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ATKLĀTŅU 
KONKURSS 
PĀRSTEIDZ 

AR RADOŠUMU
Jau vairākus gadus par jauku 

tradīciju kļuvis Augšdaugavas 
novada pašvaldības Informācijas 
un sabiedrisko attiecību nodaļas 
rīkotais Ziemassvētku atklātņu 
konkurss, kurā piedalīties aicināti 
Medumu speciālās pamatskolas 
audzēkņi. Turpinot tradīciju, arī 
šogad skolas audzēkņi radījuši ļoti 
skaistus un radošus zīmējumus 
svētku noskaņās. 

Skolēniem tika piedāvātas 
četras tēmas: “Sniga sniegi, 
putināja”, “Ziemassvētku 
brīnums”, “Rotāsim svētku eglīti” 
un “Jaunais gads mežā”.

Pēc konkursa nolikuma 
konkursantiem tika dots 
uzdevums uz A4 formāta lapas 
veidot vizuālās mākslas darbus 
jebkurā tehnikā – tas varēja būt 
zīmējums, gleznojums, grafi ka 
vai citā tehnikā veidots darbs. 
Konkursam tika iesniegti 20 

darbi, no kuriem žūrijas komisija 
izvēlējās trīs labākos, kas tiks 
izmantoti svētku atklātnītēm. Jāteic, 
ka visi iesniegtie darbi ir ļoti rūpīgi 
veidoti, skaisti un radoši, tāpēc 
izraudzīties no tiem trīs labākos 
bija sarežģīti. Vērtējot darbus, 
žūrija ņēma vērā to atbilstību tēmai 

izraudzīti trīs darbi – arodklases 
skolnieces Irēnas Zavadskas 
zīmējums “Ziemassvētku laiks”, 
6.a klases skolnieka Antona Jāņa 
Subotjalo darbs “Sniegavīra 
prieks” un 8.a klases skolnieka 
Henrika Otsa Subotjalo darbs 
“Ziemassvētku svece”. 

Irēnas darbiņš tiks izmantots 
Ziemassvētku atklātnēm, kas 
tiks sūtītas pa pastu, Antona 
Jāņa zīmējums būs apskatāms 
pašvaldības mājas lapā www.
augsdaugavasnovads.lv un 
sociālajos tīklos, savukārt Henrika 
Otsa darbs jau priecē izdevuma 
“Augšdaugavas Novada Vēstis” 
lasītājus. 

Savu simpātiju balvu arī šogad 
piešķīra Izglītības pārvalde, kura 
izvēlējās arodklases skolnieces 

un nolikuma prasībām, kā 
arī izpildījuma kvalitāti un 
oriģinalitāti.

Z i e m a s s v ē t k u 
apsveikumiem tika 

darbu “Ziemassvētku egles”. 
Ikviens no konkursa 

dalībniekiem saņēma Pateicības un 
saldas dāvanas. Mēs pateicamies 
ikvienam bērnam par ieguldīto 
darbu un rūpību, kā arī skolotājai 
Viktorijai Celminskai – par skolēnu 
iedrošināšanu, profesionalitāti un 
palīdzību konkursa norisē. 

Teksts: Inese Minova

Violetas Mamedovas zīmējumu 
“Ziemassvētki mežā”. Savukārt 
diviem zīmējumiem simpātijas 
balvu piešķīris Augšdaugavas 
novada pašvaldības 
izpilddirektors Pēteris Dzalbe, 
kurš izraudzījās arodklases 
skolnieces Olgas Beļavskas 
darbu “Ziemassvētku brīnums” 
un 6. klases audzēknes 
Nadeždas Orlovas darbu 
“Ziemassvētku nakts”. 

Savu simpātiju balvu 
piešķīra arī Informācijas un 
sabiedrisko attiecību nodaļa, 
kura izvēlējās 5.a klases 
skolnieces Līgas Potašenko 

Irēna Zavadska "Ziemassvētku laiks"

Antons Jānis subotjalo "sniegavīra prieks"
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■ PROJEKTA REALIZĀCIJA

■ NOVADA ĢERBONIS

 APSTIPRINĀTS 
JAUNAIS 

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA 

ĢERBONIS
8. decembrī Valsts heraldikas 

komisijas sēdē vienbalsīgi tika 
apstiprināts Augšdaugavas novada 
jaunais ģerbonis. Valsts heraldikas 
komisijas priekšsēdētāja vietniece 
administratīvajos jautājumos, 
komisijas atbildīgā sekretāre 
Ramona Umblija atzīst, ka 
heraldikas komisija ir gandarīta par 
sadarbību ar novada pašvaldību 
un mākslinieku Edgaru Simu, 
kā rezultātā ir tapis heraldiski 
interesants jaunā, apvienotā novada 
ģerbonis.

Atgādinām, ka līdz ar 
Augšdaugavas novada izveidošanu 
Daugavpils un Ilūkstes novada 
ģerboņi zaudēja ofi ciālo statusu. 
Saskaņā ar heraldikas komisijas 
skaidrojumu pēc administratīvi 
– teritoriālās reformas izveidotie 

novadi kā savu simboliku varēja 
apstiprināt kādu no jau eksistējošiem 
ģerboņiem, taču Augšdaugavas 
un Dienvidkurzemes novadam, 
kā jauniem subjektiem Latvijas 
kartē, bija nepieciešams izstrādāt 
pilnīgi jaunu ģerboni. Darbs 
pie tā sākās 2021. gada beigās, 
kad tika izsludināta iedzīvotāju 
aptauja. Tās mērķis bija noskaidrot 
Augšdaugavas novada galvenās 
vērtības, kuras varētu attēlot 
jaunajā ģerbonī. Kā vienojošo 

novada vērtību cilvēki minēja 
Daugavu vai Daugavas lokus, kas 
tika atzīmēti gandrīz katrā aptaujas 
atbildē. Bieži vien tika minētas 
arī Dvietes vīnogas, Stenders, 
Slutišķi vai Slutišķu sādža, Rainis. 
“Atzīstama, kā paraugs pašvaldības 
ģerboņa izveides procesā, ir 
notikusī iedzīvotāju aptauja, kuras 
rezultātā izkristalizējās galvenās 
vērtības, teritoriju raksturojoši 
aspekti, populārās krāsas. Tātad 
– vispārēji, kopēji raksturlielumi, 
nevis konkrēts zīmējums. Daugava, 
Daugavas loki, Latgales un Sēlijas 
klātbūtne ar zilās un zaļās krāsas 
lietojumu (toņi no abu vēsturisko 
zemju karogiem), arī Ilūkstes un 
Daugavpils novadu līdzšinējo 
ģerboņu simboli, kas gadu gaitā 
iedzīvotājiem kļuvuši tuvi,” teic R. 
Umblija. 

Pēc tirgus izpētes tika uzaicināts 
mākslinieks, pirms tam izstrādājot 
detalizētu prasību aprakstu, kādam 
jāizskatās ģerbonim. Tajā ir iekļauts 
konceptuāls apraksts jeb tas, ko 

vēlas redzēt paši iedzīvotāji. 
Ģerboņa izstrāde tika uzticēta 

Edgaram Simam, kam jau ir 
vērienīga darba pieredze ģerboņu 
izstrādē, turklāt viņš ir vēsturnieks, 
kas ir iedziļinājies novada vēsturē 
un dabas mantojuma izpētē. 
Māksliniekam ir arī pieredze Sēlijas 
ģerboņa izstrādē.

Ņemot vērā arī valsts heraldikas 
komisijas prasības par ģerboņa 
izmēriem, formu, krāsu un burtu 
pielietošanu, mākslinieks izstrādāja 
vairākus ģerboņa maketus, no 
kuriem sākotnēji tika izraudzīti divi, 
kas tika pilnveidoti un prezentēti 
pašvaldības deputātiem. 

Pēc ilgākām diskusijām, 
uzklausot arī Heraldikas komisijas 
priekšsēdētājas  Ramonas Umblijas 
viedokli, deputāti lēma vienu no 
variantiem virzīt apstiprināšanai. 
Minētais ģerbonis ir veidots, 
apvienojot bijušā Daugavpils 
novada un Ilūkstes novada 
simboliku. 

Gala rezultātā no vairākiem 

piedāvātājiem ģerboņa zīmējumiem 
tika izraudzīts konkrētais ģerbonis, 
kura  heraldiskais apraksts ir 
sekojošs: dalīts galvā ar viļņotu 
griezumu. Zils un sudrabs. Augšējā 
laukā plīvojošs sudraba karogs ar 
trīsdaļīgi šķeltiem galiem, apakšējā 
- no zaļa zāļaina pakalna izaugošs 
tāds pats ozols.

Augšējā laukā attēlots 
Daugavpils novada nu jau 
vēsturiskā ģerboņa simbols – 
karogs, uz zila, Latgali raksturojoša 
fona. Laukus sadala viļņota līnija, 
kas simbolizē Daugavu, tās lokus, 
savukārt apakšējā laukā izaugošais 
ozols ir kā citāts no Ilūkstes novada 
ģerboņa zaļā toņa, kas simbolizē 
Sēlijas klātbūtni. Tādējādi ar 
heraldikas zīmju un simbolu 
starpniecību jaunajā Augšdaugavas 
novada ģerbonī ir apvienots plašs 
vēstījums par vērtībām, kas pašu 
iedzīvotāju izlolotas.

Teksts: Inese Minova,
Dainis Bitiņš

SKRUDALIENĀ 
ATKLĀTS 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS 
PROJEKTĀ 

IZVEIDOTAIS
 DIENAS CENTRS

Skrudalienā atklāja dienas centru, 
izveidojot infrastruktūru, lai nodrošinātu 
sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu 
ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, 
bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem 
un pieaugušām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Deinstitucionalizācijas plānu 
izstrādāja un apstiprināja Latgales plānošanas 
reģions, piesaistot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) fi nansējumu ES 
projektam “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr. 
9.3.1.1/19/I/037.

Jālauž sabiedrības stereotipi
2015. gadā, kad iesākās 

deinstitucionalizācijas projekts, Sociālajam 
dienestam bija bažas par to, kā projekts 
noritēs un kā tiks veidoti pakalpojumi 
tieši smagākai kategorijai jeb personām 
ar garīgā rakstura traucējumiem, skaidro 
Augšdaugavas novada Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova. Vispirms šīs grupas 
bija jāizvērtē, un speciālisti bija apmācīti veikt 
šo procesu. Tolaik Sociālajam dienestam bija 
jāizvērtē arī visi astoņi pakalpojumi, kas 
varētu būt pieejami novadā. Maziem soļiem, 
pēc iespējas objektīvāk pieejot personu 
garīgā rakstura stāvokļa un dzīvošanas vietas 
izvērtēšanai, kā arī apzinot potenciālās ēkas 
sociālo pakalpojumu sniegšanai, tika pieņemts 
lēmums, ka novads varētu īstenot visus 
projektā minētos pakalpojumus. “Īstenībā tā 
ir mērķa grupa, kura ir izolēta no sabiedrības. 
Šī grupa sabiedrībā parādās ļoti reti. Tas 
sabiedrības stereotips, ka šīs mērķa grupas 
varētu traucēt sabiedrībā, mums ir jālauž. Ar 
atbildību varu teikt, ka mums tas ir izdevies. 

Visi projekta pakalpojumi ir īstenoti un 
darbojas ļoti labi,” pauž A. Jegorova.

Klienti centrā aktīvi pavada dienas laiku, 
no rīta un vakarā atbraucot ar specializēto 
autobusu. Centrā klienti ierodas no Medumu, 
Sventes, Laucesas, Tabores, Skrudalienas, 
Vecsalienas, Salienas un Demenes pagasta. 
Jūlija Žugare, Skrudalienas Dienas aprūpes 
centra vadītāja: “Viena no telpām ir mācību 
telpa, kur notiek visas radošās darbnīcas – 
rokdarbi, krāsošana, zīmēšana, fi lcēšana, 
šūšana. Klienti tepat arī atpūšas vai skatās TV. 
Dara visu, lai saglabātu savas sadzīviskās un 
sociālās prasmes. Citā telpā notiek virtuves 
nodarbības.” Pēc viņas paustā, centra 
darbinieki apmāca arī tādām nepieciešamajām 
prasmēm kā sava budžeta plānošana, kā 
apģērbties atbilstoši laika apstākļiem, arī 
kā uzvesties sabiedrībā, jo personām ar 
garīgā rakstura traucējumiem šīs lietas bieži 
vien mēdz būt izaicinošas. Centrā darbojas 
visi nepieciešamie speciālisti – sociālais 
darbinieks, psihologs, fi zioterapeits, pieejami 
reitterapijas pakalpojumi (nodarbības ar 
zirgiem). Vienā dienā centrā iespējams 
uzņemt līdz 15 klientiem.

Pozitīvie piemēri iedvesmo
Skrudalienas dienas centra projekts ir 

Deinstitucionalizācijas projekta pēdējais 
posms Augšdaugavas novadā. Klienti uz 
centru jau tika aicināti pāris nedēļas iepriekš, 
lai noskaidrotu, kas vēl iztrūkst un būtu 
jāpielabo. Skrudalienas dienas centrs ir 
īpašs ar to, ka klienti šeit būs ne no aprūpes 

iestādēm, bet nāk no savām mājām. Tie ir 
klienti, kas iepriekš ir bijuši ieslodzīti četrās 
sienās un praktiski ir komunicējuši tikai ar 
saviem ģimenes locekļiem. Viņiem nav bijis 
ne domubiedru, ne draugu, viņi bija nodoti 
paši sev. A. Jegorova: “Viņiem ir personāls, 
kas ir apmācīts un prot strādāt ar šādiem 
cilvēkiem. Klienti šeit jūtas fantastiski. Ja 
jūs tikai redzētu viņu acis, kad viņi darbojas 
pie galda, līmē, griež. Tie ir jau pavisam citi 
cilvēki, viņi patiešām atdzīvojas!”

Turpina J. Žugare: “Pozitīvu piemēru ir 
ļoti daudz! Daži klienti nāk no ģimenēm. 
Ir mums divi klienti no Medumu 
speciālās pamatskolas, un viņu vecāki bija 
aizdomājušies par bērnu turpmāko likteni. 
Personas bija palikušas vienas mājās, bet 
līdz ar centra atklāšanu viņi labprāt brauc 
šurp, savukārt vecāki šajā laikā var mierīgi 
strādāt vai veikt citas lietas. Klientiem ir ļoti 
svarīga komunikācija sabiedrībā, kas šeit tiek 
nodrošināta.”

Anna Jegorova atzīst, ka Augšdaugavas 
novads ir līderis Latgales reģionā 
deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā. 
Novads ir ne tikai realizējis visus projektā 
iecerētos pakalpojumus, bet nav arī vīlies 
nedz personālā, nedz klientos. Kādu laiku 
iepriekš Labklājības ministrijas pārstāvji, 
piedaloties grupu dzīvokļu atklāšanā Nīcgalē, 
īpaši atzīmēja faktu, ka Augšdaugavas 
novads ir priekšzīmīgs deinstitucionalizācijas 
projektā, nepieļaujot kļūdas, kas ir retums 
projekta ietvaros.

Par projektu
Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” 

Miera ielā 12, Skrudalienā, remontdarbu 
ietvaros pielāgoja vides pieejamību dienas 
aprūpes centra izveidei pieaugušajiem ar 
garīgā rakstura traucējumiem. Ēkā ir veikta 
esošās ieejas pielāgošana personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, vēsturisko 
ārdurvju un virsloga restaurācija, ieejas 
kāpņu remonts. Ierīkots pacēlājs pie ieejas, 
kā arī pacēlājs uz 3. stāvu. Uz kāpņu 
margām norādīts stāvu apzīmējums ar 
taktilajām uzlīmēm, Braila rakstā, veiktas 
līmeņu maiņas atzīmes. Pārbūvēti sanitārie 
mezgli, pielāgojot tos personām ar kustību 
traucējumiem. Iegādāts aprīkojums šūšanas 
un fi lcēšanas, ziepju veidošanas un sveču 
liešanas darbnīcām, kā arī aprīkota darba 
vieta sociālajam darbiniekam.

Projektu "Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Daugavpils novadā", Nr. 
9.3.1.1/19/I/037, pašvaldība saskaņā ar 
noslēgto vienošanos ar CFLA īstenoja kopš 
2020. gada 2. februāra līdz 2022. gada 30. 
jūnijam. Kopējā projekta summa 1 346 
004, 38 eiro, tai skaitā ERAF fi nansējums 
971 059, 39 eiro jeb 72, 14 %; valsts budžeta 
fi nansējums 42 093, 09 eiro jeb 3,13 %; valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām 49 951, 49 eiro 
jeb 3,71%; pašvaldības fi nansējums 282 900, 
41 eiro jeb 21,02 %.

Teksts: Dainis Bitiņš, Guna Smelcere
Foto: D. Bitiņš
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■DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI■ AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins

02.01. 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

16.01. Augšdaugavas novada pašvaldības ēka, 
rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00 
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Vitālijs Aizbalts
10.01. Pilskalnes pagasta pārvalde 14.00-16.30

24.01. skrudalienas pagasta pārvalde, silenes 
ciemā 14.00-16.30

Maigurs Krievāns
03.01. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 09.00-13.00

Jānis Belkovskis
09.01. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
23.01. Vaboles pagasta pārvalde 10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
13.01. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-16.30
20.01. tiešsaistes Zoom platformā 15.30-17.00
27.01. Biķernieku pagasta pārvalde 15.00-16.30

Pāvils Kveders
24.01. Nīcgales pagasta pārvalde 14.00-16.00

reinis līcis
03.01. Ilūkstes pilsētas administrācija 13.00-16.00
24.01. Nīcgales pagasta pārvalde 14.00-16.00

Aleksejs Mackevičs
09.01. tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.00
16.01. Biķernieku pamatskola 15.30-16.30
23.01. tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.00

Dainis Millers
25.12. tiešsaistes Zoom platformā 10.00-12.00

Gunta okmane
10.01. subates kultūras nams 10.00-12.00
30.01. subates kultūras nams 13.00-15.00

Dzintars Pabērzs
09.01. tiešsaistes Zoom platformā  14.00-16.00
24.01. Nīcgales pagasta pārvalde 14.00-16.00

Deniss sarafaņuks
 18.01. tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00
 25.01. tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

Aleksandrs sibircevs
10.01. sventes vidusskola 16.00-18.00
24.01. sventes vidusskola 16.00-18.00

regīna tamane
10.01. laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 14.00-16.00
17.01. skrudalienas daudzfunkcionālais centrs 14.00-16.00

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

 “Pašvaldība”->”Domes deputāti”

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

2022. gada 24. novembrī sēdē 
pieņemti 71 lēmums:

 Izdeva saistošos noteikumus 
“Pašvaldības stipendijas piešķiršanas 
kārtība”.
 Nolēma sniegt negatīvu 

atzinumu aizsargājamo ainavu 
apvidus “Augšdaugava” dabas 
aizsardzības plānam.
 Atbalstīja projekta “Sila ezera 

ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, 
veicot niedru pļaušanu” pieteikuma 
iesniegšanu konkursa „Mazo grantu 
shēma ūdensobjektu kvalitātes 
uzlabošanai” otrajai kārtai.
 Nolēma īstenot Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai projektu Nr.22-03-
AL28-A019.2201-000011 “Bērnu 
rotaļu laukumu ierīkošana 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
Bebrenes, Demenes un Naujenes 
pagastos”.
 Nolēma ņemt aizņēmumu 

Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai projekta Nr.22-
03-AL28-A019.2201-000011 
“Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
Bebrenes, Demenes un Naujenes 
pagastos”  īstenošanai.
 Piešķīra fi nansējumu no 

budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”.
 Nolēma par papildus 

fi nansējuma piešķiršanu.
 Noteica maksu zvejas tīklu 

izmantošanai.
 Atļāva Demenes pagasta 

pārvaldei izslēgt no grāmatvedības 
uzskaites un  norakstīt pamatlīdzekli.
 Apstrīdēja 2022. gada 19. 

oktobra Maksāšanas paziņojuma par 
nekustamā īpašuma nodokli Nr. 22-
28928 pārrēķinu.
 Nolēma dzēst nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu.
 Nolēma dzēst nekustamā 

īpašuma nodokļa pārmaksu.
 Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021.gada 15.jūlija 
lēmumu Nr. 29 “Par Augšdaugavas 
novada pašvaldības dzīvokļa 
jautājumu komisijas izveidošanu un 
nolikuma apstiprināšanu”.
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu.
 Atļāva atsavināt:
- nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru  4442 004 0335, Višķu 
iela 31, Ambeļi, Ambeļu pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- zemes vienību “Unguri”, 
Biķernieku pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- zemes vienību “273”, Celtnieks, 
Kalkūnes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību “422”, Celtnieks, 
Kalkūnes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību “275”, Daugava,  
Kalkūnes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību “215”, Mičurinietis, 
Kalkūnes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- dzīvokļa īpašumu Nr.8, Kalkūnes 
ielā 16, Kalkūni, Kalkūnes 
pagastā,  Augšdaugavas novadā;

- nekustamo īpašumu Jaunā iela 
18A, Kalupe, Kalupes pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4464 005 0602, 
Laucesas pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību “380”, Ļūbaste 1, 
Līksnas pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību “44”, Priežu sils, 
Līksnas pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienības “36”, Pavasaris, 
Maļinovas pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību “341”, Vasarnīcas, 
Naujenes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4474 004 0255, 
Naujenes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību ar kadastra 
a pzīmējumu 4476 003 0075, 
Nīcgales pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību “Apiņi”, Zaķupūrs, 
Nīcgales pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- nekustamo īpašumu “Zeltiņi”, 
Skrudalienas pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- zemes vienību, kadastra 
apzīmējums 4480 005 0130, 
Pilskalnes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- nekustamo īpašumu “Mežrozes”, 
Skrudalienas pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- zemes vienību “2”, Elektrons, 
Sventes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- nekustamo īpašumu ar kadastra 
numuru 4488 005 0362, Sventes 
pagastā,  Augšdaugavas novadā;

- zemes vienību “88”, Ezeriņi, 
Sventes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību  “Svente 2A”, 
Šēderes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību  “Svente 23”, 
Šēderes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4492 006 0107, 
Osinovka, Tabores pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- zemes vienību “Priedes-Sloboda”, 
Priedes Sloboda, Vaboles pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4498 001 0540, 
Višķu pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību  ar kadastra 
apzīmējumu 4498 004 0509,  
Višķu pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4498 005 0365, 
Tirgus iela 8, Višķi, Višķu pagastā,  
Augšdaugavas novadā.
 Nolēma nodot atsavināšanai:
- zemes vienību Skolas iela 23, 

Eglaine, Eglaines pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- nekustamo īpašumu ar kadastra 
numuru 4456 005 0006, Eglaines 
pagastā,  Augšdaugavas novadā;

- zemes vienību “103”, Vasarnīcas, 
Naujenes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  4476 005 0097, 
Nīcgales pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- nekustamo īpašumu “Kurmīši”, 
Tabores pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4492 005 0110, 
Tabores pagastā,  Augšdaugavas 
novadā.
 Nolēma pārdot:
- dzīvokļa īpašumu Nr.50, Kalkūnes 

iela 20, Kalkūni, Kalkūnes 
pagastā,  Augšdaugavas novadā;

- nekustamo īpašumu “125”, 
Latgale, Līksnas pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- nekustamo īpašumu “11”, 
Elektrons, Sventes pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- nekustamo īpašumu “Omuļi”, 
Sventes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- dzīvokļa īpašumu Nr.5, Ozolu 
iela 2C, Tabore, Tabores pagastā,  
Augšdaugavas novadā.
 Noteica zemes vienības 

(starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 
4470 003 0089, “Kalinki”, Rubeniški, 
Maļinovas pagastā,  Augšdaugavas 
novadā, atkārtotās izsoles rīkošanu 
un apstiprināja izsoles noteikumus. 
 Piešķīra vienreizējo pabalstu.
 Noteica sociālo dzīvokļu statusu.
 Samazināja zemes nomas maksu.
 Atzina:
- zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4492 005 0110 par 
starpgabalu;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4454 008 0464 par 
starpgabalu.
  Grozīja Augšdaugavas 

novada pašvaldības domes 2021. 
gada 15. jūlija lēmumu Nr.31 “Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma pārvaldīšanas 
komisijas izveidošanu un nolikuma 
apstiprināšanu”.
 Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021. gada 11. 
novembra lēmumu Nr.243 “Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes veicināšanas 
komisijas izveidošanu un nolikuma 
apstiprināšanu”.
 Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2022. gada 24. 
februāra lēmumu Nr.427 “Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
Nevalstisko un reliģisko organizāciju 
pašvaldības līdzfi nansējuma 
piešķiršanas komisijas izveidošanu”.
 Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021.gada 
25.novembra lēmumu Nr.259 “Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
apbalvošanas komisiju”.
 Grozīja Augšdaugavas novada 

domes 2021. gada 12. augusta 
lēmumu Nr.43 “Par Augšdaugavas 
novada pašvaldības ceļu fonda 
komisijas izveidošanu un komisijas 
nolikuma apstiprināšanu”.
 Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021. gada 29. 
decembra lēmumu Nr.297 “Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
stipendiju piešķiršanas komisijas 
izveidošanu”.
 Piešķīra fi nansējumu no 

budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”.
 Piešķīra fi nansējumu no 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem Ilūkstes Raiņa 
vidusskolai.
 Akceptēja Augšdaugavas novada 

ģerboņa projektu.
 Apstiprināja Augšdaugavas 

novada ģerboņa projektu.

2022. gada 8. decembrī sēdē 
pieņemti 29 lēmumi:

 Precizēja Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes 2022. gada 27. 
oktobra saistošos noteikumus Nr.67 
“Par ielu tirdzniecību Augšdaugavas 
novadā”.

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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APSTIPRINĀTI 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

“PAŠVALDĪBAS 
STIPENDIJAS 

PIEŠĶIRŠANAS 
KĀRTĪBA”

 Atļāva rīkot Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolai Netradicionālās 
modes skati – konkursu  “DABAS 
STIHIJAS - UGUNS, ŪDENS, 
ZEME, GAISS”.
 Piešķīra fi nansējumu no 

budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”.
 Noteica siltumenerģijas tarifu 

Bebrenes “Tehnikuma katlu mājas” 
siltumenerģijas patērētājiem. 
 Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021. gada 16. 
septembra lēmumu Nr.129 “Par 
Augšdaugavas novada interešu 
izglītības programmu izvērtēšanas 
un valsts budžeta mērķdotācijas 
sadales komisijas izveidošanu”.
 Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2022. gada 
27. janvāra lēmumu Nr.362 “Par 

Augšdaugavas novada Interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas 
komisijas izveidošanu”.
 Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2022. gada 24. 
februāra lēmumu Nr. 428 “Par 
Augšdaugavas novada izglītības 
iestāžu vadītāju profesionālās 
darbības novērtēšanas komisijas 
izveidošanu”.
 Atļāva atsavināt Augšdaugavas 

novada pašvaldības Naujenes 
pagasta pārvaldei īpašumā esošo 
kustamo mantu.
 Nolēma pieņemt ziedojumu.
 Nodeva dzīvojamās mājas 

Gagarina iela 6, Eglaine, Eglaines 
pagastā,  Augšdaugavas novadā 
pārvaldīšanas tiesības.

 Piešķīra vienreizējo pabalstu.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu.
 Atļāva atsavināt:
- zemes vienību (starpgabalu) 

ar kadastra apzīmējumu 4454 
008 0464, Dvietes pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- zemes vienību  “Laimziedi”, 
Dvietes pagastā,  Augšdaugavas 
novadā;

- nekustamo īpašumu “55”, Spārīte, 
Maļinovas pagastā,  Augš daugavas 
novadā;

- zemes vienības (starpgabalus) ar 
kadastra apzīmējumiem 4462 003 
0586, 4462 003 0587,  Kalupes 
pagastā,  Augšdaugavas novadā.
 Nolēma pārdot:
- nekustamo īpašumu Medupes iela 

5, Maļinova, Maļinovas pagastā,  
Augšdaugavas novadā;

- nekustamo īpašumu “Akācijas”, 
Višķu pagastā,  Augšdaugavas 
novadā.
 Izbeidza  Augšdaugavas novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procesu.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma 

“Krivāni 3”, Krivāni, Kalupes 
pagastā,  Augšdaugavas novadā, 
atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 
noteikumus.
 Atzina zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4480 005 0360 
par starpgabalu.
 Atcēla starpgabala statusu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 
4460 004 2491.
 Grozīja Daugavpils pilsētas un 

Augšdaugavas novada sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikumu.

 Atcēla Daugavpils novada un 
Ilūkstes novada ģerboņus.
 Atļāva Pēterim Dzalbem 

savienot amatus.
 Nolēma nodot mantas 

bezatlīdzības lietošanā Sabiedrībai ar 
ierobežotu atbi ldību “Ornaments”.
 Piešķīra fi nansējumu no 

budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”.
 Piešķīra pašvaldības stipendijas.

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

24. novembra Augšdaugavas 
novada pašvaldības domes sēdē 
apstiprināti saistošie noteikumi 
“Pašvaldības stipendijas 
piešķiršanas kārtība”, kas nosaka 
novada pašvaldības stipendijas un 
vienreizējas stipendijas apmēru un 
kārtību, kādā tās tiek piešķirtas, 
prioritātes stipendiju piešķiršanā, 
kā arī stipendijas izmaksas 
apturēšanas, atjaunošanas un 
līguma izbeigšanas gadījumus.

Stipendiju piešķiršanas mērķis 
ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un 
sekmēt studējošo intelektuālo spēju 
attīstību un tālāko izglītību, kā arī 
veicināt nepieciešamo kvalifi cētu 
speciālistu piesaisti Augšdaugavas 

novadam.
Izsludinot stipendiju konkursu 

vienu reizi gadā un dodot iespēju 
pretendēt uz pašvaldības stipendiju 
plašākam studējošo lokam, tiks 
veicināta kvalifi cētu speciālistu 
piesaiste Augšdaugavas novadam 
un novada iedzīvotāju intelektuālā 
potenciāla paaugstināšana. Kā arī 
uzlabosies situācija, kas ir saistīta ar 
iztrūkstošo speciālistu jautājumiem 
Augšdaugavas novadā.

Augšdaugavas novada 
pašvaldības dome līdz kārtējā gada 
1. jūnijam nosaka atbalstāmās 
augstākās izglītības studiju 
specialitātes un studējošo skaitu 
katrā specialitātē, kuriem var tikt 
piešķirta stipendija, kā arī norāda 
apzinātos uzņēmējus un pašvaldības 
iestādes, kuriem ir nepieciešami šādi 
speciālisti. Stipendiju piešķiršanas 
komisija izsludina pieteikšanos uz 
stipendiju konkursu laika posmā 
no 1. jūlija līdz 31. augustam, 
nosakot pieteikšanās termiņu ne 

īsāku par trim nedēļām. Ārstam 
rezidentam pieteikšanās stipendijai 
tiek izsludināta līdz 1. novembrim.

Stipendijas konkursa kārtībā 
var saņemt valsts akreditētās 
augstākās izglītības programmās 
jebkurā kursā studējošie un 
ārsti rezidenti, kas apgūst kādu 
no novadā nepieciešamajām 
atbalstāmajām specialitātēm un 
kuru sekmju vidējā aritmētiskā 
atzīme par pēdējo studiju 
semestri nav zemāka par 6 ballēm 
(izņemot ārsta rezidenta studiju 
programmu), kā arī pēc augstskolas 
/rezidentūras beigšanas apņemas 
turpmākos 3 gadus nostrādāt 
pamatdarbā attiecīgajā specialitātē 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
iestādē vai pie komersanta, kura 
darbības teritorija ir Augšdaugavas 
novadā vai komersanta, kura 
viena no kapitāla daļu turētājām ir 
Augšdaugavas novada pašvaldība.

Stipendijas apmērs 1. kursā 
studējošajam ir 150 eiro mēnesī, 

2. un 3. kursā studējošajam – 200 
eiro, bet 4. kursā un augstāko 
kursu studējošam, kā arī maģistra 
studiju programmā studējošajam 
un ārstam rezidentam - 250 eiro 
mēnesī. Studējošais var saņemt 
stipendiju tikai par vienu apgūstamo 
specialitāti, tā tiek piešķirta uz 
visu atlikušo studiju programmas 
apguves laiku.

Pašvaldība paredz izmaksāt arī 
vienreizējo stipendiju, kas vienam 
studējošajam ir 2000 eiro apmērā. 
To var saņemt valsts akreditētās 
augstākās izglītības programmās 
jebkurā kursā studējošie un ārsti 
rezidenti, kas apgūst pašvaldības 
atbalstāmo specialitāti, ir studiju 
programmas pēdējā kursa 
students vai ārsts rezidents, kura 
sekmju vidējā aritmētiskā atzīme 
par iepriekšējo studiju gadu nav 
zemāka par 6 ballēm (izņemot ārstu 
rezidentu) un kurš pēc augstskolas/
rezidentūras beigšanas apņemas 
turpmākos 3 gadus nostrādāt 

pamatdarbā attiecīgajā specialitātē 
pie darba devēja novadā.

Prioritātes stipendiju piešķiršanā 
ir bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam, ja par tā 
ārpusģimenes aprūpi ir lēmusi 
Augšdaugavas novada bāriņtiesa, 
studējošajam, kura ģimenei ir 
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, 
studējošajam no daudzbērnu 
ģimenes, studējošajam, kas ir 
Augšdaugavas novada skolas 
absolvents, ja studējošā deklarētā 
dzīvesvieta ir Augšdaugavas novadā 
un ja studējošajam ir daudzbērnu 
ģimene.

Stipendijas izmaksāšana var tikt 
apturēta gadījumā, ja studējošais 
atrodas akadēmiskajā vai bērna 
kopšanas atvaļinājumā, kā arī ja 
sekmju vidējā aritmētiskā atzīme ir 
zemāka par 6 ballēm. 

Teksts: Inese Minova

 ŠOGAD 
PAŠVALDĪBA 
ATBALSTĪJA 

VAIRĀKUS BIEDRĪBU 
UN RELIĢISKO 

ORGANIZĀCIJU 
PROJEKTUS

24. februārī tika apstiprināti 
noteikumi, kas nosaka kārtību, 
kādā Augšdaugavas novada 
pašvaldībā tiek iesniegti un 
izskatīti pieteikumi pašvaldības 
fi nansējuma saņemšanai 
biedrībām un reliģiskajām 
organizācijām. Uz pašvaldības 
fi nansiālu atbalstu var pretendēt 
tās biedrības vai nodibinājumi, 
ka arī reliģiskās organizācijas, 
kuru juridiskā adrese ir reģistrēta 
Augšdaugavas novadā vai 
kuru aktivitātes tiks īstenotas 
pašvaldības teritorijā. 

Pašvaldība atbalsta 
organizāciju darbību, lai sekmētu 
nevalstiskā sektora un iedzīvotāju 
aktivitāti, ka arī iesaistīšanos 
Augšdaugavas novada attīstības, 
kultūras, izglītības, sociālo un citu 
jautājumu risināšanā. Tāpat viens 
no mērķiem ir veicināt pašvaldības 

ilgtermiņa attīstības stratēģijas 
mērķus, veicināt brīvprātīgās 
iniciatīvas, pilsonisko līdzdalību, 
sadarbību ar pašvaldību, kā arī 
veicinātu tradīciju saglabāšanu 
un atjaunotu esošos kultūras un 
vēstures pieminekļus vai sakrālās 
būves. 
Atbalsts reliģiskajām kopienām

2022. gadā Augšdaugavas 
novads piešķīra Aščuku 
vecticībnieku draudzei summu 
3000 eiro apmērā remontdarbiem 
baznīcas iekštelpās, un tikpat 
lielu naudas summu Daņiševkas 
vecticībnieku draudzei ieejas 
durvju un lieveņa remontam. 
Dvietes Romas katoļu draudzei 
tika piešķirti 3000 eiro granulu 
katla iegādei, bet Eglaines 
vecticībnieku draudzei tika 
piešķirti 1000 eiro krusta 
izgatavošanai, lieveņa remontam, 
žoga ierīkošanai un jumta 
krāsošanai. Ilūkstes evaņģēliski 
luteriskā draudze realizēja 
remonta projektu lielajā lūgšanu 
zālē un gaiteņos, kam pašvaldība 
piešķīra 3000 eiro, bet Ilūkstes 
Dievmātes Piedzimšanas 
pareizticīgo draudzei tika 

sniegts atbalsts 2500 eiro kopņu, 
kas atbalsta centrālo kupolu, 
remontam. Ilūkstes vecticībnieku 
draudzei tika piešķirti 1500 eiro 
baznīcas pagrabtelpu remontam, 
bet Jezupovas Svētā Pētera Romas 
katoļu draudzei piešķīra 2000 
eiro zvanu torņa izgatavošanai. 
Kalupes katoļu draudzei tika 
piešķirti 2000 eiro ērģeļu 
remontam, bet Lašu evaņģēliski 
luteriskai draudzei pašvaldība 
sniedza atbalstu 3000 eiro apmērā 
jaunam kapu žogam un vārtiem. 
Līksnas katoļu draudze šogad 
īstenoja vērienīgu projektu par 
“Jēzus Sirds” dārza izveidi, kam 
pašvaldība piešķīra atbalstu 
3000 eiro apmērā. Maļinovas 
Svētā Pravieša Elijas draudzei 
tika piešķirts atbalsts baznīcas 
iekštelpu apdares darbiem 2000 
eiro, kā arī Silenes Romas katoļu 
draudzei 1000 eiro dūmvada 
iegādei. Skrudalienas Vissvētās 
Dievmātes patvēruma pareizticīgo 
draudzei iekštelpu remontam 
piešķirti 2100 eiro, savukārt 
Subates Romas katoļu draudzei 
3000 eiro ērģeļu atjaunošanai. 
Subates vecticībnieku draudzei 

tika līdzfi nansēta četru koka logu 
nomaiņa zvanu tornī 2300 eiro 
apmērā. Zemgales Romas katoļu 
draudzei piešķīra 1000 eiro, 
bet Višķu Svētā Jāņa Kristītāja 
katoļu baznīcai 1500 eiro bīstamu 
koku izzāģēšanai. Voitišķu 
vecticībnieku draudzei sniedza 
atbalstu 1200 apmērā žoga 
izbūvei. Maskovskas pareizticīgo 
dievnams saņēma 2500 eiro 
zvanu torņa jumta remontam. 
Daņiševkas pareizticīgo draudzei 
tika piešķirts atbalsts 2000 eiro 
apmērā ūdens notekcauruļu 
uzstādīšanai.

Biedrību projekti
Biedrībai “Daugaveņa” tautas 

tērpu iegādei pašvaldība sniedza 
atbalstu 1200 eiro apmērā, 
savukārt Dvietes senlejas pagastu 
apvienībai 1900 eiro ganīšanas 
aploku atjaunošanai. Biedrībai 
“Dvietes vīnogas” nojumju 
iegādei piešķīra 1400 eiro, savukārt 
invalīdu biedrībai “ILDRA” 2500 
eiro pasākumiem, kancelejas 
precēm, transporta izdevumiem. 
1400 eiro tika piešķirti Latgales 
reģiona Ugunsdzēsēju un glābēju 
biedrībai ekipējuma iegādei 

(zābakiem, kurpēm, darba 
krekliem). Līksnas muižas kapelas 
biedrībai pasākumu organizēšanai 
pašvaldība sniedza atbalstu 490 
eiro apmērā, bet Kalkuna Nova 
biedrībai tika piešķirti 900 eiro 
telts un stikla vitrīnas iegādei. 
Biedrība “Prodes mantinieki” 
saņēma atbalstu no pašvaldības 
500 eiro apmērā Ulmaņa birzītes 
labiekārtošanai. Biedrībai 
“Silenes stariņi” tika piešķirti 
380 eiro fotoalbumu un baneru 
izgatavošanai, bet “Stendera 
Novadniekiem” 500 eiro sausās 
tualetes pasūtīšanai. Biedrība 
“Subatieši – sanākam, domājam, 
atbalstām” saņēma 282 eiro 
atpūtas vietas labiekārtošanai, bet 
”Daugavpils novada basketbola 
klubs “GROZS”” saņēma 2000 
sporta inventāram un dalībai 
sacensībās. Volejbola klubs 
“LOTOS” saņēma pašvaldības 
atbalstu 3000 eiro apmērā sporta 
tērpu un inventāra iegādei, bet 
biedrība “Latvju ports un SPA 
asociācija” - 700 eiro aktivitātēm 
Višķu estrādē Līgo pasākuma laikā. 
Daugavpils Latviešu biedrībai 
piešķīra fi nansējumu 1300 eiro 
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PAŠVALDĪBA  ■

PROJEKTA REALIZĀCIJA  ■
BIEDRĪBA 

“SILENES STARIŅI’ 
REALIZĒJA PROJEKTU 

“MIĶELIS  KĻAVIŅŠ – 
PERSONĪBA 

CAUR 
VĒSTURES PRIZMU”
Biedrība “Silenes stariņi” ar 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
piešķirto finansiālo atbalstu un 
Silenes Romas katoļu draudzes 
līdzfinansējumu no šā gada 2. 
maija līdz 30. novembrim veiksmīgi 
realizēja projektu  “Miķelis  
Kļaviņš – personība caur 
vēstures prizmu”.

Silenes ciematā atrodas mūsu 
Latvijas vēstures liecinieks, viens 
no  vērtīgākajiem Latgales vietējās 
nozīmes arhitektūras pieminekļiem 
- Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs 
uzņemšanas Romas katoļu baznīca, 
kura 2023. gadā svinēs savu 110 
gadu jubileju. Ar Augšdaugavas 
novada atbalstu jau četrus gadus 
pēc kārtas tika realizēti projekti, 
kuru mērķis ir caur garīgās vērtības 
saglabāšanu sniegt būtisku ietekmi 
sabiedrības attīstībai, audzinot 
cilvēkos patiesīgumu, labestību, 
līdzjūtību, lepnumu  un popularizēt 
mūsu novada kultūrmantojumu.  

Laika gaitā Silenes Romas 
katoļu baznīcā ir uzkrājusies liela 
kolekcija vērtīgu kultūrvēsturisku 
priekšmetu. Šeit savākti dažādi 
garīgās dzīves priekšmeti, kulta 
priekšmeti, liturģisko tērpu 
kolekcija, medaljoni un relikvijas, 
kas radītas 18.-21. gadsimtā. 
Šobrīd, pateicoties realizētajiem 
projektiem, šie kultūrmantojuma 
objekti tika sakārtoti ekspozīcijā, 
kura iekļauta Augšdaugavas novada 
pašvaldības aģentūras “TAKA” 
sarakstā un ir pieejama publiskai 
apskatei visiem apmeklētājiem.

Ļoti vērtīgi ir eksponāti, saistīti 
ar priesteri Miķeli Kļaviņu, kurš 
sludināja mūsu baznīcā no 1956. 
līdz 1986. gadam. Baznīcas bēniņos 
tika atrastas viņa sarakstītās 
atmiņas. Tajās aprakstīts, kā 
prāvestu arestēja un izsūtīja uz 
Sibīriju. Vietējais iedzīvotājs A. 
Šablinskis savas mājas remonta 
laikā bēniņos atrada M. Kļaviņa 
foto arhīvu. Tajā glabājās vairāk 

nekā tūkstotis fotogrāfiju, un mēs 
varam redzēt priestera personīgās 
fotogrāfijas, kur viņš bija iemūžināts 
no jaunības gadiem līdz viņa nāves 
brīdim. Ir atrastas pat ļoti vērtīgas 
fotogrāfijas Sibīrijas trimdas laikā. 
Interesanti arī tas, ka M. Kļaviņš 
pats nodarbojās ar fotografēšanu 
un atstāja fotogrāfijas, kurās varam 
redzēt ne tikai Silenes baznīcas 
ikdienu, draudzes locekļus, viņu 

darbus, bet arī Silenes ciematu un 
tā apkārtni. Attēlos piefiksēta jaunu 
māju celšana, ielas pārvērtības, 
sovhoza “Silene” tehnika un vietējie 
iedzīvotāji. Kopumā var teikt, ka tas 
ir ļoti vērtīgs materiāls, kurš liecina 
par mūsu ciemata svarīgu vēstures 
posmu. Lai to saglabātu un rādītu 
plašākai sabiedrībai, par projekta 
finansēm tika iegādāti fotoalbumi, 
fotogrāfijas klasificētas un 

pielāgotas izvietošanai 
ekspozīcijā. Lai 
iepazīstinātu ar 
informāciju pēc 
iespējas plašāku 
auditoriju, tika iegādāti 
divi viegli uzstādāmi, 
uzglabājami un 
transportējami Roll 
Up baneri. Pirmajā 
banerī tika ievietota 
informācija par 
Miķeļa Kļaviņa 
dzīves gaitu, otrajā 
par Silenes ciemata 
vēsturi.

Banerus plānots 
uzglabāt Silenes katoļu 
baznīcas priekštelpās, 
lai papildinātu 
esošo ekspozīciju, 
nodrošinātu publisku 
pieeju ne tikai baznīcas 
draudzei, bet arī mūsu 
novada ciemiņiem un 
tūristiem. Lai vairāk 
paplašinātu projekta 
m ē r ķ a u d i t o r i j u , 
baneri tiks pārvietoti 
un uz laiku uzstādīti 
Silenes pamatskolā, 
S k r u d a l i e n a s 
pagasta pārvaldes 
ēkā, Silenes klubā, 
daudzfunkcionālajā 
centrā “Skrudaliena” 
un Silenes bibliotēkā. 
Tas ļaus piesaistīt 

projektam dažāda vecuma 
mērķauditoriju. 

Projekta realizācija pozitīvi 
ietekmēs iedzīvotāju zināšanas par 
mūsu kultūrmantojumu un dos 
iespēju efektīvāk to saglabāt.

Biedrības “Silenes stariņi” 
valdes priekšsēdētāja

 Sofija Mole

Biedrība "Daugaveņa" iegādājās tautastērpus

apmērā kancelejas precēm, 
pasākumu organizēšanai un 
suvenīriem. Biedrībai “Atgriešanās 
pie dabas pirmsākumiem” piešķīra 
1550 eiro žoga izbūvei, savukārt 
biedrībai “Angola da Bahija BDR” 
(pēta Brazīlijas kultūru, tradīcijas 
un valodu) tika sniegts atbalsts 
2000 eiro apmērā viena koka 
nociršanai un 8 koku apzāģēšanai. 
Biedrībai “Višķu attīstībai” 
piešķirti 560 eiro pieredzes 
apmaiņas braucienam uz Lietuvu.  

Savukārt Latvijas Biškopības 
biedrības Daugavpils nodaļai 
piešķirts atbalsts 

1000 eiro apmērā VIII 
Starptautiskā Latgales reģiona 
biškopju konferences rīkošanai 
novada KC “Vārpa”.     

Par pieteikumu iesniegšanu
Katrai organizācijai kārtējā 

gadā ir tiesības iesniegt tikai 
vienu pieteikumu. Pieteikumu 
līdz kārtējā gada 1. maijam izskata 
un lēmumu par finansējuma 
piešķiršanu pieņem pašvaldības 
domes izveidotā Nevalstisko 
un reliģisko organizāciju 

pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanas komisija, ņemot 
vērā vairākus kritērijus -  
atbilstību pašvaldības ilgtermiņa 
mērķiem, rīcības virzieniem 
un uzdevumiem; ieguldījuma 
nozīmību Augšdaugavas novada 
attīstībā; plānoto aktivitāšu 
pienesumu Augšdaugavas novada 
iedzīvotājiem kopumā; citu 
piesaistīto finansējuma avotu 

un pašfinansējuma apjomu un 
līdzšinējās darbības un sadarbības 
ar pašvaldību vērtējumu.

Kopā 2022. gada budžetā 
plānotais atbalsta finansējums 
nevalstiskām organizācijām 
sasniedza 45 000 eiro, bet 
reliģiskajām organizācijām 50 000 
eiro.

Vairāk informācijas par 
atbalstu biedrībām: www.

a u g s d a u g a v a s n o v a d s . l v /
pasvaldiba/sabiedriba/draudzes-
baznicas-kapi/atbalsts-biedribam-

un-religiskam-organizacijam.
Apkopoja: D. Bitiņš
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■ VALSTS DROŠĪBA

■ AKCIJA

■ JAUNATNE

AIZSARDZĪBAS 
MINISTRIJA 
IZGLĪTOJA

 NOVADA PEDAGOGUS 
VALSTS DROŠĪBAS 

JAUTĀJUMOS
6. decembrī ar Augšdaugavas 

novada pedagogiem tikās 
Aizsardzības ministrijas (AM) 
pārstāvji - valsts sekretārs Jānis 
Garisons un Militāri publisko 
attiecību departamenta direktors 
Kaspars Galkins, lai runātu par 
visaptverošo valsts aizsardzību, 
tādejādi sekmējot sabiedrības iesaisti 
valsts aizsardzībā.  

Valsts sekretārs Jānis Garisons 
informēja klātesošos par aktuālajiem 
drošības izaicinājumiem, Ukrainas 
kara un Krievijas īstenotās 
politikas ietekmi uz reģiona 
drošību, Nacionālo bruņoto spēku 
attīstību un gatavību reaģēt uz 
apdraudējumiem, Zemessardzes 
lomu krīzes situācijās un Valsts 
aizsardzības dienesta ieviešanu. 

Sabiedrības izpratnes veidošanā 
par šiem jautājumiem liela 
nozīme ir tieši pedagogiem, kas 
ir izglītības jomas līderi un sekmē 
jauniešu vērtību skalas izveidi, 
tāpēc ļoti svarīgi ir izglītot arī 
pašus pedagogus. No sarunām ar 
skolotājiem var secināt, ka daudzas 
ģimenes novadā dzīvo Krievijas 
propagandas ietekmē, attiecīgi 
audzinot savu jauno paaudzi. 

Sākoties karam Ukrainā, pieaug 
skolotāju loma vēstures un esošo 
notikumu skaidrošanā un jauniešu 
izglītošanā. 

Krievijas izraisītais karš Ukrainā ir 
saviļņojis visas pasaules sabiedrību. 
Negūstot panākumus karā, Krievijas 
retorikā parādās kodolieroču draudi. 
Jānis Garisons apšauba iespēju, ka 
šie draudi tiks īstenoti. “Izmantot 
kodolieročus nav tik vienkārši. 
Kopš aukstā kara izveidota sistēma, 
ka abas puses vēro, kas notiek ar 
kodolieročiem. To aktivizācija prasa 
noteiktas procedūras, ko otra puse 
pamana. Tāpēc, pat ja Krievija 
izdomās pielietot kodolieročus 
Ukrainā, NATO no savas puses 
būs spiesta darīt to pašu, respektīvi, 
aktivizēt savas procedūras un 
kodolarsenālu, jo nevar zināt, 
kurp lidos palaistā raķete. Tas ļauj 
domāt, ka kodolieroču lietošanai 

ir zema iespējamība.” Runājot par 
Latvijas iespējamo apdraudējumu, 
J. Garisons atzina, ka pašlaik pie LV 
robežām ir ļoti maz Krievijas spēku, 
jo aptuveni 75% Krievijas sauszemes 
spēku ir novirzīti karam Ukrainā. 
Situāciju uzrauga izlūkdienesti un 
jebkura Krievijas karaspēka darbība 
pie Latvijas robežām tiks pamanīta. 
Taču, lai arī tiešu militāru draudu 
šobrīd Latvijai nav, Krievija aizvien 
būs ilgtermiņa drauds mūsu valsts 
drošībai. Turklāt agresīvāks ir kļuvis 
režīms Baltkrievijā, kas rada draudus 
Latvijas drošībai, jo Baltkrievija 
ir ekonomiski atkarīga no RUS, 
atbalstītu tās iebrukumu un Suvalku 
koridora slēgšanu, ir gatava pret 
kaimiņvalstīm vērst hibrīdoperācijas, 
ir ārpolitiski impulsīva un pieļauj 
kļūdas. 

Vērojot Krievijas īstenoto agresiju 
un pastrādātos kara noziegumus, 

tiek domāts, kā pastiprināt 
Latvijas civilās infrastruktūras un 
pilsētu aizsardzību, kas ir tālākās 
plānošanas svarīgs aspekts, atzina 
J. Garisons. “Mums ir būtiski 
palielināt personālsastāva skaitu 
NBS un attiecīgi pievērsties 
pretgaisa aizsardzībai, kam līdz 
šim nav bijis fi nansējuma, bet tā ir 
būtiska, lai nosargātu pilsētas un 
civiliedzīvotājus. Plus arī krasta 
aizsardzība, ko mēs plānojam attīstīt, 
ieviešot pretkuģu raķešu sistēmas.”  

J. Garisons uzsvēra, ka ir ļoti 
svarīga sabiedrības sagatavošana, 
tāpēc valstī pakāpeniski plānots 
ieviest valsts aizsardzības dienestu, 
kurā tiks iesaukti vīrieši vecumā 
no 18 līdz 27 gadiem, paredzot 
kompensāciju ikdienas izdevumu 
segšanai 300 eiro apmērā, kas 
brīvprātīgajiem būs 600 eiro, un 1100 
eiro atvaļināšanās kompensāciju pēc 
dienesta izbeigšanas. Iesaucamais 
var izvēlēties 11 mēnešu militāro 

dienestu NBS vienībā vai alternatīvu 
– 5 gadu dienestu Zemessardzē, 
īpaša militārās apmācības kursa 
apguvi paralēli studijām vai 
alternatīvo dienestu kādā no 
civilajām profesijām.   

Kaspars Galkins semināra 
dalībniekiem pastāstīja, kas ir 
visaptverošā valsts aizsardzība 
un kāpēc tā ikvienam ir svarīga, 
kā atpazīt dažādus hibrīdā 
apdraudējuma veidus, ko nozīmē 
72 stundu soma un daudzus citus 
svarīgus jautājumus, kas saistīti ar 
iedzīvotāju drošību un pašu iesaistes 
nozīmību. 

Visaptveroša valsts aizsardzība 
ir noteikta kā viena no valdības 
prioritātēm, kas paredz stiprināt 
aizsardzības spējas sasaistē ar 
valsts un sabiedrības gatavību 
pašorganizēties un pārvarēt krīzes.

Teksts, foto: Inese Minova 

APBALVOTI
 KONKURSA 

“ES LEPOJOS” 
LAUREĀTI 

“Ne jau supervaroņi glābs 
pasauli. Tie būs krietni cilvēki, kas 
dzīvo tepat blakus. Tie, kas labi 
dara savu darbu, palīdz citiem, 
nav vienaldzīgi un padara pasauli 
siltāku un labāku,” sacīja Saeimas 
priekšsēdētājs Edvards Smiltēns 
3. decembrī, uzrunājot klātesošos 
jauniešu konkursa “Es lepojos” 
laureātu apbalvošanas pasākumā 
Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā.

Jau vairāk nekā 20 gadus konkurss 
“Es lepojos” tiek organizēts “LUMA 
mācību centra” jauniešu projekta 
“Esi Līderis!” ietvaros. Konkursa 
mērķis ir Latvijas valstiskuma 
apziņas veicināšana, lepnuma par 
Latvijas tautu un patriotisko jūtu 
stiprināšana, apzinoties mūsu valstī 
dzīvojošo cilvēku nozīmīgumu un 
ieguldījumu Latvijas valstiskuma 
veidošanā. Konkursā piedalīties bija 
aicināti Latvijas vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu 6. līdz 12. klašu 
skolēni. Šogad konkursa “Es 

lepojos” uzdevums bija apzināt, 
pētīt, analizēt informāciju par tiem 
cilvēkiem savā apkaimē, kuriem ir 
nozīmīga loma Latvijas valstiskuma 
stiprināšanā. Profesionāla konkursa 
žūrija vērtēja “varoņa” fotoportretu 
un aprakstošu stāstījumu, paralēli 
notika balsojums sociālajos tīklos. 

Noslēguma pasākumā E. 
Smiltēns pateicās jauniešiem par 
viņu iesniegtajiem darbiem, kas 
daudziem ļaus aizdomāties un 
saredzēt krietno un labo savā 
tuvumā - ģimenē, novadā, valstī. 
“Esmu pārliecināts, ka tik redzīgi, 
aktīvi un malā nestāvoši jauni 

cilvēki kā jūs ir droša garantija, ka 
ar mūsu valsti viss būs kārtībā. Ka 
jūsu ģimenēm, jūsu novadiem, jūsu 
valstij būs, ar ko lepoties!” pauda E. 
Smiltēns.

Katrā klašu grupā tika 
sumināti pirmo trīs vietu ieguvēji 
un darba autors, kas balsojumā 
sociālajos tīklos saņēma visvairāk 
atzinību. Skatītāju simpātiju balvu 
pamatizglītības klašu grupā šogad 
ieguvusi Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
audzēkne Samanta Dzene.  

Avots: www.saeima.lv

 LABDARĪBAS AKCIJA 
“PALĪDZI DRAUGAM 

ĶEPAINIM”

Dzīvnieku patversme “Otrā 
Māja” atrodas Augšdaugavas 
novada Demenes pagastā, netālu 
no Jāņuciema ciemata. Patversmei 
nav pastāvīga fi nansējuma no 
pašvaldības budžeta vai valsts, 
tādēļ tā ir neatkarīga organizācija. 

Dzīvnieku patversmē “Otrā Māja” 
viss turas uz сītīga brīvprātīgo 
darba un cilvēku atbalsta, kuri, tāpat 
kā mēs, vēlas mainīt Latgales un 
visas Latvijas dzīvnieku likteņus.
Šī labdarības akcija ir lielisks veids, 
kā apvienot patīkamo ar lietderīgo. 
Veicot savus ikdienas pirkumus, 
aicinām iegādāties un ziedot arī 
dažādus produktus - sauso barību 
suņiem, augu eļļu, segas, dvieļus, 
palagus, kaķu skrāpējamos, rotaļlietas 

kaķiem un suņiem, mazgāšanas un 
dezinfekcijas līdzekļus (Belizna, 
ziepes, šķidrais mazgāšanas līdzeklis). 
Patversme aicina ziedot arī malku un 
briketes patversmes telpu apsildīšanai, 
kas šobrīd ir visaktuālākais.
Labdarības akcijas “Palīdzi draugam 
ķepainim” mērķis ir palīdzēt 
Demenes pagasta dzīvnieku 
patversmei “Otrā Māja”, kas rūpējas 
par novārtā atstātajiem dzīvniekiem. 
Ziedojumus var nodot līdz 30. 

decembrim Naujenes kultūras centrā 
(Muzeja iela 6, Lociki), Naujenes 
pagasta pārvaldē (Skolas iela 15, 
Naujene), Naujenes tautas bibliotēkā 
(Daugavas iela 31A, Krauja) 
un Naujenes tautas bibliotēkas 
Vecstropu apkalpošanas punktā 
(18. Novembra iela 392, Vecstropu 
ciems). Tālrunis uzziņām 65474268.

Mēs esam pārliecināti, ka 
labdarības akciju atbalstīs tie cilvēki, 
kuri nekad nenodarīs pāri nevienam 
dzīvniekam, tie, kuriem sirdī mājo 
labestība un mīlestība.

Mēs esam atbildīgi par tiem, ko 
pieradinām....
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 PANĀKUMI KONKURSĀ  ■

 SOCIĀLAIS DARBS  ■

PANĀKUMI VI 
STARPTAUTISKAJĀ 

GLEZNOŠANAS 
KONKURSĀ 

”VILNIS LIELUPĒ”

GODINĀJA
 LAIMAS

 LABDARĪBAS NAMIŅA
 PROJEKTĀ 

IESAISTĪTOS 
SOCIĀLOS 

DARBINIEKUS
5. decembrī uzņēmuma “Orkla 

Latvija” rīkotajā Pateicības 
pēcpusdienā, klātesot Valsts 
prezidentam Egilam Levitam ar 
kundzi, tika godināti 47 sociālo 
dienestu darbinieki no visas 
Latvijas, kas līdzdarbojušies Laimas 
labdarības namiņa iniciatīvas 
realizācijā.

Uzņēmums “Orkla Latvija” 
Laimas šokolādes muzejā bija 
aicinājis 47 sociālo dienestu 
darbiniekus no 13 reģioniem un 
četrām pilsētām, lai, novērtētu viņu 
nesavtīgo darbu un ieguldījumu 
labdarības iniciatīvas realizācijā.

Uzrunājot klātesošos, Valsts 
prezidents Egils Levits atzīmēja: 
“Ziemassvētku laikā mēs domājam 
par saviem līdzcilvēkiem. It sevišķi 
par bērniem, jo bērnu sapņi ir tīri, 
piepildāmi. “Laimas” labdarības 
namiņš parāda sabiedrības 
atvērtību labdarībai, solidaritātei 
un savstarpējai palīdzībai. Taču 
solidaritātei līdzcilvēku vidū ir jābūt 
visu gadu. Palīdzība tiem, kuriem 
neiet tik labi, būtu jānodrošina 
ikdienā. To visa gada garumā kā 
savu sūtību veic sociālie darbinieki. 
Jūs darāt cēlu darbu, kas padara 
mūsu sabiedrību labāku. Tā ir 
emocionāli grūta profesija, un, 
lai tajā strādātu, ir nepieciešama 
misijas apziņa. Tā jums patiešām 
ir!”

Savukārt Andra Levites 
kundze, uzrunājot sociālo dienestu 
darbiniekus, bilda: “Pasaule ir pilna 
ar sarežģītiem jautājumiem, uz 
kuriem ir grūti atrast pareizo atbildi. 

Bet ir arī daži viegli jautājumi. Tie 
ir: “Vai tu gribi palīdzēt un vai tu 
vari palīdzēt?” Un, ja atbilde ir “jā”, 
tad viss notiek!”

“Šogad Laimas labdarības 
namiņš pārkāpj otrā gadu desmita 
slieksni. Varam tikai minēt, vai tas 
būtu iespējams, ja nebūtu ne tikai 
mūsu uzņēmuma vēlmes rīkot 
šo labdarības iniciatīvu, visu labo 
rūķu, kas gadu laikā ir palīdzējuši 
piepildīt teju 11 tūkstošu bērnu 
sapņus, bet arī sociālo darbinieku, 
kuri apzinājuši tās ģimenes visā 
Latvijā, kam šīs dāvanas bijušas 
īpaši gaidīts Ziemassvētku brīnums 

un apliecinājums tam, ka sapņi 
piepildās!”, sveicot sanākušos, teica 
Toms Didrihsons, “Orkla Latvija” 
valdes priekšsēdētājs.

Sociālie darbinieki, kas mērojuši 
ceļu no dažādām Latvijas vietām, 
saņēma pateicības rakstus un saldas 
dāvanas no “Orkla Latvija”, kā arī no 
Valsts prezidenta un viņa kundzes, 
kas jau vairākus gadus ir Laimas 
labdarības namiņa patronese. 
Valsts prezidents ar kundzi arī 
iepazinušies ar bērnu rakstītajām 
vēlmēm Laimas labdarības namiņa 
pastā un sarūpējuši dāvanas divām 
latviešu un ukraiņu daudzbērnu 

ģimenēm.
“Adventes laiks ir laiks, kad katrs 

no mums pārvērtē izdarīto un tos 
darbus, kas nav paveikti, tuvojoties 
gadu mijai. Katram labas gribas 
cilvēkam svarīgi ir iepriecināt otru 
un to var izdarīt sagādājot brīnumu, 
kam tic arī pieaugušie, ne tikai 
bērni. Milzum liels gandarījums, 
kad tiek iepriecināts bērns, sūtīti 
labie nodomi un no sirds teikti mīļi 
vārdi, ko dažreiz atcerēties visu 
mūžu,” savā uzrunā klātesošajiem 
bilda Anna Jegorova, Augšdaugavas 
sociālā dienesta vadītāja, viena no 
ilggadīgākajām darbiniecēm, kas 

iesaistīta Laimas labdarības namiņa 
iniciatīvā.

Sociālo dienestu darbinieki uz 
pasākumu bija aicināti kopā ar 
savām jaunākajām ģimenes atvasēm, 
kam šajā dienā bija iespēja gan 
piedalīties šokolādes darbnīcās, gan 
kopā ar vecākiem un vecvecākiem 
iepazīt Laimas šokolādes muzeja 
ekspozīciju. Savukārt, par īpaši 
sirsnīgu muzikālo pavadījumu 
gādāja mūziķis Kārlis Kazāks.

Laimas labdarības namiņš šogad 
darbojas līdz 18. decembrim. 
Ikviens atbalstītājs aicināts 
apmeklēt projekta mājas lapu www.
laimasnamins.lv, kā arī Laimas 
labdarības namiņa vēstniecības 
klātienē: Liepājā, Cēsīs un Rēzeknē 
(Latgales vēstniecībā “Gors”), kur 
gan virtuāli, gan klātienē iespējams 
iepazīties ar bērnu gatavotajām 
kartītēm un vēlmēm, izvēloties, 
kuru no tām piepildīt. Kad kartīte 
izvēlēta un dāvana sarūpēta, 
jāaizpilda pieteikuma forma 
projekta mājas lapā. Dāvanu ikviens 
var nodot tuvākajā “DPD” paku 
skapī vai lielākas dāvanas nosūtīt ar 
“DPD” kurjeru bez maksas.

Avots: orkla.lv

Salgales Mūzikas un mākslas 
skola jau sesto gadu organizē 
Starptautisko gleznošanas 
konkursu «Vilnis Lielupē». Šī 
gada konkursa tēma - Piekūns. 
Salgales pagasta senās zemes 
bijušas mežiem biezas. 
Kurzemes Hercogs Jēkabs šo 
vietu bija iecienījis medībām, 
līdzi ņemdams pieradinātus 
un apmācītus piekūnus. 17.gs. 
Hercogs Jēkabs Lielupes 
krastos pat esot ierīkojis 
piekūnu audzētavu, kas īpaša 
meistara vadībā tika apmācīti un 
izmantoti pīļu un zosu medībās. 
Šī audzētava bijusi slavena 
visā Eiropā. Dresēts piekūns 
bijis izcila dāvana ārzemju 
valdniekiem. Tā Kurzemes 
hercogs, meklēdams pie Francijas 

atbalstu savai tirdzniecībai un 
ārējai politikai, karalim Luijam 
XIV lūdzis dažādas priekšrocības 
saviem kuģiem un sūtījis dāvanās 
piekūnus. Tāpat apmācītie 
piekūni dāvāti Portugāles, 
Holandes, Anglijas valdniekiem.

Uz konkursu “Vilnis Lielupē” 
atceļoja 295 darbi no 53 mākslas 
skolām, no Igaunijas, Ukrainas, 
Azerbaidžānas un Latvijas.

Novembra beigās novērtējot 
konkursam iesniegtos 
gleznojums, konkursa žūrija 
laureātu darbos atzīmēja 
radošo piegājienu, bērnu 
stāstu par konkursa tēmu, kā 
arī interesantos gleznieciskos 
risinājumus, silti vēso toņu spēli.

Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi stāstīja savu 
stāstu par tēmu, radoši pielietoja 

dažādas gleznošanas tehnikas, 
eksperimentēja ar krāsu toņiem.

Konkursā piedalījās Emīls 
Aleksejevs, Anastasija Vasiļjeva, 
Pēteris Račkauskis, Nikolajs 
Obrazcovs, Markuss Miglāns, 
Eimija Tokareva, Mihails 
Rakickis.

Pēc žūrijas vērtējuma 
Emīls Aleksejevs (skolotāja 

Vita Kāpostiņa-Tuče) ieguva 
1. vietu, Anastasija Vasiļjeva 
ieguva 3.vietu (skolotāja Vita 
Kāpostiņa-Tuče).

Sveicam konkursa laureātus 
un pateicamies konkursa 
dalībniekiem par radošo 
sniegumu!
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■ KULTŪRA

■ PERSONĪBA

ETNOGRĀFISKAIS 
ANSAMBLIS 
“VABAĻIS”

 LAIDIS KLAJĀ 
SAVU CETURTO DISKU

23. novembrī Vabolē notika 
etnogrāfiskā ansambļa “Vabaļis” 
jaunā albuma “Aj, moseņa…” 
ieskandināšanas svētki. Šis ir jau 
ceturtais ansambļa disks. 

Uškāns atzīst, ka vietējām 
kāzu dziesmām raksturīga liela 
draiskulība, lielākoties tās ir jautras, 
bet, ja nav jautras, tad vismaz skaļas. 
Darbs pie dziesmu meklēšanas un 
apkopošanas nav bijis viegls, toties 
ļoti radošs. “Šķita – ko vēl vairāk 
dziedāt. Jo pirmajos trīs diskos tika 
parādīta ļoti daudzslāņaina Vaboles 
pagasta kultūra – gan garīgās, 
gan laicīgās tautas dziesmas, gan 
kolhoza laiku dziesmas,” saka Artūrs 
Uškāns. Taču darbs turpinājās, 
meklējot arvien jaunus materiālus. 
Dažādus dziesmu vārdus uzgājis 
interneta vietnēs garamantas.lv vai 
dainuskapis.lv, bet ne visur esot 
atrodamas arī melodijas. “Tas bija 
liels pētīšanas un meklējumu darbs, 
apzināšana, pastāvīgs kontakts ar 
vabaļām, vai viņas tādu dziesmu 

zina. Pavisam svešas neņēmām, 
lai etnogrāfiskajam ansamblim 
saglabātos vietējās kultūras 
tradīcija.”

Diska tapšanā tika iesaistīta 
vokālās dziedāšanas speciāliste 
un folkloras eksperte Iveta Tāle, 
kura ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu veica pētījumu par Vaboles 
kāzu dziesmām. Pēc ekspertes 
teiktā, darbs ar etnogrāfisko 
ansambli bijis emocionāli pacilājošs. 
Viņa izjutusi senās folkloras 
tradīcijas šeit dzīvojam ikdienā, 
jo daudzviet Latvijā tās pamazām 
kļūst par vēsturi un ikdienā zaudē 
savu nozīmi, turpretī Vabolē esot 
pavisam cita attieksme pret šīm 
vērtībām. “Tas ir absolūts brīnums, 
ka vienam ansamblim jau iznāk 
ceturtais disks ar dziesmām, kas 

šeit ir kādreiz dziedātas, savāktas, 
ierakstītas, nodokumentētas un 
materiālā formātā visiem pieejamas 
un noklausāmas. Tā ir attieksme 
pret vērtībām - apzināties, kas mēs 
esam, atstāt nākamajām paaudzēm 
un arī pašiem lietot.” 

Izdevniecības “Lauska” 
pārstāvis Juris Zalāns uzsvēra, ka 
etnogrāfiskais ansamblis savā ziņā 
ir unikāls, jo laidis klajā jau ceturto 
disku, kas ir liels retums, turklāt 
katrs albums atšķirīgs, ar savu jēgu 
un nozīmi. Viņš to nosauca par 
savdabīgu folkloras grāmatu, kas 
nākotnē lieti noderēs gan folkloras 
pētniekiem, gan arī vietējiem 
ļaudīm.

Albums tapis ar Vaboles pagasta 
pārvaldes, Augšdaugavas novada 
domes un Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu. Taču vislielāko 
ieguldījumu sniegusi ansambļa 
visvecākā dziedātāja Veneranda 
Putroma, kura diska izdošanai 
ziedojusi savus iekrājumus 1800 
eiro apmērā, tādejādi atstājot 
nākamajām paaudzēm vērtīgu 
piemiņu un mantojumu. Sirmgalve 
ir viena no lielākajām teicējām un 
dziesmu zinātājām. Viņas dzīve 
nav bijusi viegla, bet viņa allaž ir 
palīdzējusi citiem un saņēmusi 
pretī arī līdzcilvēku palīdzību, 
tāpēc nolēmusi zem vecuma pārdot 
mājlopus un saņemto naudu 
ieguldīt diska tapšanā.

Vaboles pagasta etnogrāfiskais 

ansamblis Vabaļis tika izveidots 
2006. gadā, apvienojot vietējās 
sievas, kas jau pirms tam aktīvi 
dziedājušas Latgalei raksturīgos, 
unikālos garīgos dziedājumus. Ar 
viņu palīdzību atdzīvinātas arī sen 
aizmirstās laicīgās dziesmas, kuras 
agrākos laikos dziedātas dažādos 
godos, talkās vai večerinkās. 
Diemžēl šis gads ansamblim nesis 
arī zaudējumus, jo aizsaulē aizgājusi 
viena no vecākajām dziedātājām 
Regīna Vingre. 

Visi ansambļa dalībnieki ir 
teicēji, turklāt ansambļa repertuārā 
iekļautas ne tikai dziesmas, bet 
arī citi folkloras žanri, piemēram, 
pasakas, stāsti, teikas, ticējumi un 
anekdotes. Etnogrāfiskā ansambļa 
dalībnieki no iepriekšējām 
paaudzēm pārmantojuši un 
saglabājuši arī tradicionālo amatu 
un kulinārās prasmes. 

Pasākuma izskaņā klātesošie tika 
aicināti pie īsta kāzu galda, kurā 
tika likti tieši senie kāzās iecienītie 
ēdieni. Cienastu palīdzēja sarūpēt 
viena no ansambļa dalībniecēm 
Anna Rubine, kā arī Skrindu 
dzimtas muzeja vadītāja Anna 
Lazdāne. Skanot lustīgām kāzu 
dziesmām, tika baudīts Vaboles 
pagasta kulinārais mantojums.  

Teksts, foto: Inese Minova

Iepriekš izdoti diski “Pa 
celeņu…”, „Lobais reits” un 
“Labi dzeivōt kolchozā!”, kuros 
vēstīts par latgaliešu kultūru 
un etnogrāfiju, garīgo dzīvi un 
tautas mūziku padomju laikos, 
savukārt ceturtais albums veltīts 
senajām kāzu dziesmām. Albumā 
ir iekļautas 11 dziesmas, kas 
dziedātas kāzās, gan sagaidot jauno 
pāri tradicionālajos vārtos, gan pie 
kāzu galda. Īpašas bija tā saucamās 
raudināšanas dziesmas, kas skanēja, 
izvadot līgavu no dzimtajām tēva 
mājām.  

Ansambļa vadītājs Artūrs 

ATSTĀJ 
VĒRTĪGU PIEMIŅU 

NĀKAMAJĀM 
PAAUDZĒM

Veneranda Putroma ir viena 
no pieredzes bagātākajām un 
arī vecākajām dziedātājām 
etnogrāfiskajā ansamblī “Vabaļis”. 
Ar savu balsi viņa piedalījusies visu 
četru ansambļa dziesmu albumu 
tapšanā, bet īpašs ir sirmgalves 
ieguldījums ceturtā diska “Aj, 
moseņa…” izveidē, kam Veneranda 
Putroma veltījusi savus ietaupījumus. 

Ar lielu gandarījumu viņa groza 
rokās disku, kas veltīts senajām 
kāzu dziesmām. Sirmgalve ir viena 
no lielākajām teicējām un dziesmu 
zinātājām, taču pati savās kāzās 
apdziedāšanu neesot piedzīvojusi, 
arī tradicionālās kāzas ar baltu kleitu 
un plīvuru izpalikušas. Padomju 
laikos laulāties baznīcā bija 
aizliegts, laulības tika reģistrētas 
ciema padomē, kur jāvārdu savam 
līgavainim teica arī Veneranda. 
Mājās radu pulkā pieticīgi 
nosvinējuši. Taču nedaudz vēlāk abi 
slepus tomēr salaulājušies Nīcgales 
baznīcā, klātesot tikai vecākiem. 
“Nīcgales draudzes baznīckungam 
bija “melnais” saraksts, kurā viņš 
rakstīja tos pārus, kurus nedrīkst 
parādīt, ka viņi ir laulāti baznīcā. Tā 
mēs tikām šajā sarakstā un pa kluso 
tikām salaulāti. Es tolaik strādāju 
skolā, ja tur uzzinātu, ka esmu 
laulājusies baznīcā, būtu laukā no 
darba,” atceras sirmgalve. 

Venerandas Putromas dzīve nav 
bijusi viegla, agri zaudējusi vīru, 
palīdzējusi izaudzināt mazdēlu, 
palicis neizsapņots sapnis par savu 
māju. Gan bērnību un jaunību, gan 
mūža nogali viņa pavadījusi vecā 
lauku pirtiņā. Kādreiz uz šīs zemes 
saimniekojis viņas vectēvs, kas ar 

abiem dēliem šeit bija sabūvējis 
dažādas saimniecības ēkas un arī 
dzīvojamo māju, izraka dīķi, no kura 
pirtij ņēma ūdeni. 1944. gadā vācu 
armija atkāpjoties visu nosvilināja. 
Tolaik Venerandai bija trīs gadi, 
bet viņa atceras, kā viss apkārt bija 
liesmu apņemts. Uz laiku ģimene 
apmetās pie radiem, pamazām savu 
veco pirtiņu pārbūvēja un pielāgoja 
pagaidu mītnei un plānoja būvēt 
māju. Tēvs bija sagādājis baļķus 
mājas celšanai, bet sākās kolhozu 
laiks, nekāda būvniecība netika 
atļauta, un baļķi nonāca malkā. “Tā 
es arī izaugu šajā muižā,” par veco 
pirtiņu teic sirmgalve. Viņas mamma 
agri nomira, un tēvs apņēmis par 
sievu mammas māsu, Venerandas 
krustmāti. 

Veneranda pabeigusi vidusskolu 
un kādu laiku strādāja Āmuļu 
palīgskolā Arendolē. “Ar vidējo 
izglītību tolaik cilvēks skaitījās ļoti 
izglītots. Mana sirdsdraudzene 
aizgāja uz matemātikas fakultāti 
Daugavpilī, bet mani vilka uz valodu. 
Biju Āmuļos par audzinātāju.” 

Veneranda sadraudzējusies ar 
puisi no Kļocku sādžas, ar kuru 
izveidoja ģimeni. Tā kā vīrs nāca 

no lielas ģimenes, jaunajiem viņa 
mājā vieta neatradās, bet savu 
māju būvēt kolhozs neļāva. Tā abi 
devušies uz Ogres rajona Lauberi. 
Tur nāca pasaulē abas meitas, 
Veneranda kādu laiku strādāja 
par pastnieci, iznēsājot pa mājām 
korespondenci, tad bija pasta 
priekšniece. Bijušais klasesbiedrs, 
kurš strādāja Lauberes kolhozā, 
pārvilināja turp arī Venerandu, kura 
strādāja par iecirkņa zootehniķi un 
cūku fermas priekšnieci. Šajā vietā 
ģimene iesakņojās, iegādājās 5 govis, 
teļu, sivēnmāti un zirgu, iekrāja 
naudu. Taču padomju saimniecības 
sāka jukt ārā. “Tā es tos 30 gadus 
cēlu komunismu Ogres rajonā. Bet 
laikam slikti cēlu, ka neizdevās uzcelt 
un tas izjuka,” jautri teic sirmgalve.  

Deviņdesmito gadu sākumā 
bija iespēja atgūt tēva zemi. Vīrs 
ierosinājis atgriezties Latgalē. “Ja 
nebūtu izjukuši kolhozi, gan jau 
nebūtu atgriezušies, jo Ogres rajonā 
bijām par pajām izpirkuši Līvānu 
mājiņu. Taču gribējām atgriezties 
uz tēva zemes.” Venerandas vīram 
bijusi iecere būvēt uzkalnā jaunu 
dzīvojamo māju, bet ģimene uz laiku 
apmetusies pirtiņā. Diemžēl šī iecere 

tā arī netika īstenota, jo vīrs smagi 
saslima un nomira. Mājas būvniecībai 
nopirktie ķieģeļi tā arī palika 
sakrauti kaudzē. Taču Veneranda 
nekad nav nolaidusi rokas, jo bija 
jārūpējas par bērniem, jākopj zeme 
un lopi, sirmgalve palīdzējusi arī 
savam mazdēlam. Viņa allaž dega 
par brīvu Latviju, atcerējās tēvu 
stāstam par Ulmaņlaikiem, kurus 
gribēja piedzīvot pati, devusies uz 
barikādēm, bet vīlusies politiķos, 
kuriem sava kabata izrādījusies 
tuvāka par tautas vajadzībām. Iztiku 
sev gādāja pati, gan turot lopus, gan 
kopjot dārzu. Vecā pirtiņa tā arī 
kļuva par viņas mājām, kur gandrīz 
20 gadus dzīvojusi bez elektrības, 
iekams tā beidzot tika ievilkta. 

Lai arī pašai mūžs nav bijis viegls, 
viņa allaž centusies palīdzēt citiem, 
turklāt atradusi arī laiku pašdarbībai. 

2006. gadā Vaboles pagastā tika 
izveidots etnogrāfiskais ansamblis 
“Vabaļis”, pulcējot pagasta sievas, 
kas pārzina Latgalei raksturīgos 
garīgos dziedājumus un vietējo 
folkloru. Veneranda Putroma aktīvi 
iesaistījās ansambļa darbībā. Būdama 
lieliska teicēja, sirmgalve ikvienu 
pasākumu bagātināja ar dažādām 
teikām, ticējumiem un anekdotēm, 
ko krājusi visas dzīves laikā. Garīgās 
dziesmas skanējušas pašas ģimenē 
jau no mazām dienām. Katra jauna 
diena tika sākt ar dziesmu “Lobais 
reits”, kuru dziedot tika iekurta 
uguns pavardā, lai vārītu brokastis 
pašiem un ēdienu rukšiem. Ik rītu 
noteikti tika dziedāta arī dziesma 
„Dievs mūsu glābējs un stiprums”. 
Garīgās dziesmas tika dziedātas 
dažādās dzīves situācijās, piemēram, 
gavēņa vai veļu laikā, Ziemassvētkos 
un Lieldienās. Dziesma svētā 
Antona godam skanēja, lai mazinātu 
zobu sāpes un arī pērkona negaisa 
laikā. Viņa atceras, ka reiz ceļā pie 

krustmātes viņu pārsteidzis pērkons. 
Ienākusi istabā, sastapa krustmāti 
dziedam Svētā Antona dziesmu, bet 
bērni bija paslēpti zem gultas. 

Veneranda Putroma no bērnības 
atceras arī dažādu svētku ieražas, 
piemēram, Miķeļu svinēšanu. Tie 
esot saukti par rudens saulgriežiem, 
kad diena kļūst tikpat gara kā nakts. 
Līdz Miķeļdienai visiem lauku 
darbiem jābūt padarītiem, atliek tikai 
apart laukus. Kad raža jau novākta, 
ļaudis sanāk kopā pie klātiem 
galdiem, dzied, dejo. Tas arī bijis 
laiks, kad puiši sev lūkojās līgavas, 
lai vestu mājās saimnieci un dzimtai 
būtu turpinājums.

Kad ansamblis nobrieda laist 
klajā savu ceturto disku, radās 
problēmas ar finansējuma piesaisti. 
Kolektīva vadītājs Artūrs Uškāns 
stāsta, ka Veneranda Putroma 
bija uzreiz klāt un teikusi: “Vajag 
naudu? Man ir!” Sirmgalve nesen 
bija pārdevusi visus savus lopus un 
nolēma iekrātos 1800 eiro ziedot 
diska izdošanai, tādejādi iemūžinot 
ne tikai Vaboles pagasta folkloras 
bagātības, bet arī savu piemiņu.    

Savu lēmumu viņa pamato ar to, 
ka vēlējusies atdarīt ar labu Vaboles 
pagastam, kas viņai vienmēr ir 
palīdzējis gan grūtā brīdī, gan 
ikdienā. “Kad šeit atbraucu viena 
ar lopiņiem un sāku saimniekot, 
pagasts palīdzēja, nekad neviens 
neatsaka, ja kas vajadzīgs. Tā ir mana 
pateicība,” teic Veneranda Putroma.   

***
Par nozīmīgu ieguldījumu 

Latgaliskās identitātes un kultūras 
tradīciju saglabāšanā un personīgo 
devumu mūzikas albuma “Aj, 
moseņa…” izdošanā Venerandai 
Putromai piešķirts Augšdaugavas 
novada pašvaldības Atzinības raksts. 

Teksts, foto: Inese Minova
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PROJEKTA REALIZĀCIJA   ■
PABEIGTA 

NAUJENES 
TAUTAS BIBLIOTĒKAS 

JAUNĀS ĒKAS 
REKONSTRUKCIJA

Novembra izskaņā Kraujā tika 
pabeigta bijušā bērnu un jauniešu 
centra ēkas pārbūve par bibliotēku. 
Uz ēku, kas atrodas Daugavas 
ielā 34, pārcelsies Naujenes tautas 
bibliotēka, kas jau ilgus gadus 
atrodas novecojušās un laikmetam 
neatbilstošās telpās ēkā pāri ielai. 
Jaunā un izremontētā “gaismas 
pils” kalpos par Naujenes pagasta 
vietzīmi, kultūras, izglītības, 
informācijas un sabiedriskās 
saskarsmes centru.

“Projekts ir nozīmīgs mūsu 
pagasta iedzīvotājiem, bibliotēkas 
lasītājiem. Šīs būs tā vieta, kuru varēs 
apmeklēt visu vecumu iedzīvotāji. 
Būs iespējas gan izglītoties, 
gan lasīt, gan radoši izpausties. 
Plānojam dažādas mākslas izstādes, 
seminārus, lekcijas, koncertus,” teic 
Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja 
Diāna Čiževska.

Remontdarbu ietvaros 
iekštelpās tika uzbūvēts balkons, 
nomainīti logi, durvis, iekārtotas 
visas nepieciešamās komunikācijas, 
ierīkota videonovērošana, 
signalizācija un iegādātas jaunas 
mēbeles. 

Naujenes tautas bibliotēkas 
jaunās telpas ir tehniski un 
funkcionāli iekārtotas, veidojot 
“parka bibliotēkas” tipa bibliotēku 
ar vairākām interešu zonām – 
abonementa zona, lasītavas zona 
un bērnu zona. Turpina bibliotēkas 
vadītāja: “Abonementa zonā varēs 
ņemt grāmatas lasīšanai, lasītavā 
lasīt periodiskos izdevumus, kā arī 
izmantot brīvās pieejas datorus. 
Bērnu zonā varēs gan spēlēties, gan 
skatīties televizoru, lasīt grāmatas, 
radoši izpausties.” 

Lietotāju apkalpošanas zāles 
balkona galerijā tiks izvietota 
nozaru un lasītavas literatūra, kā 
arī pieejama darba vieta ar datoru. 
Pasaules daiļliteratūra atradīsies 
zem balkona galerijas. Zāles centrā 
izvietos lietotāju apkalpošanas 
leti, kurai pretī atradīsies latviešu 
literatūras plaukti. Gar logiem 

atradīsies periodikas un disku 
plaukti. Būs iespēja izmantot 
datoru ar pieeju elektroniskajam 
katalogam un interneta lasītavas 
zonu ar četrām darba vietām. 
Lietotāju apkalpošanas zāles galā 
iekārtos bērnu un jauniešu zonu 
ar bērnu literatūras plauktiem, 
galdu, televizoru, vietu nelielu 
grupu darbam, izvietos arī vairākus 
krāsainus pufus. Bērniem būs 
pieejamas puzles, spēles, galdu 

spēles un pirmsskolas vecuma 
bērnu grāmatas. “Būs vesela 
siena, kuru varēs izmantot dažādu 
mākslas izstāžu veidošanai. Ekrānu 
un projektoru izmantosim dažādu 
semināru, kursu, pasākumu 
organizēšanai.” Gar logiem 
izvietoti plaukti novadpētniecības 
materiāliem. 

Radošo nodarbību telpā ir 
paredzēta un iekārtota vieta 
nodarbību organizēšanai un 

inventāra glabāšanai, kas kalpos arī 
par bibliotēkas darbinieku atpūtas 
vietu. 

Vienlaicīgi ēka varēs uzņemt līdz 
69 lietotājiem. Bibliotēkā izvietos 
līdz 25 000 lielu izdevumu krājumu, 
kas palīdzēs atrisināt krājuma 
glabāšanas problēmu, jo vecajās 
telpās trūka vietas. Terase tiks 
izmantota āra aktivitātēm, lasīšanas 
veicināšanai, literāri muzikāliem 
pasākumiem, mākslas plenēriem, 
poētiskām kafejnīcām. Bibliotēka 
būs pieejama cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, jo ieejas priekšā ir 
izveidota speciālā rampa. Jaunatnei 
nodarbībām tiks piedāvāts 3D 
printeris un 3D pildspalvas. “Mēs 
plānojam sākt pārcelšanos uz 
jaunajām telpām 21. decembrī ar 
akciju “Grāmatu ķēde”. Vēlos 
paaicināt bibliotēkas lietotājus 
un interesentus piedalīties šajā 
pasākumā,” pauž D. Čiževska.

Bibliotēkas telpas atvērt 
iedzīvotājiem plāno 2023. gada 
martā. 

Naujenes tautas bibliotēkas 
jaunās ēkas atklāšanas svētku 
„Atver durvis parka bibliotēkai!” 
piecu dienu pasākumu cikls 
iekļaus ne tikai atklāšanas svinīgo 
pasākumu, bet arī tikšanos ar 
rakstnieku, informatīvo lekciju 
un darbnīcu bērniem kopā ar 
Daugavpils sikspārņu centru, Z. 
Riekstiņas lekciju „Kā, rūpējoties 
par vidi, mēs parūpējamies par 
sevi”, lekciju “Vietējā vēsture 
cilvēku dzīvesstāstos” ar radošo 
darbnīcu sadarbībā ar Daugavpils 
Universitāti. 

Atklāšanas pasākumā līdztekus 

jau esošajam pakalpojumu klāstam 
tiks prezentēti jaunie pakalpojumi 
un nākotnes ieceres. Saglabājot 
savu tradicionālo kultūrvietas 
nozīmību vietējās kopienas 
dzīvē, Naujenes tautas bibliotēka 
atklāšanas pasākumu ciklā 
pozicionēs sevi kā zaļu un dabai 
draudzīgu vietu, kas atrodas ne tikai 
Hoftenbergas muižas parkā, bet arī 
ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū 
„Augšdaugava”. Piecu dienu 
pasākumu cikls atklās tās darbības 
jomas, kas ir katras mūsdienīgas 
bibliotēkas pamatu pamats: lasītāja 
iepazīstināšana ar jaunāko literatūru 
un tikšanās ar autoriem, izglītošana 
par dažādām svarīgām tēmām, 
novadpētniecības nozīmīguma un 
ekoloģisko jautājumu aktualizēšana.

Ēka celta 1956. gadā kā 
Daugavpils rajona kultūras nams. 
No 1959. gada tas kalpoja par 
PMK-9 arodbiedrības klubu un 
bibliotēku līdz pat 1991.gadam. 
Līdz 1999. gadam tajā atradās 
Kraujas ciema klubs un kultūras 
nams, bet no 1999. līdz 2019. 
gadam Naujenes Jaunatnes un 
sporta centrs. Naujenes tautas 
bibliotēkas abonementu skaits 
pārsniedz 600 iedzīvotājus. 

Kopējās projekta izmaksas ir 
390 592, 65 eiro. No tiem paši 
būvdarbi izmaksāja 356 191, 63 eiro. 
Būvdarbus veica SIA “Vanpro”. 

Naujenes tautas bibliotēkas 
vecajās telpās nākotnē varētu 
iekārtot telpas Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas daļai, jauniešu 
nodarbībām. 

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

NAUJENES 
TAUTAS BIBLIOTĒKA 

AICINA 
UZ AKCIJU 

„GRĀMATU ĶĒDE”

Trešdien, 21. decembrī, plkst. 
13.00 Naujenes tautas bibliotēka 
aicina uz krājuma pārcelšanas 
akciju „Grāmatu ķēde”. 
Grāmatas pa Naujenes pagasta 
Kraujas ciemu ceļos pavisam 
netālu – no bibliotēkas vecās 
ēkas, kas atrodas Daugavas 
iela 31A, uz jaunajām telpām 
Daugavas iela 34, kur pirms 
vērienīgās pārbūves atradās 
pagasta bērnu un jauniešu 
centra ēka. 

Naujenes tautas bibliotēkas 
vadītāja Diāna Čiževska par 
akcijas ideju stāsta: „No sirds 
priecājos, ka mums Naujenes 
pagastā būs pašiem sava mazā 
„Gaismas pils”. Protams, ideja 
par šo akciju ir tieši saistīta ar 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
galvenās ēkas atklāšanas 
norisēm. Arī tās aizsākās ziemā 
ar grāmatu draugu ķēdi. Katra 
Latvijas pagasta bibliotēka ir 
maza daļiņa no lielās bibliotēku 
saimes. Darbā ik dienas mēs 
izjūtam šo piederības un kopīgā 
darba sajūtu.”

Jaunās telpas ir tehniski un 
funkcionāli iekārtotas, veidojot 
“parka bibliotēkas” tipa 

bibliotēku ar vairākām interešu 
zonām – abonementa zona, 
lasītavas zona un bērnu zona. 
Remontdarbu ietvaros iekštelpās 
tika uzbūvēts balkons, nomainīti 
logi, durvis, iekārtotas visas 
nepieciešamās komunikācijas, 
ierīkota videonovērošana, 
signalizācija un iegādātas jaunas 
mēbeles.

Bibliotēka aicina ģērbties 
atbilstoši laikapstāķiem, 
piedalīties akcijā un būt vienam 
no pirmajiem, kas apskata jaunās 
Naujenes tautas bibliotēkas 
mājas.

Pasākuma laikā tiks filmēts 
un fotografēts.

SAŅEMTS 
KULTŪRAS 

MINISTRIJAS 
ATBALSTS 

VĒRTĪGO GRĀMATU 
IEPIRKUMAM

Latvijas publisko bibliotēku 
krājumi pakāpeniski tiek papildināti 
ar daudzveidīgu un kvalitatīvu 
Latvijas izdevēju produkciju, 
veicinot grāmatniecības un 
izdevējdarbības attīstību, 
sniedzot būtisku atbalstu 
autoriem, tulkotājiem un citiem 
grāmatniecības nozarē iesaistītajiem 
radošo profesiju pārstāvjiem, 
tādējādi nodrošinot nozares 
dzīvotspēju un savstarpējo saikni 
izdevējs–rakstnieks–lasītājs un 

augstvērtīga literatūra–kvalitatīva 
rakstniecība–izglītots, domājošs 
lasītājs.

Pateicoties Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bibliotēku attīstības 
centra izstrādātajai un Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijas 
atbalstītajai programmai “Vērtīgo 
grāmatu iepirkums Latvijas 
publiskajām bibliotēkām”, nupat 
28 Augšdaugavas novada pagastu 
un pilsētu bibliotēkas saņēma 
357 grāmatu eksemplārus 3738 
eiro vērtībā. Šogad bibliotēku 
krājumi tika papildināti ar 718 
eksemplāriem vērtīgu grāmatu 
7442 eiro vērtībā. Esat mīļi gaidīti 
sev tuvākajā bibliotēkā!
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■ GADA NOTIKUMS 2022

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. Viņa jau 
vairāk kā 25 gadus veic sociālo darbu novadā, kopš 2012. 
gada 1. maija ir novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja, 
pasniedzēja, atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja un 
sieviešu biedrības 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”.

***

Nīcgalē atklāja grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas. 
Piesaistot ERAF finansējumu, ir izveidota infrastruktūra, lai 
nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpus 
ģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem 
traucējumiem un pieaugušām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Specializētajās darbnīcās klientiem būs iespēja 
nodarboties ar kokapstrādi, keramiku, šūšanu un filcēšanu. 
Šobrīd centrā ir deviņi klienti, bet maksimālais apjoms, kuru 
var uzņemt grupu dzīvokļos ir 16, savukārt darbnīcās varēs 
darboties līdz 20 klientiem.

***

Višķu pagastā tika atklāta atpūtas vieta “Ambro Krasts”, 
kas atrodas pie Višķu ezera, Maskovskajas ciemā. Atpūtas 
vietā ir iespējams ne tikai atpūsties namiņos, bet arī nomāt 
laivu, SUP dēļus, doties pirtī, zvejot vai relaksēties šūpuļtīklos. 
Viesiem ir pieejams kubls un pirts, kā arī speciāla vieta ar 
griliem un galdiņiem lielākām kompānijām. 

***

Špoģos atvērts vietējās produkcijas veikals. Tajā var 
atrast arī amatnieku un mazo ražotāju produkciju. No Višķu 
pagasta pārdod medu, kā arī bekona produkciju, arī Latgalē 
ražotus sierus, Aglonas maizi, augļus un dārzeņus no Līksnas 
pagasta, ābolus no Vecsalienas pagasta. No neparastiem 
produktiem veikalā var atrast mednieku sagādāto aļņa, brieža 
gaļu, un no tās gatavotos izstrādājumus. Vietējie ražotāji un 
mājsaimniecības tiek aicināti piedāvāt savu produkciju, lai 
papildinātu veikala sortimentu.

***

Tika uzsākta mazuta glabātavas sanācija Višķos. Ir 
noslēdzies iepirkums un ir noslēgts līgums par sanācijas 
pakalpojumu sniegšanu ar būvniecības uzņēmumu. 
Projektu cer pabeigt 2024. gada pavasarī. Paredzēts likvidēt 
piesārņojuma avotus – atbrīvot/attīrīt tvertnes un dīķi, kas 
izveidojies vēsturisku naftas produktu noplūžu rezultātā, 
pazemes un virszemes infrastruktūru un grunti no naftas 
produktiem, veikt sanācijas darbus un revitalizēt piesārņojuma 
areālu, kā arī demontēt tvertnes, iekārtas un degradējošos 
infrastruktūru. 

***

15. oktobrī Līksnā tika atzīmēti 110 Vissvētās Jēzus 
Sirds Romas katoļu baznīcas gadi. Par godu šim zīmīgam 
notikumam baznīcā norisinājās koncerts, bet pēc svinīga 
dievkalpojuma notika krusta iesvētīšana jaunajā Jēzus 
Sirds dārzā pie draudzes. Dārza projekts tika īstenots ar 
pašvaldības atbalstu. Rezultātā tika izveidoti celiņi, zāliens, 
iestādīti dekoratīvie stādi, izveidots dīķis sirds formā, kā arī 
citi labiekārtojume elementi.

***

Ilūkstē tika atklāts Tūrisma informācijas punkts. Centra 
uzdevums ir sniegt informāciju par tūrisma objektiem 
Ilūkstē, kā arī apkārt esošiem pagastiem, objektiem. Līdz 
šim tūrisma punkts Ilūkstē neeksistēja. Ilūkstes apkārtnē 
ir daudz kultūrvēsturisku un inetersantu apskates objektu. 
Cerams, ka drīzuma atdzimšanu varētu piedzīvot arī viens no 
enkurobjektiem – Ilūkstes klosteris, jo ēku plānots attīstīt. 

***

Atklāts jaunais velomaršruts Nr. 790 “Pa Pirmā pasaules 
kara bunkuriem”. Jaunais velomaršruts Nr. 790 norisinājās 
posmā: Ēģipte, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads – 
Zemgale – Turmantas – Zarasi – Ēģipte, tā kopējais garums ir 
aptuveni 36 km. Pirmā pasaules kara laikā Latvijas un Lietuvas 
teritorijā vairākus gadus atradās frontes „Dzīvības un Nāves” 
līnija. Tās abās pusēs tika būvēta sarežģīta nocietinājumu 
sistēma ar ierakumiem, tranšejām un bunkuriem. Tūkstošiem 
karavīru te cīnījās un krita sīvās kaujās, par ko liecina 
neskaitāmie kritušo karavīru apbedījumi.

***

Višķu pagastā atjaunots 15 m augsts Ostrovas putnu 
vērošanas tornis. Putnu vērošanas tornis atradās sliktā 
stāvoklī un nebija izmantojams, tāpēc tika veikta tā pilnīga 
rekonstrukcija. Ja iepriekš tornī vienlaikus varēja atrasties 
pieci apmeklētāji, tad pēc rekonstrukcijas tornī vienlaikus 
var uzkāpt desmit cilvēki. Objektā izvietota arī vizuālā 
informācija par putniem, kas mājo torņa apkaimē.

***
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Jūnijā tika atklāta atjaunotā tūrisma taka “Sprīdītis» 
dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa”. Projekta ietvaros 
izremontēti divi gājēju tilti - pāri Pilskalnes strauta gravai 
un pāri Dubupītei lejpus atpūtas bāzei “Dubezers”, kā arī 
atjaunotas koka kāpnes uz balstiem, atjaunotas koka laipas uz 
balstiem ar laipu paplašinājumiem, uzstādīti 4 galdi un 14 soli, 
atjaunotas barjeras taku norobežojumam, uzstādīta pastāvīgā 
informatīvā plāksne un atjaunotas 15 izglītojoši informatīvās 
plāksnes par dabas vērtībām un procesiem.

***

Ilūkstē vasaras izskaņā tika pabeigti būvdarbi, jaunajā 
futbola laukumā ar mākslīgo segumu. Projekts tika realizēts 
sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju. Futbola laukums ir 
60x40 m, pēc noteikumiem te varēs notikt spēles formātā 
astoņi uz astoņi spēlētāji. Līgumsumma – 169 450 eiro. 
Nākamgad tiek plānots īstenot projektu pie dabīgā futbola 
laukuma Ilūkstē, kur varētu paradīties zālāja laistīšanas 
iekārta.

***

Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 
tika īstenoti remontdarbi, kuru ietvaros tika veikti grīdu, sienu, 
griestu apdares darbi. Tāpat tika uzstādītas jaunas durvis un 
veikta aktu zāles renovācija, kā arī virtuves bloka remonts. 
Savestas kārtībā kāpņu telpas. Renovācijas ietvaros tika veikta 
arī ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu atjaunošana, 
apkures radiatoru un cauruļu nomaiņa, ventilācijas 
sistēmu montāža, elektroapgādes sistēmas montāža, jauno 
gaismekļu uzstādīšana. Uzstādīta automātiskā ugunsdrošības 
signalizācijas sistēma, kā arī ugunsdzēsības sistēma, sakārtoti 
datortīkli.

***

Ilūkstes Raiņa vidusskolā īstenots vērienīgs projekts 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, kurā ieguldīti 
vairāk nekā 234 tūkstoši eiro. Projekta ietvaros 
pilnveidota  materiāltehniskā bāze visās skolas ēkās 
atbilstoši īstenojamajām izglītības programmām, nodrošinot 
mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības pakalpojumu. Projektā 
iegādāti portatīvie un stacionārie datori, mikroskopi, tāfeles ar 
iebūvētu interaktīvu displeju, projektori un mēbeles. Jaunais 
aprīkojums tiek izmantots gan eksakto, gan humanitāro 
priekšmetu apguvē.

***

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

***

Naujenes pagasta Slutišķos norisinājās restaurētās 
vecticībnieku sētas ekspozīcijas “Upāni” atklāšana. Sētā 
ir iekārtotas trīs Naujenes Novadpētniecības muzeja 
ekspozīcijas, kuras tapušas Kultūras ministrijas pārziņā esošā 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta 
“Rīteiropas vērtības” ietvaros. Projekta mērķis  ir saglabāt 
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar 
augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un 
eiropeiskās identitātes stiprināšanai.

***

No 1. jūnija darbu sāka Višķu kultūras centrs. Tas 
koordinē kultūras norises Višķu, Dubnas un Ambeļu pagastā. 
Višķu pagasta pārvaldes struktūrvienība “Višķu pagasta 
Sabiedriskais centrs” tika reorganizēta par Višķu kultūras 
centru, savukārt Višķu pagasta pārvaldei uzdots turpmāk 
veikt triju pagastu kultūras darbības plānošanas, pasākumu 
rīkošanas, amatiermākslas darbības nodrošināšanas, 
nemateriālā kultūras mantojuma un Dziesmu svētku tradīcijas 
uzturēšanas uzdevumus.

***

Augšdaugavas novadā norisinājās konkurss “Saimnieks 
2022” ar mērķi  apzināt un godināt novada uzņēmumus, 
kuri aktīvi  darbojas savā nozarē, rada pievienoto vērtību, 
ražo unikālus produktus un piedāvā pakalpojumus, ievieš 
jaunas tehnoloģijas. Uzņēmēji tika apbalvoti dazādās 
nominācijās - Gada jaunais uzņēmējs;  Ģimenei un bērniem 
draudzīgākais uzņēmums, Gada saimnieks mežsaimniecībā, 
Gada mājražotājs, Gada amatnieks, Gada pakalpojumu 
sniedzējs, Gada tirgotājs, Ģimeniskās vides saimniecība, 
Gada bioloģiskā saimniecība, Videi draudzīgs uzņēmums un 
Gada populārākais uzņēmums – iedzīvotāju simpātija.

***

15. oktobrī Pilskalnes pagasta mototrasē “Celmi” notika 
motokrosa sacensības “Sēlijas kauss”, kurās startēja 120 
motosportisti no Latvijas un Lietuvas. Motokross notiek jau 
18 gadus. Sacensības norisinājās vairakās kategorijās – gan 
bērniem, gan pieaugušiem, gan iesacējiem, veterāniem u.c. 
Pasākumu rīkoja, ka arī sagatavoja trasi Ilūkstes biedrība 
“Moto Ilūkste”. Augšdaugavas novads motokrosu atbalstīja 
finansiāli.

***
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1986. gadā celto Ilūkstes kapliču bija skāris laika zobs, un 
līdz šim kapitālie ieguldījumi tajā netika veikti. Atjaunotajā 
kapličā ir izstrādāts jauns risinājums saules gaismas iekļūšanai 
ēkā jeb dabiskajam apgaismojumam, izbūvēti jauni logi, 
nomainīts jumta segums, izbūvēti jumta logi. Tāpat ēkā ir 
izbūvēta aukstuma telpa, kur uz laiku var novietot aizgājušo, 
bet iekštelpās tika veikts kosmētiskais remonts. Atjaunota arī 
ārējā fasāde. Kapličas atjaunošanas, teritorijas labiekārtošanas 
un Patversmes ielas posma 0,185 km seguma atjaunošanas 
kopējās izmaksas sastāda 321 713, 18 eiro.

***

Špoģos un Ilūkstē cilvēki pauda atbalstu Ukrainai tās cīņā 
par neatkarību. 2. martā, plkst. 18.00. Cilvēki visā Latvijā 
vienojās vienlaicīgā atbalsta mītiņā, tādējādi paužot atbalstu 
un solidaritāti Ukrainai, tās cīņā pret Krievijas militāro agresiju 
un cīņā par valsts neatkarības saglabāšanu. Iedzīvotāji pauda, 
ka Krievijas uzbrukums Ukrainai ir uzbrukums visai Eiropai, 
tās vērtībām, tāpēc visiem spēkiem ir jānosargā Ukrainas un 
visas Eiropas turpmākā neatkarība.

***

Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā tika realizēts 
ceļa pārbūves projekts. Ceļa posms “Vārpene – Ezerne - 
Saulkalni” tika pārbūvēts degradētās teritorijas revitalizācijas 
projekta ietvaros. 2,7 km garā ceļa posmā tika uzstādītas 
caurtekas, ceļazīmes, drošības barjeras, ieklātas šķembas, 
iesēts zāliens, kā arī veikta dubultā virsmas apstrāde. Būvdarbi 
tika iesākti 2021. gada 11. oktobrī, bet noslēgušies 2022. gada 
24. augustā. Kopējās izmaksas ir 448 277, 32 eiro.

***

Šogad pašvaldība turpināja jau pērn iesākto apgaismojuma 
programmu, ierīkojot moderno LED apgaismojumu 
Maļinovā, Randenē un Kraujā, Nīcgalē, Subatē, Ilūkstē, 
Kumbuļos un Silenē. 2021. gadā pašvaldība realizējusi 
apgaismojuma projektus sešos ciemos – Līksnā, Kalupē, 
Biķerniekos, Maļutkos, Laucesā un Silenē.

***

Pēc 60 darba gadiem godam nopelnītā atpūtā šogad devās 
ilggadējā Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika. Par ilggadēju, godprātīgu, pašaizliedzīgu un 
augsti profesionālu darbu Latgales labā viņa saņēma Latgales 
Plānošanas reģiona augstāko apbalvojumu – atzinības rakstu 
“Par mūža ieguldījumu”, ko pasniedza bijušais Latvijas Valsts 
prezidents – Raimonds Vējonis.

***

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 
daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” atklāts dienas 
centrs, izveidojot infrastruktūru, lai nodrošinātu sabiedrībā 
balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes aprūpē 
esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem 
un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 
Vienā dienā centrā iespējams uzņemt līdz 15 klientiem, kuri 
apgūst dažādas dzīvei nepieciešamas prasmes. Ar klientiem 
strādā sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits, ir 
pieejama reitterapija.  

***

Gada nogalē Valsts heraldikas komisijas sēdē vienbalsīgi 
tika apstiprināts Augšdaugavas novada jaunais ģerbonis, 
ko izstrādajis mākslinieks Edgars Sims. Jaunais ģerbonis ir 
veidots, apvienojot bijušā Daugavpils novada un Ilūkstes 
novada simboliku.

27. oktobrī Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par jauno izpilddirektora 
amata kandidātu Pēteri Dzalbi. P. Dzalbe Rīgas Tehniskajā 
Universitātē ir ieguvis sociālo zinātņu bakalaura un maģistra 
grādu ekonomikā, pašlaik studē doktorantūrā Daugavpils 
Universitātē. 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.

***

Novembra izskaņā Kraujā tika pabeigta bijušā bērnu 
un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku. Uz ēku, 
kas atrodas Daugavas ielā 34, pārcelsies Naujenes tautas 
bibliotēka, kas jau ilgus gadus atrodas novecojušās un 
laikmetam neatbilstošās telpās ēkā pāri ielai. Jaunā un 
izremontētā “gaismas pils” kalpos par Naujenes pagasta 
vietzīmi, kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās 
saskarsmes centru.

Remontdarbu ietvaros iekštelpās tika uzbūvēts balkons, 
nomainīti logi, durvis, iekārtotas visas nepieciešamās 
komunikācijas, ierīkota videonovērošana, signalizācija un 
iegādātas jaunas mēbeles.

Bibliotēkas telpas atvērt iedzīvotājiem plāno 2023. gada 
martā.

***
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DĀVANAS ZIEMASSVĒTKOS   ■
 NĪCGALES 

GRUPU DZĪVOKĻU 
IEMĪTNIEKI 

SAŅĒMA 
ZIEMASSVĒTKU 

DĀVANAS

 GANDARĪJUMS 
PAR IESPĒJU 

KĀDAM 
PALĪDZĒT

Pirms vairāk nekā desmit 
gadiem Ināra Pomjalova pieņēma 
piedāvājumu strādāt toreizējā 
Daugavpils novada Sociālajā 
dienestā. Tobrīd tas bija jauns 
izaicinājums, kam uzreiz piekritusi. 
Ilgus gadus vadot Sociālās 
palīdzības nodaļu, gūts pamatīgs 
dzīves rūdījums, jo uz Ināras 
pleciem gulst atbildība par atbalsta 
sniegšanu novada iedzīvotājiem 
un katru ciparu dokumentos. Lai 
arī talkā nākušas mūsdienīgas 
datorprogrammas, kas palīdz 
precīzi visu sarēķināt, tomēr darba 
apjoms ar katru gadu pieaug.   

Nejaušība nosaka turpmāko 
virzienu dzīvē

Ināra ir ieguvusi ekonomistes 
diplomu kādreizējā Zaļenieku 
ekonomiskajā tehnikumā Jelgavā 
(šodien Zaļenieku komerciālā 
un amatniecības vidusskola). 
Studēt ekonomiku sanācis gluži 
vai nejauši, jo Ināra nokavējusi 
dokumentu iesniegšanu Daugavpils 
Pedagoģiskajā institūtā, lai mācītos 
par latviešu valodas skolotāju. 
Nolēmusi doties uz Jelgavu, tuvāk 
brālim. Taču savu izvēli nenožēlo, 
jo studiju laikā izdevies apceļot 
Latviju un daudz redzēt. Turklāt 
ekonomistes diploms ir pavēris 
iespēju gūt daudzveidīgu dzīves 
pieredzi. Pēc studijām Ināra 
atgriezās Latgalē, strādāja gan 
par ekonomisti, gan par atbrīvoto 
arodkomitejas priekšsēdētāju 
Daugavpils rajona paju sabiedrībā 
“Pārdaugava”, kam tolaik piederēja 
sovhozs, konservu rūpnīca un 
dārzeņu bāze. Kādu laiku darbojās 
komjaunatnes komitejā. “Man 
visu dzīvi veicies ar gudriem un 
profesionāliem priekšniekiem, 
no kuriem bija, ko mācīties,” saka 
Ināra. 

Vairāk nekā 10 gadi ir veltīti 
darbam Laucesas pagastā, kur Ināra 
atnāca strādāt par sekretāri, bet 
kļuva par pagasta priekšsēdētāju. 
Darbs vadošā amatā pagastā bijusi 
īsta dzīves skola, kur guvusi daudz 
vērtīgas pieredzes. “Darba apjoms 
bija liels, bija jādomā gan par 
skolu, gan komunālo saimniecību, 

budžetu. Tolaik tas bija liels 
pagasts ar 1800 iedzīvotāju, trīs 
ciemati, skola. Tieši tajā laikā 
notika plašas diskusijas par naftas 
rūpnīcas celtniecību Laucesā. 
Atceros neskaitāmās sapulces un 
apspriešanas, papīru jūru. Bija 
plānots izbūvēt veselu ciematiņu 
pie pilsētas, ap 500 privātmājiņām 
rūpnīcas darbiniekiem. Lai arī 
sabiedrība un deputāti īpaši 
neatbalstīja šo ieceri, bija pieņemts 
pozitīvs lēmums atļaut sākt 
kārtot visas formalitātes. Taču 
visas ieceres palika uz papīra, jo 
nāca krīze un visi plāni izjuka,” 
atceras Ināra Pomjalova. Vadot 
pagasta darbu, tomēr izdevies 
īstenot dažādus projektus, veikta 
komunikāciju rekonstrukcija, 
izveidots apgaismojums ciematā, 
pārkārtots skolas stadions. “Lai arī 
mazi darbi, bet pagastam kopumā 
tie deva daudz.”

Šajā darbā bija jābūt gatavai 
nakts vidū celties un risināt kādu 
neatliekamu problēmu. Lai tiktu ar 
visu galā, bieži vien nācies sakost 
zobus un doties uz priekšu. Tomēr 
šo laiku Ināra atceras ar īpašu 
siltumu, jo tolaik Daugavpils rajona 
padomē vienmēr varēja saņemt 
padomu, izpilddirektore Vanda 
Kezika allaž bijusi pretimnākoša, 
ja vajadzēja atbalstu un palīdzību. 
Turklāt bija jūtams arī liels kolēģu 
atbalsts. “Pagasta priekšsēdētājiem 
bija ļoti draudzīgas attiecības, mums 
bija pieņemts braukt pieredzes 
apmaiņā pa visu Latviju, tādejādi 
gūts daudz vērtīgas pieredzes.”

Ikdienas darbs ciparu jūrā 
Vēl strādājot par pagasta 

pārvaldes vadītāju, Ināra nolēma 

iegūt augstāko izglītību sociālajā 
jomā. Sociālā darba augstskolā 
“Attīstība” tolaik iestājušies 
vairāki pagastu vadītāji un pagastu 
darbinieki, bija izveidota liela 50 
cilvēku grupa. Paveicies, ka mācīties 
varēja tepat uz vietas Daugavpilī, 
lekcijas bija interesantas un 
saņemtās zināšanas ļoti vērtīgas. 
Ināra paguva iegūt bakalaura un 
maģistra diplomu, iekams studijas 
Daugavpilī tika likvidētas. Gan 
iegūtā izglītība, gan darba pieredze 
Laucesas pagastā lieti noderēja, kad 
Ināra tika uzaicināta strādāt novada 
Sociālajā dienestā. Maģistrantūrā 
rakstījusi diplomdarbu par pansijas 
izveidošanu, uz kā pamata faktiski 
Demenē tika izveidota mājas 
aprūpe, kas kļuva par nopietnu un 
ļoti pieprasītu pakalpojumu. “Mans 
pirmais uzdevums bija koordinēt 
Latvijas Sarkanā krusta projektu 
“Mūža atvasara”, trīs gadus 
strādāju ar pensionāriem. Tas bija 
vienreizējs laiks, projektā notika 
dažādas aktivitātes - latviešu valodas 
apguve, Kalupē izveidots jauns 
deju kolektīvs, sašūti tērpi diviem 
kolektīviem, iegādātas šujmašīnas 
un veļas mašīnas. Noslēgumā bija 
pasākums pie Nīcgales akmens, ko 
joprojām atceramies,” stāsta Ināra 
Pomjalova. 

Viņas ikdienas darbs vairāk 
saistīts ar grāmatvedību un 
ekonomiku, pabalstu aprēķiniem 
un atskaitēm. Ināra atceras, ka 
sākotnēji strādāt sociālajā jomā 
šķitis vieglāk, pamazām sāka ienākt 
jaunas programmas un tehnoloģijas, 
taču ar katru gadu pieauga arī darba 
slodze, bet pēc kārtējās reformas 
tā ir dubultā. Pieaudzis arī sociālo 

pakalpojumu un pabalstu klāsts, 
tiek īstenoti dažādi projekti, 
sociālajā jomā ienāk daudzas lietas, 
ko iepriekš redzējuši pieredzes 
apmaiņas braucienos Eiropā. 

Ikdienā iedzīvotāji nāk arī 
uz konsultācijām, ir jāspēj visu 
izskaidrot, kāpēc ir vai nav tāds 
vai cits atbalsta veids. Palīdzības 
saņēmēju skaits un pabalstu apjoms 
pieaug. “Pašvaldība neražo naudu, 
mēs tikai atdodam. Šogad vien 
aptuveni miljons aizgāja pabalstos, 
nākamgad būs vairāk, jo pieaug 
mājokļa pabalsta apmērs. Summas 
ir lielas. No vienas puses ir prieks, 
ka vari palīdzēt cilvēkiem, bet žēl, 
ka ne visiem, jo varbūt ģimene 
ir pelnījusi atbalstu, bet viņu 
ienākumi neļauj uz to pretendēt. Ir 
gandarījums, ja kāds cilvēks atnāk 
vai piezvana un pasaka paldies.” 
Sākumā Ināra pārdzīvojusi par 
katru klientu, taču ar laiku iemācījās 
norobežot emocijas, jo citādi var 
ātri izdegt darbā. “Cilvēki nāk 
ar savām problēmām, ir dažādas 
slimības, nelaimes, bēres, pārdzīvo 
par katru, bet visu nedrīkst ņemt 
pie sirds.”  

Ināra radusi darbā paļauties 
tikai uz sevi un atbildēt par savām 
kļūdām. Ikdienas darbs ir saistīts 
ar naudu un cipariem, kļūdīties 
nedrīkst. “Ja saproti, saliec visu 
pa plauktiņiem, tad darbam 
nav ne vainas. Ja man šis darbs 
nepatiktu, nestrādātu.” Taču 
viens no galvenajiem iemesliem, 
kas Inārai liek uz darbu nākt ar 
prieku, ir pašas kolēģi. “Man ir 
laimējies ar fantastisku kolektīvu 

un spēcīgu mugurpusi – mūsu 
vadītāju, kas vienmēr mūs atbalsta. 
Mūsu kolektīvs ir kā ģimene, mēs 
viena par otru pārdzīvojam. Ir 
gandarījums, ka varam reizi gadā 
izrauties no darba rutīnas un 
kopā kaut kur aizbraukt. Ir iespēja 
izmantot atvaļinājumu, tas uzlādē 
un dod dopingu strādāt tālāk,” teic 
Ināra.  

Atslēgties no darba lietām palīdz 
vasarnīca Stropu ezera krastā, kur 
abi ar dēlu Eduardu pavada visu 
brīvo laiku. “Nekas daudz tur nav 
– siltumnīca un mazs dārzs, blakus 
ezers un mežs. Mēs braucam turp 
ar gandarījumu, gan atpūšamies, 
gan pastrādājam. Nevaram sagaidīt 
piektdienu, lai varam braukt, jo 
tur es atraisos un jūtos brīva.” 
Vaļasprieks ir grāmatas un avīzes, 
arī rosīšanās virtuvē, lai pagatavotu 
ko īpaši garšīgu un izmēģinātu 
jaunu recepti. “Patīk apciemot 
brāļa ģimeni Rīgā, atpūsties pie 
jūras. Gribas vēl padzīvot un 
papriecāties. Kamēr vēl ir enerģija, 
jāpastrādā, jo, kamēr strādā, tu esi 
vajadzīgs,” saka Ināra Pomjalova.  

***
Šogad Valsts svētkos Sociālā 

dienesta Sociālās palīdzības 
nodaļas vadītāja Ināra Pomjalova 
saņēma Augšdaugavas novada 
pašvaldības Atzinības rakstu par 
nozīmīgu ieguldījumu sociālā darba 
pilnveidošanā un profesionālu 
darbu sociālās palīdzības 
sniegšanā Augšdaugavas novada 
iedzīvotājiem.

***
Augšdaugavas novada Sociālā 

dienesta vadītāja Anna Jegorova: “Ir 
lieliski, ka Ināra ir mūsu komandā, 
viņas klātbūtne tiešām daudz 
nozīmē gan man, gan kolektīvam 
kopumā. Ieguldot savas zināšanas, 
dvēseli un spēku, atrodot pieeju 
ikvienam, iedvešot pārliecību, 
tiek darīts milzīgs rutīnas darbs, 
pārbaudot deklarācijas, lēmumus, 
iesniegumus, atzinumus. Viņai 
raksturīgi kādu uzmundrināt, 
piedāvāt palīdzību otram kādā 
grūtākā mirklī, sniegt vajadzīgo 
iedrošinājumu, jo to ne katrs spēj 
izteikt.”

Teksts, foto: Inese Minova

Ziemassvētku priekšvakarā 
Augšdaugavas novada Sociālais 
dienests tradicionāli sarūpē 
dāvanas sociālo iestāžu klientiem. 
12. decembrī pārsteigums 
gaidīja Nīcgales grupu dzīvokļu 
iemītniekus, kuri saņēma ne vien 
dāvanas, bet arī skaistu koncertu, 
ko sniedza Naujenes pirmsskolas 

izglītības iestādes “Rūķītis” bērni. 
Mazie Ziemassvētku rūķīši priecēja 
ne vien ar dziesmām un dejām, 
kurās iesaistīja arī grupu dzīvokļu 
iemītniekus, bet arī atveda līdzi 
bērnudārza audzēkņu ģimeņu 
sarūpētos dāvanu maisus ar 
dažādiem gardumiem. 

Saldu dāvanu sarūpēja arī Latvijas 
Biškopības biedrības Daugavpils 
nodaļas biškopji, kas jau trešo gadu 
Ziemassvētkos dāvā gardu medu 
no savām dravām. Iepriekš medus 
ceļoja pie novada audžuģimenēm 
un daudzbērnu ģimenēm, kā arī 
tika dāvāts pašvaldības sociālajiem 
darbiniekiem. 

Latvijas Biškopības biedrības 
Daugavpils nodaļas vadītāja Gunta 
Some pastāstīja, ka šī jau kļuvusi 

par ļoti jauku tradīciju – dāvāt 
medu tiem, kam tas visvairāk 
nepieciešams. Šogad medus 

pienesums novada dravās bijis gana 
dāsns. Arī atsaucība no biškopju 
puses ir liela. Vēlmi piedalīties 
labdarības akcijā izteikuši gandrīz 
20 novada biškopji, kuri dāvājuši 
vairāk nekā 100 kg medus.  

“Dāvināšana sniedz milzu 
prieku. Turklāt ir arī atgriezeniska 
saite, jo uz katras burciņas ir 
norādīts biškopja vārds un telefons, 
ir ļoti patīkami, ja viņi saņem 
paldies no dāvanas saņēmēja. 
Mēs šādas akcijas veidojam ne 
tikai Ziemassvētkos. Šovasar 
vācām medu, kas kopā ar Latvijas 
rupjmaizi un Skrīveru saldumiem 
devās pie Ukrainas karavīriem,” 
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stāsta Gunta. Viņa vēl ikvienam 
dzīvesprieku un saticību, savukārt 
gardais medus palīdzēs ikvienam 
uzlabot veselību.  

Taču ar saldajām dāvanām 
pārsteigumi vēl nebeidzās. Biedrība 
“Adversus” sarūpējusi klientiem 
novusu brīvā laika pavadīšanai, to 
pasniedza biedrības valdes loceklis 
Andris Pļaskota. “Ir liels prieks, 
kad cilvēki saņem gandarījumu no 
tā, ko tu dari viņu labā. Tu pasniedz 
to, ko viņi jau sen gaidījuši,” saka 
Andris. 

Ļoti dāsnu dāvanu – lielu 
televizoru – sarūpējis novada 
uzņēmējs, SIA “Agroforestry” 
valdes loceklis Pāvils Kveders, lai 
grupu dzīvokļu iemītnieki var vērot 
arī notiekošo Latvijā un pasaulē.  

mazas dāvanas, ko dāvāt citiem. 
Viena no iemītniecēm Sandra 
Riekstiņa pat veltīja ciemiņiem 
pašas sacerētu dzejoli un dāvāja 
savām rokām izgatavotas rotaļlietas.   

Augšdaugavas novada 
Sociālā dienesta vadītāja Anna 
Jegorova atzīst, ka klientiem 
tie būs pirmie Ziemassvētki 
šajos grupu dzīvokļos. Īstenojot  
deinstitucionalizācijas projektu, 
telpas bijušajā Nīcgales pamatskolā 
pārbūvētas par grupu dzīvokļiem 
un specializētām darbnīcām 
pieaugušām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem (GRT). 
“Pēc projekta bija paredzētas 16 
vietas un tās visas ir aizņemtas. 
Katram ir sava istabiņa, maza 
saimniecība, ko pats pārvalda. Ja 

prasmes nav apgūtas vai aizmirstas, 
tam ir aprūpētāji, mentors, sociālais 
darbinieks, kuri jebkurā laikā 
palīdzēs,” saka Anna Jegorova. 
Viņa uzsvēra, ka grupu dzīvokļos 
strādā profesionāla komanda, kam 
šis darbs ir misija, jo te jābūt milzu 
pacietībai, zināšanām un prasmēm 
strādāt ar šiem cilvēkiem. 

Turpinot iesākto svētku 
tradīciju, dāvanas saņems arī citi 
sociālā dienesta klienti – grupu 
dzīvokļos Pašulienā un dienas 
centros personām ar GRT Višķos, 
Ilūkstē un Skrudalienā.

Teksts, foto: Inese Minova
Saņemot dāvanas, grupu 

dzīvokļu iemītnieki neslēpa prieku 
un atzīst, ka gan bērnu sarūpētais 
koncerts, gan dāsnās dāvanas 

bijis īsts pārsteigums. Gaidot 
Ziemassvētkus, centra iemītnieki 
izrotājuši savas istabas, daži paši 
izveidojuši gan rotājumus, gan 

ILŪKSTES 
JAUNIECELTAIS 

PRĀVESTS ANDREJS 
TRAPUČKA: “MIERS 

VAR BŪT
 TIKAI TAD,

 KAD RĪKOJIES 
PĒC SIRDSAPZIŅAS”

Jaunā Ilūkstes draudzes prāvesta 
Andreja Trapučkas dzimtā puse 
ir Skaistkalne, kur atrodas viņa 
bērnības atmiņu pilnais ciemats un 
vietējā draudze. Tajā vietā atrodas arī 
kādreizējā klostera ēka, taču ar laiku 
tā bija nonākusi kritiskā stāvoklī un 
bija paredzēta nojaukšanai. Šobrīd 
klostera ēku atjauno, pateicoties 
prāvesta Andreja Mediņa gādībai. 
“Par to es ļoti priecājos, jo tā ir 
mana dzimšanas vieta. Tagad 
tā būs izglābta, jo ēkā cer atklāt 
meiteņu ģimnāziju.” 1953. gada 
12. novembrī topošais priesteris 
piedzima tieši šajā klostera ēkā, 
kas atrodas pie baznīcas. Klosteris 
tolaik jau bija slēgts, franciskāņu 
tēvi bija izraidīti, un klostera telpās 
atradās slimnīca. 

Jaunības laiku gaitas
Tēva Andreja bērnība un skolas 

gadi līdz 16 gadu vecumam tika 
aizvadīti Skaistkalnē. Darba bija 
daudz, vajadzēja gan vākt sienu, 
gan ravēt cukurbietes un ganīt aitas: 
“Biju ganījis arī kolhoza govis, bet 
pēc 6. klases nācās pat strādāt uz 
traktora kolhozā tēta vietā. Labi, ka 
kolhoza priekšsēdētājs tā atļāva.” 
Kā skaidro pr. Andrejs, viņš bija 
aizvietojis savu tēvu, kurš uzņēmās 
veikt citu, daudz smagāku darbu. 

Bērnībā Andrejs Trapučka bija 
piekalpojis baznīcā par ministrantu, 
taču atzīst, ka kautrējies ģērbt 
komžu un kopumā piekalpot 
pie altāra. “Gribēju drīzāk stūrītī 
noslēpties. Man vairāk patika 
skatīties uz altāri un piedalīties 
dievkalpojumos.” Pēc viņa vārdiem, 
labais sākums bija 15 gadu vecumā, 
kad toreizējais Kurmenes draudzes 
prāvests Jāzeps Trubovičs saskatīja 
zēnā ko īpašu un iedvesmoja stāties 
garīgajā seminārā, kaut gan pašam 
Andrejam toreiz vēl nebija stingras 
pārliecības kļūt par priesteri. 

Visu izšķir kāds īpašs 
atgadījums

Nākamajam priesterim vairāk 
interesēja tolaik populārā nozare 
– elektronika. Pēc 8. klases četri 
gadi tika aizvadīti, mācoties Rīgas 
Elektromehāniskajā tehnikumā 
Radiobūves fakultātē. Vēlāk sekoja 
divi gadi armijā, kuri tika pavadīti, 
būvējot lidlauku. “Man bija 
ģeodēzista pienākumi ar nivelieri 
un teodolītu. Tajā pašā laikā jau 
minētais pr. Jāzeps Trubovičs 
turpināja lūgties par mani un 
upurēt Svētās Mises, līdz armijā 
nenotika kāds īpašs gadījums, kas 
bija izšķirošs pavērsiens dzīvē.” 
Šis atgadījums notika 1974. gada 
14. augustā, zīmīgajā datumā. Tanī 
laikā pašam A. Trapučkam nebija 
lielu zināšanu par to, kas notiek 
Aglonā un kādi svētki tur notiek 
ik gadu. Lidlaukā ritēja kārtējā 
parastā ikdiena. Traktors uz troses 
vilka sešus metrus platu šķūri. 
Saskaņā ar noteikumiem trosei 
bija jābūt nostiprinātai pamatīgi, 
bet viena no cilpām bija salūzusi, 
kā rezultātā visa slodze balstījās 
tikai uz vienu cilpu. Tajā citi puiši 
bija ielikuši dzelzs āmura kātu un 
uz tā galvas uzmeta trosi. Vienā 
brīdī, traktoram velkot šo ierīci, 
pārslodzes rezultātā lielais dzelzs 

āmurs izrāvās no stiprinājuma un 
ar visu nospriegotās troses spēku 
lidoja taisni virsū Andrejam. Viņam 
priekšā bija lāpsta un šī dzelzs masa 
trāpīja tieši pa lāpstas kātu, salaužot 
to uz pusēm, bet neskarot pašu 
Andreju. “Šis bija Dieva brīnums, 
jo dzelzs masa nāca man virsū tieši 
ceļgalu līmenī, un varēja noraut 
man abas kājas, pēc kā visticamāk 
iestātos drīza nāve. Pats tajā brīdī 
neko nepaspēju aptvert, bet viens 
no līdzgaitniekiem, seržants no 
Sibīrijas, apzīmēja sevi ar krusta 
zīmi un teica, ka “tikai tavs Dievs 
tevi tagad izglāba!”. Pēc šī gadījuma 
man radās neapšaubāma izpratne, 
ka, ja es varu stāvēt pats uz savām 
kājām, būtu ļoti nepateicīgi neiet 
stāvēt pie altāra.” Tuvākajos 
Ziemassvētkos, kad komandieris 
piešķīra atvaļinājumu, Andrejs 
apciemoja priesteri J. Truboviču 
Kurmenē, pēc kā tika dota 
piekrišana studēt Rīgas Garīgajā 
seminārā. Šogad tēvam Andrejam 
apritēja jau 43 gadi priesterībā. 

Beidzot Rīgas Garīgo semināru, 
kardināls Julijans Vaivods jauno 
priesteri nozīmēja Svētā Alberta 
draudzē Rīgā. “Vēlāk desmit 
gadus kalpoju Latgalē – Aglonā, 
Gaigalavā, Rēzeknē. Tad sekoja 
kalpošana Rīgā, kur 15 gadi tika 

aizvadīti Rīgas Sāpju Dievmātes 
draudzē par prāvestu.” Pēc 
nokalpotiem daudziem gadiem bija 
nepieciešama veselības un spēku 
atgūšana, tādēļ nākamie septiņi gadi 
tika nokalpoti Ogres Sv. Meinarda 
draudzē, kur pēc priestera teiktā 
varēja justies “atvieglotajā darba 
režīmā”. 

Par dzīves jēgu
“Jau no agras bērnības biju jutis 

dvēseles sāpes par to, ka nesaprotu 
dzīves jēgu. Nesapratu, kā būtu 
pareizi rīkoties, lai dvēselē iestātos 
miers. Miers varēja būt tikai tad, 
kad apzinājos, ka rīkojos pareizi 
jeb pēc sirdspaziņas.” Ar ģimeni 
uz baznīcu bija iets vismaz reizi 
vai divas reizes mēnesī. Nerakstīts 
likums bija obligāti mēneša 
pirmajā svētdienā doties uz Sv. 
Misi, bet mājās vakarpusē notika 
lūgšanas, atminas tēvs Andrejs. 
“Skolas periodā nejutu nekādu 
īpašu ateisma propagandu, kas 
bija raksturīga padomju laikam. 
Vienreiz 5. klasē skolas direktors 
mani pasauca pie sevis un jautāja, 
vai es biju baznīcā.” Būdams jauns 
skolēns, viņš atbildēja, ka nevienam 
neko sliktu ar iešanu baznīcā neesot 
nodarījis, un turpmāk skolā šo tēmu 
neskāra. 

“Mīliet viens otru tā, kā Es esmu 
jūs mīlējis! Tas ir dzīves uzdevums 
un jēga. Paklausīsim un pildīsim šo 
skaisto Dieva doto uzdevumu,” teic 
A. Trapučka. Viņš atzīst, ka bieži 
vien vārdos nevar izteikt, ko nozīmē 
“mīlēt”. Vēl 17 gadu vecumā 
Andrejs bija prātojis - ja nebūtu 
Dieva, dzīve būtu pat vieglāka, jo 
varētu darīt visu, kas ienāk prātā, 
bez sirdsapziņas pārmetumiem. 
Ejot gar kapsētu, kur ir apglabāts 
viņa vectēvs, jaunietis nodomāja: 
“Ja nav Dieva, tad kas esmu es? 
Nākas atzīt, ka nevaru būt nekas 
vairāk, kā tikai smiltis kapsētā. 
Neiepriecinoša perspektīva.” 

Kas ir svarīgākais attiecībās ar 
Dievu? Tēvs Andrejs citē Marijas 
Valtortas grāmatu “Evaņģēlijs - kā 
man tas tika atklāts”. Tajā ir atrodams 
stāsts, kad Jēzus šo jautājumu 
uzdod saviem mācekļiem. Vieni 
saka – tikumība, citi – mīlestība, 
izskan vēl citas versijas, bet Jēzus 
atbild, ka svarīgākais ir paklausība. 

Paklausība – tā jau savā būtībā ir tā 
pati mīlestība. Ja mums ir kāds mīļš 
cilvēks, tad ir viegli viņam paklausīt, 
pašaizliedzīgi izpildīt viņa vēlmes, 
vienmēr  steigties viņam palīgā. Šī 
grūtā mīlestība ir skaistākā, jo tā 
mūs pārveido laimīgus, pie tam uz 
mūžīgiem laikiem.

Ko derētu atcerēties 
Ziemassvētkos?

Tēvs Andrejs skaidro, ka tad, 
kad mēs piedzīvojam grēka postu, 
savas vājības un kara netaisnības 
noslēpumu, Dievs mūs nepamet, 
bet turpina mūs uzlūkot ar 
mīlestību, vēlēdamies mums piedot 
un mūs atkal piecelt. Pateicoties 
dievišķajai labestībai, Dievmāte 
Jaunava Marija ir ar mums un vada 
mūs ar maigumu pat visšaurākajos 
vēstures līkločos.

Mēs saprotam, ka šis ir 
laiks, kad Jēzus kļūst nopietni 
nepieciešams, saprotam, ka Viņš ir 
Vienīgais Glābējs pie kura mums 
vajag atgriezties šajā tumšajā 
stundā. Tādēļ lūdzam: “Dieva Māte, 
nāc mums palīgā un mierini mūs. 
Atkārto katram no mums: “Vai 
tad es, tava Māte, neesmu šeit?” Tu 
zini, kā atraisīt mūsu sirds un mūsu 
laika mezglus. Mēs tev uzticamies. 
Mēs esam pārliecināti, ka tu, īpaši 
pārbaudījuma brīdī, uzklausi mūsu 
lūgšanas un nāc mums palīgā. Un 
vēlos vēl nobeigumā papildināt ar 
Medžugorjes Dievmātes vārdiem: 
"Dārgie bērni! Lai Jēzus piepilda 
jūsu sirdis ar savu dievišķo mieru! 
Šajos laikos jums nav miera, tādēļ 
es jūs aicinu - lūdzieties, lūdzieties, 
lūdzieties nemitīgi par šo haosā 
novesto pasauli! Žēl, ka tik daudz 
nevērtīgu lietu joprojām ir jūsu 
sirdīs. Attīriet jūsu sirdis ar gavēni 
un lūgšanu. Bez lūgšanas jums 
nebūs nedz prieka, nedz miera, 
nedz nākotnes. Jūs ilgojaties pēc 
miera, bet jums jāsaprot, ka vienīgi 
Dievs ir jūsu patiesais miers. Tādēļ 
atjaunojiet kopīgu lūgšanu jūsu 
ģimenēs. Kopā ar Jēzu jūs nebūsiet 
nomaldījušies šī laikmeta tumsā un 
atradīsiet glābšanas ceļu.”
Priecīgus Ziemassvētkus!

Teksts: D. Bitiņš
Foto: Sarmīte Bogdanoviča
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NORA POIŠA: 
“BŪT MUIŽNIECEI 

IR ĻOTI FORŠI”
Ja vēlaties izbaudīt klusumu, 

dabas skaistumu, gardu ēdienu 
un muižnieku klātbūtni, jādodas 
uz Lielbornes muižu, kas, kā teic 
saimniece Nora Poiša, atrodas 
Sēlijas pašā stūrī. Pirms dažiem 
gadiem, pirmo reizi ieraugot šo 
toreiz nedaudz mežonīgo vietu, 
Noras saimei izveidojusies īpaša 
jūtu ķīmija, kas tiek nodota 
ikvienam muižas viesim, radot 
vēlmi nesteigties projām. 

Vien dažu gadu laikā saimnieki 
iedvesa dzīvību Lielbornes muižas 
kungu mājā, atjaunoja neparasti 
skaisto parku apkārt un soli pa 
solim turpina sakārtot muižas 
kompleksu. Nora atzīst, ka 
sākotnēji šurp atbraukusi ar domu 
veidot Lielbornes muižā valodu 
skolu, kas arī izdevies, taču dzīve 
ieviesa savus papildinājumus, 
padarot muižu par pievilcīgu vietu, 
kas pievilina tūristus. 

No Gaujas krasta
 uz Daugavas lokiem

Nora ir izaugusi Gaujas krastā, 
Turaidas pils pakājē. No mazām 
dienām bija ierauta tūrismā, jo 
abi vecāki strādāja tūristu bāzē 
“Sigulda”. Turpat atradusies 
arī darbinieku māja, bāzē visi 
dzīvojuši kā viena liela ģimene. 
Padomju laikā Nora no tūristiem 
iemācījusies krievu valodu. “Pēc 
vidusskolas iestājos mācīties par 
ģeologu. Gribēju naftu rakt, bet 
sapratu, ka tomēr nebūs, ne visai 
patika ņemties ar tiem iežiem, 
tāpēc pametu,” saka saimniece. 
Augstskolā “Turība” apguvusi 
biznesa vadību, papildus vēl ieguva 
jurista palīga diplomu. Jau kopš 
1996. gada darbojas Noras Poišas 
ģimenes uzņēmums – “Education 
Centre Durbe”, kas ir pirmā privātā 
valodu skola valstī un piedāvā 
izglītību ārzemēs, svešvalodu 
apguvi Latvijā, kā arī krievu valodas 
mācības Latvijā ārvalstniekiem. 
“Sākumā sūtījām mācīties valodas 
ārzemju augstskolās. Taču 
iepriekšējās krīzes laikā bija jādomā 
par izdzīvošanu, vietējiem vairs 
nebija naudas. Radās doma veidot 
skolu krievu valodas apmācībai 
ārzemniekiem, lai nauda nāk no 
ārzemēm uz Latviju. Esam vienīgie 
Baltijā, kas ir akreditēti šādā jomā. 
Uztaisījām daudz programmu, pie 
mums brauc mācīties arī pedagogi 
no ASV, Eiropas. Ir arī militārā un 
politiskā krievu valoda, speciālās 
programmas ar ievirzēm,” stāsta 
skolas dibinātāja.  

Rīgas skolā mācās gan jaunieši, 
gan pensionāri, ir dažādas 
programmas, vecākajam klientam 
no Šveices esot 87 gadi. Taču 
radās doma veidot valodas skolu 
vadošiem darbiniekiem, kur 
mācības notiks viens pret vienu, 
būs pavisam cita vide, nakšņošana, 
ēdināšana, klusums, daba, izklaides 
iespējas.  

Nora sludinājumu portālā 
izskatīja iespējas trīs novados - 
Daugavpils, Jēkabpils un Rēzekne. 

Meklēja lielu ēku, kur izveidot 
dzīvojamās istabas un klases. 
Pirmais trāpījās sludinājums par 
Lielbornes muižas pārdošanu, un 
viņa nekavējoties devās muižu 
apskatīt. “Esmu cilvēks, kas netērē 
savu un svešu laiku, man ir skaidrs, 
ko es gribu. Lēmums tika pieņemts 
uzreiz pēc ēkas apskates.” Tobrīd 
gan šķitis, ka ēka ir daudz labākā 
stāvoklī, bet drīz vien sapratuši, 
ka ar slīpmašīnu vien remontu 
neuztaisīs, visos starpsegumos 
atklājusies īsta bēdu ieleja, un 
remonts ievilkās uz pieciem gadiem 
plānoto triju vietā. Daudz laika, 
spēka un naudas veltīts arī parka 
atjaunošanai.   

Pārbūvējot kungu māju, nekāda 
apslēptā manta netika atrasta, vien 
senas tapetes zem sienu apšuvuma 
un veci pieraksti. Nora stāsta, 
ka šajā muižā savulaik dzimis 
vācu barons Vesels fon Freitāgs-
Loringhofens, kas bija vācbaltiešu 
muižnieks un militārais darbinieks, 
Latvijas brīvības cīņu dalībnieks. 
Otrā pasaules kara laikā viņš kā 
Vērmahta ģenerālštāba virsnieks 
piedalījās 1944. gada 20. jūlija 
atentāta sagatavošanā pret Ādolfu 
Hitleru. Savukārt viņa vecmamma 
Leokādija bija pirmās latviešu 
meiteņu skolas Skultē dibinātāja. 
Sākotnēji neesot jutuši veco baronu 
klātbūtni, bet kāds muižā tomēr 
spokojas. Abu stāvu vannas istabās 
ierīkoti gaismas sensori, kas reaģē 
uz kustību, taču neviens speciālists 
nevarot izskaidrot, kāpēc gaisma ne 
no šā, ne no tā ieslēdzas, arī nakts 
laikā.

Lielbornes muižas kompleksā 
ir vairākas ēkas, bet visas 
saimniekiem nepieder, pa vidu ir 
kāda privātmāja, kur dzīvo kaimiņš, 
taču Nora teic, ka laiks rādīs. Pašlaik 
muižas kompleksā rit būvniecības 
darbi. Lauku atbalsta dienesta 
projekta ietvaros top labierīcības 

un dušas telpas tūristiem, kas te 
ierodas aplūkot tūrisma objektu 
bez apmešanās muižā. “Pašlaik 
ar arhitektu nopietni domājam, 
kā pārtaisīt pērn iegādāto liellopu 
akmens kūti. Projektēšanas 
uzdevums gandrīz pabeigts. Ir 
doma kūtī izveidot telpas mācībām, 
tās būs bez apkures, sezonālas, no 
maija līdz oktobrim, lai piesaistītu 
ārvalstu un vietējos studentus, tāda 
kā semināru telpa reģiona līmenī,” 
plānos dalās Nora Poiša. 
Cilvēks dara, Dieviņš piekoriģē

Valodu skolā gūto peļņu 
saimnieki iegulda muižas 
atjaunošanā. Lai arī sākotnēji 
bija plāns veidot muižu kā 
papildinājumu savai valodu skolai, 
rezultātā tapa augstas kvalitātes 
tūrisma objekts. “Tu dari, bet 
Dieviņš piekoriģē, var attīstīt ko 
vairāk, nekā sākotnēji bija domāts,” 
saka saimniece.  

Lai arī saimnieki necenšas kaut 
kā īpaši uzrunāt tūristus, tie ceļu 
uz muižu atrod paši, šurp dodas 
cilvēki, kas tīko pēc īpašas vietas. 
“Domāju, ka pats svarīgākais šobrīd 
ir iespēja cilvēkiem komunicēt ar 
saimniekiem un gūt personisku 
attieksmi. Esmu pārliecināta, ka 
citur Latvijā nav muižu, kur var 
justies kā mājās. Cilvēki ienākot 
novelk apavus, piedāvājas palīdzēt 
nomazgāt traukus, jūtas te ērti, 
nesteidzas braukt projām,” saka 
Nora. Piesaistīt darbiniekus gan 
esot grūti, jo ir slikta sabiedriskā 
transporta loģistika uz Daugavpili 
vai Krāslavu, tāpēc saimnieki 
visu dara paši, arī gatavo maltīti 
viesiem. “Ciemiņiem ir iespēja 
izbaudīt muižnieku kompāniju 
un apkalpošanu, kas nav nevienā 
citā muižā. Mums jau arī gribas ar 
cilvēkiem parunāt, redzat, kur mēs 
dzīvojam,” jautri teic saimniece un 
atzīst, ka būt par muižnieci esot 
ļoti forši. “Esam tipiski Latvijas 

muižnieki, kas paši strādā, meklē 
iespējas muižu pacelt, līdzīgi kā 
Arendolē.” 

Uzņēmēji piedalās Augšdaugavas 
novada pašvaldības vasaras 
nodarbinātības programmā, 
piesaistot darbam uz sezonu 
vietējos jauniešus. Taču lielākoties 
darbojas paši. Jaunākā meita 
Karlīna uzņemas izklaidēt viesu 
bērnus, kas viņai labi padodas. 
Jaunākais pusaudzis Vents cenšas 
viesiem acīs nerādīties, vecākais 
dēls Krišjānis strādā un mācās 
Rīgā, bet nedēļas nogales pavada 
Lielbornē. Vislielākais palīgs esot 
vecākā meita Sabīne, kas viena vai 
kopā ar draugu te pavada katru otro 
nedēļu, palīdz gatavot maltīti. 

“Attīstīt tūrismu šajā nomalē 
nav viegli, grūti atrast pastāvīgu 
darbinieku. Tā kā mums ir pamatā 
cits bizness, varam mazliet uzelpot 
un uz tūrismu neiespringt, uztvert 
kā vaļasprieku. Perspektīva 
tūrismam noteikti ir. Jāskatās, kā 
dabūt klientus no naudīgām valstīm, 
piemēram, Japānas un Korejas, 
kas var piedāvājumu novērtēt, bet 
arī jāpiedāvā ļoti augsta kvalitāte,” 
saka Nora. Uzņēmēja pateicas 
Augšdaugavas novada pašvaldībai, 
kas sakārtoja ceļa posmu līdz 
tūrisma mītnei. Viņa atzīst, ka 
pašvaldības atbalsts jūtams, taču 
vajag pašam iet un jautāt. “Kuri 
tikai sūdzas par atbalsta trūkumu, 
ir tikai pašu vaina. Kad atbraucu uz 
Latgali, uzreiz gāju uz pašvaldību 
iepazīties. Protams, gribētos, 
lai pašvaldība pie mums vairāk 
organizē savus pasākumus vai 
izmitina viesus, arī tas būtu atbalsts.  

Re, domes priekšsēdētājs talkā 
pie mums atbrauc, lapas sagrābj! 
Cik daudzu novadu priekšsēdētāji 
muižās lapas grābj?” smaida 
uzņēmēja. 

Īsta latvju saimniece
Šogad Nora Poiša piedalījās 

Latvijas Televīzijas raidījumā “Īstās 
latvju saimnieces” un kļuva par 
šīs sezonas uzvarētāju, iegūstot 
galveno balvu – 1000 eiro. Pati 
saimniece teic, ka tas drīzāk nav 
šovs, bet dzīves stila raidījums, 
kurā katram ir iespēja parādīt īsto 
sevi. Raidījumā Nora tikusi gandrīz 
nejauši, jo kāds no Latgales puses 
pēdējā brīdī atteicies. “Biju tieši 
uz tiem datumiem sev ieplānojusi 
atpūtu, jo vasaras sezona bija ļoti 
spraiga. Bet atpūtas vietā sanāca 
piedalīties filmēšanā.” Dalībai 
raidījumā viņa piekritusi uzreiz, 
jo sen jau bija domājusi “iet 
tautās” un pareklamēt savu muižu. 
“Turklāt šis raidījums dod iespēju 
katrai parādīt, ko viņa uzskata par 
īstu latvju saimnieci, interesants 
ir skatītāju vērtējums, jo mēs visi 
esam dažādi. Ja jau esmu muižniece, 
gribēju parādīt, kā es redzu īstas 
viesības muižā - ka saimniecei jābūt 
ar viesiem un nav jāsēž virtuvē, 
ir jāņem palīgi un jāprot visu 
saorganizēt tā, lai parūpētos par 
viesu labsajūtu.” Norai palīgā nāca 
viņas meita Sabīne, kura pabeigusi 
Rīgas Restorānu servisa skolu un 
ir lieliska pavāre un konditore. 
Viesiem nolēmušas piedāvāt 
ēdienu, kas jau sen iekarojis 

Lielbornes muižas apmeklētāju 
sirdis – grilētas cūkgaļas ribiņas 
BBQ burbona glazūrā. “Es nekad 
nepasniedzu parastu karbonādi, 
tam ir citas vietas. Latvijā cūkgaļa 
ir pamatēdiens, bet jādabū no tās 
kas interesants.” Saimniece jau ilgu 
laiku sadarbojas ar Rēzeknes gaļas 
kombinātu, kas varot piedāvāt 
restorānu cienīgu produkciju. Tā 
kā Lielbornes muiža ir Latgales 
kulinārā mantojuma biedrs, tad 
cieši sadarbojas ar vietējiem 
mājražotājiem un izmanto viņu 
produkciju, piemēram, kafiju 
pasniedz Krāslavas keramiķa 
Valda Pauliņa krūzītēs, piedāvā 
Biķernieku uzņēmēja Iļjas Ivanova 
ražotos alkoholiskos dzērienus 
un Krāslavas novadā brūvētu alu, 
Kalniešu pagasta mājražotājas 
Ludmilas Paculevičas sietos sierus, 
piemēram saimnieču raidījumā 
kā uzkoda tika izmantots tieši šīs 
saimnieces gatavotais halloumi siers, 
to apcepot un pasniedzot ar lapu 
salātiem un gaspačo zupu. Savukārt 
desertā varēja baudīt muižas saldo 
parādi – mazās porcijās servētus 
vairākus saldēdienus, lai viesi var 
izbaudīt daudzveidību.  

“Mums apkārtnē ir daudz 
vīngliemežu, tos jaunākie bērni 
pavasarī salasa. Ikdienas ēdienkartē 
to nav, bet īpašās viesībās 
pagatavojam, un viesi labprāt 
pagaršo,” saka Nora.  

Saimnieču pasākumā viņa 
mugurā vilka savu īpašo 
arheoloģisko latgaļu-sēļu tērpu, 
kas apvieno vairāku gadsimtu 
vērtības. “Kad mums ar Mārtiņu 
bija kāzas, negribēju baltu 
kleitu, jo tāda man reiz jau bija. 
Gribējās kaut ko paliekošu. Tērpa 
izgatavošanu uzskatīju par savu 
misiju, lai parādītu senču seno 
kultūru. Tas darināts Cēsīs. Rotas 
kalis Daumants Kalniņš, Lāčplēša 
ordeņa kavalieris. Šo tērpu velku 
mugurā īpašos gadījumos, bet 
ne pie Jānu ugunskura, jo tas ir 
riskants pasākums. Reiz Vienības 
dienā sanāca ar tērpu braukt 
vilcienā no Jūrmalas uz skolu Rīgā, 
visi tā interesanti skatījās uz mani,” 
stāsta Nora.  

Par to, ka viņa kļūs par raidījuma 
uzvarētāju, Nora nenojauta, toties 
Sabīne bijusi pārliecināta jau no 
pirmās dienas, ka balva ceļos uz 
Lielborni. Galveno balvu Nora 
ieguldīja kopīga pasākuma rīkošanā 
Lielbornē ar visām raidījuma 
dalībniecēm, lai priecātos par kopā 
būšanu un pie viena nosvinētu savu 
dzimšanas dienu. 

***
Šogad Latvijas Valsts svētkos 

atpūtas kompleksa “Lielbornes 
muiža” īpašniece Nora Poiša 
apbalvota ar Augšdaugavas 
novada pašvaldības Atzinības 
rakstu par degsmi un uzņēmību 
tūrisma pakalpojumu attīstīšanā un 
ieguldījumu Augšdaugavas novada 
atpazīstamības veicināšanā.

Teksts, foto: Inese Minova
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NORISINĀJĀS 
KONFERENCE,

 VELTĪTA
 PIRMĀ PASAULES 

KARA
 MANTOJUMA 
PĒTNIECĪBAI  

25. novembrī Lietuvā, Zarasu 
rajona pašvaldības bibliotēkas 
konferenču zālē norisinājās 
konference, veltīta Pirmā pasaules 
kara mantojuma pētniecībai. 
Konferenci organizēja Zarasu 
Tūrisma un biznesa informācijas 
centrs sadarbībā ar partneriem no 
Augšdaugavas novada centrālās 
administrācijas, īstenojot Interreg 
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014. – 
2020. gadam projektu Nr. LLI-501 
“Pirmā pasaules kara mantojuma 
tūrisma maršruta un ekspozīcijas 
izveide ar mērķi piesaistīt 
apmeklētājus pierobežā” WWI 
route.

Šī projekta ietvaros tika izveidots 
jauns velo maršruts un divi Pirmā 
pasaules kara muzeji Turmantā 
(Lietuva) un Medumos (Latvija).

Konferences programma bija 
ļoti piesātināta. Vairāk nekā 100 
konferences dalībniekiem bija 
iespēja noklausīties prezentācijas 
par kara mantojuma aktualitāti 
un tūristu piesaistīšanu. Tika 
nodrošināta sinhronā tulkošana 
latviešu un lietuviešu valodā.

Konferences dalībniekus sveica 
Zarasu rajona pašvaldības mērs 
Nikolajs Gusevs un Augšdaugavas 
novada domes priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks Aivars Rasčevskis.

Pašvaldības iestāžu pārstāvji 
uzsvēra, ka, lai arī šī kara mantojuma 
tēma jau sen ir bijusi aktuāla un 
zināma, projekta «WWI ROUTE» 
izstrādes gaitā ir palielinājušās 
pielietošanas un aktualizēšanas 
iespējas. Projekts aptver daudzas 
tēmas, kas padara to interesantu un 
perspektīvu.

Lietuvas militārais vēsturnieks, 
politiķis, Lietuvas Republikas 
Seima deputāts, humanitāro 
zinātņu doktors, profesors Valds 
Rakutis savā ziņojumā uzsvēra 
Pirmā pasaules kara mantojuma 
nozīmi, kā arī iepazīstināja ar 
svarīgākajām Pirmā pasaules kara 
pētījuma detaļām. Ar visu pētījumu, 
kurš tika veikts projekta ietvaros, 
var iepazīties šeit: https://ieej.lv/
LwvUR.

Profesors Valdas Rakutis 
uzsvēra, ka šādu projektu 
dzīvotspējai nepieciešams gan 
valdības atbalsts, gan biznesa 
iniciatīvas. Bet visvairāk, lai projekts 
un tā rezultāti izdzīvotu, mums ir 
nepieciešami entuziasti, cilvēki, kas 
aizraujas ar šo ideju.

Projekta koordinatori - 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
iestādes “TAKA” direktors 

Rolands Gradkovskis un Zarasu 
Tūrisma un biznesa informācijas 
centra projektu vadītājs Ramūnas 
Keršys - iepazīstināja ar projektu 
un tā īstenošanas gaitu.

Jau šobrīd ir izveidots 
starptautiskais tūrisma maršruts, 
sekojot Pirmā pasaules kara 
mantojuma objektiem, tiek vākti 
eksponāti, veidotas ekspozīcijas. 
Kā stāsta Ramūnas Keršys, 
sabiedrībā izskan dažādi viedokļi 
par projekta aktualitāti un 
nepieciešamību, taču pats projekts 
ir palielinājis apmeklētāju plūsmu, 
īpaši Turmantā. Šogad vien 
tika organizētas 15 pārgājienu 
ekskursijas interesentiem, 
skolēniem, dažādu pašvaldību 
pārstāvjiem. Abās robežas pusēs 
sagatavoti desmit gidi, kuri var vadīt 
ekskursijas par militārā mantojuma 
tēmu. Pie interesantākajiem 
objektiem maršrutā ir uzstādīti 
informatīvie stendi, un objektu 
vieglākai atrašanai tiek izmantotas 
norādes. Diskusijas laikā Ramūnas 
Keršys uzsvēra, ka šādi projekti 
parasti netiek izstrādāti pāris gadu 
laikā.

Pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Pirmā pasaules kara muzejiem 

Francijā tika gūta vērtīga pieredze, 
kura tiek izmantota, veidojot 
izstādes un izstrādājot starptautisko 
tūrisma maršrutu, kurš jau tagad ir 
interesants pārgājienu dalībniekiem, 
velobraucējiem, cilvēkiem, kas 
ierodas ar automašīnu vai autobusu. 
Ramūnas Keršys uzsvēra, ka ir ļoti 
svarīgi ar šī projekta palīdzību ne 
tikai saglabāt militāro mantojumu 
reģionā, bet arī pielāgot to 
apmeklētāju plūsmai, piesaistot 
arvien jaunus tūristus.

Daugavpils Universitātes 
Humanitāro un sociālo zinātņu 
institūta reģionālo studiju centra 
vadītājs profesors Henrihs Soms 
iepazīstināja ar Krievijas impērijas 
armijas Pirmā pasaules kara 
mantojumu Latgales reģionā. 
Tūkstošiem tā laika fotogrāfiju un 
karavīru gleznotās bildes atspoguļo 
tā laika kara mentalitāti. Lielākais 
mantojums ir tranšeju sistēma, 
kas dažviet saglabājusies līdz 
mūsdienām.

Ar labās prakses piemēriem 
un militāro mantojumu 
Daugavpils pilsētas pašvaldībā 
dalījās Daugavpils cietokšņa 
pārvaldnieks Jānis Dukšinskis. 
Daugavpils cietoksnis, iespējams, ir 
visattīstītākais militārā mantojuma 
objekts, kas celts un izmantots 
karā ar Napoleona franču armiju. 
Cietoksnis ir Daugavpils pilsētas 
vizītkarte, pēdējais bastiona tipa 
cietoksnis Eiropā ar daudzām 
unikālām celtnēm, kas atgādina cara 
laikus. Pirmā pasaules kara laikā šeit 
darbojās slimnīca un noliktavas, 
tagad virmo daudzveidīga kultūras 
dzīve, atrodas M. Rotko mākslas 
centrs, darbojas Pirmā pasaules 
kara muzejs. Drīzumā tikko 
rekonstruētajā inženiertehniskajā 
arsenālā durvis vērs tehnikas 
muzejs.

Kauņas cietokšņa parka vadītājs 
Egidijus Bagdons iepazīstināja 
ar Militāro mantojumu Kauņas 
pilsētas pašvaldībā un tā 
pielāgošanu apmeklētāju plūsmai, 
šeit izvietoto fortu sistēmu un tās 
attīstību. Kauņa ir pilsēta cietoksnī, 
tāpēc, pēc Egidija Bagdona 
domām, aizmirstais nocietinājumu 
mantojums ir nozīmīgs akcents, 
atklājot to ne tikai tūristiem, bet arī 
vietējiem iedzīvotājiem.

Nalšu muzeja direktores 
vietniece Dr. Regina Mikštaitė – 
Čičiurkienė dalījās Nalšu muzeja 
pieredzē un militārā mantojuma 
pielāgošanā, lai palielinātu 
apmeklētāju plūsmu. Pēc 
stāstītājas teiktā, ir daudz unikālu 
Pirmā pasaules kara mantojuma 
inženierbūvju un nocietinājumu. 
Tos atklāj tikai vietējo entuziastu 
spēki, tāpēc ļoti noderēs WWI 
ROUTE projekta īstenošanas laikā 
gūtā pieredze.

Konferences laikā tika 
prezentēta arī Otrā pasaules kara 
militārās tehnikas ekspozīcija 
Sventes muižā, kā tūrisma objekts, 
kurš veiksmīgi darbojas un piesaista 
tūristus.

Kara mantojums ir interesants 
un pievilcīgs, par to liecina 
arvien pieaugošais apmeklētāju 
skaits, kurus interesē šī tēma. 
Šādi projekti ir ilgtermiņa, rada 
sadarbības sistēmas un sniedz 
milzīgas perspektīvas vietējiem 
pakalpojumu sniedzējiem.

Šis raksts tapis ar Eiropas Savienības 
finansiālu atbalstu. Par šī raksta saturu 
atbild Augšdaugavas novada centrālā 
administrācija. Nekādā gadījumā nevar 
uzskatīt, ka tas atspoguļo Eiropas 
Savienības uzskatus.

Avots: TAKA

ŠPOĢU 
VIDUSSKOLAS 

JAUNIEŠI 
PROJEKTU IETVAROS 

NES LABUMU 
SABIEDRĪBAI

Jaunajā mācību saturā 
vidusskolas posmā ir ieviests 
jauns kurss “Projektu darbs”, 
kurā skolēns nostiprina un 
demonstrē lietpratību kompleksās 
situācijās, tai skaitā caurviju 
prasmes, kā arī zināšanas, 
prasmes, izpratni, ieradumus un 
to kombinācijas augstākajā mācību 
satura apguves līmenī saistībā 
ar vienu vai vairākiem skolēna 
izvēlētajiem padziļinātajiem 
kursiem. Skolēni var darboties 
pētnieciskajā, jaunrades un 
sabiedriskajā darbā, attīstot 
pašvadītas mācīšanās prasmes. 12. 
klases skolēni izvēlējās darboties 
sabiedriskajā darbā, pievēršot 
uzmanību dažādām sabiedrības 
grupām.

Jānis Briška, direktores 
vietnieks izglītības jomā un kursa 
“Projektu darbs” skolotājs: “No 

skolas administrācijas puses 
esam ļoti priecīgi par šī gada 12. 
klases sasniegumiem, konkrēti 
ar pilsoniskās līdzdalības un 
brīvprātīgā darba iniciatīvām. 
Paši jaunieši atrada problēmu, kas 
skar dažādas sociālās grupas un 
ar vidi saistītās problēmas. Kopīgi 
ar pedagogiem un dažādām 
organizācijām, kuras atrodas tepat 
apkārt, risina šīs problēmas.”

Turpina Ingrīda Kolosovska, 
bibliotekāre un kursa “Projektu 
darbs” skolotāja: “Mūsu skolēni 
ir izvēlējušies darboties sociālās 
aprūpes centros, Kalupē, Aglonā 
un Višķos. Daļa ir jau paveikusi 
praktiskos darbus, bet daļai 
patlaban darbs norit pilna sparā. 
Notiek gatavošanās labdarības 
akcijai Višķu sociālās centrā.” Pēc 
viņas teiktā, senioriem patīk 
darboties ar rokām. Protams, ka 
nepieciešams arī silts apģērbs. 
Plakātus izvietos gan Višķu, gan 
Ambeļu un Dubnas pagastos, kā 
arī Maļinovas bibliotēkā. Viens no 
mērķiem šim sociālajam projektam 
ir veicināt veco ļaužu sociālās 
atstumtības mazināšanu, kas īpaši 

aktualizējās Covid periodā.
Jauniešu grupa Dmitrijs, 

Kristaps un Daniels izvēlējās 
rūpēties par apkārtējo vidi un 
veicināt suņu īpašnieku atbildību 
par to, kas paliek pēc vietējo 
iedzīvotāju pastaigām ar suņiem uz 
zemes skolas teritorijā un apkārtējo 
pagastu centros. Viņi izveidoja 
informatīvos plakātus ar uzrakstu 
“lūdzu, satīriet pēc sava suņa”. 
Šos plakātus skolnieki izvietoja 
zināmākās vietās, kur iedzīvotāji 

mēdz pastaigāties ar suņiem. 
Kā atzīst jaunieši, šāda veida 
problēma pastāv arī pie skolas 
esošajā parkā. “Mēz izdomājām, 
ka nepieciešams izveidot kastes, 
lai suņu saimnieki vāktu visu, 
kas paliek pēc dzīvniekiem, lai 
izkārnījumi nemētātos publiskajās 
vietās,” skaidro Kristaps. Kastes 
jaunieši izveidoja paši, ar savām 
rokām un instrumentiem, vadoties 
pēc minimālistiskā dizaina.

Cita skolnieču grupa bija 

apvienojusi spēkus ar mērķi 
palīdzēt dzīvnieku patversmēm. 
Galvenais uzdevums bija savākt 
ziedojumus, lai vēlāk visu 
nepieciešamo varētu piegādāt 
patversmē. Ar šīs labdarības akcijas 
palīdzību viņas vēlējās iesaistīt 
pēc iespējas lielāku sabiedrības 
daļu labdarībā un likt aizdomāties 
ne tikai par dzīvniekiem, kas 
atrodas patversmēs, bet arī kļūt 
atbildīgiem par saviem mīluļiem. 
12. klases audzēkne Gunita: “Ja 
esi paņēmis dzīvnieku, tev par 
to, jānes atbildība. Ir nepareizi 
to izmest uz ielas vai nodot 
patversmē.”

Ziedojumu kastes tika 
izvietotas redzamākās vietās 
pagastā un Augšdaugavas novada 
centrālajā administrācijā, arī 
skolās un veikalā. Kā stāsta 
jaunietes, veikala pārdevējas ļoti 
palīdzēja, aktīvi mudinot cilvēkus 
ziedot. “Šobrīd mums visiem 
ir grūti. Patversmē dzīvniekiem 
arī. Tādēļ nepieciešams tiem 
palīdzēt ziedojot,” teic projekta 
līdzdalībniece Vlada. Kopumā 
tika savākti 170 kg barības un 
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virkne citu nepieciešamo lietu 
– segas, pavadus, rotaļlietas. 
Viena no lietām, kuras arī ir ļoti 
nepieciešamas patversmē ir eļļa. 
To izmanto, lai nepieļautu tik ātru 
ūdens sasalšanu, jo patversmē 
dzīvnieki dzīvo āra voljēros.

Deniss un Adriana izvēlējās 
palīdzēt Višķu sociālās aprūpes 
centra klientiem. Tā kā abi 
skolēni ir sportisti, viņi izdomāja, 
ka varētu novadīt vingrošanas 
nodarbības, jo centra klienti parasti 
ir mazkustīgi. “Vingrojumus 
skatījāmies internetā. Biju 
jautājusi arī saviem treneriem. 
Visu apkopojām un izveidojām 
vingrojumu kompleksu, lai 
attīstītu visas ķermeņa daļas no 
galvas līdz gurniem, un locītavām. 
Mēs redzējām, ka viņiem tas patīk, 
ka viņi ir priecīgi mūs gaidīt, un, 
ka klienti kļūst arvien kustīgāki. 
Ar katru nodarbību viņi pildīja 
arvien vairāk uzdevumu un bija 
aktīvāki,” teic Adriana. Tāpat 
centra klientiem bija iespēja vēl 
aktīvāk pavadīt laiku, piedaloties 
dažādās spēlēs ar bumbu, kā arī 
tika rīkoti konkursi. 

Regīna un Jānis savā projektā 
centīsies veicināt pilsonisko 
līdzdalību. Viņi vēlas aktivizēt 
brīvprātīgo darbu, īpaši tādās 
grupās kā seniori un invalīdi. 
Šo jauniešu projektam ir jātop 
tuvākajā nākotnē. Jaunieši dosies 
uz Sociālās aprūpes centru 
“Pīlādzis”. Diemžēl patlaban 
saasinājusies situācija ar Covid 
izplatību, tādēļ projekta realizācija 
tika pārcelta. “Mēs izvēlējāmies 
“Pīlādzi”, jo iepriekš braucienu 
uz turieni nebija. Turklāt tur dzīvo 
ne tikai seniori, bet arī cilvēki ar 
garīgā rakstura traucējumiem. 
Vēlamies, lai viņi redzētu jaunas 
sejas, lai būtu interesantāk,” pauž 
Jānis.

Deniss savukārt darbojas viens 
un vēlas palīdzēt Višķu sociālās 
aprūpes centra klientiem. Šī centra 
iemītniekiem ir nepieciešamas 
dažāda veida lietas, kas noderētu 
ikdienā. Višķu, Maļinovas, Dubnas 
un Ambeļu pagasta pārvaldēs 
ikviens var atnest kādas preces, 
tādējādi iepriecinot centra klientus. 
Akciju plāno pabeigt līdz 23. 
decembrim, pēc kā viss saziedotais 
tiks piegādāts Višķu SAC. 

J. Briška: “Skolas vārdā gribam 
izteikt pateicību visām iesaistītajām 
pusēm. Īpaši jāatzīmē veiksmīga 
sadarbība dažādu iestāžu starpā. 
Tad, kad jaunieši sazinās ar šīm 
iestādēm, viņiem ne reizi nebija 
atteikts. Iespēju robežās cenšamies 
atbalstīt jauniešus arī no skolas 
puses, nodrošinot transportu, kā 
arī līdzekļus afišām un ziedojumu 
kastēm.”

Špoģu vidusskolas direktore 
Ināra Ondzule: "Izglītojamo 
darbs pie projektiem turpināsies 
līdz mācību gada beigām, jo šos 
projektus tālāk vajag izstrādāt 
atbilstoši kursa “Projektu darbs” 
veikšanas nosacījumiem, aizstāvēt 
un prezentēt. Projektu darbs kā 
metodiskais paņēmiens ir būtisks 
arī standartā minēto komplekso 
sasniedzamo rezultātu apguvē, tā ir 
jauna darba forma gan skolēniem, 
gan skolotājiem. Novēlu, lai 
izvēlētās projektu idejas un 
darbs pie to izstrādes sekmē 
arī izglītojamo sagatavošanos 
izvēlētajiem augstākā līmeņa 
eksāmeniem, sniedz gandarījumu 
un noder pašiem tālākajā dzīvē."

Teksts, foto: D. Bitiņš

AuGšDAuGAVAs NoVADA 
KultūrAs CeNtrs “VārPA”
18. decembrī plkst. 14.00 ģimenes filma “Circenīša 
Ziemassvētki” 
21. decembrī plkst.18.00 ģimenes filma 
“Ziemassvētki džungļos”  
31. decembrī plkst. 22.00  Vecgada balle kopā ar 
grupu “Dabasu durovys”

AMBeĻu PAGAsts
25. decembrī plkst. 16.00 Ambeļu KN 
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 

BeBreNe
25. decembrī plkst. 15.00 Bebrenes KN svētku 
koncerts “Lielo mazo rūķu Ziemassvētki”, 
plkst. 21.00 groziņballe kopā ar Artūru Lapu
No 14. līdz 30. decembrim Bebrenes pagastmājas 
2. stāvā Ziemassvētku dāvanu izstāde-tirgus “Svētki 
nāk!”

DeMeNes PAGAsts
25. decembrī plkst. 10.00 Demenes KN 
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 
“Ziemas pasaka”
30. decembrī Demenes KN Vecgada groziņballe

DVIetes PAGAsts
18. decembrī plkst. 15.00 Dvietes KN Ziemassvētku 
eglīte mazajiem
25. decembrī plkst. 18.00 Dvietes KN  
Ziemassvētku koncerts, 
21.00 Balle kopā ar grupu “Rikardions”

DuBNAs PAGAsts
26. decembrī plkst. 14.00 Dubnas KN Ziemassvētku 
eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 
30. decembrī plkst. 20.00 Dubnas KN Vecgada balle 

eGlAINes PAGAsts
17. decembrī Eglaines KN Ziemassvētku eglīte 
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
30. decembrī plkst. 22.00 Eglaines KN groziņballe, 
spēlē grupa “2 Pro”

IlūKste
17. decembrī plkst. 9.00 Stadiona ielā, Ilūkstē 
Ziemassvētku tirdziņš
18. decembrī plkst. 11.00 Ilūkstes Kultūras un 
mākslas centrā bērniem ziemassvētku pārsteigums
18. decembrī plkst. 15.00 Ilūkstes Kultūras un 
mākslas centrā uzstājas Višķu Kultūras centra sieviešu 
vokālais ansamblis “Anima Corde”
30. decembrī plkst. 19.00 Ilūkstes Kultūras un 
mākslas centrā Vecgada groziņballe “Tici brīnumam” 
Par mūziku ballei gādās Jānis Poplavskis 

KAluPes PAGAsts
23. decembrī plkst. 13.00 Kalupes pagasta pārvaldes 
ēkā pasākums bērniem ”Ziemassvētku vecīša 
neticamie piedzīvojumi Kalupē….”
24. decembrī plkst.16.00 koncerts Kalupes 
Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīcā, 
uzstājas Ilona Bagele un studenti
29. decembrī plkst. 15.00-18.00 Kalupes pagasta 
iestādēs Ķekatnieki Kalupē! Amatiermākslas 
kolektīvi ar savu programmu dodas ciemos pie 
kalupiešiem

lAuCesAs PAGAsts
21. decembrī plkst. 11.00 Laucesas KN 
Ziemassvētku eglīte bērniem.

lĪKsNAs PAGAsts
17. decembrī plkst. 12.00 Līksnas pagasta KN 
šokolādes darbnīca ar Līksnas pagasta jauniešiem
26. decembrī Līksnas pagasta KN satikšanās ar 
Ziemassvētku vecīti Līksnas pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem

MAĻINoVAs PAGAsts
22. decembrī plkst. 12.00 Maļinovas SN 
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
25. decembrī plkst. 19.00 Maļinovas SN 
Ziemassvētku groziņballe

MeDuMu PAGAsts 
18. decembrī plkst. 12.00 Medumu pagasta jauniešu 
centrā kulinārā meistarklase pirms Ziemassvētkiem
28. decembrī plkst. 10.30 Medumu pagasta TN 
Ziemassvētku eglīte Meduma pagasta bērniem

NAuJeNes PAGAsts
15. decembrī plkst. 18.00 Naujenes KC 
Ziemassvētku eglīšu rotājumu darbnīca
22. decembrī plkst. 15.00 Naujenes tautas bibliotēkā 
eglītes rotājumu izgatavošanas radošā darbnīca 
bērniem un jauniešiem “Ziemassvētku brīnums”
28. decembrī plkst. 15.00 Naujenes KC Rēzeknes 
teātra “Joriks” Jaungada izrāde bērniem
30. decembrī plkst. 19.00 Naujenes KC Vecgada 
groziņballe kopā ar DJ Halu

NĪCGAles PAGAsts
16. decembrī plkst. 16.00 Nīcgales skolas sporta zālē 
Ziemassvētku radošā darbnīca
21. decembrī plkst. 15.30 Nīcgales TN Svētku egles 
iedegšana
30. decembrī plkst. 20.00 Nīcgales TN 
amatiermākslas kolektīvu koncerts - balle “Veco gadu 
pavadot”

ProDes PAGAsts uN suBAtes PIlsĒtA
16. decembrī plkst. 17.00 Subates KN 
amatierkolektīvu darbības atskaites koncerts “Gada 
ritums”
21. decembrī plkst. 17.00 pie Subates KN Egles 
iemirdzēšanās svētki bērniem.
25. decembrī plkst. 21.00 Subates KN Ziemassvētku 
danči
31. decembrī plkst. 24.00 Subates KN Jaungada 
sagaidīšana

sAlIeNAs PAGAsts
16. decembrī plkst. 11.00 Salienas pagasta bibliotēkā 
Labāko lasītāju godināšana! Ziemassvētku noskaņa - 
meistarklase. 

sKruDAlIeNAs PAGAsts
25. decembrī plkst. 20.00 Silenes KN Ziemassvētku 
vakarēšana
28. decembrī plkst. 13.00 Silenes KN Eglītes svētki 
bērniem

sVeNtes PAGAsts
26. decembrī plkst. 16.00 Sventes TN Ziemassvētku 
eglīte bērniem
31. decembrī plkst. 21.00 Sventes TN Vecgada 
pavadīšana “Ir dīvaina sajūta gadu mijā”

šĒDeres PAGAsts
16. decembrī plkst. 16.00 pie Šēderes KN Eglītes 
iemirdzināšanas svētki.
17. decembrī plkst. 10.00 Šēderes KN pasākums 
bērniem “Svētku brīnums nāk!” 
18. decembrī plkst. 16.00  Pašulienes ciema māju 
pagalmā Eglītes iemirdzināšanas svētki.
31. decembrī plkst. 24.00 Šēderes KN nakts 
diskoballe.

tABores PAGAsts
23. decembrī plkst. 12.00 Laucesas pamatskolas zālē 
pasākums bērniem “Ziemassvētku piedzīvojums”
VABoles PAGAsts
22. decembrī plkst. 9.00 Vaboles pagasta laukumā 
eglītes iemirdzēšanās svētki

VIšĶu PAGAsts
22. decembrī plkst. 19.00 Višķu tehnikuma aktu zālē 
izskanēs koncerts ,,Kad svētvakars pa zemi staigā”
26. decembrī plkst. 14.00 Dubnas kultūras namā 
notiks pirmsskolas bērnu eglīte, kas ir paredzēta 
Dubnas, Višķu un Ambeļu bērniem.
30. decembrī plkst. 20.00 Dubnas KN notiks 
Vecgada masku balle.

NAuJeNes NoVADPĒtNIeCĪBAs MuZeJs
29. decembrī plkst. 8.00-16.00 Naujenes 
Novadpētniecības muzejs bezmaksas muzeja 
apmeklējuma akcija

MūZIKAs uN MāKslAs sKolAs
15. decembrī plkst. 17.00 Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skolas aktu zālē “Ziemassvētku koncerts”
22. decembrī plkst. 17.00 Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas zālē Ziemassvētku koncerts
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  ■ IZSOLES   ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI ■

■  JAUNATNE

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

- 2023. gada  10. janvārī plkst. 
09:00 nekustamo īpašumu “Noras 
6” ar kadastra numuru 4466 003 
0018, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4466 003 
0118 0.45 ha platībā, un atrodas 
Demenes pagastā, Augšdaugavas 
novadā. Objekta sākotnējā cena – 
1450 eiro.

-  2023. gada 10. janvārī plkst. 
09:30 nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4460 004 1944, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4460 004 
1944 0.0647 ha platībā, un atrodas 
“301”, Daugava, Kalkūnes pagastā, 
Augšdaugavas novadā. Objekta 
sākotnējā cena – 1740 eiro.

- 2023. gada 10. janvārī plkst. 
10:00 nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4460 006 0225, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4460 006 
0225 5500 m2 platībā, un atrodas 
Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas 
novadā. Objekta sākotnējā cena – 
1460 eiro.

- 2023. gada 10. janvārī plkst. 
10:30 nekustamo īpašumu ar 

kadastra numuru 4462 002 0387, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4462 002 
0194 1.59 ha platībā, un atrodas 
Kalupes pagastā, Augšdaugavas 
novadā. Objekta sākotnējā cena – 
3250 eiro.

- 2023. gada 10. janvārī plkst. 
11:00 nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4468 008 0367, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4468 008 
0093 405 m2 platībā, un atrodas 
“1A”, Kooperators, Līksnas 
pagastā, Augšdaugavas novadā. 
Objekta sākotnējā cena – 1330 eiro.

- 2023. gada 10. janvārī plkst. 
11:30 nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4468 008 0333, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4468 008 
0095 0.1258 ha platībā, un atrodas 
“222A”, Kooperators, Līksnas 
pagastā, Augšdaugavas novadā. 
Objekta sākotnējā cena – 1750 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 

ZIeMAssVĒtKu DIeVKAlPoJuMI 
AuGšDAuGAVAs NoVADA DIeVNAMos 

lĪKsNAs VIssVĒtās JĒZus sIrDs roMAs KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 19.00.
25. decembrī     plkst. 09.30.
26. decembrī     plkst. 09.30.

VIšĶu sV. JāŅA KrIstĪtāJA roMAs KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 18.00.
25. decembrī     plkst. 10.30.
26. decembrī     plkst. 10.30.

IlūKstes eVAŅĢĒlIsKI luterIsKā BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 18.00.
25. decembrī     plkst. 08.00.

IlūKstes VIssVĒtāKās JAuNAVAs MArIJAs roMAs KAtoĻu 
BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 19.00.
25. decembrī     plkst. 10.30.

BeBreNes roMAs KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 15.00.
25. decembrī     plkst. 13.00.
26. decembrī     plkst. 13.00.

DVIetes sV. stAŅIslAVA KostKAs roMAs KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 19.00.
25. decembrī     plkst. 09.00.
26. decembrī     plkst. 09.00.

suBAtes PestĪtāJA eVAŅĢĒlIsKI luterāŅu BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 16.00.

suBAtes erCeŅĢeĻA MIĶeĻA roMAs KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 18.00.
25. decembrī     plkst. 09.00.

eGlAINes JAuNAVAs MArIJAs-BAZNĪCAs Mātes roMAs 
KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 17.00.
25. decembrī     plkst. 08.00.

eGlAINes lAšu luterIsKā BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 13.00.

JeZuPoVAs (JuZeFoVAs) sV. PĒterA uN PāVIlA roMAs 
KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 18.00.
25. decembrī     plkst. 10.00.
26. decembrī     plkst. 10.00.
31. decembrī     plkst. 17.00.

sIleNes JAuNAVAs MArIJAs DeBesĪs uZŅeMšANAs roMAs 
KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī  plkst. 14.00.
25. decembri  plkst. 08.00. 

JAuNBorNes sVĒtā KrustA roMAs KAtoĻu BAZNĪCA
25. decembrī   plkst. 09.30.

elerNes KuNGA JĒZus DeBesKāPšANAs roMAs KAtoĻu 
BAZNĪCA
24. decembrī    plkst. 19.00.

AMBeĻu sV. JurA roMAs KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī    plkst. 16.00. 
26. decembrī    plkst. 09.00.

DeMeNes VIssVĒtāKās JĒZus sIrDs roMAs KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī    plkst. 13.00.

lAuCesAs sV. PĒterA uN PāVIlA roMAs KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 19.00.
25. decembrī     plkst. 09.00.

NĪCGAles roMAs KAtoĻu DrAuDZes JAuNAVAs MArIJAs 
DZIMšANAs BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 17.30.
25. decembrī     plkst. 12.00.

AuGšKAlNes roMAs KAtoĻu DrAuDZes sV. ĢIMeNes 
BAZNĪCA
25. decembrī    plkst. 07.00.
30. decembrī    plkst. 12.00.

KAluPes VIssVĒtāKā AltārA sAKrAMeNtA roMAs KAtoĻu 
BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 17.00.
25. decembrī     plkst. 10.00.

DuBNAs JĒZus sIrDs DrAuDZes KAPelA (VAršAVeŅA)
24. decembrī     plkst. 10.00.

sVeNtes MIĶeĻA erCeNĢeĻA roMAs KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 17.00.
25. decembrī     plkst. 11.00.

MeDuMu sVĒtā JāŅA KrIstĪtāJA roMAs KAtoĻu BAZNĪCA
24. decembrī     plkst. 13.00.

centrālās administrācijā, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. 
kabinetā vai elektroniski 
pašvaldības tīmekļvietnē: 
www.augsdaugavasnovads. lv/
pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-
ma jok l i/ izso les/nekus tama-
ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālās administrācijas 12. 
kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 
līdz 15.30), iepriekš pierakstoties 
pa mob. 29412676, no paziņojuma 
publicēšanas līdz 2023. gada 6. 
janvārim, plkst. 15.00, iesniedzot 
iesniegumu un izsoles noteikumos 
norādītos dokumentus, iepriekš 
samaksājot nodrošinājumu 10% no 
izsoles sākumcenas un reģistrācijas 
maksu 20 eiro.

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

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

JAUNIEŠI 
PIEDALĪJĀS

 FOTO NODARBĪBĀS 
“FOKUSS” 

Kalkūnes jauniešu attīstības 
centra organizētā Eiropas 
Solidaritātes korpusa projekta 
“Kopā” ietvaros Kalkūnes, 
Medumu un Sventes jauniešiem 
novembra mēnesī bija pieejamas 
foto nodarbības, kas norisinājās 15. 
novembrī Sventes jauniešu telpā, 
19. novembrī Kalkūnes jauniešu 
centrā un 20. novembrī Medumu 
jauniešu centrā. 

Foto nodarbību laikā ikvienam 
jaunietim bija iespēja uzzināt 
vairāk par fotogrāfi ju, gūt 
jaunas teorētiskās un praktiskās 
iemaņas. Kopumā foto nodarbību 
aktivitātēs piedalījās 22 jaunieši. 
Visas nodarbības tika organizētas, 
izmantojot neformālās izglītības 
pamatprincipus, kas ļāva interesantā 
veidā izprast dažāda veida 
fotografēšanas metodes. Ikvienam 
dalībniekam tika sniegta iespēja 
arī parādīt savus darbus plašākam 
sabiedrības lokam, piedaloties foto 
konkursos. Projekta ietvaros tika 
organizēti četri fotokonkursi “Mana 
Latvija” no 17. līdz 19. novembrim, 
fotokonkurss “Mirklis” no 21. 
līdz 23. novembrim, fotokonkurss 
“Portrets” no 25. līdz 27. 
novembrim un fotokonkurss 
“Ikdiena” no 28. līdz 30. 
novembrim. Visi foto konkursi 
tika organizēti Kalkūnes pagasta 
jauniešu centra facebook lapā, 

līdz ar ko ikviens varēja piedalīties 
atvērtajā balsojumā un balsot 
par sev tīkamākajām jauniešu 
fotogrāfi jām. 

Foto konkursā “Mana Latvija” 
1. vietu ieguva Ilmārs Klaucāns, 2. 
vietu - Renāts Klaucāns un 3. vietu 
- Valērija Aņisimova. 

Foto konkursā “Mirklis” 1. vietu 
ieguva Aleksandra Suveizda, 2. 
vietu - Ksenija Babahina un 3. vietu 
dalīja Jekaterina Suveizda un Jūlija 
Magrina. 

Foto konkursā “Portrets” 1. 
vietu ieguva Juļjanna Petkune, 2. 
vietu - Ilmārs Klaucāns un 3. vietu 
- Daniella Matvejeva. 

Foto konkursā “Ikdiena” 1. 

vietu ieguva Samanta Saveļjeva, 2. 
vietu - Jūlija Magrina un 3. vietu - 
Jeļena Maslova. Visi foto konkursu 
uzvarētāji pēc foto konkursu 
noslēguma saņēma arī nelielas 
balvas. 

Projektu “KOPĀ” līdzfi nansē 
Eiropas Savienība. Šī publikācija 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus un 
viedokli, un ne obligāti ES, Eiropas 
Komisijas vai Nacionālās aģentūras 
(Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas 
par tajā ietvertās informācijas jebkādu 
izmantošanu.

Informāciju sagatavoja: 
Kalkūnes jauniešu centra 
jaunatnes lietu speciālists 

Andrejs Rucko
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 IZGLĪTĪBA  ■

SPORTS ■

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADĀ 

NOSLĒDZIES 
SKOLĒNU 

RADOŠO DARBU 
KONKURSS 
“LATVIJAS 

REPUBLIKAS SAEIMAI 
100”

2022. gadā Latvijas parlaments 
svin nozīmīgu jubileju – aprit 
100 gadi, kopš pirmo reizi sanāca 
Saeima. 1. Saeima uz savu pirmo 
sēdi pulcējās 1922. gada 7. novembrī 
pulksten 12.00. Līdz ar parlamenta 
sanākšanu stājās spēkā arī Latvijas 
valsts pamatlikums jeb Satversme, 
kas noteica valsts iekārtu un varas 
īstenošanas principus.

Svinot šo notikumu, 
novembrī, Latvijas svētku mēnesī, 
Augšdaugavas novadā noritēja 
skolēnu radošo darbu konkurss 
“Latvijas Republikas Saeimai 100”. 
Konkursa mērķis – veicināt bērnu 
un jauniešu radošo spēju attīstību, 
iniciatīvu izteikt sevi ar radošo darbu 
izteiksmes līdzekļiem, veicināt 
pilsonisko līdzdalību, patriotismu, 
kā arī stiprināt vēsturisko atmiņu 
Saeimas simtgades notikumu 
izzināšanā.

Konkursa dalībnieki tika 
aicināti veidot mūsdienīgus darbus, 
izmantojot dažādus radošos 
izteiksmes līdzekļus, izsakot savas 
sajūtas, pārdomas, faktus par 
vēsturi un mūsdienām, mudināti 
aizdomāties, ar ko katram no 
mums asociējas Latvijas Republikas 
Saeima.

No Augšdaugavas novada 
deviņām izglītības iestādēm 
konkursam tika iesniegti 44 darbi 
dažādās izpildījuma tehnikās četrās 
vecuma grupās: pirmsskolas, 
sākumskolas, pamatskolas un 
vidusskolas. Skolēni ir centušies 
parādīt savu skatījumu, vērtējumu 
par tematu “Latvijas Republikas 
Saeimai 100”, iesnieguši gan 
dažādās tehnikās izpildītus 
zīmējumus, gan kolāžas. Saeima 
tiek asociēta ar likumdošanu, ēku, 
deputātiem, tautas tradīcijām, 
notikumiem, dažādām emocijām, 
Augšdaugavas novada pārstāvjiem 
tajā. 

Katrs iesniegtais darbs ir veikts 
rūpīgi un pārdomāti, atbilstoši 
vecumposma īpatnībām. No 44 
iesniegtajiem darbiem visaugstāk 
tika novērtēti 14, kuru autori 

saņēma diplomus, 11 skolēnu darbi 
saņēma atzinības. Pārējie dalībnieki 
saņēma pateicības. 

Darbi tika vērtēti četrās vecuma 
grupās:

Pirmsskolas vecuma grupā 
abi iesniegtie darbi tika novērtēti 
atzinīgi: diplomus saņēma Špoģu 
vidusskolas trīsgadīgās audzēknes 
Nikolas Brovkinas darbs 
“Emocijas Saeimā” (skolotāja 
Dace Aleksejeva) un Zemgales 
vidusskolas izglītības iestādes 
sešgadīgās audzēknes Juliannas 
Pastejevas darbs “Saeima atbalsta 
bērnu tiesības”. 

Sākumskolas vecuma grupā 
visaugstāk novērtētie darbi: 
Sventes vidusskolas skolnieces 
Violetas Šlihtas darbs “Svētku 
torte” (skolotāja Aija Saveļjeva) 
un Zemgales vidusskolas 
skolnieces Marijas Komarovskas 
darbs “Mana ģimene balso par 
Saeimas kandidātiem” (skolotāja 
Tatjana Kavševiča). Šajā vecuma 
grupā atzinības saņēma Salienas 
vidusskolas  skolniece Diana 
Saveļjeva, Sventes vidusskolas 
skolēni Viktorija Saveļjeva un 
Kamilla Gulbinska. Savukārt 
pateicības šajā vecuma grupā 
saņēma Kalupes pamatskolas 
skolēni Mihails Rakickis, Dana 
Vucāne un Justīne Sarkane, Lāču 
pamatskolas skolniece Jeļizaveta 
Jermaka, Naujenes pamatskolas 
skolēni Jānis Lapiņš, Laura Ruža, 
Ēriks Buls, Ksenija Siļivanova.

Pamatskolas vecuma grupā 
visaugstāk novērtētie darbi: 
Kalupes pamatskolas skolnieces 
Alinas Lavrenovas darbs “Saules 
mūžu Latvijai!” (skolotāja Renāte 
Vēlika), Sventes vidusskolas 
skolnieces Olgas Saveļjevas darbs 
“Mana dziesma” un skolnieces 
Zojas Solovjovas darbs “Pārmaiņu 

vēji” (skolotāja Aija Saveļjeva), 
Vaboles vidusskolas skolnieces 
Alises Skrindževskas darbs “Saeima 
– toreiz, tagad un...” (skolotāja 
Kristīne Kucina), Zemgales 
vidusskolas skolnieces Anastasijas 
Griņevičas darbs “Grāmatas ar 
likumiem” (skolotāja Tatjana 
Kavševiča). Šajā vecuma grupā 
atzinības saņēma Lāču pamatskolas 
skolniece Sofja Koroļkova, 
Medumu speciālās pamatskolas 
skolēni Irēna Zavadska, Aleksejs 

Kuhta, Olga Beļavska, Violeta 
Mamedova, Naujenes pamatskolas 
skolniece Katarina Vaikule, 
Zemgales vidusskolas skolniece 
Sofija Ivanova. Savukārt pateicības 
šajā vecuma grupā saņēma 
Kalupes pamatskolas skolēni 
Bernards Jaunošāns un Kristiāna 
Gadzāne, Lāču pamatskolas 
skolēni Sofija Narbute un Veronika 
Zaiceva, Naujenes pamatskolas 
skolniece Lauma Mukāne, Sventes 
vidusskolas skolēni Anna Pilace 

un Nikole Gulbinska, Sventes 
vidusskolas (īstenošanas vieta – 
Medumi) skolēni Anastasija Rižija, 
Veronika Podže, Artjoms Rižijs, 
Špoģu vidusskolas skolniece 
Viktorija Davidoviča.

Vidusskolas vecuma grupā 
visaugstāk novērtēti ir šādi darbi: 
Salienas vidusskolas 10. klases 
kolektīva darbs “Stipra Saeima – 
stipra tauta” (skolotāja Antoņina 
Redkova), Sventes vidusskolas 
skolnieces Angelīnas Minkevičas 
darbs “Valsts vērtība” un skolnieces 
Samantas Saveļjevas darbs 
“Gadsimta vēsture” (skolotāja Aija 
Saveļjeva), Zemgales vidusskolas 
skolnieces Alīnas Jasānes darbs 
“Mūsu labklājība ir Saeimas rokās” 
(skolotāja Santa Kulakova) un 
skolnieces Jeļenas Goršentovas 
darbs “Viss sākās ar pirmo Saeimas 
priekšsēdētāju Frīdrihu Vesmani” 
(skolotāja Tatjana Kavševiča). 
Atzinību šajā vecuma grupā saņēma 
Salienas vidusskolas skolniece 
Jeļizaveta Kažoha, Zemgales 
vidusskolas skolniece Veronika 
Puzirevska.

Konkursam iesniegtos darbus 
vērtēja eksperti šādā sastāvā: 
Augšdaugavas novada Kultūras 
pārvaldes māksliniece Olga 
Gžibovska, Augšdaugavas novada 
pašvaldības Informācijas un 
sabiedrisko attiecību nodaļas 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Inese Minova, Augšdaugavas 
novada pašvaldības Izglītības 
pārvaldes vadītājas vietniece Ilona 
Linarde. Eksperti izteica atzinību 
par katru darbu un norādīja, ka 
izvērtēt nebija viegli, jo katrs 
iesniegtais darbs bija īpašs, veidots 
ar mīlestību un pauda savu 
skatījumu un stāstu. 

Eksperti un konkursa rīkotāji 
pateicas visiem dalībniekiem 
par ieguldīto rūpīgo darbu un 
skolotājiem par padomu un 
atbalstu.

Vēlam, lai gaismas daudz, 
lai prieka daudz, lai mīlestības 
nepietrūkst, lai katrs atsevišķi un 
visi kopā esam stipri savā ģimenē, 
savā novadā, savā Latvijā!

Piedāvājam iepazīt radošo darbu 
konkursa “Latvijas Republikas 
Saeimai 100” stāstus virtuāli 
pašvaldības mājas lapas fotogalerijā. 

Augšdaugavas novada 
pašvaldības

 Izglītības pārvaldes metodiķe 
Inese Zuģicka

NOSLĒDZIES 
AUGŠDAUGAVAS 

NOVADA
VOLEJBOLA 

ČEMPIONĀTS
26. novembrī noslēdzās 

Augšdaugavas novada čempionāts 
volejbolā. Šogad tajā piedalījās 
6 komandas - Līksna, Svente, 
Skrudaliena, Kalupe, Vabole un 
Ilūkste. 

Čempionāta pirmajā pusfinālā 
tikās Līksnas un Kalupes komandas, 
ar rezultātu 2:0 uzvaru guva Līksnas 

komanda un izcīnīja vietu finālā. 
Otrajā pusfinālā tikās Skrudalienas 

un Ilūkstes komandas, no šī pāra 
finālā iekļuva Skrudalienas komanda. 

Pusfinālos spēles notika līdz 
diviem uzvarētiem setiem, bet spēle 
par trešo un pirmo vietu – līdz trim 
uzvarētiem setiem. 

Par trešo vietu finālā sacentās 
Kalupes un Ilūkstes komandas, 
ar rezultātu 3:1 kalupieši izcīnīja 
uzvaru, nodrošinot sev trešo vietu 
čempionātā. 

Fināla spēlē tikās Līksnas un 
Skrudalienas komandas. Uzvaru ar 

rezultātu 3:1 guva un par novada 
čempioniem kļuva Līksnas komanda, 
atstājot Skrudalienu otrajā vietā. 

Noslēgumā tika apbalvotas 
godalgoto vietu ieguvējas komandas 
un trīs labākie čempionāta spēlētāji 
– Mareks Meženiks (Kalupe), Ignats 
Mihailovs (Skrudaliena) un Mārtiņš 
Teniss (Līksna). 

Augšdaugavas novada čempionātu 
volejbolā apkalpo biedrība “Latgales 
Volejbola apvienība”, galvenais 
tiesnesis bija Elmārs Rudovičs.
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■  AFIŠAS

 KULTŪRAS CENTRĀ 
“VĀRPA” 

DECEMBRĪ 
SKATĀMAS 

DIVAS
 ZIEMASSVĒTKU 

FILMAS
Noskaņojoties svētkiem, 

Kultūras centrs “Vārpa” aicina 
noskatīties divas Ziemassvētku 
fi lmas: “Circenīša Ziemassvētki” 
un “Ziemassvētki Džungļos”. 
Ja kāds jautā – kuru fi lmu labāk 
skatīties? Atbilde – abas! Jo 
“Circenīša Ziemassvētki” vairāk ir 
pieaugušo fi lma, kuru noteikti būs 
interesanti skatīties arī bērniem, 
savukārt “Ziemassvētki džungļos” 
ir bērnu fi lma, kuru noteikti var 
skatīties arī pieaugušie!

***

“Circenīša Ziemassvētki” ir 
jautra Ziemassvētku piedzīvojumu 
fi lma visai ģimenei.

Policista Ervīna Dambja 
ģimene sliktā noskaņojumā 
ierodas savā lauku mājā un sastop 
Ziemassvētku vecīti. Mazā Marta 
un brālītis Toms viņu iesaista 
savas ģimenes glābšanas plānā. 
Vecāki sāk gatavoties svētkiem, 
nemaz nenojauzdami, ka sastaptais 
Ziemassvētku vecītis ir no cietuma 
izbēgušais Bruno Circenis.

Filmas garums: 1h 57 min.
Režisors : Aigars Grauba
Cena: EUR 2,50
18.12.2022. plkst.14.00 

Kultūras centrā “Vārpa”
***

“Ziemassvētki Džungļos” 
- aizraujoša spēlfi lma visai 
ģimenei. Tā vēsta par eksotiskiem 
piedzīvojumiem tālā pasaules malā, 
kur desmitgadīgā fi lmas varone 
Paula dodas meklēt Ziemassvētku 
šamani.

Ziemassvētki džungļos ir pirmā 
Latvijas fi lma, kas gandrīz pilnībā 
nofi lmēta ārpus Latvijas. Filmas 
komanda un aktieri – Māris Olte, 
Inga Alsiņa-Lasmane, Rebeka 
Šuksta un Elizabete Liepa – gandrīz 
divus mēnešus pavadīja eksotiskajā 
Indonēzijā, kopā ar vietējiem 
aktieriem un fi lmēšanas palīgiem 
strādājot pie tās veidošanas.

Filmas garums: 1 h 33 min
Režisors: Jāks Kilmi
Cena: EUR 2,50
21.12.2022. plkst.18.00 

Kultūras centrā “Vārpa”

SVĒTKU EGLĪTE 
NO 

LATVIJAS VALSTS 
MEŽIEM

Svētku eglītes meklēšana 
Latvijas valsts mežos ir tradīcijām 
bagāts un priekpilns kopā 
būšanas pasākums. Tāpēc arī 
šajos Ziemassvētkos katra ģimene 
var doties uz Latvijas valsts 
mežiem, lai atrastu un pārnestu 
mājās vienu eglīti svētkiem. Lai 
saudzētu nākotnes mežu, eglītes 
meklējumos jāievēro nosacījumi – 
precīzi noteiktās vietās drīkst cirst 
tikai zināma izmēra eglīti.
Pārliecināties par latvijas valsts 

mežu teritoriju
Eglīti svētkiem var doties 

meklēt tikai AS “Latvijas valsts 
meži” apsaimniekotajos mežos 
Latvijas teritorijā, kas dabā 
apzīmēti ar LVM īpašuma zīmēm 
– uz dzeltena fona attēlots LVM 
logotips. Uz LVM robežas ceļa vai 
kvartālstigas malā un kvartālstigu 
krustpunktos izvietotās zīmes 
vēsta, ka tā ir valsts mežu teritorija. 
LVM apsaimniekoto mežu 
izvietojumu precīzi var aplūkot arī 
lietotnē LVM GEO Mobile. Fona 
karšu sadaļā pieslēdzot “LVM 
meža karte”, ar apzīmējumu 
“LVM” ir attēlotas valsts mežu 
teritorijas.

Kur un kādu eglīti meklēt?
Ne visās vietās mežā eglītes 

atļauts cirst. Savu svētku rotu 
droši var meklēt meža ceļu malās, 
kvartālstigās, grāvju malās, zem 
elektrolīnijām, kā arī pieaugušā 
mežā zem lielajiem kokiem. 
Savukārt eglītes stingri aizliegts 
cirst priežu, egļu, melnalkšņu un 
jaukta tipa jaunaudzēs, jo tur aug 
Latvijas nākotnes mežs. Eglīšu 
ciršana aizliegta arī aizsargājamās 

teritorijās, kas apzīmētas ar 
ozollapas zīmi. Bez saskaņojuma 
eglīti aizliegts cirst arī citu 
īpašnieku mežos.

Izredzētās eglītes augstums 
nedrīkst būt lielāks par 3 
metriem un celma diametrs 10 
cm augstumā virs sakņu kakla 
nedrīkst pārsniegt 12 cm. Var 
izmantot gan cirvi, gan mačeti, 
bet visieteicamāk – zāģi, jo eglīte 
jānocērt iespējami tuvu zemei. 
Zāģējot celms paliek līdzens, 

savukārt cērtot ar cirvi vai mačeti 
– celms būs ass un uz tā var 
savainoties gan meža dzīvnieki, 
gan citi eglīšu meklētāji.

Arī pēc svētkiem eglīte var 
būt noderīga. Ar tās zariem var 
apsegt dārza augus vai izmantot 
kociņu kā kurināmo.
Avots: AS “Latvijas valsts meži” 


