 
Suseja (skolotāja Anita Jasinska).

III vecuma grupas laureāti 
glezniecības tehnikā:

Preiļu MMS audzēkņi 
(skolotājs Kazimirs Anspaks) 
Alīna Parfjonova -  1. vieta, 
Oļesja Romančaka - 2. vieta un 

Ksenija Luriņa - Atzinības balva. 
Ilūkstes MMS audzēknis Armands 
Stalidzāns (skolotāja Aija Upīte) 
ieguva 3. vietu. 

Grafi kas tehnikas autoriem III 
vecuma grupā:

Špoģu MMS audzēkņiem 
(skolotāja Anita Jasinska) - 
Elīzai Danielai Cīrulei - 1. vieta 
un Jurim Suzveidam 3. vieta. 
Jēkaba Graubiņa Līvānu MMS 
audzēkņiem (skolotāja Solvita 
Cīrule) Valdim Birzākam 2. vieta, 
Kristīnei Kiseļovai un Linardam 
Strodam - Atzinības balva.

Konkursa laureātu darbus var 
apskatīt Ilūkstes Bērnu bibliotēkā 
un Ilūkstes Mūzikas un mākslas 
skolas vestibilā. 

Mūzikas daļas noslēgumā 
dalībnieki varēja doties nelielā 
ekskursijā pa Ilūksti, bet pedagogi 
papildināja savas profesionālās 
zināšanas Ilonas Bageles 
meistarklasē.

Paldies Ilūkstes BJC direktorei 
Vandai Rimšai par interesanto 
ekskursiju, kurā Ilūksti izzināja ne 
tikai viesi, bet arī ilūkstieši!

Visiem konkursa dalībniekiem 
vēlam veiksmi nākamajos 
konkursos!

Konkurss tapa sadarbībā ar 
Latvijas Valsts Mežu un Valsts 
Kultūrkapitāla Fonda atbalstīto 
Latgales Kultūras programmu 
2022., Biedrības “Latgales reģiona 
attīstības aģentūra”, Ilūkstes 
pilsētas, Ilūkstes Bērnu bibliotēkas 
un Augšdaugavas novada  atbalstu.
IP “Vokālā mūzika. Kora klase” 

vadītāja Daina Paukšte, 
Ilūkstes MM skolas direktore 

Ilona Linarte-Ruža 

Evelīna Šilvāne - Špoģu MMS Maksims Ivanovs - Špoģu MMS
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 ■ PANĀKUMI

 ■ SPORTS

LTV RAIDĪJUMĀ
 "ĪSTĀS LATVJU 

SAIMNIECES" 
UZVARĒJA

 NORA POIŠA
 NO SĒLIJAS

SANDRIS ŠEDIS 
IZCĪNĪJIS 

ČEMPIONA TITULU
Turcijā notiekošajā pasaules 

čempionātā armvrestlingā par 
čempionu cīņā ar labajām rokām 
kategorijā līdz 110 kg kļuvis 
Sandris Šedis no Bebrenes, 
nodrošinot pēc deviņu gadu 
pārtraukuma Latvijai zeltu 
pieaugušo konkurencē.

Par pasaules čempionu 
armvrestlingā U21 grupā kļuvis 
jelgavnieks Kristaps Blūmanis, 
uzvarot gan ar labo, gan ar kreiso 
roku. Zelta medaļu izcīnījis arī 
Eiropas čempions Sandris Šedis, 
kurš pieaugušo grupā (110 kg) 
cīņā ar labo roku finālā pārspēja 
ukraini Oleksandru Iļņitski. 
28 gadus vecais bebrenietis vēl 
vienu medaļu - sudrabu – ieguva 
cīņā ar kreiso roku. Medaļu 
Latvijai sarūpēja arī daudzkārtējs 
Eiropas un pasaules čempions 
Jānis Amoliņš, uzvarot mazajā 
finālā un iegūstot bronzu 
kategorijā līdz 75 kg cīņā ar labo 
roku.

Pārējo Latvijas izlases 
pārstāvju veikums cīņā ar labo 
roku - Raimonds Antonovičs 5. 
vieta (90 kg), Žanna Čingule 5. 
vieta (+90 kg), Santa Ansonska 6. 
vieta (65 kg), Raimonds Liepiņš 
6. vieta (85 kg), U21 čempionam 
Kistapam Blūmanim 8. vieta (75 
kg), Reinis Rudzītis 17. vieta (90 
kg).

Cīņā ar kreiso roku liela 
daļa Latvijas pārstāvju tika 
pusfinālā un bez Šeda sudraba 
ieguva vairākas ceturtās vietas - 
Santa Ansonska (65 kg), Žanna 
Čingule (+90kg) un Kristaps 
Blūmanis (75kg). Savukārt 
Reinim Rudzītim 8. vieta (90kg), 
bet Raimondam Liepiņam 12. 
vieta (85kg).

Ne tikai bez godalgām, bet 
arī bez zelta Latvija nepalika 
Master grupā, kur cīņā gan ar 
labo roku, gan ar kreiso roku 
kategorijā līdz 90kg par pasaules 
čempionu kļuva Raimonds 
Antonovičs. Aigaram Ruzģim 5. 
un 11.vieta (90kg), bet Kristapa 
Blūmaņa tēvam Gundaram 10. 
un 9.vieta (100kg).

Par Latvijas Televīzijas raidījuma 
“Īstās latvju saimnieces” šīs 
sezonas uzvarētāju kļuvusi Nora 
Poiša no Sēlijas, iegūstot galveno 
balvu – 1000 eiro. Septiņos 
raidījumos septiņas saimnieces 
no Zemgales, Vidzemes, Sēlijas, 
Latgales un Kurzemes rādīja savu 
kulināro meistarību un pārsteidza 
ar viesmīlību.

Par sevi Nora Poiša teic: “Man 
ļoti patīk strādāt un redzēt sava 
darba augļus!”. Kopā ar vīru Mārtiņu 
viņa atjauno Lielbornes muižu, kas 
atrodas dabas parka “Daugavas 
loki” teritorijā, aizsargājamo ainavu 
apvidū ‘’Augšdaugava’’.

Saimniece uzaugusi Gaujas 
krastos, bet tagad izbauda dzīvi 
vietā, kur Daugava met vienu 
no lokiem. Nora labprāt uzņem 

muižā ciemiņus un piedāvā viņiem 
izsmalcinātus ēdienus no vietējām 
izejvielām: “Mēs pasniedzam to, 
kas dabūjams svaigs un garšīgs 
šodien.”

Citas saimnieces Noru raksturo 
kā jautru, enerģisku, ļoti noteiktu 
un mērķtiecīgu – viņa esot īsta 
muižniece!

Izsmalcinātajā vakarā Lielbornes 
muižā saimniece uzkodām bija 
sagatavojusi topinambūra čipsus, 

pašu dārzā izaudzētu meloni un 
cidonijas, kā arī vīngliemežus. 
Turpinājumā Nora bija sarūpējusi 
restorāna cienīgu maltīti ar vietējo 
halloumi sieru, cūkgaļas ribiņām 
burbona un barbekjū glazūrā un 
četru veidu desertiem.

“Ne mirkli nešaubījos, ka man ir 
jāpiedalās raidījumā, un, protams, 
esmu par to priecīga. Raidījums 
stiprināja manu pārliecību par 
saviem spēkiem un varēšanu. Tas 

deva iespēju salīdzināt sevi ar citām 
saimniecēm, smelties labās prakses 
piemērus un septiņas dienas vasarā 
vienkārši doties viesībās. Esmu 
ļoti pateicīga skaņu operatoriem, 
kuri spēja noklusināt skaņu, kad 
pārāk skaļi smējos vai nepareizi 
dziedāju – tas ļāva televīzijas ekrānā 
izklausīties normālai. Dāmām 
klātienē gan nācās paciest. Kā 
jūtos? Godīgi? Fantastiski! Viesības 
Lielbornes muižā biju saplānojusi 

tā, lai attaisnotu savu muižnieces 
godu, bet spētu parādīt, ka esmu 
īsta latvju saimniece. Es varu 
ne tikai uzvilkt svētku kleitu un 
izrīkot, bet arī pati strādāt ķēķī ar 
pilnu jaudu, bet pats svarīgākais – 
ar prieku rūpēties un padomāt par 
saviem viesiem no ierašanās līdz 
pat mājās došanās brīdim,” teic 
Nora Poiša.

Avots: lsm.lv

PANĀKUMI 
OPTIBET ČEMPIONĀTĀ

13. novembrī notika Latvijas 
Optibet čempionāta volejbola 
sacensības vīriešiem. Volejbola 
komanda “Augšdaugava” mājas 
spēlē tikās ar komandu “Jēkabpils 
juniori” un guva uzvaru ar rezultātu 
3:0.  

Nākamās spēles notiks 
izbraukumā 3. un 4. decembrī, kad 
volejbola komanda “Augšdaugava” 
tiksies ar komandām RTU  un 
Kuldīga. 

BASKETBOLĀ 
DIVI ZAUDĒJUMI 

UN VIENA UZVARA 
Turpinās Reģionālās Basketbola 

līgas čempionāta spēles ar 
Augšdaugavas novada komandas 
dalību. 

3. novembrī izbraukuma 
spēlē, tiekoties ar komandu 
SK Ezerzeme/Rēzekne, mūsu 
basketbolisti piedzīvoja zaudējumu 
ar rezultātu 63:71. 

6. novembrī mājas spēlē 
komanda “Augšdaugava” tikās ar 
Krāslavas sporta skolas komandu 
un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 
83:74.

10. novembrī Augšdaugavas 
novada basketbolisti tikās ar BK 
Madona/BJSS un piedzīvoja 
zaudējumu ar rezultātu 76:95. 

Nākamā spēle notiks 25. 
novembrī, kad mūsu novada 
sportisti izbraukumā spēlēs ar 
Krāslavas sporta skolas komandu.  

TURPINĀS 
LATVIJAS 

MAKSIBASKETBOLA 
ČEMPIONĀTS

Turpinās Latvijas Maksibasketbola līgas 
čempionāta spēles. Čempionātā šosezon 
piedalās Augšdaugavas novada vīriešu K40+ 
un K50+ komandas, kā arī sieviešu D30+ un 
D35+ komandas. 

4. novembrī K40+ basketbola komanda 
viesojās Limbažos, kur cīņā ar komandu Old 
Crabs Limbaži zaudēja ar rezultātu 70:77. 

5. novembrī izbraukuma spēlē ar komandu 
MRU Mārupe zaudēja ar rezultātu 44:97. 

12. novembrī mājas spēlē ar komandu 
Roug Interiors uzvarēja ar rezultātu 84:59, 
bet 19. novembrī mājas spēlē ar komandu SC 
Group Krown/Restorfx zaudēja ar rezultātu 
71:74. 

Nākamā spēle notiks 26. novembrī, 
kad savā laukumā Augšdaugavas novada 
komanda uzņems komandu Doks Jelgava. 

13. novembrī Augšdaugavas dāmu 
komanda D30+ izbraukuma spēlē tikās 
ar komandu Riga Mix un guva uzvaru ar 
rezultātu 56:67, savukārt 19. novembrī 
izbraukumā ar guva uzvaru pār komandu 
Cēsis ar rezultātu 69:48. Nākamā spēle notiks 
3. decembrī, kad savā laukumā Augšdaugavas 
sieviešu komanda tiksies ar viesiem no Cēsīm.
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 TIEM, 
KURI SĀKUŠI BŪVĒT, 

JĀPĀRBAUDA 
BŪVDARBU 

VEIKŠANAS TERMIŅŠ

Iedzīvotājiem, kuri pirms 
astoņiem vai vairāk gadiem 
sākuši būvēt māju vai citu ēku, 
bet nav paspējuši to nodot 
ekspluatācijā, pienācis pēdējais 
brīdis to paveikt.

Ja būvdarbi nav pabeigti vai 
ēka nav nodota ekspluatācijā, 
ievērojot likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
3. panta 1.6 daļu, pašvaldībai 
ir tiesības palielināt nekustamā 
īpašuma nodokli 3% apmērā 
par laika periodu no maksimālā 
būvdarbu veikšanas ilguma 
termiņa izbeigšanās līdz 

akta par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā izdošanas 
(parakstīšanas) dienai, ja to 
ir noteikusi pašvaldība savos 
saistošajos noteikumos, 
kurus tā publicē ne vēlāk kā 
līdz pirmstaksācijas gada 1. 
novembrim.

Astoņu gadu maksimālais 
būvdarbu veikšanas termiņš 
līdz būvju nodošanai 
ekspluatācijā noteikts 2014. 
gadā ”Būvniecības likumā” 
un ar to saistītajos Ministru 
kabineta noteikumos 
(atbilstoši MK 2014. gada 19. 
augusta noteikumiem Nr.500 
“Vispārīgie būvnoteikumi” 
80. punktam), lai veicinātu 
īpašumu sakārtošanu un 
novērstu situācijas, kad 
ekspluatācijā nenodotās ēkas 

īpašnieki jau izmanto.
Likums skar dzīvojamās 

mājas, saimniecības un vēl cita 
veida ēkas, kurām būvatļaujas 
izsniegtas pirms 2014. gada 
1. oktobra un kurām nebija 
norādīts maksimālais būvdarbu 
veikšanas termiņš.

Ja būvatļauja saņemta pēc 
2014. gada 1. oktobra, tajā 
jau tika norādīts konkrēts 
objekta maksimālais būvdarbu 
termiņš.

Tas nozīmē, ka visām 
būvdarbu stadijā esošajām 
ēkām, tostarp ēku pārbūvēm, 
noteikts vienots maksimālais 
termiņš, kad objekts ir jānodod 
ekspluatācijā, – ne vēlāk kā 
astoņu gadu laikā, skaitot no 
atzīmes saņemšanas būvatļaujā 
par būvdarbu uzsākšanu.

Savukārt būvēm, kurām 
veikts paredzētās darbības 
ietekmes uz vidi novērtējums, 
noteikts īsāks termiņš – pieci 
gadi.

Šo ēku īpašniekiem vai 
būvdarbu pasūtītājiem 
būvvaldē nepieciešams 
iesniegt dokumentāciju būvju 
nodošanai ekspluatācijā 
vai būvatļaujas termiņa 
pagarināšanai.

Gadījumā, ja maksimālajā 
būvdarbu veikšanas termiņā 
būvdarbi nav pabeigti, tad 
būvniecības ierosinātājs var 
lūgt būvvaldi pagarināt šo 
termiņu pēc MK noteikumu 
Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 
97. punktā minēto nosacījumu 
izpildes, proti, būvatļauju 
pagarina uz būvniecības 

ierosinātāja pieprasīto laiku, 
ja būvvaldē ir uzrādīta aktuāla 
ēkas kadastrālās uzmērīšanas 
lieta un iesniegts ēkas 
novietnes un tai izbūvēto ārējo 
inženiertīklu izpildmērījuma 
plāns, un būvdarbu veicēja 
civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polises kopija.

”Būvniecības likumā” 
noteiktā kārtība jāņem vērā arī 
nekustamā īpašuma pircējiem, 
iegādājoties būvi, kas nav 
nodota ekspluatācijā, kā arī 
šādu būvju mantiniekiem.

Mainoties būves īpašniekam, 
būvdarbu procesam atvēlētais 
laiks paliek nemainīgs – tie ir 
astoņi gadi.

ATVĒRTI 
ATIS DATI 

ZEMES ĪPAŠNIEKIEM
Veicinot datu pieejamību 

sabiedrībai,  2022. gada 15. 
novembrī Valsts zemes dienests 
zemes vienības īpašniekiem atvēra 
ATIS datus.

ATIS ir valsts informācijas 
sistēma, kurā iekļauj ATIS 
datu sniedzēju iesniegtos datus 
par apgrūtinātajām teritorijām 
(teritorija, kurai atbilstoši likumam 
ir noteikti lietošanas tiesību 
aprobežojumi) un to robežām, kā 
arī objektiem (dabas veidojumi, 
būves vai citi mākslīgi veidojumi, 
kuram saskaņā ar Aizsargjoslu 

likumu nosaka aizsargjoslu) un to 
robežām. ATIS mērķis ir nodrošināt 
sabiedrību ar aktuālu un pieejamu 
informāciju par apgrūtinātajām 
teritorijām un objektiem, kam 
saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir 
noteiktas aizsargjoslas. 

No 2022.gada 15. 
novembra Valsts zemes 
dienesta datu publicēšanas un 
e-pakalpojumu  portālā www.
kadastrs.lv. Kadastrā reģistrētas 
zemes vienības (izņemot dzīvokļa 
īpašuma sastāvā ietilpstošas 
zemes vienības domājamās 
daļas) īpašniekam vai, ja tāda nav, 
tiesiskais valdītājam, vai, ja tāda nav, 
lietotājam bez maksas ir pieejams 
jauns e-pakalpojums “ATIS dati 

par savām zemes vienībām”, kura 
ietvaros var saņemt aktuālos ATIS 
datus par savu zemes vienību.

E-pakalpojums nodrošina datu 
saņemšanu PDF, DGN, DWG, 
SHP, GML un GDB formātos. 
E-pakalpojuma lietošanas reižu 
skaits nav ierobežots. Vienā 
e-pakalpojumā var pieprasīt 
datus līdz 50 zemes vienībām. Ja 
nepieciešami dati par vairāk zemes 
vienībām, e-pakalpojums jālieto 
atkārtoti. 

Vairāk informācija par šo 
e-pakalpojumu pieejama Valsts 
zemes dienesta tīmekļvietnē 
publicētajā pakalpojuma aprakstā 
“ATIS dati par savām zemes 
vienībām” un e-pakalpojuma 

lietošanas instrukcija pieejama 
portāla www.kadastrs.lv 
sadaļā “Palīdzība->Lietošanas 
instrukcija”. 

Skaidrojums par to, kā rīkoties, 
ja ATIS vai Kadastrā reģistrētie 
dati neatbilst faktiskajai situācijai, 
pieejams Valsts zemes dienesta 
mājaslapā www.vzd.gov.lv. 

LAI 
NO SVECES

 LIESMAS 
NEIZCELTOS 

UGUNSGRĒKS 

Sveču izmantošana 
mūsu mājās kļūst aizvien 
populārāka. Tās tiek 
izmantotas gan svētku 
noskaņas radīšanai, gan 
relaksācijai atpūtas brīžos, 
tāpat brīžos, kad pēkšņi tiek 
atslēgta elektrība, sveces 
sniedz mums gaismu. Lai 
neizceltos ugunsgrēks, 
dedzinot sveces, ievēro šādus 
noteikumus:
•	 Pirms sveces aizdegšanas 

atbrīvo to no visa veida 
iepakojuma, ja klāt ir 
pievienota lietošanas 
pamācība, noteikti izlasi 
un ievēro to!

•	 Vienmēr sveci novieto 
uz nedegošas virsmas!

•	 Esi īpaši uzmanīgs ar 
lielajām dekoratīvajām 
svecēm, no kurām var 
stipri sakarst galda 
virsma!

•	 Nekad nenovieto sveces 
citu siltuma avotu 
tuvumā, piemēram, 
uz televizoriem, 
radiatoriem, iekurtām 
krāsnīm vai kamīniem!

•	 Pārliecinies, ka sveces 
ir stabili novietotas un 
nevar apgāzties !

•	 Svečturim ir jābūt 
stabilam, lai tas nevarētu 
apgāzties. Tādēļ svečturis 
jāizvēlas atbilstoši sveces 
lielumam un formai !

•	 Nenovieto sveces 
audumu, aizkaru un 
mēbeļu tuvumā !

•	 Uzmani, lai telpā, kur 
deg sveces nerastos 
caurvējš !

•	 Atceries, ka degoša svece 
rada ne tikai gaismu, bet 
arī augstu temperatūru. 
Pārliecinies, ka 
svece atrodas drošā 
attālumā no degošiem 
priekšmetiem !

•	 Degli regulāri apgriez, 
nepieļauj svešķermeņu 
iekļūšanu izkusušajā 
parafīnā .Tas var izraisīt 
ugunsgrēku!!!

•	 Nepieļauj liesmas 
nonākšanu tiešā saskarē 
ar dekoratīvajām sveču 
aplikācijām, svečturiem, 

stiklu (tas var saplīst)!

•	 Uzmani, lai svece 
atrastos bērniem 
un mājdzīvniekiem 
nepieejamā vietā!

•	 Uzmanies, lai ar apģērbu 
vai matiem neaizskartu 
sveci !

•	 Starp degošām svecēm 
vienmēr atstājiet vismaz 
10 cm!

•	 Esi īpaši uzmanīgs 
lietojot dekoratīvajās 
želejveida svecēs. 
To iekšpusē esošās 
dekoratīvās lapu un 
ziedu kompozīcijas 
sveces degšanas laikā var 
uzliesmot un degt pat 
ar vairākkārt augstāku 
liesmu nekā parasti!

•	 Neatstāj degošas sveces 
bez uzraudzības....pat ne 
uz īsu brīdi!

•	 Neiztiec un nepārvieto 
degošu sveci, ja tā 
nav ievietota speciāli 
pārnēsājamā lukturītī!

•	 Dodoties prom vai 
pirms gulētiešanas 
pārliecinies, ka svece ir 
nodzēsta!

•	 Sveču nodzēšanai 
vienmēr lieto speciālu 
sveces nodzēsēju!

•	 Nekad nededzini brīv-
dabas sveces telpās! 
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■  SAISTOŠIE NOTEIKUMI LICENCĒTAI MAKŠĶERĒŠANAI

■  IESPĒJAAS

JAUNI 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

LICENCĒTAI 
MAKŠĶERĒŠANAI 

12 NOVADA EZEROS 

No 1. novembra stājušies 
spēkā saistošie noteikumi Nr. 
61 par licencēto makšķerēšanu 
Augšdaugavas novada ezeros. Tie 
attiecas uz Boltazaru, Briģenes, 
Bruņu, Čerņavas, Dārza, Koša, 
Lielā Ilgas, Mazā Ilgas, Mazā 
Kolupa, Meduma, Sila un Škirstiņu 
ezeru. 

Makšķerniekam, kurš 
nodarbojas ar licencēto 
makšķerēšanu, ir jābūt klāt 
dokumentam, kas ļauj identificēt 
personu un tās vecumu (fotogrāfija, 
vārds, uzvārds un personas kods), 
licencei, kā arī attiecīgajā laika 
periodā derīgai makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
kartei, ja makšķernieks ietilpst 
to personu skaitā, kurām tādai ir 
jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumiem. Personām ar 
invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 
gadiem jābūt klāt invaliditātes 
apliecībai.

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.

Licenču veidi 
un iegādes kārtība

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, makšķerēšanai no 
krasta, laivas, 5 eiro;

- 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. 

- Bezmaksas gada licence, 
makšķerēšanai no krasta, laivas, 
ledus. To 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 licences izņemt 
nevar.

•	Persona drīkst iegādāties 
makšķerēšanas licenci citai 
personai, norādot tās vārdu, 
uzvārdu, personas kodu;

•	Latvijas valsts piederīgiem, 
iegādājoties makšķerēšanas 
licenci, ir jānorāda personas 
kods, bet citu valstu pilsoņiem 
ir jānorāda personas 
identificējošā dokumenta 
numurs vai personas kods;

•	vienai personai nevar būt 
vairāk par 2 (divām) aktīvām 
licencēm bez loma atskaites. 
Personai nav iespējams 
iegādāties Licenci, kamēr nav 
noslēgta iepriekš iegādāta 
licence. Licence tiek noslēgta 
ar brīdi, kad iesniegts nolikumā 
paredzētais loma pārskats 
(atskaite);

•	 licences derīguma termiņš 
sākas 15 minūtes pēc tās 

iegādes;
•	neizmantoto vai sakarā ar 

pārkāpumiem izņemto licenču 
vērtība makšķerniekam netiek 
atmaksāta!

Kur var iegādāties licences?
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. Elektroniskā 
makšķerēšanas licence tiek 
izgatavota pēc patērētāja 
norādījumiem un ir personalizēta, 
tāpēc, uzsākot preces pasūtīšanu, 
apliecināt, ka esat iepazinies un 
piekrītat, ka precei nevarat izmantot 
likumā paredzētās atteikuma 
tiesības, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2014. gada 20. maija 
noteikumu Nr. 255 “Noteikumi 
par distances līgumu” 22.3.punkta 
nosacījumiem.

Kur tiek izmantota 
licencēs iekasētā nauda?

Reizi pusgadā 20% no summas 
tiek pārskaitīts Zivju 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”. 

Lomu uzskaites kārtība
Visiem licenču īpašniekiem, 

neatkarīgi no tās veida, obligāti 
jāreģistrē savus lomus, norādot 
datumu, zivju sugu, loma lielumu 
(zivju skaitu) un svaru.

📌 Informācija par gūto lomu 
jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā 
pēc licences derīguma termiņa 
beigām. Lomu pārskats/atskaite 
iesniedzama arī gadījumos, ja loms 
nav gūts/nav paturēts vai licence 
nav izmantota.

📌 Visu veidu makšķerēšanas 
licenču īpašnieki, kuri laikā nebūs 
iesnieguši lomu pārskatu, saņems 
paziņojumu uz licencē norādīto 
elektroniskā pasta adresi par 
nepieciešamību  ne vēlāk kā 14 
dienu laikā iesniegt loma pārskatu.

📌 Ja minētajā termiņā lomu 
pārskats netiks iesniegts, licencētās 
makšķerēšanas organizētājs par 
konstatēto pārkāpumu informēs 
zivju resursu aizsardzības un 
uzraudzības iestādes;

BEZMAKSAS 
SEMINĀRS
 PAR MĀJU 

RENOVĀCIJU

Pārvaldnieku profesionālās 
izglītības centrs piedāvā 
ikvienam izglītojošu bezmaksas 
e-semināru “Māju renovācija – 
investīcijas vai izmaksas?”.

Energoresursu cenu kāpums 
šodien ir ļoti nopietna tēma 
ne tikai Latvijā, bet arī visā 
Eiropā, tāpēc ir svarīgi pieņemt 
izsvērtus lēmumus un izmantot 
ES fondu atbalstu (49 %), 
lai silts un gaišs mājoklis 
nebūtu tikai greznība, bet gan 
cilvēktiesības.

Latvijas  vidusmēra 
iedzīvotāja mājoklis ir vecāks 
par viņu pašu! Latvijā ir 
aptuveni 1 miljons mājokļu, 
no kuriem 69% atrodas 
daudzdzīvokļu mājās. 
Dzīvojamo fondu galvenokārt 
veido 60. - 80. gados būvētas 
sērijveida daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas, kurās ar 
katru gadu pieaug siltuma 
patēriņš, jo ēkas norobežojošas 
konstrukcijas nolietojas, un 
māju tehniskais stāvoklis kļūst 
aizvien kritiskāks.

!!! Pēc Ekonomikas 
ministrijas datiem Latvijā 
aptuveni 90% no dzīvojamām 

mājām veido mājas, kuru 
ārējās sienas ne tikai neatbilst 
mūsdienu prasībām un 
Eiropas siltumtehniskajiem 
standartiem, bet mājas 
ir būvētas laikmetā, kad 
energoresursu cenas bija zemas.

Semināra programma:

1) Vai mājas renovācija ir 
investīcija vai izdevumi?

2) Kādi ir konkrētie soļi, kas 
jāveic, lai atjaunotu māju?

3) Kādas ir mājas renovācijas 
nākotnes tendences?

4) Kādi ir lielākie plusi un 
mīnusi mājas atjaunošanā?

5) Kas jāzina, lai saņemtu ES 
fondu atbalstu – grantu?

6) Mācību programma “Māju 
siltināšanas projektu vadība”

E-seminārs notiks: 1. 
decembrī plkst. 10:00-11:00 
MS Teams platformā.

Reģistrācija: rakstot uz 
seminari@forcelex.lv, zvanot 
uz tel. 29465735 vai piesakoties 
mājas lapā: www.forcelex.lv.
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DIŽKOKI NOVADĀ ■

KĀDI
 DIŽKOKI 

IR SASTOPAMI 
AUGŠDAUGAVAS 

NOVADĀ
Augšdaugavas novada teritorijā 

ir apzināti, uzmērīti un dabas 
pieminekļu kategorijā ietverti 
197 dižkoki. Materiālā ir minēti 
dižkoki, kuri sasnieguši vairāk nekā 
5,1 m stumbra apkārtmēru. Tāpat 
tika apkopota informācija par 
neparastiem kokiem, kas atrodas 
novada teritorijā, kā arī par kādu 
īpašu vecu, aizsargājamu liepu aleju 
un nozaudēto dižkoku.

Pēc stumbra apkārtmēra 
Augšdaugavas novada dižkoki 
ir izvietojušies sekojošā secībā:

1. Platākais dižkoks ir atrodams 
pie Pīlādžu ciema Sventes 
pagastā. Tā apkārtmērs 
sasniedz 7,1 m. Ozola pamatā 
izveidojies dziļš un augsts 
dobums. Tautā tas iesaukts par 
Dzērvju ozolu (suga: quercus 
robur jeb parastais ozols).

aizaugumos. Daudzi tā sāna 
zari ir nolūzuši, bet palikuši 
tikai tie, kas stiepjas uz augšu. 

6. Nākamais ir Purlandes ozols, 
kas atrodas Laucesas pagastā, 
Ausmās. Tā apkārtmērs 
sasniedz 5,88 m.

11.  Eglaines pagasta ozols 
atrodas pie apdzīvotas 
viensētas. Salīdzinājumā ar 
citiem dižozoliem, tas nav 
pārāk augsts. Arī vainags nav 
pārāk kupls, tomēr stumbrs 
padevies - 5,5 m.

12.  Prodes pagasta dižozols – 
5,4 m. Atrodas samērā tālu 
no apdzīvotām vietām, un ir 
sasniedzams, brienot cauri 
dažādas sarežģītības pakāpes 
šķēršļiem. Koka iekšpusē 
izveidojies liels dobums. 

13.  Dvietes ozols ar apkārtmēru 
5,4 m atrodas Dvietē pie 
muižas. Malējie zari tam tika 
apgriezti. Koks ir izteikti 
augsts salīdzinājumā ar 
daudziem citiem dižkokiem.

14.  Nākamā pēc stumbra 
apkārtmēra ir Ķiploku 
vīksna (ulmus laevis). Tā 
aug Augšdaugavas novada 
Salienas pagastā un ir 
sasniegusi 5,4 m apkārtmēru, 
savukārt augstumu - 19 m. 
Koka zaru garums stiepjas 
līdz 10,1 m. Tas ir viens no 
vizuāli izteiksmīgākajiem 
savrupi augošiem dižkokiem 
Augšdaugavas aizsargājamo 
ainavu apvidū. Koka apkārtnē 
ganās raibie teļi.

klajā laukā. Tam ir izveidojies 
kupls vainags. 

19.  Rožlauku vecais ozols – 
5,18 m atrodas Pilskalnes 
Siguldiņas teritorijā. Daudzi 
no zariem ir nolūzuši. Stumbrā 
apmēram 3 m augstumā 
izveidojies dobums. 

20.  Senču ozols – 5,15 m 
atrodas Pilskalnes Siguldiņas 
teritorijā. Lai koku aizsargātu 
no izmīdīšanas, tika izveidots 
nožogojums. 

21.  Parastā liepa (tilia cordata) 
atrodas Medumu pagastā 
netālu no Rozēm lauka vidū. 
Apkārtmērs 5,1 m. Paejot 
zem koka, var redzēt liepas 
neparasto zaru veidojumu, 
kas stiepjas uz visām pusēm. 
No tāluma koka stumbrs 
nemaz nav redzams, jo apkārt 
tam ir izveidojies ciešs zaru un 
lapu vainags.

22.  Liepa Grancovas alejā ar 
5,1 m apkārtmēru, 17,2 m 
augstumā.

23. Liepa ar apkārtmēru 5,1 m 
un 17 m augstumu atrodas 
Grancovas alejā pie pamestas 
viensētas ”Vecmājas”.

24. Eglaines pagasta dižozols 
– 5,1 m atrodas  netālu no 
“Saliņām”, ceļa malā. Tam 
ir izteikti augsts stumbrs un 
kupls vainags. 

25.  Šēderes pagasta dižozols – 
5,1 m atrodas blīvi aizaugušā 
vietā, tādēļ grūti sasniedzams 
ar kājām. 

Neparastie koki 
Augšdaugavas novadā

Vecsalienas muižas pils parkā 
atrodas riekstkoks, kas stiepjas 
25 m augstumā. 2020. gada 3. 
septembrī parka teritorijā augušajā 
osī iespēra zibens. 100 gadus 
vecais koks aizdegās. Ugunsdzēsēji 
nodzēsa liesmas un nozāģēja to. 
Tagad šī koka izdegušais stumbrs 
kā ”eksponāts” ir apskatāms 
Vecsalienas muižas pils parkā.

Laucesas pagastā meža masīvā 
aug Meža ābele (Malus silvestris) ar 
stumbra apkārtmēru 2,25 m. 

Faļtopu kadiķis jeb parastais 
kadiķis (Juniperus communis) 
atrodas Salienas pagasta Faļtopos 
aiz dzīvojamās mājas nogāzē 
uz Poguļankas upes ieleju, ceļa 
Lielborne – Elerne kreisajā pusē. 
Tā augstums ir 10,15 m, savukārt 

platums 1,07 m.
Augšdaugavas novada 

”Pabēržos”, Uļjanas Semjonovas 
dzimtajā mājā, atrodas vismaz 
gadsimtu veca bumbiere, kas 
joprojām dod augļus.

Dati par tās vecumu atšķiras – 
dažādos avotos minētais vecums 
variē no 120 – 400 gadiem. Pēdējais 
cipars ir maz ticams, un visticamāk 
koks ir 120 - 220 gadu vecs. 
Fotogrāfijās fiksētais liecina, ka ne 
tik sen bumbiere sašķēlās.

Dvietes pagasta Strodu kadiķis 
(Juniperus communis) ir 112 
gadu vecs (stādīts 1910. gadā). Tā 
apkārtmērs ir 0,65 m, augstums - 
7,2 m. 

Rietumu tūja – 2,3 m atrodas 
Bebrenes pagasta privātmājas 
teritorijā. Ar īpašu skaistumu tā 
neizceļas, taču augs ir ieguvis 
neparasti lielu stumbru, kas ļauj to 
iekļaut vietējās nozīmes dižkoku 
sarakstā. 

Katrīnas II laikā veidotā 
Grancovas aleja

Tekstā jau minētā Grancovas 
liepu aleja tika stādīta Krievijas 
impērijas ķeizarienes Katrīnas II 
laikā (18. gs. 2. puse). Tas nozīmē, 
ka vecākie koki tajā, iespējams, 
varētu sasniegt līdz pat 250 gadu 
vecumu. Aleja ir aizsargājama, tai 
ir arī valsts nozīmes aizsargājamā 
dabas pieminekļa statuss. Tā ir 
aptuveni 660 m gara.

Alejai ir ”tuneļveida” struktūra, 
koku vainagi saskaras, taču ir 
vērojami pārrāvumi. Šī ir viena no 
daudzveidīgākajām Latvijas alejām 
reto bezmugurkaulnieku dzīvotņu 
apstākļu ziņā. Alejā ir konstatētas 
divas aizsargājamas sugas – 
marmora rožvabole un lapkoku 
praulgrauzis, kā arī viena dabisko 
meža biotopu suga – lielais asmalis. 
Vairākas liepas veido divi vai pat 
vairāki kopā saauguši stumbri. Liela 
daļa alejas koku ir ar dobumiem.

Skalbiņu ozols ir vēsturē
2018. gadā Bebrenes pagastā 

netālu no Ilzes ezera – bojā gājis 
izcilais Skalbiņu dižozols. Tas 
bija viens no dižākajiem Sēlijas 
ozoliem ar 7,11 m apkārtmēru. 
Ozols nolūzis 2017. gada vasarā vai 
rudenī. Dižozola stumbrs bijis tukšs 
kā milzīga čaula un pāršķeļoties tas 
nogāzies uz divām pusēm.

Autors un foto: Dainis Bitiņš

2. Gauju ozols atrodas 
Bebrenes pagastā. Dižā ozola 
apkārtmērs sasniedza 6,74 
m. Tas atrodas pie pamestas 
viensētas uz klaja lauka. 

3. Žeperu dižozols – 6,3 m. Tas 
arī atrodas Bebrenes pagastā 
pie pamestas viensētas. 
Apmēram 2 m augstumā koks 
sadalās vairākos lielos zaros. 

4. Vagulānu dižozols – 6,2 m. 
Dižkoks atrodas Eglaines 
pagastā. Tam ir izteikti kupls 
vainags, taču no otras puses 
kokam ir nolūzusi liela daļa 
zaru. 

5. Ozols ar apkārtmēru 5,99 m 
Pilskalnes pagastā atrodas, 
nobraucot no ceļa P70, 
labajā pusē pirms dīķa, dziļāk 

7. Augšdaugavas novada dižāko 
koku sarakstu turpina parastā 
liepa (tilia cordata). Tā atrodas 
Grancovas alejā. Apkārtmērs 
- 5,8 m. Augstums – 15,5 m.

8. Lāčupes dižozols – 5,8 m. Tas 
atrodas netālu no Subates, 
klajā laukā Lietuvas pierobežā. 
Divi lieli sāna zari ir nolūzuši 
samērā nesen, taču kokam ir 
saglabājies kupls vainags. 

9. Grancovas alejā atrodas divas 
liepas ar apkārtmēru – 5,6 m, 
ar augstumiem 19 m un 14,6 
m attiecīgi.

10.  Muravku ozols atrodas 
Vecsalienas pagastā. Savā 
ilgajā dzīves mūžā koks 
sasniedzis ne tikai iespaidīgu 
stumbra apkārtmēru 5,5 m, 
bet arī augstumu - 28 m. Tā 
zari sasniedz līdz pat 16 m 
garumu. Ozols ir sasniedzis 
tik lielu augstumu, pateicoties 
blīvi aizaugušam mežam, 
kā rezultātā koks bija tiecies 
arvien tālāk uz augšu.

15.  Nākamais pēc stumbra 
apkārtmēra ozols (5,4 m) 
atrodas Pilskalnes pagasta 
Zamečkas pilskalnā. Pilskalnu 
dēvē arī par Ozolkalnu. 
Zamečkas pilskalns ir 
viens no lielākajiem Sēlijā 
un skaistākajiem Latvijā. 
Tas ir Latvijas kultūras 
piemineklis, kurš atrodas 
dabas parka „Dvietes 
paliene» pierobežā.  Pilskalns 
ticis apdzīvots kopš 1. 
gadu tūkstoša pirms mūsu 
ēras līdz 13. gs. Padomju 
laikos pilskalna plakumā 
atradusies estrāde, bet 
pašreiz pilskalns netiek 
apsaimniekots. Ozolkalns 
apaudzis ar lielu dimensiju 
ozoliem, no kuriem pieci 
sasniedz dižkoku izmērus. 
Dižozoli izkārtojušies katrs 
savā debess pusē, ir noēnoti, 
jo ieauguši kokos un krūmos.

16.  Grancovas liepu alejā atrodas 
parastā liepa ar apkārtmēru 
5,3 m. Augstums – 18 m.

17.  Prodes pagasta dižozols – 5,2 
m. Atrodas netālu no grants 
ceļa, stipri aizaugušā vietā, 
kurai grūti piekļūt. 

18.  Lustu ozols ar apkārtmēru 5,2 
m atrodas Eglaines pagastā, 
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  ■ IZSOLES   AICINĀJUMS ■

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!

Mūžībā aizgājuši  no 21.10.2022.

 Bebrenes pagasts
Artūrs Sauskājs (19.08.1948. - 07.11.2022.)

Leons Simanovičs (25.09.1939. - 16.11.2022.)
Vilma Svarāne (30.08.1936. - 03.11.2022.)

Biķernieku pagasts
Voldis Bikuļčs (21.05.1960. - 11.11.2022.)

Dubnas pagasts
Raisa Mihejeva (20.08.1958. - 25.10.2022.)

Aleksandrs Murņikovs (24.11.1984. - 21.10.2022.)
Eglaines pagasts

Raisa Aleksandroviča (23.07.1938. - 27.10.2022.)
Ilūkste

Normunds Dilāns (15.12.1967. - 05.11.2022.)
Elēna Geceviča (20.02.1935. - 15.11.2022.)
Anna Krievāne (04.06.1930. - 10.11.2022.)
Jadviga Šakele (03.01.1938. - 05.11.2022.)

Kalkūnes pagasts 
Raisa Blaževiča (14.08.1953. - 27.10.2022.)

Irina Spiridovska (21.05.1975. - 04.11.2022.)
Dmitrijs Zaharovs (20.02.1938. - 08.11.2022.)

Kalupes pagasts
Alfrēds Sūniņš (13.04.1945. - 26.10.2022.)

Līksnas pagasts
Eduards Larsons (18.09.1944. - 08.11.2022.)
Broņislava Tenisa (05.09.1939. - 24.10.2022.)
Aleksejs Torbenko (19.09.1950. - 22.10.2022.)

Maļinovas pagasts
Nikodims Djuško (04.07.1937. - 04.11.2022.) 
Fjodors Ivanovs (25.07.1962. - 23.10.2022.) 

Medumu pagasts
Tamāra Bezkorovainaja (07.05.1934. - 16.11.2022.)

Eleonora Ciberte (08.08.1931. - 14.11.2022.)
Provs Fjodorovs (18.10.1936. - 14.11.2022.)

Naujenes pagasts
Jurijs Šinkevičs (18.06.1955. - 30.10.2022.)

Nadežda Zavjalova (06.10.1948. - 12.11.2022.)

Pilskalnes pagasts
Andris Elksnītis (19.06.1978. - 01.11.2022.)

Subate
Jeļena Semčenkova (21.05.1933. - 20.11.2022.)

Sventes pagasts
Viktors Zavadskis (05.03.1967. - 16.11.2022.) 

Šēderes pagasts
Jans Arcimovičs (20.06.1933. - 27.10.2022.)
Viktors  Kiriļuks (06.09.1935. - 04.11.2022.)

Tabores pagasts
Alina Pipire (20.03.1954. - 23.10.2022.) 

Vaboles pagasts 
Alfons Motivāns (01.05.1940. - 05.11.2022.)

Višķu pagasts
Nikolajs Ambrosovs (26.03.1957. - 17.11.2022.)

Zina Leonoviča (09.07.1936. - 21.10.2022.)

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

- 2022. gada 6. decembrī 
plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu 
Nr.7, “1”, Višķu tehnikums, Višķu 
pagastā, Augšdaugavas novadā, ar 
kadastra numuru 4498 900 0326 un 
īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 
5340/129230 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar kadastra apzīmējumu 4498 005 
0633 001 un zemes ar kadastra 
apzīmējumu 4498 005 0633. 
Objekta sākotnējā cena –  1830.00 
eiro.

- 2022. gada 6. decembrī 
plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu 
Nr.3, Skolas iela 11A, Nīcgale, 
Nīcgales pagastā, Augšdaugavas 
novadā, ar kadastra numuru 4476 
900 0082 un dzīvokļa īpašumā 
ietilpstošā kopīpašuma 666/8911 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 4476 005 0428 001 un 
no zemes ar kadastra apzīmējumu 
4476 005 0428. Objekta sākotnējā 
cena – 3150.00 eiro.

- 2022. gada 6. decembrī 
plkst. 10:00 nekustamo īpašumu 
ar kadastra numuru 4488 004 0169, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4488 004 
0169 0.57 ha platībā, un atrodas 
Sventes pagastā, Augšdaugavas 
novadā. Objekta sākotnējā cena – 
1400.00 eiro.

- 2022. gada 6. decembrī 
plkst. 10:30 nekustamo īpašumu 
ar kadastra numuru 4407 002 
0217, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4407 
002 0215 0.3107 ha platībā, un 
atrodas Jelgavas iela 3A, Ilūkstē, 
Augšdaugavas novadā. Objekta 
sākotnējā cena – 4230.00 eiro.

- 2022. gada 6. decembrī plkst. 
11:00 nekustamo īpašumu “Līksna” 
ar kadastra numuru 4468 005 0515, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4468 005 
0515 1377 m2 platībā, un atrodas 
Līksnas pagastā, Augšdaugavas 
novadā. Objekta sākotnējā cena – 
1960.00 eiro.

- 2022. gada 6. decembrī 
plkst. 11:30 nekustamo īpašumu 
ar kadastra numuru 4480 009 0157, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4480 009 
0157 6.23 ha platībā, uz kuras 
atrodas mežs 2.3 ha platībā (pēc 
zemes lietošanas eksplikācijas), 
un atrodas “Airētāji 2”, Pilskalnes 
pagastā, Augšdaugavas novadā. 
Objekta sākotnējā cena – 12450.00 
eiro.

Izsoles notiks Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālās 
administrācijas, konferenču zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Samaksa 
par objektiem veicama saskaņā ar 
izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties un saņemt 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālajā administrācijā, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. 
kabinetā vai elektroniski 
pašvaldības tīmekļvietnē: www.
augsdaugavasnovads.lv/novads/
aktualitates/jaunumi/nekustamo-
ipasumu-izsole-06-12-2022/

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

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

Nekustamos īpašumus var 
apskatīt darbdienās, iepriekš 
saskaņojot apskates laiku pa mob. 
294 12 676.

 AICINĀM 
IEDZĪVOTĀJUS 

SAVLAICĪGI 
PAGARINĀT

 ZEMES NOMAS 
LĪGUMUS

mus. Lūgums iedzīvotājiem pārska-
tīt savu līgumu termiņus. Ja vēlaties, 
lai līgums tiktu pagarināts ir jāie-
sniedz iesniegums Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālajai ad-
ministrācijai Rīgas ielā 2, Daugav-
pilī, attiecīgajā pagasta pārvaldē vai 
nosūtot uz e-pastu pasts@augsdau-
gavasnovads.lv, parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu. Lai izskatītu 
iesniegumu un pieņemtu pozitīvu 

lēmumu par līguma pagarināšanu, 
jābūt nomaksātai zemes nomas 
maksai un nekustamā īpašuma 
nodoklim. Ja līguma darbības lai-
kā iesniegums netiks saņemts, tiks 
uzskatīts, ka nevēlaties pagarināt lī-
gumu, zemes vienība tiks uzskatīta 
par brīvu un uz to varēs pretendēt 
citas personas.

Īpašuma nodaļa aicina savlai-
cīgi pagarināt zemes nomas līgu-

Plašāku informāciju varat iegūt, sazinoties ar attiecīgo zemes lietu speciālistu:

Vecākā zemes lietu speciāliste, 
zemes lietu speciāliste Kalkūnes 
pagastā

Marina Kvetkovska, tālr. 65422232, 65440833, mob. 28371266,
e-pasts: marina.kvetkovska@augsdaugavasnovads.lv 

Zemes lietu speciālists Biķernieku 
un Naujenes pagastā

Raimonds Užulis, tālr. 65476843, 65422235 mob. 28371053, 
e-pasts: raimonds.uzulis@augsdaugavasnovads.lv 

Zemes lietu speciāliste Salienas, 
Skrudalienas, Tabores un 
Vecsalienas pagastā.

Anna Prudāne, tālr. 65475606, mob. 28371736,
e-pasts: anna.prudane@augsdaugavasnovads.lv 

Zemes lietu speciāliste Subates 
pilsētā, Bebrenes, Eglaines un 
Prodes pagastā

Lilita Ancāne, mob. 28674629, 
e-pasts: lilita.ancane@augsdaugavasnovads.lv 

Zemes lietu speciālists Kalupes, 
Līksnas, Nīcgales, Sventes un Vabo-
les pagastā

Žanis Smilgins, tālr. 65475855, mob. 28371231, 
e-pasts: zanis.smilgins@augsdaugavasnovads.lv

Zemes lietu speciāliste Ambeļu, 
Dubnas, Maļinovas un Višķu 
pagastā

Anna Gundega, tālr. 65476125, mob.28371875,
e-pasts: anna.gundega@augsdaugavasnovads.lv 

Zemes lietu speciāliste Demenes, 
Laucesas un Medumu pagastā

Tatjana Veļičko, tālr. 65476705, mob.28371635,
e-pasts: tatjana.velicko@augsdaugavasnovads.lv 

Zemes lietu speciālists Ilūkstes 
pilsētā, Dvietes, Pilskalnes un 
Šēderes pagastā

Aleksandrs Siņuks, tālr. 65447862, mob. 28612395 
e-pasts: aleksandrs.sinuks@augsdaugavasnovads.lv
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LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS  ■

 TŪRISMS  ■

KULTŪRA ■

PROJEKTA 
“ATBALSTS UKRAINAS 
CIVILIEDZĪVOTĀJIEM 

LATVIJĀ” 
 NORISE 

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADĀ

Novembris Latvijas 
iedzīvotājiem ir patriotisma 
mēnesis, kas asociējas ar daudziem 

civiliedzīvotājiem Latvijā” ietvaros 
rīkoja radošās darbnīcas novada 
skolās, kurās mācās Ukraiņu 
civiliedzīvotāju bērni. Radošo 
darbnīcu laikā Medumu speciālās 
internātskolas bērnu un jauniešu 
veiklie pirkstiņi ātri apguva 

prasmes, kā var valsts svētkiem 
sagatavot rotu matu gumijām un 
rakstāmpiederumiem, savukārt 
Kalupes pamatskolas bērni pina 
draudzības aproces gan Latvijas, gan 
Ukraiņu karoga krāsās. Darba laikā 
valdīja bērnu neizsīkstošā enerģija, 
ziņkāre, prieks, pārsteigums un 
draudzīga vide.

svarīgiem notikumiem. Katrs 
šis notikums ienes mūsu dzīvē 
neaizmirstamas izjūtas un patiesas 
vērtības. 

Latvijas Sarkanā Krusta 
Augšdaugavas komiteja 
projekta “Atbalsts Ukrainas 

Paldies par atsaucību radošo 
darbnīcu ideju autorei un 
pasniedzējai, LSK brīvprātīgajai, 
Ukrainas civiliedzīvotājai Ļ. 
Kosicai. 

Ērika Naglinska,
Latvijas Sarkanā Krusta 
Augšdaugavas komitejas  

izpilddirektore

FOLKLORAS KOPA 
“DYRBYNI” 

IERAKSTA DZIESMAS 
STUDIJĀ

Oktobra beigās Augšdaugavas 
novada Kultūras centra “Vārpa” 
folkloras kopas “Dyrbyni” 
dalībnieki devās uz Rīgu, lai 
profesionālā skaņu ierakstu studijā 
“Lauska” veiktu divu dziesmu 
ierakstu, tādā veidā dokumentējot 
Augšdaugavas novada tautas 
mūziku.

Ierakstu sesijas laikā studijas 
“Lauska” vadītāja un skaņu 
inženiera Kaspara Bārbala vadībā 
tika ierakstītas divas dziesmas 

“Īsaleņa molt” un “Ontona daņcs”, 
kuras pirms vairāk kā 120 gadiem 
ir teicis Ontons Skrinda. Ierakstā 
piedalījās Gunta Ločmele, Agnese 
Timofejeva, Krišjānis Kaminskis, 
Mārtiņš Radiņš, Jānis Sniķeris 
un folkloras kopas vadītāja Anna 
Briška. 

Skaņu ierakstu finansē 
Augšdaugavas novada Kultūras 
pārvalde, savukārt transporta 
un uzturēšanās izdevumus kā 
savu ieguldījumu šajā muzikālajā 
projektā uzņēmās folkloras kopas 
“Dyrbyni” dalībnieki paši.

Ontons Skrinda (1881 – 1918) 
ir dzejnieks, publicists, tulkotājs, 
kara ārsts un viens no izcilākajiem 

centra “Vārpa” folkloras kopa 
“Dyrbyni” izveidota 2007. 
gadā. Savā pastāvēšanas laikā 
kolektīvs ir piedalījies visos 
Vispārējos latviešu Dziesmu un 
deju svētkos, starptautiskajos 
festivālos “Baltica”. “Dyrbyni” ir 
piedalījušies vietēja, reģionāla un 
starptautiska mēroga pasākumos, 
projektos un koncertos Latvijā un 
ārzemēs (Francijā, Polijā, Ungārijā, 
Bulgārijā, Krievijā, Baškortostānā, 
Lietuvā, Baltkrievijā).

Anna Briška,
 Augšdaugavas novada

 Kultūras centra “Vārpa” 
folkloras kopas “Dyrbyni” 

vadītāja
un redzamākajiem Latgales 
atmodas darbiniekiem. Ontons ir 
viens no trim brāļiem Skrindām, 

kuriem veltīts Skrindu muzejs 
Augšdaugavas novada Vabolē.

Daugavpils novada Kultūras 

ZINĀMI 
LATGALES TŪRISMA 
GADA BALVAS 2022 

PRETENDENTI

1. decembrī Aglonas Radošo 
industriju centrā pēc ikgadējās 
Latgales tūrisma konferences 
norisināsies Latgales Tūrisma 
gada balvu pasniegšanas 
ceremonija. Latgales Tūrisma 
balva ir gada nozīmīgākais 
tūrisma nozares pasākums. 
Tūrisma balvas mērķis ir izcelt 
labākos nozares profesionāļus 
– tūrisma uzņēmējus, gidus, 
tūrisma centru darbiniekus, 
tos cilvēkus, kuri ikdienā ar 
lepnumu darbojas Latgales 
tūrisma nozarē un veicina 
kopējo reģiona atpazīstamību.

Šogad Tūrisma gada balva 
tiks pasniegta jau septīto reizi. 
Latgales Tūrisma asociācija ir 
apkopojusi visus pieteikumus 
un ir zināms, ka uz Tūrisma 
balvu 2022 septiņās nominācijās 
pretendē 34 Latgales tūrisma 
nozares uzņēmēji.

Viens no Latgales Tūrisma 

asociācijas ilgtermiņa darbības 
mērķiem ir veicināt vienmērīgu 
tūrisma nozares attīstību 
visā reģionā, tādēļ jo īpaši 
priecē, ka Tūrisma balvas 
2022 pretendenti pārstāv 
vairumu Latgales novadus. 
Kā ierasts, visus Tūrisma 
gada balvas pretendentus 
vērtēja kompetenta žūrija, 
kuras sastāvā šogad ir: LIAA 
Tūrisma deparmenta vecākā 
projektu vadītāja Kristīne 
Mickāne, latgaliskā ikmēneša 

žurnāla “A12” redaktore 
Ināra Groce, Tūrisma gada 
balvas 2021 saņēmēji kaņepju 
saimniecības “Obelisk farm” 
saimnieki Andris un Debora, 
kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijas docentu un vairāku 
ar tūrisma nozari saistītu 
projektu īstenotāja Lienīte 
Litavniece.

Vairākās nominācijās 
šogad uz balvu pretendē arī 
Augšdaugavas novada tūrisma 
uzņēmēji:

Nominācijā “Labākā tūrisma 
mītne laukos” - naktsmītne 
Lielbornes muiža;

Nominācijā “Labākais 
tūrisma objekts” (pasniedz 
kvalitāti pierādījušam tūrisma 
objektam neatkarīgi no tā 
izveides gada) - Jurita Mini 
ZOO;

Nominācijā “Labākais jaunais 
tūrisma produkts Latgalē” 
(pasniedz tūrisma objektam, 
kurš ir izveidots pēdējo divu 
gadu laikā) - brīvdienu māja 

“Laimes Taure”, atpūtas 
komplekss Ambro krasts un 
vecticībnieku lauku sēta Upāni;

Nominācijā “Gada 
amatnieks/mājražotājs vai 
uzņēmējs” - Riga BBQ, Dvietes 
īstais lauku Saldējums, Lavandas 
Sēta un Moonshine Kazanova. 

Pasākumu organizē Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
Tūrisma departaments un 
Latgales Tūrisma asociācija.
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Atbildīgie par izdevumu: Augšdaugavas novada pašvaldības
centrālās administrācijas Informācijas un sabiedrisko attiecību 
nodaļa, e-pasts: vestis@augsdaugavasnovads.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

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

■  AICINĀJUMS APSVEIKUMS  ■

Novembrī Augšdaugavas novada 
dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza 7 pāri, 

4 no tiem  ir novada iedzīvotāji.

 No 2022. gada 18. oktobra Augšdaugavas novada 
iedzīvotāju ģimenēs dzimuši

 9 bērniņi - 6 meitenes un 3 puikas.

 AUGŠDAUGAVAS
 NOVADA 

PĀRTIKAS RAŽOTĀJI 
AICINĀTI

 REĢISTRĒTIES KATALOGĀ 
“NOVADA GARŠA”

Aicinām novada lauksaimniekus, 
mājražotājus un pārstrādes 
uzņēmumus izmantot iespēju un 
reģistrēties katalogā “Novada Garša”.

Jebkurš pārtikas ražotājs, kura 
kaut viena ražotā produkta sastāvā 
ir vismaz 70% Latvijas izcelsmes 
izejvielu, var reģistrēties katalogā 
“Novada Garša”. 

Dalība informatīvajā katalogā ir 
bezmaksas.

Lai saņemtu instrukciju par to, kā 
ražotāji paši var reģistrēties katalogā, 
dodies uz www.novadagarsa.lv/
novadagarsa/vadlinijas.

Kopš septembra kataloga 
dalībniekiem ir pieejama jauna 
iespēja - pievienošanās e-tirgum, kurā 
pircējiem ir iespēja iegādāties pārtikas 
produktus uzreiz no kataloga, 
samaksājot tiešsaistē un izvēloties sev 
ērtāko piegādes veidu.

 PIEEJAMAS TELPAS 
BIEDRĪBĀM UN NVO

 ILŪKSTĒ
Ilūkstē, Brīvības ielā 3 pieejamas 

telpas aktīvām nodarbībām, semināriem, 
konsultācijām, kā arī mērķu plānošanai.

Pašvaldības projekts “Kopā Darīšanas 
vieta” aicina biedrības un citas nevalstiskās 
organizācijas izmantot telpas, lai kopā 
darbotos un izglītotos semināru, konsultāciju 
vajadzībām u. c. mērķiem. Tā ir lieliska 
iespēja dibināt jaunus kontaktus sadarbības 
projektiem, uzsākt un īstenot dažādas 
iniciatīvas, darboties vienotu mērķu 
sasniegšanai, kā arī pasākumiem kopienas 
kapacitātes stiprināšanai.

Pieteikties bezmaksas telpu izmantošanai 
var klātienē Brīvības ielā 3, Ilūkstē, Tūrisma 
un informācijas punkta darba laikā:
P: 8:00 – 16:30
O: 8:00 – 17:30
T: 8:00 – 16:30
C: 8:00 – 16:30
Pk: 8:00 – 15:30

(Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 12:30), 
kā arī elektroniski, sūtot e-pastu uz tip@
ilukste.lv, vai zvanot: 202 17 070.

Telpas var izmantot individuālajām un 
sabiedriskajām aktivitātēm uz noteiktu 
laika periodu, par kuru vienojas ar Ilūkstes 
tūrisma attīstības un mārketinga speciālisti.


