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GADA BALVA SPORTĀ 2022  ■
PASNIEDZA 

PAŠVALDĪBAS 
BALVAS SPORTĀ

20. janvārī Augšdaugavas 
novada kultūras centrā “Vārpa” 
norisinājās pasākums “Gada balva 
sportā 2022”. Tajā tika pasniegtas 
balvas dažādās nominācijās sporta 
jomā. Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins, atklājot 
pasākumu atzīmēja, ka novads 
var lepoties ar savu sportistu 
panākumiem: “Jūs esat nesuši 
mūsu novada vārdu jau daudzos 
gados un paaudzēs. Pateicība arī 
treneriem, ka viņi bija spējuši 
pareizi jūs uzrunāt, lai sportisti 
sasniegtu šos rezultātus. Sasniegt 
rezultātu tā ir viena medaļas 
puse, bet otra medaļas puse ir 
spēja izdarīt visu nepieciešamo, 
lai šo rezultātu noturēt. Mums 
vienmēr būs patīkami dzirdēt par 
Augšdaugavas novada sportistu 
panākumiem dažādās disciplīnās!”

Apbalvojumus dažādās nominācijās 
pasniedza Augšdaugavas novada vadība 
- domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. 
vietnieks Aivars Rasčevskis, priekšsēdētāja 
vietnieks Vitālijs Aizbalts, bijusī novada 
pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, 
pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe, 
kā arī vietniece Ināra Natarova, deputāts 
Jānis Belkovskis. 

Nomināciju uzvarētāji
“Novada gada sportists 

seniors/seniore”:

Daina Amosova, Augšdaugavas novads. 
Vieglatlētika. LSVS sporta spēļu un Latvijas 
čempionāta veterāniem uzvarētāja lodes 
grūšanā un diska mešanā, Baltijas valstu 
čempionātā 2. vieta lodes grūšanā un diska 
mešanā un 3. vieta vesera mešanā.

“Novada Gada senioru 
sporta spēļu komanda”

Novada basketbola K 40+ vīriešu 
komanda, treneris S. Komļevs. Latvijas 
Maxibasket līgas 2022. gada regulārajā 
čempionātā izcīnīta 1. vieta.

“Novada Gada labākā pilsētas vai 
pagasta pārvalde sportā”

•	 6. vieta - Skrudalienas pagasta 
pārvalde. Pagasta pārvaldes vadītāja 
Betija Ivanova, pagasta sporta dzīves 
organizatore Ināra Lapkovska. 2022. gada 
Augšdaugavas novada spartakiādē pagasts 
izcīnīja 1. vietu pašvaldības iedzīvotāju 
vasaras sporta spēlēs, 2. vietu futbolā, 
volejbolā un galda tenisā, 3. vietu Rudens 
krosā.
•	 5. vieta - Sventes pagasta 
pārvalde. Pagasta pārvaldes vadītāja 
Brigita Vasiļevska, pagasta sporta dzīves 
organizators Jevgēnijs Gridasovs. 2022. 
gada Augšdaugavas novada spartakiādē 
pagasts izcīnīja 1. vietu pašvaldības 
darbinieku sporta spēlēs un vieglatlētikā, 
2. vietu rudens krosā.
•	 4. vieta - Višķu pagasta pārvalde. 
Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms, 
pagasta sporta darba organizators Edgars 
Vilcāns. 2022. gada Augšdaugavas novada 
spartakiādē pagasts izcīnīja 2. vietu 
pašvaldības darbinieku sporta spēlēs, 3. 
vietu galda tenisā un basketbolā.
•	 3.vieta - Vaboles pagasta pārvalde. 
Pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza, 
pagasta sporta darba organizators Jānis 
Plešavnieks. 2022. gada Augšdaugavas 

novada spartakiādē pagasts izcīnīja 1. vietu 
fl orbolā, galda tenisā un rudens krosā, 2. 
vietu pludmales volejbolā, 3. vietu novusā 
un strītbolā.
•	 2. vieta - Naujenes pagasta pārvalde. 
Pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, 
pagasta sporta darba organizators Sandris 
Šedis. 2022. gada Augšdaugavas novada 
spartakiādē izcīnīja 1. vietu basketbolā 
un novusā, 2. vietu fl orbolā, strītbolā un 
futbolā, 3. vietu pašvaldības iedzīvotāju 
vasaras sporta spēlēs un telpu futbolā.
•	 1. vieta - Kalupes pagasta pārvalde. 
Pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, 
pagasta sporta darba organizators 
Aleksandrs Vabisčevičs. 2022. gada 
Augšdaugavas novada spartakiādē izcīnīja 
1. vietu telpu futbolā, futbolā un strītbolā, 
2. vietu pašvaldības iedzīvotāju vasaras 
sporta spēlēs un basketbolā, 3. vietu 
volejbolā.

“Novada gada sportists neolimpiskajos 
sporta veidos”

Sandris Šedis, armvrestlings Naujenes 
pagasts. Eiropas un Pasaules čempions.

“Novada gada sportiste neolimpiskajos 
sporta veidos”

Diāna Bulaša, svarbumbu celšana, 
Naujenes pagasts. Latvijas Republikas 
svarbumbu celšanas absolūtā čempione 
svara kategorijā 68+ kg. Eiropas atklātajā 
čempionātā 1. vieta vingrinājumā “Grūšana” 
ar divām 16 kg smagām svarbumbām. 
Latvijas Republikas svarbumbu celšanas 
rekordiste Juniorēs.

“Novada 
Gada sporta pasākums”

Motokross Sēlijas Kauss 2022, 
organizators biedrība Moto Ilūkste, valdes 
priekšsēdētājs Vitālijs Kurmis.
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■ GADA BALVA SPORTĀ 2022

■ DĀVANA

DĀVANA 
NĪCGALES 

GRUPU DZĪVOKĻU 
IEMĪTNIEKIEM

Jau vairākus gadus 
Augšdaugavas novada 
pašvaldības centrālajā 
administrācijā izveidojusies 
jauka tradīcija Ziemassvētkos 
iepriecināt ar dāvanām 
sociāli mazaizsargātos 
novada iedzīvotājus. Iepriekš 
sarūpētas dāvanas gan bērniem 
invalīdiem, gan daudzbērnu 
ģimenēm, bet šogad vākti 
ziedojumi, lai varētu 
iepriecināt svētkos Nīcgales 
grupu dzīvokļu iemītniekus. 
Pašvaldības darbinieki kopīgi 
saziedojuši 154,5 eiro, par ko 
iegādāta elektriskā krāsniņa 
un divi tosteri. Krāsniņa 
ļoti nepieciešama kulinārijas 
nodarbībām, lai grupu 
dzīvokļu klienti mācītos 

trauki. Ikdienā klientiem 
palīdz aprūpētāji un sociālie 
darbinieki, tostarp māca 
dzīvei nepieciešamās 

iemaņas, piemēram, maltītes 
pagatavošanu. 

pagatavot sev ikdienas un 
svētku maltīti. Savukārt 
īpašs prieks klientiem ir par 
tosteriem, kas ļaus pašiem ne 
tikai uzcept sev kādu gardumu 
pie tējas, bet pat vafeles! 

Grupu dzīvokļi Nīcgalē 
izveidoti pērn. Īstenojot 
d e i n s t i t u c i o n a l i z ā c i j a s 
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. 
Specializētajās darbnīcās 
klientiem ir iespēja nodarboties 
ar kokapstrādi, keramiku, 
šūšanu un filcēšanu, tam tika 
iegādātas visas nepieciešamās 
mēbeles un aprīkojums. 

Dzīvokļiem iegādāts sadzīvei 
nepieciešamais aprīkojums: 
indukcijas plītis, ledusskapji, 
veļas mašīnas, virtuves 

“Novada Gada sporta spēļu vīriešu 
komanda”

Volejbola komanda Augšdaugava, 
treneris Edgars Savickis. Optibet Latvijas 
čempionāta volejbolā Nacionālajā 
līgā izcīnīta 2. vieta.

“Novada Gada sporta spēļu sieviešu 
komanda”

Novada basketbola D 30+ sieviešu 
komanda, treneris Sergejs Komļevs. Latvijas 
Maxibasket līgas 2022. gada čempionātā 
izcīnīta 1. vieta.

“Novada Gada treneris komandu sporta 
veidos”

Edgars Savickis, volejbols, 
Augšdaugavas novads. Edgara 
trenētā novada volejbola komanda 
Augšdaugava Optibet Latvijas čempionāta 
volejbolā Nacionālajā līgā izcīnīja 2. vietu.

Dimitrijs Hadakovs, vieglatlētika, 
Augšdaugavas novads. 2022. gada trenera 
Dmitrija Hadakova audzēkņu labākie 
rezultāti:

Edvīns Hadakovs, Latvijas čempionātā 
telpās U - 20, 1. vieta tāllēkšanā, 1. v. 
trīssoļlēkšanā, 2. v. 60 m skrējienā. Latvijas 
čempionātā U - 20, 1. vieta tāllēkšanā, 1. 
vieta trīssoļlēkšanā. E. Hadakovs pārstāvēja 
Latvijas izlasi Baltijas komandu čempionātā 
U - 20 telpās un ieguva 1. vietu tāllēkšanā, 
1. vietu trīssoļlēkšanā. 2022. gada garumā 
izpildīta meistarkandidātu sporta klase 
trīssoļlēkšanā.

Adriana Kandu, Latvijas čempionātā 
U - 20, 2. vieta vesera mešanā. LVS kausā, 
3. vieta diska mešanā. 2022. gadā garumā 
izpildīta 1. sporta klase vesera mešanā.

Ksenija Kozlova, Latvijas čempionātā U - 
16 1. vieta 300m/barjerskējienā. K. Kozlova 
pārstāvēja Latvijas izlasi Baltijas komandu 
čempionātā U - 16, un ieguva 3. vietu 300m/
barjerskējienā. Latvijas čempionātā telpās U 
- 16 2. vieta 4x200m stafetes skrējienā. LVS 
kausa U - 16 3. vieta 300m/barjerskējienā. 
2022. gada garumā izpildīta 1. sporta klase 
300m/barjerskējienā.

“Novada Gada uzlecošā zvaigzne 
jaunietis”

m uz muguras un 3. vieta 100 m brīvajā stilā. 
Latvijas Jauniešu un Junioru čempionātā - 1. 
vieta 200 m brīvajā stilā un 3. vieta 50 m uz 
muguras.  

“Novada Gada uzlecošā zvaigzne 
jauniete”

Ksenija Kozlova,  vieglatlētika, 
Augšdaugavas novads. Latvijas čempionātā 
U - 16, 1. vieta 300 m/barjerskējienā. K. 
Kozlova pārstāvēja Latvijas izlasi Baltijas 
komandu čempionātā U - 16 un ieguva 
3. vietu 300 m/barjerskējienā. Latvijas 
čempionātā telpās U - 16, 2. vieta 4x200 m 
stafetes skrējienā. LVS kausa U - 16, 3. vieta 
300 m/barjerskējienā. 2022. gada garumā 
izpildīta 1. sporta klase 300 m/barjerskējienā.

”Novada Gada sportists”

“Novada Gada sportiste”

Adriana Kandu, vieglatlētika, Dubnas 
pagasts. Latvijas čempionātā U - 20 2. vieta 
vesera mešanā. LVS kausā 3. vieta diska 
mešanā. 2022. gada garumā izpildīta 1. sporta 
klase vesera mešanā.

Pateicības Augšdaugavas novada 
čempionātu galvenajiem tiesnešiem:

Basketbols – Sergejs Komļevs; 
Volejbols – Māris Vansevičs; 
Florbols – Edgars Teivāns; 
Futbols – Ivars Caune; 
Vieglatlētika – Dmitrijs Hadakovs; 
Pludmales volejbols – Elmārs Rudovičs; 
Novuss – Aleksandrs Rakovskis.

Balva par ilggadēju sadarbību un novada 
basketbola komandu atbalstīšanu:

•	 Biedrības “Grozs” valdes priekšsē-
dētājam Sergejam Pavlovam.

Pateicības sponsoriem:
•	 Z/S “Jasmīni 1” īpašniekam Aldim 
Rokjānam;
•	 Privātuzņēmējam Alvilam 
Šaripovam;
•	 SIA “Goodman Group” Ruslanam 
Aizbaltam;
•	 SIA “SELL” Ērikam Beinarovičam;
•	 SIA “BORG” Aleksandram 
Skorodihinam;
•	 SIA “PRINT PLUS”.
Pasākumā uzstājās vokālais ansamblis 

“Stage On”, baleta deju studija “Antre” un 
breika deju studija “Factory Kingz”.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

“Novada Gada treneris individuālajos 
sporta veidos”

Edvīns Hadakovs, vieglatlētika, 
Augšdaugavas novads. Latvijas čempionātā 
telpās U - 20, 1. vieta tāllēkšanā, 1. vieta 
trīssoļlēkšanā, 2. vieta 60 m skrējienā. 
Latvijas čempionātā U - 20, 1. vieta 
tāllēkšanā, 1. vieta trīssoļlēkšanā. 
Pārstāvēja Latvijas izlasi Baltijas komandu 
čempionātā U - 20 telpās un ieguva 1. vietu 
tāllēkšanā un 1. vietu trīssoļlēkšanā. 2022. 
gada garumā izpildīta meistarkandidātu 
sporta klase trīssoļlēkšanā.

Vitālijs Radzevičs, peldēšana, Ilūkste. 
Latvijas jauniešu čempionātā - 1.vieta 100 
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■DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

■ NBS MĀCĪBAS

■ AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LēMUMI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins

06.02.
Augšdaugavas novada pašvaldības ēka, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, pēc iepriekšēja 
pieraksta pa tālruni 654 22 238

10.00-12.00 
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Aivars Rasčevskis

20.02. 
Augšdaugavas novada pašvaldības ēka, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, pēc iepriekšēja 
pieraksta pa tālruni 654 22 238

10.00-12.00 
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Vitālijs Aizbalts
07.02. Dvietes pagasta pārvalde 14.00-16.30
21.02. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-16.30

Maigurs Krievāns
07.02. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 09.00-13.00

Jānis Belkovskis
06.02. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
20.02. Laucesas pagasta pārvalde 10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
09.02. Ilūkstes pilsētas administrācija 15.00-17.00
16.02. Tiešsaistes Zoom platformā 15.30-17.00
23.02. Randenes pamatskola 15.00-16.00
23.02. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.10-16.40

Pāvils Kveders
21.02. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-16.00

Reinis Līcis
01.02. Ilūkstes pilsētas administrācija 13.00-16.00
21.02. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-16.00

Aleksejs Mackevičs
06.02. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.00
09.02. Tabores pagasta pārvalde 14.30-15.30
20.02. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.00
23.02. Vaboles pagasta pārvalde 14.30-15.30

Dainis Millers
15.02. Tiešsaistes Zoom platformā 10.00-12.00

Gunta Okmane
03.02. Eglaines pagasta pārvalde 09.00-10.30
27.02. Subates kultūras nams 13.00-15.00

Dzintars Pabērzs
06.02. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00
21.02. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks
 15.02. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00
 22.02. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
07.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00

17.02. Sventes vidusskolas PĪV “Medumi”, 
Alejas iela 20, Medumi 15.00-17.00

Regīna Tamane
07.02. Medumu pagasta pārvalde 14.00-16.00
14.02. Salienas pagasta pārvalde 14.00-16.00
21.02. Demenes pagasta pārvalde 08.00-10.00

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

 “Pašvaldība”->”Domes deputāti”

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

2022. gada 29. decembra sēdē 
pieņemti 22 lēmumi:

	Grozīja Daugavpils novada 
domes 2021. gada 25. marta 
lēmumu Nr.2854 “Par Interreg 
V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta 
Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules 
kara mantojuma tūrisma maršruta  
un ekspozīcijas izveide ar mērķi 
piesaistīt apmeklētājus pierobežas 
zonā”/„World War I heritage 
tourism route and expositions 
for attracting visitors to border 
area” īstenošanu un ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu”.
	Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021. gada 29. 
decembra saistošos noteikumus 
Nr.21 “Augšdaugavas novada 
pašvaldības budžets 2022. gadam”.
	Izdeva saistošos noteikumus 

“Augšdaugavas novada pašvaldības 
aģentūras „Višķi” maksas 
komunālie pakalpojumi”. 
	Apstiprināja Augšdaugavas 

novada 2023. gada novada nozīmes 
pasākumu plānu.
	Nodeva atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“Atkritumu apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija”.
	Deleģēja Augšdaugavas 

novada pašvaldības pārstāvjus 
novada izglītības iestāžu padomēs.
	Deleģēja Augšdaugavas novada 

pašvaldības pārstāvi profesionālās 
izglītības kompetences centra 
Latgales industriālā tehnikuma 
konventam.
	Nolēma lauzt stipendijas 

izmaksas līgumu.
	Noteica sociālo dzīvokļu 

statusu.
	Nodeva atsavināšanai:

- nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4456 005 
0090, “Sporta centrs”, Eglaine, 
Eglaines pagasts,  Augšdaugavas 
novads.
	Nolēma pārdot:

- dzīvokļa īpašumu Nr.16, “5”, 
Višķu tehnikums, Višķu pagasts, 

Augšdaugavas novads.
	Nolēma nodod bez atlīdzības 

valsts īpašumā Augšdaugavas 
novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Indānu zeme”.
	Atzina, ka rezerves zemes 

fondā ieskaitītās un zemes 
reformas pabeigšanai nodoto 
zemes vienības ir piekrītošās 
Augšdaugavas novada pašvaldībai 
un ierakstāmas zemesgrāmatā uz 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
vārda.
	Atzina, ka rezerves zemes 

fondā ieskaitītā zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 4490 004 
0086 ir piekritīga Augšdaugavas 
novada pašvaldībai un ierakstāmā 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas 
novada pašvaldības vārda.
	Atzina par spēku zaudējušiem 

Daugavpils novada domes 2016. 
gada 29. decembra saistošos 
noteikumus Nr.19 “Nolikums par 
licencēto makšķerēšanu Meduma 
ezerā”.
	Atteica nodot dzīvojamās 

mājas “Liepgravas”, Laucesas 
pagasts, Augšdaugavas novads, 
pārvaldīšanas tiesības.
	Atzina Daugavpils novada 

domes lēmumus par spēku 
zaudējušiem.
	Noteica mēnešalgas 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
pilsētu un pagastu pārvalžu 
vadītājiem.
	Noteica mēnešalgas 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
sociālo centru un Pašvaldības 
aģentūras “Višķi” vadītājiem.
	Noteica mēnešalgas 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
iestādes „TAKA”, Augšdaugavas 
novada Kultūras pārvaldes 
un Ilūkstes pilsētas centrālās 
bibliotēkas vadītājiem.
	Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021. gada 16. 
septembra lēmumu Nr.144 “Par 
Eglaines pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākumiem”. 

2023. gada 12. janvāra sēdē 
pieņemti 11 lēmumi:

	Grozīja Daugavpils novada 
domes 2020. gada 23. jūlija 
lēmumu Nr.2310 “Par maksas 

pakalpojumiem Sventes pagastā”.
	Nolēma nomāt zemes 

vienību pašvaldības darbības 
nodrošināšanai Pilskalnes pagastā.
	Atļāva atsavināt:

- zemes vienību Ratniki, 
Laucesas pagasts, Augšdaugavas 
novads;
- zemes vienību Maļinovas 

pagasts, Augšdaugavas novads;
- dzīvokļa īpašumu Nr.5, 

Daugavas iela 5, Nīcgale, 
Nīcgales pagasts, Augšdaugavas 
novads;
- dzīvokļa īpašumu Nr.3, Skolas 

iela 13A, Nīcgale, Nīcgales 
pagasts, Augšdaugavas novads;
	Apstiprināja Augšdaugavas 

novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzētās 
mērķdotācijas sadali 2023.gada 
janvārim-augustam.
	Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2022. gada 29. 
septembra lēmumu Nr.883 “Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu vadītāju vietnieku 
un pedagogu darba slodzes 
un mēneša darba algas likmes 
apstiprināšanu”.
	Nolēma ņemt aizņēmumu 

no Valsts kases projekta Nr. 
NFI/AK/01 “Vēsturiski 
piesārņotās vietas “Višķu 
profesionālās vidusskolas 
mazuta glabātava” sanācija Višķu 
pagastā, Augšdaugavas novadā”  
īstenošanai.
	Apstiprināja Augšdaugavas 

novada pašvaldības Kalkūnes 
pagasta pārvaldes maksas 
pakalpojumu cenrādi traktoriem ar 
sniega lāpstām.
	Apstiprināja nekustamā 

īpašuma “Sporta centrs”, Eglaine, 
Eglaines pagasts, Augšdaugavas 
novads, pārdošanu izsolē un izsoles 
noteikumus.

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

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors 
Pēteris Dzalbe

Katru pirmdienu, 15.00 - 17.00, 
pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 654 22 238

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADĀ 
NOTIKS 

MILITĀRĀS MĀCĪBAS
No 1. līdz 12. februārim 

Augšdaugavas novada Kalupes 
pagasta AS “Latvijas valsts 
meži” apsaimniekotajās 
teritorijās notiks Zemessardzes 
36. kaujas atbalsta bataljona 
karavīru iepriekš plānota 
militārā apmācība, izmantojot 
militāros transportlīdzekļus.

Karavīri mācību ietvaros 
pārvietosies pa koplietošanas 
un meža ceļiem, izmantojot 
militāros transportlīdzekļus. 
Mācības notiks gan diennakts 
gaišajā, gan tumšajā laikā. 
Karavīru apmācības programma 
paredz uzturēt līdz šim apgūtās 
prasmes un apgūt arvien jaunas 
iemaņas vienības kaujas spēju 

stiprināšanai.
Pēc mācībām izmantotās 

teritorijas nepieciešamības 
gadījumā tiks sakoptas.

Savukārt no 5. februāra līdz 
25. februārim mācību poligonā 
“Meža Mackeviči” notiks jauno 
zemessargu pamatapmācības 
kurss. Zemessargi pieredzējušu 
instruktoru vadībā apgūs 
militārās zināšanas un 
prasmes – ierindas apmācību, 
lauka kaujas iemaņas, kaujas 
šaušanu, topogrāfiju, pirmo 
palīdzību, un citas prasmes, kas 
primāri nepieciešamas katram 
zemessargam valsts aizsardzības 
uzdevumu veikšanai.

Aicinām iedzīvotājus 
ar sapratni izturēties pret 
Zemessardzes aktivitātēm, 
kas vērstas uz karavīru un 
zemessargu kaujas gatavības 
uzlabošanu un valsts 

aizsardzības spēju stiprināšanu.

Informāciju sagatavoja: 
Zemessardzes 3. Latgales 

brigādes štāba 
Komunikācijas daļas speciāliste 

Dižkareive Ruta Bernāne 
E-pasts: ruta.bernane@mil.lv 

Tālrunis: 26192444
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DVIETES PALIENē 
NOTIKA 

ATTĪSTĪBAS 
KOMITEJAS SēDE

19. janvārī Dvietes palienē notika 
Augšdaugavas novada Attīstības 
komitejas sēde, kurā Bebrenes 
pagasta vadītāja Benita Štrausa 
deputātus un izpildvaras pārstāvjus 
iepazīstināja ar dabas parka darbību.

Dvietes paliene ir 2004. gadā 
dibināts Latvijas dabas parks, kas 
iekļauts Eiropas nozīmes īpašo 
aizsargājamo dabas teritoriju 
sarakstā. Tas aizņem 4989 ha lielu 
teritoriju Augšdaugavas novada 
Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes 
pagastos, kā arī Jēkabpils novada 
Rubenes pagastā.

Dabas parks “Dvietes paliene“ 
ir viens no lielākajiem un labāk 
saglabātajiem dabisko upju palieņu 
paraugiem Latvijā un Eiropā. Tā ir 
unikāla, pasaules mēroga nozīmes 
migrējošo putnu pulcēšanās un 
ligzdošanas vieta, tādēļ teritorijai 
piešķirts putniem nozīmīgas vietas 
statuss un 2009. gadā parka teritorijā 
ierīkots putnu vērošanas tornis. Te 
meklējamas retas, maz pārveidotas 
applūstošu zālāju dzīvotnes.

Dabas parka teritorijā konstatētas 
12 īpaši aizsargājamas augu un 
dzīvnieku sugas.

Dabas parkā “Dvietes paliene“ 
izveidots Dvietes senlejas 
informācijas centrs, kurā var iegūt 

informāciju par Dvietes senlejas 
dabas un kultūrvēsturiskajām 
bagātībām, par dabas parka 
apsaimniekošanu, var saņemt 
ekskursijas vadītāja pakalpojumus, 
izstrādāt ceļojuma maršrutus.

“Dabas parks ir globālās 
nozīmes ūdensputnu pulcēšanās un 
atpūšanās vieta. Vienā sezonā tur tika 
saskaitīti 30 000 ūdensputnu,” teic 
B. Štrausa. Parkā atrodamas arī 
kultūrvēsturiskās un arheoloģiskās 
vērtības. Tajā ir vērojama 
tradicionālā Sēlijas ainava, kurai ir 
raksturīgi līkumainie ceļi un lauki. Ik 
uz katra soļa iespējams atrast 10 000 
gadu senus priekšmetus, cirvjus, 
āmuriņus, podu lauskas, daudzi no 
kuriem ir pieejami apskatei senlejas 
informācijas centrā “Gulbji”. 
Dvietes palienes apkārtnē ir atrastas 
daudzas seno apmetņu vietas.

2006. gadā palienes teritorijā no 
Nīderlandes tika ievesti dzīvošanai 
savvaļai piemērotie 18 liellopi un 
22 zirgi. “Šādi dzīvnieki pirms 1000 
gadiem Eiropā un Latvijā dzīvojuši 
brīvajā dabā,” skaidro B. Štrausa. 
Pēc viņas teiktā, liellopi un zirgi 
palienes plašumos jūtas ļoti labi un 
ir krietni savairojušies.

Dabas parkā, kādu laiku pēc 
dibināšanas, sāka parādīties arī 
putnu vērošanas torņi. 2009. 
gadā Nīderlandes karaliskā putnu 
aizsardzības biedrība saziedoja 
nepieciešamos līdzekļus pirmajam 
putnu vērošanas tornim. Otrais 
tornis ar skatu platformu tapa ar 
Kohēzijas fonda palīdzību. Pēc B. 
Štrausas paustā, dabas parkā darāmā 
ir daudz, jo ir jātīra krūmi, jāseko 
torņu konstrukciju drošībai un 
savlaicīgai nomaiņai, ka arī aploku 

uzturēšanai un atjaunošanai. 2022. 
gadā Augšdaugavas novads piešķīra 
biedrībai “Dvietes senlejas pagastu 
apvienība” 1900 eiro lielu summu 
ganību žoga atjaunošanai. Kopumā 

dabas parkā ar koka mietiem ir 
iežogoti 40 ha, kur aplokos mīt 300 
liellopi un 80 zirgi. 

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

NOSLēDZIES 
INFRASTRUKTŪRAS 

PĀRBŪVES PROJEKTS 
VECSTROPOS 

Teritorija, kurā īstenoja ielu 
pārbūves projektu, ir blīvi apdzīvotā 
Vecstropu ciema daļa ar divām 
piecstāvu daudzīvokļu mājām, 
individuālo apbūvi un vairākām 
privātuzņēmējiem piederošām 
ēkām. Blakus šai intensīvai apbūvei 
atrodas degradētās teritorijas, kuras 
cer atgriezt ekonomiskajā apritē. 

Vecstropu ciems ir tā 
Augšdaugavas novada teritorijas 
daļa, kas robežojas ar Daugavpils 
pilsētu un ir ekonomisko aktivitāšu 
iespējamā attīstības teritorija. Lai 
uzlabotu iedzīvotāju dzīves vides 
kvalitāti, drošību un komfortu, 
rekonstruēja ielu braucamās 
daļas, gājēju ietves, izveidoja ielu 
paplašinājumus autostāvvietu 
ierīkošanai, atjaunoja lietusūdens 
kanalizācijas sistēmas un 
modernizēja ielu apgaismojuma  
infrastruktūru.

Pārbūvētās 18. novembra 
ielas m. 387, 389, 391 Vecstropos 
garums sastāda 624 metrus.

LED apgaismojums, kuru 
uzstādīja, realizējot projektu, 
turpmāk ļaus samazināt 
elektroenerģijas patēriņu 
provizoriski līdz pat 70%, 
savukārt apgaismojuma līmenis 
varētu palielināties vidēji 
par 33%. Modernizējot ielu 
apgaismojuma tīklu šajā ciema daļā, 
tika uzstādīti 24 apgaismojuma 
balsti ar 25 gaismekļiem. 

Projekta ietvaros izbūvēja arī 
lietus kanalizācijas tīklus. Lietus 
ūdeņu novadīšana no asfaltētās un 

bruģētās teritorijas paredzēta caur 
lietus ūdeņu uztveršanas akām - 
gūlijām ar nostādināšanas daļu. 

Esošais asfalta segums 
Vecstropos pirms rekonstrukcijas 
bija stipri nolietojies. Tajā varēja 
vērot šķērsplaisas, garenplaisas, 
plaisu tīklus, labotas bedres.

Darbi sākās 2022. gada jūnijā, 
bet ekspluatācijā būve tika nodota 
16. decembrī.

Projekta kopējās izmaksas: 
554 761,28 eiro (būvdarbi, 

būvprojektēšana un 
būvuzraudzība).

Darbus veica SIA “DSM 
Meistari”.

Autoruzraudzība: SIA “Cerva”.
Būvuzraugs: SIA “Fortum”, 

atbildīgais būvuzraugs Aleksandrs 
Vasiljevs.

Pasūtītājs: Augšdaugavas novada 
pašvaldības centrālā administrācija.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš
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APDZĪVOTĀS VIETĀS 
ŠOGAD UZSTĀDĪTI 

324 LED 
GAISMEKĻI

Prioritārais projekts 
“Inženiertīklu izbūve Augšdaugavas 
novadā piecās kārtās” realizēts, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē, 
pamatojoties uz likuma “Par valsts 
budžetu 2022. gadam” 10. panta 4. 
daļu. Izbūvēts ielu apgaismojums 
Augšdaugavas novada Demenes 
pagasta Kumbuļu ciemā, 
Skrudalienas pagasta Silenes ciemā, 
Nīcgales ciemā, Ilūkstes un Subates 
pilsētās.

Šogad tika uzstādīti:
•	60 balsti un 62 gaismekļi 

Upes, Dārzu un Līdumnieku 
ielā Kumbuļu ciemā;

•	82 balsti un 82 gaismekļi 
Ziedu, Mazā, Aizupes, Abiteļu 
un Skaista ielā Silenes ciemā;

•	97 balsti un 101 gaismeklis 

Skolas, Liepu un Daugavas 
ielā Nīcgales ciemā;

•	44 balsti un 45 gaismekļi 
Zemnieku, Brīvības, Tirgus, 
Slimnīcas un Patversmes ielu 
posmos Ilūkstē;

•	9 balsti un 9 gaismekļi Kalna 
ielas posmā Subatē.  

Visos objektos uzstādītais 
LED apgaismojums ir aprīkots 

ar sistēmu vadības ierīcēm, kas 
reaģē uz dienas gaismu. Jāpiebilst, 
ka Nīcgalē vēl turpinās darbi ielu 
apgaismojuma pieslēgšanai AS 
“Sadales tīkls” elektroenerģijas 
sadales sistēmai.   

Paveikto būvdarbu kopējās 
izmaksas sastāda 534 805, 55 
eiro (ar PVN). Darbus veica divi 
būvuzņēmēji: SIA “Ošukalns 

celtniecība” (Ilūkstē, Subatē 
un Kumbuļos) un SIA “Baltic 
Elektromontāža” (Nīcgalē un 
Silenē).

Cita projekta ietvaros Naujenes 
pagasta Vecstropos arī tika 
uzlabots apgaismojums un 
pilnībā pārbūvētas ielas 624 m 
garumā pie daudzdzīvokļu mājām 
18. novembra ielā 387, 389 un 

391. Šeit tika uzstādīti kopumā 
24 apgaismojuma balsti ar 25 
gaismekļiem.

2021. gadā pašvaldība 
realizēja virkni apgaismojuma 
projektu Kraujā, Līksnā, Kalupē, 
Biķerniekos, Maļutkos, Laucesā un 
Silenē.

Teksts, foto: D. Bitiņš

SOCIĀLĀ 
ATBALSTA CENTRĀ 

“AVOTS” 
APKURI 

NODROŠINĀS AR 
ATJAUNOJAMAJIEM 
ENERGORESURSIEM
Ir pabeigti būvdarbi objektā 

“Katlu telpu atjaunošana 
atjaunojamo energoresursu 
izmantojošo iekārtu uzstādīšanai 
sociālā atbalsta un aprūpes centrā 
“Avots””. Rezultātā sociālā 
atbalsta aprūpes centra “Avots” 
siltumapgāde pārveidota no 
apkures ar akmens oglēm uz 
atjaunojamiem energoresursiem 
jeb kokskaidu granulām.   

Katlu telpā uzstādīti divi jauni 
cietā kurināmā jeb granulu katli ar 
jaudu 150 kW. Katlu iekārtu kopējā 

uzskaitei uzstādīts siltuma skaitītājs.
Projekta kopējas izmaksas, kas 

iekļauj būvdarbus, projektēšanu un 
būvuzraudzību, sastāda 153 982 
eiro.

Būvdarbus veica SIA “FAN”, 
būvuzraudzību nodrošināja SIA 
“Varsla”, būvniecības ieceres 
dokumentāciju izstrādāja SIA “VM 
Komforts”.

Projekta finansējums piesaistīts 
atbilstoši Ministru kabineta 2022. 
gada 8. februāra noteikumu Nr. 
112 “Kārtība, kādā piešķiramas 
un izlietojamas mērķdotācijas 
investīcijām pašvaldībām” 
prasībām.

Projekts realizēts no Valsts 
budžeta un pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

jauda ir 300 kW.
Visas iekārtas darbojas 

automatizētā režīmā. Kurināmā 
padeve notiek automātiski no 

granulu tvertnēm. Granulu 
uzglabāšanai ārtelpā uzstādīta 
metāla tvertne ar tilpumu 16m3.  

Kārstā ūdens cirkulāciju 

apkures sistēmā energotaupīgajā 
režīmā nodrošina cirkulācijas 
sūknis TPDE 32-320/2 Grundfos.   

Saražotās siltumenerģijas 

BEBRENē, 
KUMBUĻOS UN 

NAUJENē 
IERĪKOTI JAUNI 
BēRNU ROTAĻU 

LAUKUMI

Projekta „Bērnu rotaļu laukumu 
ierīkošana Augšdaugavas novada 
pašvaldības Bebrenes, Demenes 
un Naujenes pagastos”, Nr. 
22-03-AL28-A019.2201-000011, 
ietvaros katrā no minētajiem 
rotaļu laukumiem 2022.
gada nogalē ir uzstādīti 3 
elementi: rotaļu komplekss ar 
slidkalniņu, vingrošanas sienu 
ar alpīnisma elementiem, virvju 
kāpnēm, ugunsdzēsēju stieni, 
šūpoles “ligzda” un smilškasti ar 
mājiņu.

Projekta mērķis ir dzīves 
vides kvalitātes uzlabošana 
Augšdaugavas novada 
iedzīvotājiem, nodrošinot 
ģimenēm ar bērniem drošu 

un draudzīgu atpūtas vietu 
izveidošanu Naujenes, Demenes 
un Bebrenes pagastos.

Projektu īsteno Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālā 
administrācija.

Projekta pieteikums sagatavots 
un guvis atbalstu vietējās rīcības 
grupas biedrības „Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerība 
“Kaimiņi”” sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 
2015.—2020. gadam izsludinātajā 
projektu pieteikumu iesniegšanas 
1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.—2020. gadam pasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansējumu. Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanu administrē Lauku 
atbalsta dienests.

Vairāk informācijas 
par projektu un projekta 
īstenotājiem www.
augsdaugavasnovads.lv, www.
naujene.lv, www.demene.
lv, www.bebrene.lv un sociālajos 
portālos www.facebook.com/
AugsdaugavasNovads.

Vairāk informācijas par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem 
biedrības „Daugavpils un Ilūkstes 
novadu partnerība “Kaimiņi” 
mājaslapā www.daugavpils.
partneribas.lv un sociālajos 
portālos www.facebook.com/
Daugavpils.Partneribas.

Teksts: Guna Smelcere
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■ IZGLĪTĪBA

■ EZERU APSAIMNIEKOŠANA

Laucesas pamatskola Cēsīs

Špoģu vidusskola Daugavpils teātrī

Lāču pamatskola Daugavpils cietoksnī

UZLABOS
 SILA EZERA 
EKOLOĢISKO 

KVALITĀTI

Lai turpinātu uzlabot 
ūdensobjektu kvalitāti Latvijā, 
Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs  (LLKC) 
sadarbībā ar partneriem LIFE 
GOODWATER IP projektā 
aicināja iedzīvotājus, uzņēmējus, 
lauksaimniekus, pašvaldības, 
nevalstiskās organizācijas 
piedalīties 2022. gada 31. augustā 
izsludinātā projektu konkursā 
„Mazo grantu shēma ūdensobjektu 
kvalitātes uzlabošanai”. 

Projektu konkursa mērķis - 
finansiāli, izglītojoši un informatīvi 
atbalstīt projektus, kuru ietvaros 

tiek risinātas ūdensobjektu 
piesārņojuma, t.sk. kaitējuma 
problēmas ar teritorijai inovatīvām, 
zemu izmaksu iniciatīvām, kuras 
ievieš savā administratīvā teritorijā 
vietējo iniciatīvu grupa (kopiena).

Augšdaugavas novada 
pašvaldības centrālā administrācija,  
piedaloties konkursā, ieguva 
tiesības realizēt projektu “Sila ezera 
ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, 
veicot niedru pļaušanu” un 2022. 
gada nogalē noslēdza līgumu ar 
LLKC.

Projekta mērķis – uzlabot 
Sila ezera ekoloģisko kvalitāti 
un realizēt inovatīvu ideju 
niedru biomasas izmantošanai 
apzaļumošanā, lauksaimniecībā, 
kā arī veicināt vietējo kopienu un 
sabiedrības iniciatīvu īstenošanu. 
Augšdaugavas novada pašvaldības 

centrālā administrācija Projektu 
īstenos sadarbībā ar biedrībām 
“Jubra” un “Silenes stariņi”.  

Projekta īstenošanas termiņš: 
2023. – 2025. gads.

Projekta kopējās izmaksas - 
7890 EUR. Projekts ir saņēmis 
finansējumu no Eiropas Savienības 
LIFE programmas un Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras 
Latvijas Vides aizsardzības fonda.

Plānotās atktivitātes:
- niedru pļaušana Sila ezera 

ziemeļu piekrastē 0,3 ha platībā, 
iesaistot brīvprātīgā darbā 
vietējās kopienas, iedzīvotājus;

- niedru mulčas izmantošana 
publisko teritoriju 
apzaļumošanā, niedru 
biomateriāla izmantošana 
permakultūras augsto dobju 
veidošanā;

- aprīkojuma, kas nepieciešams 
projekta realizācijai un 
turpmāk izmantojams publisko 
ūdenstilpju   apsaimniekošanai, 
iegāde;

- reprezentatīva materiāla 
sagatavošana, piesaistot 
jauniešus;

- izglītojošu semināru un talku 
organizēšana.

Uzziņa:
Informācija sagatavota, īstenojot 

LIFE integrēto projektu “Latvijas 
upju baseinu apsaimniekošanas 
plānu ieviešana laba virszemes 
ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE 

GOODWATER IP, LIFE18 IPE/
LV/000014). Projekts ir saņēmis 
finansējumu no Eiropas Savienības 
LIFE programmas un Latvijas 
vides aizsardzības fonda. Plašāka 
informācija atrodama www.
goodwater.lv un www.facebook.
com/LifeGoodwaterIP.

Guna Novika,
 Dabas resursu nodaļas vides 

pārvaldības speciāliste

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA SKOLēNI 

IZZINA 
KULTŪRAS UN 

MĀKSLAS NORISES 
KULTŪRIZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 
“LATVIJAS 

SKOLAS SOMA” 
IETVAROS

Programmas “Latvijas skolas 
soma” mērķis ir dot iespēju 
Latvijas skolēniem iepazīt 
Latvijas mākslas un kultūras 
norises (mūzikā, teātrī, dejā, 
cirkā, vizuālajā mākslā, kino, 
arhitektūrā, dizainā, materiālajā 
un nemateriālajā kultūras 
mantojumā, literatūrā un 
grāmatniecībā), sasaistot tās ar 
mācību un audzināšanas darbu, 
tā mazinot sociālo nevienlīdzību 
un stiprinot jaunās paaudzes 
pilsoniskuma un valstiskās 
piederības apziņu. 

Programma nostiprina 
sabiedrības izpratni par 
kultūras īpašo lomu personības 
attīstībā, kā arī sniedz nozīmīgu 
ieguldījumu kultūras nozarē, 
sekmējot jaunu kultūras produktu 
veidošanu bērnu un jauniešu 
auditorijai, paaugstinot radošo 
profesionāļu nodarbinātību, kā 
arī veidojot nākotnes auditoriju. 
Tā tiek īstenota jau piekto mācību 
gadu ne tikai Latvijā, bet arī 
Augšdaugavas novadā. 

2022./2023. mācību gada 1. 
semestrī Augšdaugavas novada 
1885 skolēni no 14 izglītības 
iestādēm kultūrizglītības 
programmas “Latvijas skolas 
soma” ietvaros piedalījušies 
daudzveidīgās, kopumā 85 
aizraujošās klātienes un digitālajās 
kultūras un mākslas norisēs.

Semestra laikā novada 
izglītības iestāžu skolēni 
pieredzēja kultūras norises 
lielākoties klātienē, braucot 
iepazīt kultūras daudzveidību 
un izzināt vēstures līkločus uz 
tuvākām un tālākām Latvijas 
vietām, tādējādi pilnveidojot 
savas zināšanas, iemaņas un 
prasmes, apmeklējot un izzinot, 
piemēram, Dzīvā Sudraba muzeja 
ekspozīciju Limbažos, Kokneses 

viduslaiku pils ekspozīciju 
un Likteņdārzu Koknesē, 
Daugavpils pilsētas, Cietokšņa 
vēsturi, Marka Rotko mākslas 
centra ekspozīciju, Andreja 
Pumpura muzeja ekspozīciju 
Lielvārdē, metāla mākslas muzeja 
ekspozīciju Preiļos, Ludzas 
pilsētas vēsturi, Skrindu dzimtas, 
Stendera muzeja ekspozīciju, 
piedaloties teatralizētā 
programmā “Viduslaiku spēles” 
Cēsu pilī, muzejpedagoģiskā 
programmā “Pa Raiņa bērnības 
takām Berķeneles pusmuižā”, 
“Ziepju darbnīca” Krustpils pilī, 
muzejpedagoģiskās programmās 
“Senā skola”, “Iepazīsim 
Latgales keramiku”, “Daugavpils 
atklātnes”, “Jūgendstils 
apģērbā un aksesuāros” 
Daugavpils novadpētniecības 
un mākslas muzejā, Līgas 
Reiteres interaktīvā nodarbībā 
“Valodas bagātība” Naujenes 
pamatskolā, muzejpedagoģiskā 
nodarbībā “Rudzu maizes ceļš” 
Aglonā, teatralizētā programmā 
“Kas dzīvoja Cēsu pilī” Cēsīs, 
muzejpedagoģiskā programmā 
“Rainis. Dzimumdiena” 
Jasmuižā, kultūrvēsturiskā izziņas 
programmā Lūznavas muižā, 
muzejpedagoģiskā programmā 
“Par grāfa Broela-Plātera pēdām” 
Krāslavā, Slutišķu vecticībnieku 
lauku sētā Naujenes pagastā, 
muzejpedagoģiskās nodarbībās 
“Linu pogaļas stāsts”, “Preiļu 
muižas dzīvei dārgumi” Preiļos, 
u.c.

Vairākas izglītības iestādes 
klātienē baudīja teātra izrādes 
un koncertlekcijas, piemēram, 
koncertlekciju “Lāčplēša diena” 
Ilūkstes Kultūras un mākslas 
centrā, izrādes “Velveta trusis”, 
“Cauruļzobis vienīgais” Rēzeknes 
teātrī “Joriks”, koncertlekciju 
“Leģendas mūzikā” Zemgales 
vidusskolā, izrādi “Spreideits” 
Daugavpils teātrī u.c. 

Augšdaugavas novada skolēni 
programmas “Latvijas skolas 
soma” ietvaros piedalījušies 
arī daudzveidīgās attālinātās 
– digitālās kultūras norisēs, 
piemēram, vairāku animāciju 
un spēlfilmu skatīšanās mācību 
programmas papildināšanai, 
muzejpedagoģiskās nodarbības 

“Spoku stāsti”, “Jaunlatvieši”, 
“Mūsu tēvzemes aprakstīšana”, 
koncertlekcijas “Lāčplēša diena”, 
“Es mīlu Tevi, Latvija”, “Pasaka 
par Sprīdītis”, “Bungu bunkurs”, 
“Skaņu detektīvs” u.c. 

Skolotāji un skolēni atsauksmēs 
norāda, ka šī programma ir 
lielākā valsts simtgades dāvana 
Latvijas bērniem un jauniešiem. 
Tā apvieno resursus, lai stiprinātu 
jaunās paaudzes nacionālo 
identitāti, pilsoniskumu, valstiskās 
piederības apziņu, attīstītu 
kultūras izpratnes un izpausmes 
kompetenci, paaugstinātu 
izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu 
sociālo nevienlīdzību. Visiem 
novada skolēniem vismaz reizi 
gadā programmas ietvaros ir 
iespēja aizbraukt uz kādu attālāku 
kultūrizglītojošu pasākumu vai 
objektu, iepazīt Latvijas kultūru, 
mākslu un arhitektūru. Šīs norises 
ir mācību procesa sastāvdaļa – 
skolā apgūtā sasaiste ar reālo 
dzīvi – redzētais, dzirdētais, 
piedzīvotais ārpus skolas 
papildina un nostiprina zināšanas, 
palīdz apgūt jaunas prasmes, 
veicina inovatīvu domāšanu, 
radošu problēmu risināšanu un 
elastību izglītības procesā un 
dzīvē kopumā, kā arī padara 
daudzveidīgu ikdienas mācību 
procesu. Skolēni ir nākotnes 
kultūras patērētāji un īstenotāji. 
Katra norise ir brīnišķīga 
kultūrizglītības stunda.

Paldies visām novada 
izglītības iestādēm, skolu 
programmu koordinatoriem 
par iesaisti, atbilstošo norišu 
piemeklēšanu skolēnu vecumam 
un priekšmetu mācību saturam 
un strappriekšmetu saiknei! 

Paldies programmas “Latvijas 
skolas soma” komandai par 
sadarbību un Augšdaugavas 
novada pašvaldībai par atbalstu! 

Visi Augšdaugavas novada 
izglītības iestāžu pieredzes stāsti 
programmas “Latvijas skolas 
soma” ietvaros lasāmi šeit: 
www.augsdaugavasnovads. lv/
pasvaldiba/sabiedriba/izglitiba/
projekti/iniciativa-latvijas-skolas-
soma/ 

Inese Zuģicka,
 programmas “Latvijas 

skolas soma” koordinatore 
Augšdaugavas novadā

Kalupes pamatskola teātrī Rēzeknē
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 UZŅēMēJDARBĪBA  ■
JAUNIE UZŅēMēJI 

ATTĪSTA 
LAIVU RAŽOŠANU

Marta sākumā Augšdaugavas 
novadā tika izsludināts konkurss 
par grantu piešķiršanu topošo un 
jauno uzņēmēju projektiem 2022. 
gadā. Pirmajā kārtā tika iesūtīti 
12 pieteikumi. Speciālā komisija, 
izskatot pieteikumus, otrai kārtai 
virzīja desmit no tiem, bet divus 
atzina par neatbilstošiem konkursa 
nolikumam.

Otrajā kārtā, kas norisinājās 
13. maijā tika prezentētas topošās 
biznesa idejas. Lielākā daļa no 
pieteikumiem bija saistīta tūrismu 
un aktīvo atpūtu, taču tika 
prezentētas arī dažādu produktu 
ražošanas idejas.

9. jūnijā Augšdaugavas novada 
domes sēdē deputāti apstiprināja 
konkursa rezultātus, ka arī atbalstīja 
līdzfinansējuma piešķiršanu Grantu 
konkursa uzvarētājiem: SIA 
“Supreme” idejai tūrisma objekta 
izveidei “Ziedu māja” Bebrenes 
pagastā 4000 eiro apmērā; 
Vladislavam Čižikam, piesķirot 
3940 eiro restorāna “Mežonīgās 
vakariņas nestandarta vietās” 
īstenošanai Tabores pagastā; SIA 
“LAIBAS” tika piešķirts grants 
4000 eiro apmērā pārdošanas 
namiņa īstenošanai Kalkūnes 
pagastā; Artūram Ciršam, piešķirot 
grantu 3701 eiro apmērā projekta 
“Veselīgu suņu gardumu ražošana” 
īstenošanai Maļinovas pagastā.

Noenkuroties plāno Kalkūnes 
pagastā

Dažādu iemeslu dēļ no visiem 
pieteicējiem realizēt projektu 
izdevās tikai vienam pretendentam 
– SIA “LAIBAS”. Jaunie uzņēmēji 
ar pašvaldības atbalstu īstenoja 
ieceri par pārdošanas namiņa 
izveidi. Namiņš ir izvietots 
Kalkūnes pagastā, vietā, kuru plāno 
attīstīt kā laivu pārdošanas un 
apskates vietu. Teritorijā ir pieejams 
dīķis, pietiekoši liels, lai laivas 

varētu izmēģināt. Pašā pārdošanas 
namiņā atradīsies neliels laivošanas 
piederumu veikaliņš, kur plāno 
pārdot duļļus, airus, vestes, enkurus, 
kā arī dokumentu noformēšanas 
vieta. Šeit varēs slēgt līgumus ar 
potenciālajiem partneriem. Tā 
kā SIA “LAIBAS” produkcija ir 
sertificēta, to varēs reģistrēt CSDD. 
“Firmai ir līgums ar CSDD, tādēļ, 
izmantojot pilnvaru, varēsim 
reģistrēt laivas šeit pat uz vietas,” 
skaidro uzņēmuma īpašniece Anna 

Stalidzāne. Teritorijā ir izveidoti 
pamati ražotnes vietai, kur nākotnē 
varētu tapt uzņēmuma izgatavotās 
laivas, jo patlaban tās tiek ražotas 
citviet.

Uzņēmums ražo divu veidu airu 
laivas ar nosaukumiem “LAIBA” un 
“LIDAKA”. Kā skaidro uzņēmēji, 
“LAIBA” būs perfekta izvēle 
nelielām makšķerēšanas misijām. 
Tā ir izgatavota no izturīgas un 
augstas kvalitātes materiāla – stikla 
šķiedras. “LAIBA” ir piemērota 
makšķerēšanai un atpūtai uz 
ūdens. Var droši makšķerēt divatā. 
Tā ir viegla un kompakta laivu 
modele, kuru ir viegli transportēt 
uz automašīnas jumta. Laivā ir 
gaisa pontoni, kas to padara ļoti 
drošu. Papildus pastiprinātas malas 
un trancis ļauj uzstādīt motoru. 
Laiva viegli slīd pa ūdens virsmu, 
gan ar airiem, gan ar motoru. 
Tā ir aprīkota ar airu un duļļu 
turētājiem. Sēdekļi ir aprīkoti no 
Latvijas ražotāja augstas kvalitātes 
mitrumizturīga finiera. “LIDAKA” 
arī tiek izgatavota no stikla 
šķiedras. Tā ir vairāk piemērota 
makšķerēšanai un atpūtai uz ūdens. 
Kā lielo priekšrocību var atzīmēt, 
ka “LIDAKA” ļoti labi slīd pa 
ūdeni un ātri var sasniegt pienācīgu 
ātrumu. Tajā var makšķerēt trijatā.

SIA “LAIBAS” piedāvā lielu 
spektru krāsu gammu, bet pārsvarā 
klienti pieprasa zaļas, zilas un 
pelēkas krāsas laivas. “Nākotnē 
plānojam ieviest divus jaunus laivu 
modeļus – motorlaivas, kuras varēs 
aprīkot ar lielas jaudas motoru, 
līdz 15 h/p (zirgspēkiem),” teic. A. 
Stalidzāne.

Eksports uz Norvēģiju
2021. gada uzņēmums ir 

sācis savu izgatavoto produkciju 
eksportu uz Norvēģiju. Rezultātā 
produkcija tika sertificēta 
Norvēģijā, un pagaidām ir uzsākta 
sadarbība ar vienu partneri. Viena 
no SIA “LAIBAS” priekšrocībām 
ir pievilcīgā cena, kuru spēj 
nodrošināt, pateicoties zemākām 
darbaspēka izmaksām nekā 
ārzemēs, īpaši Norvēģijā. Liela 
interese par viņu ražotajām laivām 
ir arī Lietuvā un Igaunijā.

Grantu konkursa mērķis ir 
popularizēt uzņēmējdarbību, 
sekmēt jaunuzņēmumu izveidi un 
attīstību, popularizēt to radītus 
produktus un pakalpojumus, ka 
arī sekmēt saimniecisko darbību 
Augšdaugavas novadā, tādejādi 
stimulējot jaunu, inovatīvu 
komersantu veidošanos, un veicot 
esošo uzņēmumu inovatīvu 
attīstību Augšdaugavas novada 
administratīvajā teritorijā.

Kopējais granta apjoms ir 
16 000 eiro. Viens saņēmējs nevar 
saņemt vairāk kā 4000 eiro. Grantu 
konkursā var pieteikties fiziskas vai 
juridiskas personas, kas plāno vai 
jau īsteno projektus Augšdaugavas 
novadā. Konkursu parasti ik gadu 
izsludina pavasarī. Aktuālajai 
informācijai par Grantu konkursu 
ikviens var sekot Augšdaugavas 
novada mājaslapā, sadaļā 
uzņēmējdarbība.

Teksts, foto: D. Bitiņš

VESELS ēDIS 
PIE ŠEFA 
ILŪKSTē!

Ilūkstē durvis nupat vērusi ilgi 
gaidītā kafejnīca “Šefa uzkodas”, 
kur patīkamā un sirsnīgā gaisotnē 
vietējie un pilsētas viesi beidzot var 
ieturēt gardu maltīti vai iemalkot 
aromātisku kafiju ar kūkām, ko 
sarūpējis pavārs Ēriks Aleksejevs. 
Viņa gatavotie gardumi novadā 
pazīstami jau labu laiku un rotā 
galdus dažādos pasākumos. 

Ēriks atklāj, ka pusaudža gados 
interesējies par militāro karjeru, 
taču tolaik trūcis informācijas. 
“Uzzināju, ka Latvijā no militārās 
tehnikas nekā nav, un nodomāju 
– nē, vienkārši pa mežiem es 
neskraidīšu. Tā es aizgāju uz 
pavāriem. Turklāt mamma bija 
pavāre, redzēju, kā viņa darbojas,” 
par savu lēmumu jautri teic Ēriks.

Izmācījies Daugavpils 
Tirdzniecības skolā par pavāru, 
Ēriks guva darba pieredzi Rīgas 
restorānos, līdz radās iespēja 
smelties pieredzi Londonā. 

Sākotnējā iecere gadu papelnīt 
naudu ārzemēs ievilkusies uz 
četriem gadiem, toties gūta milzu 
pieredze un arī starta kapitāls sava 
sapņa īstenošanai. Ne vienu dienu 
nav bijis domas tur palikt, jo Ilūkstes 
pusē gaidīja gan ģimene, gan sapnis 
par sava biznesa uzsākšanu.  

“Dzirdēju runājam paziņas un 
cilvēkus, kas atbraukuši no tālienes, 
ka te nav, kur paēst. Te ir, ko 
redzēt, paskatīties, var aizbraukt uz 
Dvietes palieni vai Daugavpils pusi, 

pabraukāt pa Latgali un Sēliju, bet 
īsti nav, kur ieturēt maltīti šajā pusē. 
Tāpēc domāju, ka tas būs mums 
trumpis, tūristiem noteikti patiks,” 
par paša izveidoto kafejnīcu teic 
Ēriks.   

Zīmols “Šefa uzkodas” 
pazīstams jau vismaz trīs gadus, 
jo Ēriks, vēl strādājot Rīgā, 
uzsācis pats savu uzņēmējdarbību, 
piedāvājot galdu klāšanu dažādos 

pasākumos. Viņa gatavotās uzkodas 
jau atradušas savus gardēžus un 
ir ļoti pieprasītas. Pavārs gatavo 
gan aukstās, gan karstās uzkodas, 
apkalpo banketus izbraukumā. 
Kādu laiku tas bija viņa ikdienas 
darbs, bet pamazām brieda doma 
par kafejnīcas izveidi, lai cilvēkiem 
ir, kur atnākt iemalkot kafiju ar 
kūciņu vai kārtīgi paēst.

“Šķita, ka te būs viegli to paveikt. 

Varbūt tāpēc, ka te mani daudzi 
pazīst un mudināja to darīt. Tāpēc 
man tas bija vienkāršs lēmums,” 
atzīst Ēriks.  

Kafejnīcu veidojuši pamazām, 
bez steigas, jo viss paveikts pašu 
spēkiem un finansēm. Ērikam 
lielākais palīgs ir sieva Elīna, kas 
viņu atbalsta it visā. Arī kafejnīcā 
darbojas abi kopā. Kamēr Ēriks 
šiverē pa virtuvi, gatavojot dažādus 
našķus, Elīna uzņem apmeklētājus 
un nodarbojas ar ģimenes 
uzņēmuma mārketinga lietām.  

Tuvākajā apkārtnē praktiski 
nav vietas, kur ieturēt kārtīgas 
pusdienas, tāpēc te būs iespēja 
paēst gan gardi, gan sātīgi. Ir 
iespēja arī pieteikt galdus dažādiem 
pasākumiem, tostarp bērnu 
ballītēm. 

Puisis pieļauj, ka, izpētot 
apmeklētāju interesi un vietējo 
kulināro mantojumu, ar laiku 
ēdienkartē iekļaus arī kādus tieši šai 
pusei raksturīgus ēdienus. Ja kāds 
vēlēsies cepelīnus, arī tie būs. 

“Gribēju uztaisīt tādu riktīgu 
kafejnīcas ēdienu, būs kāds vistas 
šašlika iesmiņš, cūkas ribiņas, 
klasiskie salāti, varbūt arī Cēzara 
salāti, zupiņas, deserti un kāds 
burgers. Kas patīk, tas viss būs 
šeit iekšā ēdienkartē. Tāda klasika 
kafejnīcu pasaulē,” saka pavārs.  

Pagaidām kafejnīca galvenokārt 
darbojas pēc pieteikuma, bet jau 
no 1. februāra te būs pieejama 
pastāvīga ikdienas ēdienkarte. 
Ziemā kafejnīca darbosies no plkst. 
11.00 līdz kādiem 16.00, bet vasarā 
te varēs ielūkoties arī brīvdienās, 
vismaz sestdien noteikti, arī 

darba laiks vasarā būšot ilgāks, 
lai apmeklētāji var izbaudīt siltos 
vasaras vakarus.   

Reizē ar kafejnīcas atvēršanu 
Ilūkstē jau drīzumā būs pieejams 
jauns pakalpojums - kulinārās 
meistarklases, kuru laikā dažādus 
gatavošanas knifus varēs apgūt gan 
lieli, gan mazi. Šādas meistarklases 
Ēriks vadījis jau Rīgā, un tām esot 
liels pieprasījums. 

Meistarklases paredzētas gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. 
Bērni mācīsies izgatavot dažādus 
viņiem tīkamus našķus, piemēram, 
picu, burgerus un pat šokolādes 
fondantu, savukārt viņu vecākiem 
pa to laiku būs vismaz divas stundas 
brīva laika atelpai. Pieaugušajiem 
Ēriks piedāvās apgūt dažādu tautu 
virtuvi, piemēram, itāļu vai franču, 
kā arī dažādus tematiskus ēdienus – 
zivju ēdienus, kārtojumus utt. 

“Man patīk cilvēkiem radīt 
foršu atmosfēru. Un ja vēl paši var 
pagatavot ko interesantu, nevis kā 
mājās uzcept kartupeļus, bet uzcept 
kartupeļus, teiksim, ar kaņepēm,” 
saka pavārs.  

Reizi mēnesī viņš plāno rīkot 
arī brančus, lai cilvēki var atnākt ar 
ģimeni vai draugiem atpūsties. Ar 
laiku te varētu notikt arī pasākumi, 
piesaistot māksliniekus. Iespējams, 
šādiem pasākumiem būs jāmeklē 
arī papildus lielākas telpas.  

“Darba spēks ir, optimisms 
arī nekur nepazūd, tāpēc domāju, 
ka viss būs kārtībā,” saka jaunais 
uzņēmējs.  

Teksts, foto: Inese Minova
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KULTŪRĀ 
BEZ DULLUMA 

NEIZTIKT

Vistrakākās idejas izrādās 
vislabākās, jo īpaši kultūras 
jomā, kur jāpieliek gana daudz 
pūliņu un izdomas, lai pārsteigtu 
un piesaistītu. Naujenes 
Kultūras centra pasākumu 
organizatore Aiga Krute 
atzīst, ka pandēmijas laiks, kas 
sākotnēji šokējis, izrādījies ļoti 
radošs, jo dzima jaunas idejas 
kultūras dzīves iekustināšanai 
pagastā. Tā uzradās Panda 
Sandra un Briedis Nūdolfs, 
bez kuriem Naujene vairs nav 
iedomājama. Abām ar kultūras 
centra vadītāju Olgu Kuzminu 
izveidojies lielisks tandēms. 
Idejas dažkārt atnāk naktī vai 
pastaigas laikā un sākumā šķiet 
pilnīgi nereālas, bet, kopīgi visu 
apsverot, rezultātā sanāk labs 
pasākums.    

Šogad Aiga Krute saņēma 
Augšdaugavas novada 
pašvaldības Pateicības rakstu par 
profesionālu darbu un radošu 
ieguldījumu Naujenes pagasta 
kultūras dzīves organizēšanā.

Ja ne uz skatuves, 
tad kaut kur blakus

“Uz skatuves dzīvoju, kopš 
sevi atceros, varbūt no 3 vai 4 
gadu vecuma,” saka Aiga. Jau 
piecu gadu vecumā vecmamma 
aizvedusi Aigu stāties Krāslavas 
Mūzikas un mākslas skolā. 
Toreiz vajadzējis iziet pirmo 
pārbaudījumu - soļot ritmā 
un dziedāt. Skolotāja Aigas 
vecmāmiņai pateikusi, ka 
meitenei nemaz neesot ritma 
izjūtas, taču viņas pirmais 
vērtējums bija maldīgs. Aiga 
izrādījās talantīga audzēkne, jo 
apguva pat divas programmas 
skolā – klavierspēli un 
saksofona spēli, turklāt kļuva 
arī par solisti ar skanīgu balsi. 
“Man šķiet, ka tur mācījos 
kādus 14 gadus, pabeidzu līdz 
ar vidusskolu. Mana pirmā 
skolotāja bija Olga Grecka. 
Saksofonu mācīja Jānis Greckis, 
man pat bija godalgotas vietas 
Latvijā saksofona spēlē, bet jau 
sen neesmu ņēmusi rokās šo 
instrumentu.” Mācoties mūzikas 
skolā, Aiga dziedāja skolas 
vokālajā ansamblī “Krāslaviņa”, 
piedalījās konkursos kā soliste, 
bija mūzikas skolas pūtēju 
orķestra saksofoniste. Turklāt 
aktīva rosīšanās bijusi ne tikai 
mūzikas jomā. “Esmu tik 
daudz ko sadarījusi, ka visu pat 
neatceros,” jautri teic Aiga. 

Ģimnāzijas laikā viņa aktīvi 
iesaistījās skolēnu parlamentā, 
kopā ar citiem gatavoja dažādus 
skolas pasākumus. Neilgu 
laiku darbojās arī Krāslavas 
amatierteātrī. “Spēlēju, šķiet, 
divās izrādēs, man bija tādas 
histēriskas lomas. Vienā izrādē 
man reāli vajadzēja dauzīt 
klavieres un ar krēslu uzbrukt 
vīrietim. Tas bija forši, visiem 
patika, man arī,” smejas Aiga. 

Vēlme darboties uz skatuves 
un pašai iesaistīties pasākumu 
organizēšanā arī noteica Aigas 
turpmākās profesijas izvēli. 
“Vidusskolā es rakstīju zinātniski 

pētniecisko darbu psiholoģijā un 
vienu brīdi apsvēru domu studēt 
psiholoģiju. Atceros tēmu – 
rakstīju par semiotiku. Man 
ļoti patika tas darbs, nevienam 
citam nepatika, bet man patika. 
Taču zemapziņā vienmēr 
zināju, ka gribu atrasties ja 
ne uz skatuves, tad tai līdzās, 
kaut ko organizējot,” saka 
Aiga. Tieši tāpēc izvēlējusies 
studēt Daugavpils Universitātē 
Mākslas menedžmenta 
fakultātē, kur ieguva mākslas 
projektu vadītāja diplomu. 
Taču visu studiju laiku mūzika 
bija līdzās, spēlējot dažādos 
augstskolas kvartetos, izveidojot 
uz laiku savu grupu un labi vien 
pārzinot pilsētas underground 
mūziku. Nebūdama mūzikas 
fakultātes studente, Aiga 
apguvusi pati dažādu variāciju 
saksofonus - tenoru, basu, 
soprānu, piedalījusies koncertos 
un mūzikas projektos, ir 
uzstājusies kopā ar pazīstamiem 
māksliniekiem – kamerkori “Ave 
Sol”, Ilonu Baģeli, Kristapu 
Krievkalnu un citiem, neilgu 
laiku vadīja Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas jaukto kori, ar 
kuru kopā izgājusi skati atlasei 
uz dziesmusvētkiem. Aiga 
pati raksta mūziku, kuru gan 
nevienam īpaši neatskaņo, jo 
esot ļoti paškritiska. Gandrīz 
divus gadus viņa vadīja ansambli 
“Stage On”, rakstīja kolektīvam 
dziesmu aranžējumus. Arī 
augstskolā viņa aktīvi iesaistījās 
dažādu pasākumu organizēšanā, 
bet praksi izgāja dzimtajā 
Krāslavā, kur bija pasākumu 
organizators Kultūras centrā, 
piedalījās pilsētas pasākumu 
rīkošanā. “Es vispār daudz ko 
protu, varu sev arī kleitu sašūt, 
ja vajag,” jautri teic Aiga. 

Krakovā kā mājās
Runājot par savu profesiju, 

Aiga uzsver, ka tā bija apzināta 
izvēle, turklāt sekoja arī studijas 
maģistrantūrā. “Izvēlējos 
starpkultūru attiecības, jo tur 
bija vārds kultūra.” Jau pirmajā 
kursā bija iespēja doties studentu 
apmaiņas programmā uz Poliju, 
kur viņa pusgadu mācījās 
Jagelonu Universitātē Krakovā, 
apguva visus iespējamos kursus 
un burtiski iemīlējās šajā pilsētā, 
tāpēc studiju noslēgumā nolēma 
turp atgriezties praksē, pati 
uzgājusi prakses vietu Galīcijas 
ebreju muzejā Krakovā. Lai 
tiktu šajā vietā un varētu strādāt 
par gidi, Aiga izstudējusi visu 
ebreju vēsturi. “Mums muzejs 
asociējas ar mierīgu, klusu vietu, 
kur tu aizej, kaut ko paskaties, 
uzzini to, kas interesē. Bet tur 
muzejs ir kas vairāk, tur notiek 
koncerti, ebreju festivāli, tur ir, 
ko darīt. Man tūristu grupas bija, 
sākot ar 80 cilvēkiem un vairāk. 
Tas bija forši, jo attīstīju runas 
mākslu, pilnveidoju savas angļu 
valodas zināšanas, palīdzot 
organizēt koncertus, noderēja 
manas organizatoriskās spējas 
un zināšanas. Paralēli jau 
uzrunā pati vieta, kur atrodas 
muzejs, tas ir ebreju kvartāls 
Krakovā, kur dzīve pati par sevi 
ir interesanta,” aizrautīgi stāsta 
Aiga. Šovasar, dodoties kopā ar 

novada jaukto kori “Latgale” uz 
Krakovu, Aiga neformāli iejutās 
gides lomā, kas viņai lieliski 
padodas, jo viņa zina stāstīt 
ne tikai ebreju vēsturi, bet arī 
palīdz labāk iepazīt šo pasakaini 
skaisto pilsētu.   

Esošā pietura - Naujenes 
Kultūras centrs 

Lai arī darbs Polijā Aigu ļoti 
saistīja, tomēr dažādu apstākļu 
dēļ viņa atgriezās Latvijā, meklēja 
darbu savā profesijā, devās uz 
vairākām darba pārrunām, bet 
izvēle bija par labu Naujenes 
Kultūras centram, kur tobrīd 
kā reiz tika meklēta pasākumu 
organizatore. Nu jau piecus 
gadus Aiga šeit īsteno savas 
radošās idejas. Viņa ar smaidu 

atceras savu pirmo iespaidu, 
ierodoties Naujenes Kultūras 
centrā Locikos. “Mani izvadāja 
pa šo ēku, iegāju zālē ar skatuvi, 
šķita, ka šīs telpas ir daudz 
plašākas nekā Polijas muzejā. 
Mani izbrīnīja, cik te liela zāle, 
jo pagasts man iepriekš asociējās 
tikai ar Naujenes muzeju un tā 
apkārtni, šķita, ka tā arī ir visa 
Naujene. Par Locikiem vispār 
nebiju dzirdējusi. Bet, ieraugot 
šo lielo zāli ar skatuvi, sapratu, 
ka kaut kas nav tā,” joko Aiga. 
Neizsīkstošais humors viņu 
pavada ikdienu, acīmredzot 
kultūras jomā bez tā neiztikt. 
Ne vienmēr viss norit gludi, 
arī pasākumu laikā gadās 
visādi kuriozi un misēkļi, tāpēc 

nepieciešama prasme par visu 
pasmieties, lai darbā neizdegtu. 

Kultūras joma ir nepārtraukts 
radošs process, kur jābūt 
gatavam dažādām situācijām. 
To pierādīja pandēmija, liekot 
arī uz kultūras pasākumiem 
raudzīties citādi, jo kādu brīdi 
klātienē nekas nevarēja notikt. 
Aiga atzīst, ka šis laiks tiešām 
radīja daudz oriģinālu ideju. 
Abas ar Olgu lika prātus kopā, 
kā saglabāt kultūras norises 
ierobežojumu laikā un nezaudēt 
saikni ar iedzīvotājiem. Tā radās 
ideja par pasaku tēliem – Sandru 
Pandu un Briedi Nūdolfu, 
kas, tā teikt, devās tautās ar 
Naujenes pagasta “skanīgo 
ekspresi”. “Pirms kovida mums 
bija standarta pasākumi, taču 
arī tad cilvēki bija jāieinteresē, 
lai nāktu, jo viss ar laiku apnīk. 
Kad sākās kovids, bija šoks, ko 
darīt. Un tad sāka nākt dažādas 
idejas. Tagad, kad ierobežojumu 
nav, nav jēgas atgriezties pie 
vecajiem pasākumiem, jo tie 
nevienu neinteresē, toties var 
likt lietā jaunās idejas. Tieši ar 
to man ļoti patika kovidlaiks. 
Kad vēl es smagās automašīnas 
kravas kastē došos pie cilvēkiem, 
lai uzstātos? Ierastā situācijā 
diez vai. Naujenes pagasts 
ir liels, visus savākt kultūras 
centrā nav reāli, toties pa ceļam 
var daudz vairāk cilvēku salasīt. 
Protams, tas nozīmē arī daudz 
vairāk darba,” saka Aiga un 
piebilst, ka pagaidām idejas vēl 
ir un tās saistās ar Naujeni, bet 
tālāk dzīve rādīs. 

Kultūras darbinieki nereti 
velta darbam vakara stundas 
un brīvdienas, zogot sev 
atpūtas stundas. Jautāta, kā viņa 
izmanto savu brīvo laiku, Aiga 
smejas, ka tāda praktiski nav, 
bet, ja ir, tad labprāt šo laiku 
veltī miegam. “Neesmu cīrulis, 
rīti man nepatīk. Kaut arī ceļos 
uz darbu piecos, man vajadzīgs 
laiks pamosties, paskatīties 
ziņas telefonā, man nepatīk kaut 
kur skriet un steigties, drīzāk 
vienmēr kavēju.” Ilgi pievērsties 
kam vienam viņa arī nespējot, 
tāpēc aizsākts adījums vai lasīt 
nepabeigta grāmata viņas mājā 
esot ierasts skats. Toties ar 
īpašu rūpīgumu viņa kopj savus 
istabas augus, kuru mājās esot 
ka biezs, bet vasarā pagūst kaut 
ko padarīt mazdārziņā pie savas 
mājas Krāslavā, bet ar mēru, 
vien savam priekam. 

Aiga ir gluži kā brīnumnūjiņa 
– ja trūkst dziedātāju korī 
“Latgale” vai dejotāju pagasta 
kolektīvā “Dveina”, viņa 
neatsaka un labprāt iesaistās, tā 
teikt – ja vajag, tad vajag. “Jā, 
mani var nakts vidū piecelt un 
palūgt, es iešu, to es varu. Nu 
varbūt mazliet padusmošos, ka 
naktī uzrāva kājās, bet tas ātri 
pāriet,” smejas Aiga. 

Teksts, foto: Inese Minova
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NEATLAIDĪBA 
ĻAUJ IEGŪT 
PASAULES 
ČEMPIONA

 TITULU 
Šogad Turcijā notikušajā 

pasaules čempionātā armvrestlingā 
Augšdaugavas novada sportists 
Sandris Šedis kļuva par pasaules 
čempionu cīņā ar labajām rokām 
kategorijā līdz 110 kg. Sportists 
atzīst, ka ceļš uz šiem panākumiem 
ilga vismaz deviņus gadus, cītīgi 
trenējoties un sevi disciplinējot. 

Var teikt, ka pašlaik Sandris ir 
viena no spēcīgākajām labajām 
rokām pasaulē. Čempionāta finālā 
viņš cīnījās ar spēcīgu sportistu no 
Ukrainas Oleksandru Iļņitski, ar 
kuru jau iepriekš mērojies spēkiem 
Eiropas čempionātā, pārspējot 
sāncensi. Šoreiz izraut uzvaru un 
“nolocīt” ukraiņu sportistu bijis 
grūtāk, tomēr Sandrim tas izdevies. 

Sandra Šeda kontā ir daudzas 
uzvaras Latvijas posmos, iegūts 
Latvijas čempiona tituls. Pirmo reizi 
panākumi starptautiskajā arēnā gūti 
2018. gadā Pasaules kausā Polijā, 
gadu vēlāk iegūta bronza Eiropā. 
Ar katru gadu panākumi auga. 
2021. gadā un šogad iegūts zelts 
Eiropas čempionātā. Pērn pasaules 
čempionātā Sandris izcīnīja 2. vietu 
ar kreiso un 3. vietu ar labo roku, 
šoreiz traumas dēļ ar kreiso roku 
izdevās iegūt vien sudrabu, toties 
ar labo roku beidzot iegūts zelts 
pasaules čempionātā. 

Ar kuru roku cīnīties, Sandrim 
neesot īpaši no svara, jo abas esot 
vienlīdz spēcīgas, bet rezultāts 
atkarīgs no treniņiem. “Nav svarīgi, 
vai cilvēks ir kreilis vai labrocis, 
treniņos parasti atklājas, kura roka 
dominē vai arī abas ir spēcīgas,” 
saka sportists. 

Izvēle par labu 
armvrestlingam

Sports Sandri aizrauj kopš 
bērnības. Skolas laikā izmēģinājis 
dažādus sporta veidus, spēlējis 
futbolu un basketbolu. “Tā tas 
aktīvais dzīvesveids palicis ar mani. 
10. klasē sāku trenēties kopā ar 

klases biedriem Bebrenē svaru 
zālē. 12. klasē vajadzēja domāt 
par nākamo profesiju, iespēju bija 
daudz, bet sports šķita tuvāks, 
tāpēc iestājos Latvijas Sporta 
Pedagoģijas akadēmijā,” stāsta 
puisis. Sākotnēji gan bijusi doma 
studēt par sporta skolotāju, taču 
rezultātā ieguvis sporta trenera un 
vadītāja sporta jomā diplomu. Pēc 
studijām atgriezies dzimtajā pusē, ir 
sporta organizators Augšdaugavas 
novadā un paralēli Naujenē strādā 
ar audzēkņiem.

Jau akadēmijas pirmajā kursā 

sācis apmeklēt svaru zāli, domājis 
nopietni nodarboties ar fitnesu. 
Kursabiedrs paaicinājis Sandri 
uz armvrestlinga sacensībām, 
kurās viņš iesācēju kategorijā 
palika sestais no 20 dalībniekiem. 
Pēc sacensībām Sandri uzrunāja 
daudzkārtējais Eiropas un pasaules 
čempions Jānis Amoliņš, kurš 
aicināja puisi trenēties savā zālē 
Rīgā. Jau pirmajā treniņā Sandrim 
iepatikās šis sporta veids, un nu jau 
deviņi gadi paiet cītīgos treniņos.  

Sākotnēji Sandris trenējās Rīgā, 
kur bija vienīgā armvrestlinga 

treniņu zāle, taču pašlaik tādas 
iespējas esot daudzviet Latvijā 
- Jelgavā, Saldū, Burtniekos, 
Valmierā un Daugavpilī. Šobrīd 
Sandris trenējas Naujenes Kultūras 
centra sporta zālē, pats veido 
sev programmas, konsultējas ar 
Jāni Amoliņu un citiem Rīgas 
treneriem. “Treniņi notiek 3 līdz 6 
reizes nedēļā, katrs ilgst vismaz trīs 
stundas sporta zālē ar svariem, bet 
reizi nedēļā sparingojam pie galda 
ar audzēkņiem. Pēc sacensībām 
treniņi ir mazliet vieglākā režīmā,” 
skaidro Sandris un piemetina, 
ka sports liek sevi disciplinēt. 
Sandris sevi norobežo no aktīvas 
sociālās dzīves un kaitīgiem 
ieradumiem, seko savam uzturam 
un dienas režīmam. “Nekādu diētu 
neievēroju, bet cenšos izvairīties no 
cukura un pārlieka sāls daudzuma.”  

Vēlas piesaistīt 
vairāk jaunatnes

Sportists uzskata, ka 
armvrestlings valstī kopumā 
attīstās labi, ir daudzi spēcīgi 
sportisti, taču šim sporta veidam 
pietrūkst masveidības. Arī meitenes 
pagaidām aktīvi neiesaistās. Ikdienā 
Sandris vada treniņus jauniešiem 
Naujenē, nopietni ar armvrestlingu 
aizraujas kādi pieci cilvēki, taču 
gribētos piesaistīt vairāk jauniešu un 
bērnu. Lai popularizētu šo sporta 
veidu, tiek rīkotas armvrestlinga 
sacensības gan pagasta, gan novada 
līmenī.  

“Kopumā līmenis valstī ir 
augsts, esam tuvu līderiem pasaulē. 
Pagaidām dominē Kazahstāna, 
Krievija, Ukraina un Bulgārija, bet 
arī mēs esam uz pareizā ceļa, tikai 
jāstrādā. Treniņu sistēma ir ļoti laba, 
ne velti pie mums brauc trenēties 
sportisti no citām valstīm un aicina 
mūsu tiesnešus tiesāt sacensības 
citās valstīs. Atpazīstamība ir, 
jāstrādā uz līmeņa noturēšanu un 
jauniešu piesaisti. Nekas īpašs nav 
vajadzīgs, tikai vēlēšanās strādāt. 
Var droši nākt uz zāli trenēties, te 
visu parādīs un pastāstīs, nekāds 
inventārs pašam nav jāpērk,” teic 
sportists. Turklāt armvrestlings esot 
pateicīgs sporta veids tajā ziņā, ka 

nepastāv vecuma ierobežojumi un 
sākt trenēties var jebkurā vecumā, 
gūstot arī panākumus. Arī pats 
sportists plāno armvrestlingam 
veltīt visu dzīvi. Viņš ir pateicīgs 
par atbalstu Augšdaugavas 
novada pašvaldībai un Latvijas 
Armvrestlinga federācijai, jo tas 
dod iespēju piedalīties sacensībās 
dažādās pasaules valstīs, bet par 
godalgotu vietu ir iespēja saņemt 
arī valsts atbalstu.  

Ar saviem panākumiem Sandris 
kļuva pamanāms plašā mērogā, 
uz attālinātiem treniņiem pie viņa 
piesakās sportisti no visas pasaules, 
jo īpaši no ASV, Nīderlandes, 
Norvēģijas, Vjetnamas un 
Austrālijas. Nodarbības notiek 
individuāli tiešsaistē caur Skype 
vai WhatsApp, Sandris katram 
sūta vingrinājumus, veic korekcijas, 
veido programmas. 

Sandris piedalās armvrestlinga 
projektā Turcijā, aizvadot 
individuālas cīņas ar vienu 
pretinieku, kur mērojas spēkiem ar 
labākajiem pasaules sportistiem  un 
guvis jau trīs uzvaras, bet sapņo tikt 
līdz čempiona titulam. 

Lai arī jau iegūta pirmā vieta 
pasaules čempionātā, Sandris 
plāno šo uzvaru atkārtot. Tuvākās 
sacensības būs janvārī  - turnīrs 
Turcijā, februārī plānots brauciens 
uz turnīru Šveicē, maijā Eiropas 
čempionāts, rudenī pasaules 
čempionāts, pa vidu dažādi Latvijas 
turnīri, bet pagaidām viņš nolēmis 
nedaudz atvilkt elpu. “Beidzot 
pienācis laiks atpūsties pēc diezgan 
aktīva gada, jo šogad bija deviņas 
augsta līmeņa sacensības, sakrājies 
nogurums,” saka sportists. 

***
Šogad Augšdaugavas novada 

pašvaldības pasākumā “Gada balva 
sportā 2022” Sandris Šedis saņēma 
balvu nominācijā “Novada gada 
sportists neolimpiskajos sporta 
veidos”.

Teksts, foto: Inese Minova

DEPOZĪTA 
MAKSU 

VAR
ZIEDOT

 LABDARĪBAI

Turpmāk depozīta maksu 
būs iespējams novirzīt trīs 
dažādām labdarības iniciatīvām 
– Ukrainas bēgļu bērniem 
Latvijā, trūcīgajiem senioriem 
un dzīvnieku patversmēm visā 
Latvijā. Ziedošanas funkciju 
taromātos plānots saglabāt 
visu depozīta sistēmas darbības 
laiku.

8. decembrī “Depozīta 
iepakojuma operators” 
sadarbībā ar labdarības 
organizāciju Ziedot.lv uzsāk 
ziedošanas iniciatīvu “Ziedo 
savu depozītu”, kuras ietvaros 
lietotāji varēs ziedot depozīta 

maksu par nodotajiem dzērienu 
iepakojumiem taromātu tīklā 
visā Latvijā.

Kā veikt ziedojumu 
taromātā?

Veikt ziedojumu taromātā ir 
ļoti vienkārši – kad visi tukšie 
depozīta iepakojumi ir nodoti, 
lietotājam jāspiež uz ekrānā 
redzamās pogas “Ziedot” 
un jāizvēlas viens no trim 
labdarības virzieniem, kuram 
viņš vēlas novirzīt depozīta 
maksu. Sesijas noslēgumā 
nepieciešams apstiprināt 
veikto izvēli, nospiežot pogu 
“Ziedot!”. Jāpiebilst, ka pēc 
divkārtēja apstiprinājuma veikto 
ziedojumu nav iespējams atcelt.

Vienā darbības sesijā 
iespējams ziedot tikai vienam 
labdarības virzienam, taču, ja 
lietotājs vēlas ziedot arī citam 
virzienam, tad iepakojumi 

jānodod vairākos piegājienos, 
katru reizi izvēloties citu 
labdarības iniciatīvu.

Savukārt, ja lietotājs vēlas 
ziedot tikai daļu no depozīta 
maksas, arī tad iepakojumi 
jānodod vairākos piegājienos 
– vienu daļu ziedojot, bet par 
otru daļu saņemot kuponu 
atprečošanai veikalā tāpat, kā tas 
darbojies līdz šim.

Kādiem virzieniem var 
ziedot?

Veicot ziedojumu taromātā, 
depozīta maksu iespējams 
novirzīt trīs dažādām labdarības 
iniciatīvām – Ukrainas bēgļu 
bērniem Latvijā, trūcīgajiem 
senioriem un dzīvnieku 
patversmēm visā Latvijā. 
Līdzekļi, kas tiks ziedoti Latvijā 
nonākušo ukraiņu bērniem, tiks 
izmantoti bērnu pamatvajadzību 
nodrošināšanai – ziemas 

apaviem un apģērbam, veselības 
uzlabošanai un psiholoģiskajam 
atbalstam, skolas piederumu 
iegādei un citām akūtām lietām.

Ziedojot trūcīgajiem 
senioriem, saziedotie līdzekļi 
tiks izlietoti atbilstoši senioru 
vajadzībām, piemēram, zāļu, 
pārtikas un malkas iegādei, zobu 
protēžu apmaksai u.c.

Savukārt dzīvnieku 

patversmēm saziedoti līdzekļi 
tiks novirzīti barības iegādei.

Ziedošanas projekts realizēts 
sadarbībā ar labdarības 
organizāciju “Ziedot.lv”, kas 
uzņēmusies rūpes par saziedoto 
līdzekļu nogādāšanu līdz 
grūtībās nonākušajiem.

Avots: lsm.lv
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■ JAUNATNE

KULTŪRA  ■

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA 

JAUNATNES 
NOSLēGUMA 

PASĀKUMS 2022
 27. decembrī Augšdaugavas 

novada Kultūras centrā Vārpa 
notika Augšdaugavas novada 
jaunatnes 2022. gada noslēguma 
pasākums. Augšdaugavas novada 
pašvaldība godināja visus tos, kas ir 
cītīgi strādājuši, lai jaunatnes darbs 
novadā attīstītos un sniegtu labumu 
jauniešiem.

Apkopojot šī gada veikumu, 
Augšdaugavas novada jaunatnes 
gada noslēguma pasākumā 
pasniedza balvas septiņās 
nominācijās:

Gada brīvprātīgais:
• Iļja Vencels
• Jūlija Opečonoka
• Linda Podniece
• Arnis Ozols
• Jūlija Kuprijanova
• Jekaterina Artemjeva
• Dmitrijs Ivanovs
• Alīna Gerasimova
• Marita Kruglašova
• Valērija Kozjara
• Viktorija Ivanova
• Jeļena Maslova
• Elīza Repkova
• Eva Evelīna Repkova
Gada jaunatnes lietu 

speciālists:
• Zane Ozola
Gada jaunietis:
• Jūlija Margina - Jūlija ir aktīva 

Kalkūnes jauniešu attīstības centra 
jauniete, kura vienmēr ir gatava 
izpalīdzēt, ir jaunu ideju bagāta, 
Eiropas Solidaritātes korpusa 
jauniešu projekta “KOPĀ” 

aktivitāšu īstenotāja un dalībniece;
• Kristīne Grigorjeva - Kristīne 

ir aktīva, mērķtiecīga un radoša 
Višķu pagasta jauniete. Idejām 
bagāta, uzņemas pasākumu 
organizēšanu. Ir Višķu jauniešu 
centra pašpārvaldes priekšsēdētāja, 
iesaistās pagasta un novada mēroga 
pasākumos un projektos;

• Jānis Orlovs - Jānis ir aktīvs, 
mērķtiecīgs, izpalīdzīgs un atsaucīgs 
Naujenes pagasta jaunietis, kurš 
visa gada garumā piedalījās 
dažādās aktivitātēs, pārstāvēja savu 
pagastu novada nozīmes rīkotajos 
pasākumos;

• Jeļena Goršentova - Jeļena ir ļoti 
atbildīga, zinātkāra un mērķtiecīga 
Demenes pagasta jauniete. Piedalās 
visos pasākumos, labprāt palīdz tos 
organizēt un vadīt;

• Margarita Žuka - Margarita 
ir ļoti centīga, daudzpusīga un 
mērķtiecīga Vaboles pagasta 
jauniete. Aktīvi iesaistās pagasta 
un novada mēroga pasākumos 
un projektos. Ir Vaboles 45.gaidu 
vienības vadītājas vietniece;

• Elizabete Dāvidsone - 
Mērķtiecīga, atbildīga, centīga, 
uzņēmīga, atsaucīga, izpalīdzīga 
Ilūkstes jauniete. Klases 
audzinātāja Elizabeti raksturo kā 
vienu no čaklākajiem darba rūķiem- 
lēnām, nesteidzīgi, bez stresa, bet 
pārliecinoši un pamatīgi. Viņa ir 
labs atbalsts, uz kuru vienmēr var 
paļauties!

• Anatasija Zavadska - Motivēta, 
mērķtiecīga, erudīta Skrudalienas 
jaunatnes attīstības centra jauniete 
ar labi attīstām komunikācijas 
prasmēm. Kreatīva, radoša 
personība ar labu stila izjūtu. Spēj 
ieinteresēt līdzdarboties arī citus, 
popularizējot jauniešu iniciatīvu, 
atbildību un lokālpatriotismu.

Gada jaunatnes projekts:
• Kalkūnes jauniešu centra 

aktīvāko jauniešu grupas un 
jaunatnes lietu speciālistu vadītais 
Eiropas Solidaritātes korpusa 
jauniešu projekts “KOPĀ”;

• Augšdaugavas novada 
jaunatnes iniciatīvu projekta 
konkursa “Attīsti sevi” projekts 
– dienas nometne “Izdzīvošanas 
skola”, projekta iesniedzējs biedrība 
“Savai skolai Vabolē”.

Jauniešiem draudzīgākais 
uzņēmums:

• SIA ANTARIS
•  SIA «MeYou.One»
• SIA DEMWood
• Višķu pagasta zemnieku 

saimniecība “Ziediņi”
• SIA Jaunsventes Muiža”
• SIA VN5
Gada jaunatnes pasākums:

• Tabores, Skrudalienas, Salienas 

jauniešu rīkotais pasākums 
“RŪCOŠIE DIVDESMITIE”;

• Kalkūnes, Sventes, Medumu 
jauniešu rīkotais pasākums 
“DRAKULAS DZIMŠANAS 
DIENA”;

• Višķu, Ambeļu, Maļinovas, 
Dubnas jauniešu rīkotais pasākums 
“ZIEMASSVĒTKU VAKARS”.

Gada jauniešu atbalsts:
• Skrudalienas pagasta pārvaldes 

vadītāja Betija Ivanova;
• Kalkūnes pagasta pārvalde;
• Līksnas pagasta pārvaldes 

vadītāja Biruta Ozoliņa;
• Naujenes tautas bibliotēka;
• Pašvaldības aģentūras “Višķi” 

direktors Kaspars Putniņš;
• Augšdaugavas novada 

pašvaldības pedagoģe, karjeras 
konsultante Iveta Repkova.

Apbalvošanas ceremonijā 
piedalījās Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Arvīds Kucins, novada pašvaldības 
izpilddirektors Pēteris Dzalbe, 
novada pašvaldības Izglītības 
pārvaldes vadītāja Janita 
Zarakovska.

Paldies meiteņu trio par 
muzikālā noskaņojuma radīšanu un 
pasākuma vadītājai Inesei Zuģickai 
par pasākuma vadīšanu!

Īpašs paldies Augšdaugavas 
novada pašvaldības domes vadībai, 
novada domes deputātiem, 
Izglītības pārvaldei par atbalstu, 
sapratni un līdzdalību jaunatnes 
politikas attīstībā Augšdaugavas 
novadā. Paldies pagastu pārvaldēm 
par atbalstu, pacietību un sapratni 
ikvienā situācijā.

Olesja Ņikitina,
 Izglītības pārvaldes jaunatnes 

daļas vadītāja

APMĀCĪBAS 
“PĀRDOMU SPĀRNOS” 

KALKŪNES 
JAUNIEŠU

 ATTĪSTĪBAS CENTRĀ

Kalkūnes jauniešu attīstības 
centra organizētā Eiropas 
Solidaritātes korpusa projekta 
“Kopā” ietvaros Kalkūnes 
jauniešu centrā no 27. līdz 28. 
janvārim tiks rīkotas apmācības 
“Pārdomu spārnos” Kalkūnes, 
Medumu un Sventes jauniešiem. 
Projekta «Kopā» galvenais mērķis 
ir izmantojot neformālās izglītības 
metodes saliedēt Medumu, Sventes 
un Kalkūnes pagastu jauniešus 
vienā jauniešu kopienā, sniedzot 
jauniešiem līdzvērtīgas iespējas 
attīstīt sevi un pilnveidot savas 
prasmes. 

Apmācības “Pārdomu spārnos” 
ir pēdējā aktivitāte projekta “Kopā’ 
ietvaros, līdz ar ko viss apmācību 
process būs cieši saistīts ar refleksiju, 
pārdomām un kritisko domāšanu. 
Apmācību laikā ikviens jaunietis 
spēs apzināties savu mācīšanās 
procesu projekta laikā, kā arī 
kopīgi izvērtēt projektu kopumā. 
Kopā ar jauniešiem apmācību laikā 
tiks izvērtēta projekta gaita un 
sasniegtie rezultāti, tiks analizēts 
projekta mērķis un projekta 
uzdevumi. Apmācību “Pārdomu 

spārnos” laikā viss darba process 
balstīsies uz neformālas izglītības 
pamatprincipiem un tiks izmantotas 
dažnedažādas neformālās izglītības 
izvērtēšanas metodes, pateicoties 
kurām projekta darba grupai un 
katram jaunietim, būs iespēja 
ne tikai atskatīties uz paveikto, 
bet arī apgūt pašiem priekš sevis 
padziļinātās refleksijas veidus, 
lai nākotnē katrs no projekta 
dalībniekiem spētu izvērtēt sava 
mācīšanās procesa nozīmīgumu. 

Aktivitātes laikā jauniešiem tiks 
sniegta iespēja arī apgūt jaunas 
prasmes darbojoties ar digitālajiem 
rīkiem, kā arī tiks sniegta iespēja 
izskatīt jaunas projektu iespējas 
turpmākajam gadam.

Sīkāku informāciju par plānoto 
aktivitāti vari saņemt rakstot 
Kalkūnes jauniešu attīstības 
centra jaunatnes lietu speciālistiem 
uz e-pastu natalija.polovaja@
augsdaugavasnovads.lv vai andrejs.
rucko@augsdaugavasnovads.lv vai 
zvanot pa telefonu 284 69 958.

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

Informāciju sagatavoja: 
Kalkūnes jauniešu centra 
jaunatnes lietu speciālists 

Andrejs Rucko

NETRADICIONĀLAJAI 
MODES SKATEI 

IZVēLēTA 
DABAS STIHIJU 

TēMA

Šogad 10. martā Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolā notiks 
netradicionālās modes skate 
– konkurss “Dabas stihijas – 
uguns, ūdens, zeme, gaiss”, kurā 
piedalīties aicināti mākslas skolu 
audzēkņi, jaunrades centru 
kolektīvi un interešu grupas.

Mākslas konkurss tiek rīkots 
kopš 2014. gada ar mērķi 
palielināt bērnu un jauniešu 
interesi par profesionālās ievirzes 
mākslas izglītības iespējām, 
sekmēt  izglītojamo radošo 
domāšanu, māksliniecisko spēju 
un prasmju attīstību. 

Konkursa uzdevums 
ir rosināt mākslas skolu 
audzēkņu radošu pašizteikšanos 
netradicionālās mākslas 
tērpu kolekciju veidošanā, 
pilnveidot audzēkņu pieredzi 
izvēlēties radošā darba tēmu, 
prasmi prezentēt sava radošā 
darba ideju, eksperimentēt 
ar materiāliem un tehnikām, 
izmantojot netradicionālā 
tērpu dizaina izteiksmes 
līdzekļus, pilnveidot pieredzi 
maketu, dekorāciju, tērpu 

veidošanā, apzināties dažādu 
materiālu pielietošanas iespējas 
mākslinieciskajā darbībā, veidot 
māksliniecisku tēlu, attīstīt bērnu 
un jauniešu radošo fantāziju, 
asociatīvo, metaforisku un 
konceptuālo izteiksmi, kā arī 
veicināt sadarbību starp mākslas 
skolām, veidot jaunus, radošus 
kontaktus, veicināt pedagogu un 
audzēkņu profesionālo izaugsmi 
un pieredzes apmaiņu.

Nākamā gada modes skatei 
izvēlēta dabas stihiju tēma. 
Zeme ir vienīgā zināmā planēta, 
kur ir attīstījusies un eksistē 
dzīvība. Uz planētas zemes ir 
visskaistākā daba, kas ir bagāta 
un daudzveidīga. Unikālo 
ainavas mozaīku veido stalti 
meži, plaši lauki, ūdens, birzis, 
pļavas, kalni, jūras, okeāni. 
Daba ir nebeidzama skaistuma 
māte, kura visu laiku mainās un 
atrodas nepārtrauktā kustībā, 
kas ir ieskauta gaisa varā, kur 
koks reaģējot uz tā plūsmu, 
rada šūpošanās mūziku un 
ienes jaunas vēsmas. Ūdens, 
kas klāj lielāko daļu zemes ir 
neatņemama dzīves sastāvdaļa, 
bez ūdens nav iespējama dzīvība 
uz planētas, kas ir spēcīgs un 
trausls vienlaicīgi. Uguns, kas 
izdala karstumu, veidojot atklātu 
liesmu un dot gaismu, siltumu 

un drošību. 
Konkursa dalībniekiem būs 

jāizveido tērpu kolekcija (līdz 
10 tērpiem), izmantojot dažādu 
veidu materiālu, kā arī jāsagatavo 
savu tērpu prezentācija – modes 
šovs. Konkursa dalībnieki tiks 
vērtēti divās vecuma grupās — 
7 līdz 12 gadi un 13 līdz 16 gadi. 
Žūrija vērtēs idejas oriģinalitāti, 
tērpu kolekcijas atbilstību 
konkursa tēmai, autoru radošo 
ideju, meistarību atbilstoši 
vecumposmam, māksliniecisko 
sniegumu, tehnikas sarežģītības 
pakāpi un mākslas darba (tērpa) 
izpildes kvalitāti,  materiālu 
pielietojumu.

Tiks piešķirtas trīs godalgotas 
vietas labākajām kolekcijām 
katrā vecuma grupā. 

Dalībai konkursā jāpiesakās 
līdz 2023. gada 10. februārim. 
Plašāka informācija par 
pieteikšanos un konkursa gaitu 
atrodama konkursa nolikumā 
pašvaldības mājas lapā.

Konkursu atbalsta 
Augšdaugavas novada 
pašvaldība. Konkursa izdevumi 
1750 eiro apmērā iekļauti 2023. 
gada budžetā.
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IZGLĪTĪBA  ■
ŠPOĢU VIDUSSKOLĀ 

AKTĪVI IZMANTO 
JAUNĀKĀS 

TEHNOLOĢIJAS

Špoģu vidusskolā tika īstenots 
digitalizācijas projekts “Špoģu 
vidusskolas materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana mūsdienīgas 
mācību vides un kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanai” materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošanai, 
kurā ieguldīti vairāk nekā 179 
tūkstoši eiro. Investīciju projekta 
īstenošanai Augšdaugavas novada 
pašvaldība līdzfinansējumam ņēma 
aizņēmumu Valsts kasē 49 800 eiro 
apmērā. Kopumā skolā mācās vairāk 
nekā 320 skolēni. Projekta ietvaros 
pilnveidota  materiāltehniskā 
bāze atbilstoši īstenojamajām 
izglītības programmām, nodrošinot 
mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības 
pakalpojumu. Tika iegādāti 
portatīvie datori, planšetdatori, 
interaktīvās tāfeles, mikroskopi, 
projektori, lādētāji planšetēm, 
digitālā meteostacija. Jaunās 
tehnoloģijas tiek izmantotas gandrīz 
visos mācību priekšmetos, bet 
visvairāk eksaktajos priekšmetos kā 
matemātika, bioloģija, ģeogrāfija, 
dabaszinības un arī angļu valoda. 

“Informatizācijas projekts, kurš 
Špoģu vidusskolā tika realizēts 
2022. gadā, ir milzīgs devums mūsu 
skolēniem un viņu zināšanām. 
Kompetenču izglītība praktiski 
nav īstenojama tikai ar tām 
metodēm, ar kurām tika strādāts 
agrāk. Ja runājam par prasmēm, 
kas ir nepieciešamas kompetenču 
izglītībā, viena no svarīgākajām 
ir digitālā kompetence,” skaidro 
Špoģu vidusskolas direktore Ināra 
Ondzule. Pēc viņas teiktā, bērni 
jau no pirmsskolas vecuma ir 
pieraduši pie digitālās pasaules, jo 
gandrīz visiem mājās ir pieejami 
datori, televīzija, telefoni, bet 
skolā šīs iemaņas tiek attīstītas 
tālāk. Pedagogu uzdevums mācību 
procesā ir iemācīt jauniešiem 
pareizi un lietderīgi izmantot 
jaunākās tehnoloģijas. 

Digitalizācija 
mācību priekšmetos

Ģeogrāfijas kabinetā ir pieejama 
jaunā interaktīvā tāfele, neliela 
meteostacija un personīgie datori 
katram skolēnam. Ģeogrāfijas 
priekšmetā tas ļauj izmantot 
digitālās karšu sistēmas. Stundā 
tiek strādāts ar ĢIS sistēmu un 
Google Maps, veidojot dažādas 
kartes. Jānis Suveizda, ģeogrāfijas, 
vēstures un bioloģijas skolotājs: 
“Ģeogrāfijas maize, tā ir karšu 
veidošana. Jaunieši apgūst, kā savu 
materiālu vai pētījumu papildināt 
ar paša veidotu karti. Arī mācās 
analizēt kartes un iegūt informāciju 
no tām. Tagad vairāk izmantojam 
digitālās kartes.” 

Konkrētajā mācību stundā 
jaunieši nodarbojās ar pilsētu 
telpisko zonējumu. Vienā no 
Latvijas pilsētām viņiem bija jāveido 
karte ar sadalījumiem pēc apkaimju 
veidiem – darījumu rajons, 
dzīvojamais rajons, rūpnieciskais 
un citi. Bija jāveic arī ieteikumi, kā 
turpmāt attīstīt pilsētas teritorijas 
un to, kādas problēmas varētu būt 
šajā pilsētā. Darbojoties ar šādām 
kartēm, tiek attīstītas modernās 
pilsētas vai novada plānošanas 

prasmes, un nākotnē jaunieši varēs 
izmantot savas spējas darba tirgū. 
Šāda veida speciālistus gaida gan 
pašvaldības, gan zemes dienests, 
gan statistikas iestādes. “Mēs 
mācāmies eksāmeniem, jo tajos, 
iespējams, arī būs jāveido digitālās 
kartes. Projektos darbi vairāk tiek 
uzdoti digitāli jeb internetā no 
dažādām mājaslapām. Datorā ir 
daudz vieglāk darboties nekā rakstīt 
ar roku. Internetā informācija ir 
labāk uztverama nekā pierakstos, 
jo paspēt visu uzrakstīt ir sarežgīti 
lielā apjoma dēļ. Tā var labāk sekot 
līdzi skolotāja teiktajam, nevis 
domāt par pierakstiem,” teic 12. 
klases audzēkne Gunita. Jauniete 
arī piebilst, ka mācības ar datoriem 
atvieglo izglītības procesu, jo 
internetā var atrast vairāk materiālu, 
turklāt nav jāņem līdz kaudze ar 
pierakstiem. Arī datori nav jānēsā 
līdzi, jo tie atrodas skolā, kur tos 
visus iespējams vienlaicīgi uzlādēt 

projektā iepirktajos lādētājos. Mājās 
no personīgā datora var piekļūt 
saviem failiem un turpināt apgūt 
vielu. Gunita skaidro, ka nākotnē 
plāno iestāties Valsts policijas 
koledžā, kur ģeogrāfija, kas ir viņas 
izvēlētais padziļinātais priekšmets, 
noteikti noderēs.

Arī pamatskolas klašu skolēni 
vielu apgūst ar digitālajām 
tehnoloģijām. Piemēram, angļu 
valodā tiek piedāvāti dažādi 
interaktīvie uzdevumi, kas ir 
pieejami interneta vietnēs. Tos var 
pildīt gan uz interaktīvās tāfeles, 
gan mājās. Šāda pieeja tika aprobēta 
laikā, kad mācības notika attālināti, 
un, kā skaidro angļu valodas 
skolotāja Ludmila Kārkliņa, 
bērniem digitālie uzdevumi ļoti 
patika. Kompetenču izglītības pieejā 
skolotājam pašam ir jāatrod veids, 
kā viņš pasniegs vielu, kas nozīmē, 
ka darba procesā pedagogiem 
jābūt pietiekoši radošiem. Latvijā 

nepastāv nepieciešamā vide, lai 
caur sabiedrību pilnībā iekļautos 
angļu vai vācu valodas apguvē, 
tādēļ digitālie mācību līdzekļi ir 
neaizvietojams palīgs ne tikai 
materiālu meklēšanā, bet arī 
klausīšanās, runāšanas un citu 
uzdevumu veikšanā. 

12. klases audzēknis Jānis: 
“Izmantojot interaktīvo tāfeli, 
iespējams veikt uzdevumus ātri, 
ērti, turklāt procesu var redzēt 
uzreiz, vienā momentā. Nav 
nepieciešamības ilgi pavadīt laiku, 
konstruējot grafikus pašrocīgi. 
Digitālajā vidē var izmainīt mainīgos 
un uzreiz redzēt izmaiņas, kas 
ekonomē laiku.” Interaktīvajā vidē 
iespējams veidot arī nepieciešamās 
tabulas, kā arī izvēlēties jebkādus 
matemātiskos uzdevumus, tikai 
digitālajā vidē. Arī matemātikā 
ir pieejamas dažādas interneta 
vietnes, ar kuru palīdzību iespējams 
atrast dažādus uzdevumus. Kā 
plusu skolnieki atzīmē arī faktu, ka 
liela daļa uzdevumu ir angļu valodā, 
kas noteikti palīdz apgūt šo valodu. 
“Apgūt vielu kļuva interesantāk, un 
uz interkatīvas tāfeles vieglāk var 
saprast, kā tas viss strādā,” rezumē 
Jānis.

Arī bioloģija ir padziļināts 
priekšmets Špoģu vidusskolā, kas 
nozīmē, ka tas tiek apgūts daudz 
nopietnākā un sarežģītākā līmenī. 
Lai varētu īstenot šos mērķus, 
tika iegādāti mūsdienīgi gaismas 
mikroskopi. Šajos mikroskopos ir 
pieejamas dažādas jaunas funkcijas, 
tostarp pieci dažādi palielinājumi, kā 
arī ar diafragmu ir iespējams regulēt 
gaismas plūsmu. Skolēniem tas 
ļauj daudz nopietnāk sagatavoties 
turpmākajām studijām augstskolās. 
Kā skaidro bioloģijas skolotāja 
Anna Vasiļjeva, izmantojot 
pie tāfeles pieslēgto digitālo 
mikroskopu, kas objektu attēlo 
3D formātā, ar izglītojamajiem 
iespējams apspriest ainu, kura 
redzama uz ekrāna.

Ar dronu un kameru 
iepazīst apkārtni

Projekta ietvaros tika iegādāts 
arī drons un kamera. Jaunieši 
interešu izglītības pulciņa 
“Novadpētniecība” ietvaros 
iemācījušies ar to lidot un filmēt. Pēc 
kadru uzņemšanas jaunieši veido 
kartes. Drons ļauj pētīt arhitektūru, 
kultūrvēsturiskos objektus un 
ielas. Vēlāk jaunieši darbojas 
ar uzņemtajiem materiāliem, 
izmantojot diezgan sarežgītas 
video apstrādes programmas. 
Fotogrāfijas un dokumentēšanas 
pulciņā jaunieši aktīvi izmanto 
kameru, lai atspoguļotu skolas 
dzīvi. Turpina direktores vietnieks 
izglītības jomā un vēstures 
skolotājs Jānis Briška: “Viss, kas 
tiek iegādāts, vienmēr tiek iegādāts 
pēc izvērtējuma par to, kas bērniem 
ir nepieciešams, kādas ir viņu 
intereses,  vai jaunieši gribēs strādāt 
ar šīm tehnoloģijām. Kompetenču 
izglītības pamatā ir ielikts princips, 
ka jaunietis pats nonāk pie 
rezultāta, bet skolotājs viņu ievirza, 
parādot sasniedzamo rezultātu un 
soļus, kā to sasniegt. Tehnoloģiskā 
bāze Špoģu vidusskolā ļauj šos 
mērķus sasniegt ne tikai ātrāk, bet 
arī kvalitatīvāk, kas būs nopietns 
ieguldījums, stājoties augstskolā, 
kā arī turpmākajās darba gaitās, kur 
būs nepieciešams strādāt ar augsta 

līmeņa aprīkojumu. Skolēniem būs 
skolotāja virzīta, bet tomēr sava 
pašvadības pieredze, kā rīkoties un 
sasniegt rezultātu.” 

Liela loma ir kolektīvam
Pēc I. Ondzules teiktā liela 

loma jauno tehnoloģiju apguvē 
Špoģu vidusskolā ir pedagogu 
kolektīva spējai apmācīt un palīdzēt 
viens otram un saprast, kā tieši 
mācību procesā izmantot iegūtās 
tehnoloģijas, jo mācību materiāli 
kompetenču izglītībā ir nepietiekoši: 
“Tālāk sekoja skolotāju individuāls 
darbs ar materiālu meklēšanu. Tas ir 
milzīgs papildus slogs un negulētās 
naktis. Bet vēlāk tas vainagojās ar 
gandarījumu par iemācīto vielu. 
Kad redzi, ka bērnam staro acis, 
skolotājs aizmirst, ka viņš nav 
gulējis, bet ir gatavojis interaktīvos 
materiālus.” Vairāki skolēni, 
kuri pašvadīti strādā papildus 
kāda mācību priekšmeta apguvē, 
labprāt atbalsta skolotājus un 
ierosina skolotājiem izmantot 
dažādus interesantus materiālus un 
paņēmienus darbā ar tehnoloģijām. 
Atsaucību ir guvuši jaunāko klašu 
skolēnu pasākumi, izmantojot 
tehnoloģijas gan klases ietvaros, 
gan rīkojot pasākumus vairākām 
klasēm kopā. Aprīkojums aktu 
zālē - lāzera projektors, motorizēts 
ekrāns, planšetes - ļauj ātri un ērti 
dažādot pasniedzamo informāciju, 
prezentācijas, uzdevumus un radīt 
vēlmi skolēniem aktīvi darboties. 

Ināra Ondzule: “Mēs nebūtu 
varējuši par šādu projektu pat sapņot 
un saviem spēkiem iegādāties, ja 
mūs neatbalstītu Augšdaugavas 
novada pašvaldība. Milzīgs paldies 
novada domes deputātiem, kuri 
balsoja par šo projektu. No skolas 
saimes izsaku pateicību Attīstības 
pārvaldes vadītājai Vitai Rūtiņai, 
kā arī Tehnologiju nodaļas 
vadītājam Ivaram Smanam un 
visiem, kas sniedza konsultācijas 
jauno tehnoloģiju apguvē! Paldies 
Špoģu vidusskolas skolotājiem, kas 
ar sirdsdegsmi strādā un apgūst 
jaunās tehnoloģijas. Nebaidīsimies 
no jaunā, kas ienāk mūsu dzīvē, 
jo skolotājs vienmēr ir pratis tikt 
galā ar visām grūtībām, tādēļ tiksim 
galā arī ar kompetenču izglītības 
izaicinājumiem! Galvenais, lai tas 
viss ir mūsu bērnu nākotnes vārdā.” 

Veiksmīgi realizē arī 
“RoboNet” projektu

Vienlaicīgi ar pašvaldības 
atbalstīto digitalizācijas projektu 
2022. gada nogalē skola saņēma 
arī Latgales reģiona attīstības 
aģentūras projekta, kuru 
līdzfinansē Eiropas Savienība, 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 
“IT programmēšanas un robotikas 
kompetenču attīstīšana pārrobežu 
reģiona skolās Latgalē, Visaginā un 
Ignalinā” - “RoboNet”,  ietvaros 
iegādātos robotu komplektus, 
3-D printeri, lai palielinātu skolas 
spējas apgūt IT programmēšanas 
un robotikas kompetences. 
Iepazīstoties ar jauno aprīkojumu 
un tiekoties ar Latgales reģiona 
attīstības aģentūras direktoru 
Māri Bozoviču, bērni izrādīja lielu 
interesi, kas apliecina, ka praktiskās 
nodarbības IT programmēšanā un 
robotikā skolēniem ir ļoti gaidītas.

Teksts: Dainis Bitiņš
Foto: Inese Minova
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ĻAUTIES SAPNIM 
NEKAD 

NAV PAR VēLU
Uz zila audekla cits pēc cita 

uzplaukst krāsaini ziedi. Leontīna 
Tamane uz paletes jauc akrila 
krāsas, kas jau pēc mirkļa pārtop 
maigās ziedlapiņās. Mājās pamazām 
krājas viņas veidotās gleznas, kurās 
redzamas dažādas dabas ainavas un 
ziedi. Tieši ziedi esot pašas sirdij 
vistuvākie – tie saplaukst ne tikai 
uz audekla, bet vasarā ieskauj arī 
māju. Gleznošana ir Leontīnas sens 
sapnis, kuru īstenot saņēmusies 
vien pavisam nesen.  

Kad dzīve sagriežas otrādi
Viss Leontīnas darba mūžs ir 

pagājis Ilūkstes pusē. Ieguvusi 
agronoma izglītību Višķu 
sovhoztehnikumā, Leontīna sāka 
darbu kolhozā “Lāčplēsis”, te 
arī izveidojusi ģimeni. Taču kāds 
nelaimes gadījums darbā apgriezis 
dzīvi kājām gaisā. Apkopjot no 
rīta kūtī lopus, Leontīna dabūja 
nopietnu kājas traumu. Diemžēl 
ārsta uz vietas nebija, palīdzība 
savlaicīgi netika saņemta un kaut kas 
aizgāja greizi – kājā sākās gangrēna, 
Rīgā tika veikta kājas amputācija. 
Tas pilnībā izmainīja toreiz jaunās 
sievietes dzīvi, jo bija no jauna 
jāmācās staigāt, aprast ar kājas 
protēzi. Bija ļoti grūti piecelties 
kājās un noturēt līdzsvaru. Taču 
dzīve neapstājās, turklāt Leontīnai 
jau bija vecākā meitiņa Iveta, bet 
vēlāk pasaulē nāca Ērika. “Nebija 
daudz laika domāt, vajadzēja iet 
un darīt. Kā tu bērniem iemācīsi 
strādāt, ja pati sēdēsi vagas galā 
un komandēsi? Jāņem pašai kaplis 
rokā un jāiet. Jaunībā ir vairāk 
spēka un enerģijas, nebija laika 
krist izmisumā,” stāsta Leontīna. 
Viņa strādājusi dažādus darbus, 
arī kolhoza kadru daļā, bet drīz 
vien padomju saimniecības izjuka. 
Tieši tajā laikā Leontīnu ievēlēja par 
invalīdu biedrības priekšsēdētāju, 

šajā amatā viņa darbojās vairāk nekā 
25 gadus, izveidoja dienas aprūpes 
centru “Fēnikss” cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, ko vadīja līdz 
pat aiziešanai pensijā. 

Iejusties cita ādā ir grūti
Tikai pats uz savas ādas izbaudot, 

ko nozīmē būt invalīdam, ciest 
sāpes un mēģināt pielāgoties dzīvei, 
cilvēks var saprast sev līdzīgos un 
censties palīdzēt, teic Leontīna. Šī 
atklāsme gan nav nākusi uzreiz. 
Tikai mūsdienās ir mainījusies 
sabiedrības attieksme kopumā pret 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
daudz uzmanības veltīts šo cilvēku 
integrēšanai sabiedrībā, bet sākums 
bijis pavisam smags. 

Sākot vadīt invalīdu biedrību, 
Leontīna kopā ar sociālajiem 
darbiniekiem apbrauca visu 
bijušo Daugavpils rajonu, apzinot 
cilvēkus ar invaliditāti un viņu 
problēmas. Augstskolā “Attīstība” 
ieguva sociālā darbinieka un 
pedagoga diplomu. Mācībām 
veltītais laiks ļoti daudz devis pašas 
izaugsmei, ļāvis iepazīt sociālos 
darbiniekus, ar kuriem izveidojās 
labas attiecības un sadarbība. Pēc 
kāda laika Ilūkstē tika izveidots 
dienas aprūpes centrs “Fēnikss”. 
“Sabiedrība var mainīties, bet tā ir 
jāpieradina pie tā, ka mēs tādi esam. 
Kad sāku strādāt “Fēniksā”, gāja 
visādi. Mēs, invalīdu pulciņš, izejam 

uz ielas, cilvēki sākumā atskatījās. 
Bet mēs visi esam sabiedrības daļa, 
mums visiem ir tiesības uz dzīvi 
un darbošanos. Kā mēs to varam, 
tā darām,” saka Leontīna. Līdz ar 
dienas aprūpes centra darbības 
uzsākšanu pamazām sāka veidoties 
arī sabiedrības izpratne, cilvēki sāka 
pierast un uztvert to citādāk, kā 
pašsaprotamu lietu, taču sākums 
nebija viegls.  

Leontīna pabijusi daudzās valstīs, 
kur smēlusies pieredzi arī darbā ar 
invalīdiem un sabiedrību. Brauciena 
laikā Francijā bijusi iespēja 
noskatīties kādā konkursā galveno 
balvu ieguvušu dokumentālu 
filmu par cilvēku ratiņkrēslā, kurš 
garāmgājējiem lūdz izņemt ar viņa 
karti naudu bankomātā, jo pats 
tam nevar piekļūt klāt pakāpienu 
dēļ. Dažu ierēdņu dzirdētā saruna 
lika nojaust, ka viņi nav sapratuši 
šīs filmas jēgu un kāpēc tā ieguvusi 
balvu. “Pirmā reakcija bija – kā 
cilvēks, kurš strādā tādā jomā, 
var nesaprast šo filmu. Bet tad 
nodomāju – viņi taču nevar iejusties 
šī cilvēka ādā, jo nav paši izbaudījuši 
situāciju, ka nevar piecelties no 
krēsla un paspert kaut soli. Mēs 
gaidām, ka mūs sapratīs, bet mēs 
to nedrīkstam gaidīt, mums ar savu 
dzīves piemēru jāpierāda, kāpēc 
mēs kaut ko nevaram sasniegt un 
ar kādiem līdzekļiem to darīt. Pēc šī 
brauciena es ilgi un daudz ko dzīvē 
pārvērtēju. Tikai ja pats esi invalīds, 
tad vari daudz labāk saprast sev 
līdzīgos. Kad biji vesels un varēji 
iet un skriet, bet pēkšņi apstājies un 
vairs nevari, tas ir smagi. Veselajiem 
to saprast grūti, jo no tevis gaida kā 
no vesela cilvēka un vēl vairāk,” teic 
Leontīna Tamane. Tieši tāpēc savu 
dzīvi viņa veltījusi, lai palīdzētu 
citiem invalīdiem. Kādu laiku šos 
jautājumus risinājusi, arī būdama 
Ilūkstes domes deputāte. 

Krāsas dziedē dvēseli
Pirms sešiem gadiem Leontīna 

Tamane nolēma doties pelnītā 

atpūtā, lai uzlabotu veselību 
un pārējo laiku veltītu ģimenei. 
Darbošanās pietiek arī pensijā, jo 
ir jāapkopj sava māja un dārzs, var 
beidzot izbaudīt mieru un klusumu. 
Taču gluži prom no invalīdu 
biedrības darba viņa nav. Invalīdu 
biedrības „Ildra” vadītājs Valdis 
Miltiņš pamudinājis beidzot ķerties 
pie otām un krāsām, lai īstenotu 
dzīvē savu seno sapni. Leontīna 
atzīst, ka agronoma darbs viņu 
nekad tā īsti nav saistījis. Jau kopš 
bērnības viņai paticis zīmēt, skolā 
bijušas apzīmētas visas burtnīcas. 
“Bērnībā bija doma iet mācīties 
uz Rēzeknes Mākslas vidusskolu, 
bet vecāki tolaik neko nezināja 
par to, nokavēju ar dokumentu 
iesniegšanu un skatījāmies, kas 
tuvāk. Tā kā dzīvojām laukos, tad 
nolēmām, ka jāiet uz Višķiem par 
agronomu. Lauki man nebija sveši, 
bet tas nebija sirds darbs,” saka 
Leontīna. 

Ja vajadzētu tagad izvēlēties 
nākamo profesiju, Leontīna 
to noteikti saistītu ar mākslu 
un gleznošanu. Pašlaik viņas 
galvenais skolotājs ir internets, 
kur Leontīna atrod daudz vērtīgas 
informācijas. Pagaidām Leontīna 
mācās gleznot ar akrila krāsām, bet 
sapņo izmēģināt arī citas tehnikas. 
Iepriekš aizrāvusies ar dažādiem 
rokdarbiem, audusi lakatus, pinusi 
no avīzēm grozus, arī to visu 
apguvusi, būdama pensijā un 
smeļoties informāciju internetā. 
Tomēr gleznošana ir sirdij tuvāka. 
Tai viņa ļaujas, kad ir laba pašsajūta 
un iedvesma. Ne visi darbi izdodas 
no pirmās reizes, dažus ir nācies 
pārtaisīt. Leontīnas Tamanes darbi 
jau pabijuši arī izstādēs. Šovasar 
Raiņa mājā Berķenelē bija skatāma 
invalīdu biedrības “Ildra” projekta 
“Arī mēs to protam!” darbu izstāde, 
tajā varēja aplūkot gan Leontīnas, 
gan biedrības dalībnieku darbus.    

Teksts, foto: Inese Minova

ATKALSATIKŠANĀS 
PRIEKS 

ZIEMASSVēTKU 
BALLē

14. decembrī Ilūkstes Kultūras 
un mākslas centrā notika 
Augšdaugavas novada invalīdu 
biedrības “Ildra” rīkotā gada 
noslēguma balle, kas pulcināja 
cilvēkus ar īpašām vajadzībām no 
visa novada, lai viens otru labāk 
iepazītu, izdejotos un atpūstos. 
Šoreiz pasākuma tematika bija 
kaklasaites, kas tika apspēlētas gan 
dažādos suvenīros, gan svētku 
dalībnieku tērpos un pat kulinārijas 
meistardarbos. 

Biedrības vadītājs Valdis Miltiņš 
izteica gandarījumu, ka izdevies 
satikties ļoti kuplā pulkā un šī 
satikšanās bija ļoti gaidīta, jo kādu 
laiku pasākumi nenotika covid 
ierobežojumu dēļ. Viņš pateicās 
pašvaldībai par atbalstu dažādu 
biedrības projektu īstenošanai. “Šis 
mums bija ļoti radošs gads, mēs 
nodarbojāmies ar zīmēšanu, ēdienu 
gatavošanu. Mums bija organizētas 
divas izstādes – Berķenelē un 
Nīcgales pagastā. Mums bija divi 

ēdienu gatavošanas pasākumi un 
viens vēl notiks, tāpēc aicinu čaklāk 
iesaistīties.”  

Sveicot klātesošos, 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Aivars Rasčevskis vēlēja visiem 
stipru veselību, sapņu un cerību 
piepildīšanos.

Pašvaldības Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova pauda 
prieku, ka gads noslēdzās 
mierīgā gaisotnē un nekas 
netraucēja visiem satikties. Viņa 
izteica gandarījumu, ka šoreiz 
pasākumam pievienojušās jaunas 
struktūrvienības, kas izveidotas 
novadā deinstitucionalizācijas 
procesa ietvaros, proti, Nīcgales 
un Pašulienas grupu dzīvokļu 
iemītnieki, Ilūkstes dienas centra 
“Fēnikss” specializēto darbnīcu 
dalībnieki, Skrudalienas dienas 
centra apmeklētāji un jau otru 
gadu piedalās Višķu dienas 
aprūpes centra apmeklētāji. Īpašu 
paldies viņa veltīja sociālajiem 
darbiniekiem, kas ikdienā iegulda 
milzu darbu un palīdzēja sarūpēt 
arī šos svētkus. “Pašu dārgāko un 
svētāko es jums novēlu veselību, 

jo bez tās mēs nevaram nekur. 
Lai Ziemassvētki katram būtu 
mierīgi, skaisti, silti un lai tie nav 
vientuļi,” vēlēja A. Jegorova. Par 
veiksmīgo sadarbību un atbalstu 
Valdis Miltiņš dāvāja Sociālā 
dienesta vadītājai biedrības bijušās 
ilggadējās vadītājas Leontīnas 
Tamanes veidoto ziedu gleznu. 

Pasākuma dalībnieki ballei 
bija sarūpējuši dažādus roku 
darinājumus, izceļot galveno 
tēmu – kaklasaiti. Šis aksesuārs 
rotāja gan apsveikuma kartiņas un 
pašu izgatavotās rotaļlietas, gan 
izmantots floristikas darbos un 
pat tika prezentēta ēdama šlipse 
līksniešu gaumē – kaklasaites formā 
pagatavoti salāti. Darbu autori 
pateicībā saņēma no biedrības 
vadītāja praktiskas dāvanas – 
spilvenus un 2023. gada kalendārus. 

Ar milzu prieku visi klātesošie 
iesaistījās dejās un rotaļās, ko 
sarūpēja pasākumu vadītājs un 
muzikants Artūrs Lapa.

Teksts, foto: Inese Minova 
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PERSONĪBA  ■

KONKURSS   ■
PIRMO REIZI

 SUBATē 
TIKS PASNIEGTA 

KOKA ARHITEKTŪRAS 
BALVA

 “GODA ZĪME”
Subates pilsētu pašā Lietuvas 

pierobežā dzejnieks Imants 
Ziedonis savulaik nosaucis par 
vienu no skaistākajām vietām 
Latvijā. Viņa minētais neparastais 
pilsētas gars ir tās mazstāvu 
koka apbūve, kas rindojas gar 
šauru un līkumotu ieliņu malām. 
Tā veidojusies laikā no 16. līdz 
19. gadsimtam. Tā kā Subate 
ir daudznacionāla pilsēta, katra 
no tautām ienesa savu akcentu 
pilsētbūvniecībā, ko var redzēt arī 
dažādajos logu rāmju griezumos, 
slēģu formās, durvīs un lieveņos. 
Skaisti grebtas logu ailes un slēģi 
ir vecticībnieku mantojums. Divās 
ielās saglabājušies arī senā bruģētā 
ceļa posmi. 

Pilsētas vēsturiskais centrs ir 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
piemineklis. 

Diemžēl līdz mūsdienām senākā 
laika koka apbūve ir zaudējusi daļu 
savas vēsturiskās vērtības. Tam par 
iemeslu ir gan padomju iekārtas, 
gan arī mūsdienu privātīpašnieku 
nesaudzīgā attieksme pret 
kultūrvēsturisko objektu 
saglabāšanu.

Pirms 15 gadiem tika izveidots 
buklets par Subates vēsturiskā 
centra koka arhitektūru. Kopš tā 
laika daudzas ēkas jau ir zudušas. 
Daļa ēku ir pārbūvētas, zaudējot 
savu vēsturisko nozīmību, daudzas 
pamazām iet bojā laika zoba 
skartas, tikai daži īpašnieki cenšas 
saglabāt ēku pirmatnējo izskatu, to 
nedaudz uzlabojot un uzspodrinot. 

Lai godinātu šos ēku saimniekus 
un mudinātu arī citus pievērst 
uzmanību seno ēku saglabāšanai, 
Subatē pirmo reizi šogad tiks 
pasniegta pilsētas koka arhitektūras 
balva “Goda zīme”.    

Subates kultūras un tūrisma 
darba organizatore Gunta Okmane 
atzīst, ka ideja par goda zīmes 
izveidi nākusi no tūristiem, kuri 
apbrīno seno koka apbūvi un 
ierosināja godināt iedzīvotājus, 
kas cenšas saglabāt kultūrvēstures 
vērtības, apsaimniekojot savas ēkas. 
Tā arī radās ideja rīkot konkursu un 
jau pērn izveidota pati balva. 

Pirmajam konkursam ir 
izraudzītas 28 koka ēkas. Konkursa 
komisija pašlaik izvērtē visus 
nominantus un lemj, kuram 

šoreiz tiks pasniegta balva. 
Izvērtēšanā tiek ņemti vērā dažādi 
kritēriji, piemēram, vai ēka ir 
saglabāta autentiska vai atjaunota. 
“Skatāmies logu ailes, aizvērtņus, 
durvis, visu ēku kopumā, jo nevar 
vienkārši pateikt – tev logi skaisti, 
tu esi pelnījis, jābūt kopainai 
labai. Protams, nav saglabājies 
viss vēsturiskais, bet mēs gribam 
saglabāt koka arhitektūru tieši tādu, 
kāda tā ir vēsturiski. Piemēram, 
logam jābūt četrām vai sešām 
rūtīm nevis tukšam bez rūtojuma. 
Durvis var būt ar kādu skaistumiņu 
vai griezumu. Ja tie ir logi, tad labi, 
ja būtu aizvērtņi un eņģītes. Tas, 

protams, prasa naudu, nav viegli un 
lēti, bet vispirms ir jābūt gribēšanai 
to visu darīt,” teic Gunta Okmane.  

Uz apbalvošanas pasākumu 
februārī tiks aicināti visi nominanti, 
jo ir iecere to rīkot kā informatīvu 
pasākumu, lai ēku īpašniekiem 
sniegtu plašu informāciju par 
iespējām saglabāt savu īpašumu, 
par dažādiem atbalsta veidiem un 
sadarbību, kā arī sākt diskusiju par 
šo tēmu. 

Gunta Okmane cer, ka konkurss 
liks cilvēkiem aizdomāties par savu 
mājokļu saglabāšanu vēsturiskā 
izskatā. Iespējams, šāds konkurss 
kļūs par tradīciju un tiks rīkots reizi 

divos gados. 
“Daudzi māju īpašnieki savas 

ēkas pārveido, remontē, nesaņemot 
informāciju, kā to darīt pareizi, 
varbūt ir informācijas trūkums, 
nav pietiekama informācijas aprite, 
kur uzzināt, vai drīkstu šādus 
logus likt vai šādā krāsā krāsot 
māju. Domāju, ka mums trūkst 
šādas informācijas novadā, Subatē 
noteikti, tāpēc vajadzētu rīkot 
biežāk šādus seminārus,” saka 
G. Okmane. Viņa cer, ka goda 
zīme kaut nedaudz pievērsīs visas 
sabiedrības uzmanību un mudinās 
kādu darboties, būt lepnam par savu 
pilsētu, novērtēt tās skaistumu. “Un 
mums šis skaistums jāsaglabā kopā 
ar Augšdaugavas novadu, Subates 
pārvaldi, Nacionālo kultūras 
mantojuma pārvaldi. Mums ir kaut 
kas jādara, ja mēs gribam dzīvot 
savādāk un interesantā pilsētā.”  

Daudzas koka ēkas Subatē 
ir pamatīgi nolaistas, viena no 
tām ir ēka Domes ielā, kas agrāk 
bijusi ebreju bodīte. Daļa ēkas 
ir apdzīvota, otrai ēkas daļai jau 
sašķiebies jumts. Gunta prāto, ka 
sadarbībā ar ebreju kopienu varētu 
šo ēku atjaunot un ar laiku tajā 
izveidot ebreju muzeju. Kādreiz 
ēka ir bijusi ļoti skaista. Par to 
liecina greznās logu ailes. Gan šai, 

gan citām ēkām logu apmales rotā 
izgrebtas saulītes, kas kalpoja kā 
aizsardzības zīmes. Kāda cita ēka 
ievērojama ar sirsniņu rotājumu 
logu ailē, tādi esot tikai šai vienīgajai 
mājai. 

Subatē jau iepriekš rīkoti plenēri, 
kuru laikā mākslinieki ir gleznojuši 
seno koka apbūvi. Viena no šo 
plenēru dalībniecēm jelgavniece 
Inta Paulsone kļuva par goda zīmes 
autori. 

Pirmajam konkursam ir 
izgatavotas desmit goda zīmes, 
kuras paredzētas piestiprināšanai 
uz mājas fasādes. Zīme simboliski 
ataino seno logu ar sešām rūtīm, 
kurās spoguļojas Sēlijas karoga 
krāsas.

“Arī pašu zīmi mēs izstrādājām 
konkursā, kurā piedalījās gan īsti 
mākslinieki ar pieredzi, gan skolēni 
no novada mākslas skolām. Žūrija 
visus izvērtēja un par labāko atzina 
Intas Paulsones darbu. Domāju, ka 
šī zīme ļoti labi ataino tās mērķi un 
mūsu visu kopīgo mērķi - saglabāt 
koka apbūvi Subatē,” teic G. 
Okmane. 

Teksts, foto: Inese Minova

VISU DZĪVI 
SKOLAS ZVANA 

TUVUMĀ

Atskanot skolas zvanam 
Medumu pamatskolā, tas reizē skan 
arī pagasta bibliotēkā, kas atrodas 
skolas paspārnē. Bibliotekāre 
Aelita Kožemjakina, novadījusi 
latviešu valodas stundas skolā, 
dodas uz nākamo darba cēlienu un 
līdz vakaram gremdējas grāmatu 
pasaulē. Pēc stundām te ielūkojas 
pašas audzēkņi, nāk arī vietējie 
ļaudis pēc jaunas lasāmvielas un pie 

viena aprunāties, dalīties jaunumos. 
Pēc 30 skolā nostrādātiem gadiem 
šeit Aelita jūtas kā savdabīgā oāzē, 
kur darba ir pietiekami, bet reizē 
var izbaudīt klusumu. 

Aelita Kožemjakina ir dzimusi 
Ilūkstē, kur pavadīta bērnība 
un skolas gadi. Pēc vidusskolas 
prātojusi, ko darīt tālāk. Sākumā 
nebijis drosmes stāties augstskolā, 
tāpēc gadu nomācījusies Rīgas 
pionieru vadītāju skolā. Kādu 
laiku iegūtās zināšanas noderēja, 
strādājot Ilūkstes pionieru namā 
un vēlāk Dvietes pamatskolā 
par pionieru vadītāju, taču ātri 

sapratusi, ka šī joma nesaista. 
Aelita iestājās neklātienē Liepājas 
Viļa lāča pedagoģiskajā institūtā 
un ieguva sākumskolas pedagoga 
izglītību. Pēc dēla piedzimšanas 
Dvietes skolā vairs neatgriezās, 
bet saņēma piedāvājumu nākt 
strādāt uz Medumu vidusskolu. 
“Tolaik pat nezināju, ka ir tādi 
Medumi, atbraucu iepazīties un 
paliku šeit. Skola toreiz tikai sāka 
strādāt ar latviešu valodas mācību 
programmu, bērnu bija daudz,” 
stāsta Aelita. 
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Diemžēl ar gadiem 
demogrāfiskā situācija visā valstī 
aizgāja uz leju, skolēnu skaits 
saruka. Medumu pamatskola 
kļuva par Sventes vidusskolas 
programmu īstenošanas vietu 
“Medumi”, kur šobrīd mācās 12 
skolēni un 9 pirmsskolas vecuma 
bērni, skolā ir tikai 3. un 5. klase. 
Viens skolas stāvs nodots Medumu 
speciālās pamatskolas vajadzībām. 
“Bija jādomā, kā iztikt līdz pensijai. 
Ja esi te iesakņojies, negribas nekur 
braukt prom,” saka Aelita. Turklāt 
pēc 30 gadiem pedagoga darbā 
jutusies nogurusi un sevi izsmēlusi, 
gribēja pārmaiņas, tāpēc pirms 
gada labprāt pieņēma piedāvājumu 
vadīt pagasta bibliotēku pensijā 
aizgājušās bibliotekāres vietā.  

“Domāju, ka tā nav nejaušība. 
Bibliotekāra darbs mani saistījis 
visu dzīvi, jo bērnībā apmeklēju 
Ilūkstes bērnu bibliotēku, kur 
strādāja mana krustmāte. Es gāju 
ne tikai pēc grāmatām, man patika 
pastaigāt un skatīties, kā krustmāte 
šķirsta formulārus, izsniedz 
grāmatas, veic ierakstus. Palīdzēju 
viņai kārtot grāmatas plauktos. 
Laikam tāpēc man patīk šis darbs,” 
saka bibliotekāre. 

Pirmais gads jaunajā darbā 

bijis ļoti spraigs. Viss krājums tika 
ievadīts bibliotēku informācijas 
sistēmā ALISE, visām grāmatām 
ir uzlīmēts svītrkods. Aelita atzīst, 
ka viņai it visā patīk kārtība, jo 
īpaši darbā, tāpēc bibliotēkā viss ir 
rūpīgi pārdomāts. ”Vienīgi nepatīk 
ar papīriem krāmēties un atskaites 
rakstīt, bet saprotu, ka tas jādara,” 
smejas Aelita un piebilst, ka pašlaik 
lielākais izaicinājums ir sagatavoties 
akreditācijai, kas gaidāma šoruden. 

Aelita pabeigusi skolas 
bibliotekāra kursus, turpina strādāt 
arī par skolas bibliotekāri, kur gan 
ir pavisam niecīga slodze, jo tiek 
izsniegtas vien mācību grāmatas. 

Darba bibliotēkā esot daudz, 
un laiks skrien nemanot. Visu 
dzīvi nostrādājusi ar bērniem, 
Aelita cenšas piesaistīt bērnus 
arī grāmatām, rīkojot bibliotēkā 
dažādus pasākumus, piemēram, 
pērn vasarā katru ceturtdienu 
notika nodarbības “Vasara 
bibliotēkā”, ko bērni apmeklēja 
ļoti aktīvi, jo īpaši jaunākā vecuma. 
Bibliotekāre bērnus piesaistīja ar 
dažādām intelektuālām un radošām 
spēlēm, piemēram, Zini vai mini 
un Spiegu spēles, kas bērnus īpaši 
aizrauj. Grūtāk esot ar jauniešiem, 
kurus vairāk saista citas lietas. 

Mūsdienās bibliotēka ir kļuvusi 
par tādu kā sabiedrisko centru, 
kurp cilvēki nāk arī aprunāties, 
pēc padoma, lūdz palīdzību rēķinu 
apmaksā. Pie viena Aelita piedāvā 
arī paņemt līdzi kādu lasāmvielu. 
Visaktīvākie lasītāji ir vecākā 
gadagājuma iedzīvotāji. Dažkārt 
Aelita nes grāmatas uz mājām 
veciem ļaudīm, kam pašiem grūti 
atnākt. Pandēmijai beidzoties, 
bibliotēka esot atdzīvojusies un 
ļaudis nāk. Visiem patīk lasīt jaunas 
grāmatas, arī dažādus žurnālus 
un avīzes. Uzklausot iedzīvotāju 
vēlmes, tiek iegādāta attiecīga jauna 
literatūra. Vietējiem patīk pašķirstīt 

žurnālus ar receptēm, rokdarbiem 
un vēstures aprakstiem. No 
literatūras labprāt izvēlas kaut ko 
atslodzei vai kriminālromānus. 
Vecvecāki nāk ar skolas literatūras 
sarakstiem saviem mazbērniem. 

Ja pašai jāizvēlas sev vakaram 
lasāmviela, Aelita izvēlas kaut ko 
no vakara romānu sērijas. Vislabāk 
pati orientējas bērnu literatūrā, 
jo tās lasa kopā ar savu mazdēlu 
Adrianu, kad viņš atbrauc ciemos. 
Mazais pirmklasnieks jau ļoti raiti 
lasa, ik vakaru pirms miega ņem 
rokā grāmatu, bet visvairāk viņam 
patīkot, ja vecmāmiņa palasa 
priekšā. 

Aelita stāsta, ka no bērnu 
grāmatām pašlaik vispopulārākā 
esot grāmatu sērija par Pūķi 
Kokosriekstu, kas sarakstītas vieglā 
un bērniem saprotamā valodā. 
Mazākie lasītāji iesaistās arī Bērnu 
žūrijā. 

Lai piesaistītu lasītājus, 
bibliotēkā notiek dažādas izstādes, 
piemēram, pašlaik var aplūkot 
Laucesas ciema iedzīvotājas Innas 
Štekles veidoto leļļu pasauli un 
adīto apģērbu izstādi. Bibliotēka 
nāk palīgā pagasta kultūras 
namam organizēt dažādus kultūras 
pasākumus, jo sadarbība esot ļoti 
nepieciešama. Viņa cer, ka izdosies 
rīkot kopīgus pasākumus arī ar 
blakus topošo pirmā pasaules kara 
muzeju un skolas muzeju. 

Brīvdienās Aelita priecājas 
sagaidīt ciemos dēla vai meitas 
ģimeni, sestdienās jau izveidojusies 
tradīcija baudīt pirts rituālus pie 
radiem, bet pārējo brīvo laiku viņa 
labprāt pavada ar kafijas tasīti, 
izbaudot klusumu, vientulības 
mirkli un kādu labu kinofilmu. 

Teksts, foto: Inese Minova

BēRNI MĀCĪJĀS 
IZGATAVOT 

PUTNU BAROTAVAS
Naujenes tautas bibliotēkas 

bērnu nodaļas bibliotekāre 
Aiga Soldatjonoka allaž izdomā 
interesantas un noderīgas 
nodarbības saviem mazajiem 
lasītājiem. 13. janvārī norisinājās 
radoša darbnīca putnu mīlētājiem, 
kuras laikā bērni mācījās izgatavot 
putnu barotavas no mājās 
atrodamām vienkāršām lietām. 
Aiga mudināja bērnus padomāt par 
putniņiem, kam ziemā nav viegli 
atrast barību, un parādīja, kā pašu 
spēkiem var izgatavot barotavu. Tai 
nepieciešama izlietota tukša piena 
vai jogurta paka, šķēres, karstā līme 
un dažādi dabas materiāli – koku 
zariņi un sūnas. Stundu ilga radoša 
darbošanās un barotava gatava. Lai 
barotava izskatītos krāšņāka un 
darbošanās būtu interesantāka, lietā 
liktas arī akrila krāsas. 

Aiga Soldatjonoka pastāstīja 
darbnīcas dalībniekiem, ka ziemas 
salā putniem nav viegli atrast 
barību, tāpēc ikviens var palīdzēt 
putniem pārciest ziemu un sagaidīt 
nākamo vairošanās sezonu. Putnu 
barošana arī piesaista putnus 
mājai vai dārzam, ļauj tos novērot 
un iepazīt tuvāk. Taču svarīgi 
atcerēties, ka esam atbildīgi par 
tiem, ko pieradinām, tāpēc, sākot 
putnus barot, tas jādara regulāri, 
līdz pat pēdējiem sniegiem.

Vislabākā barība putniem ir 
tauki un speķis, saulespuķu sēklas 
un rieksti, piemēram, zemesrieksti, 
un kaltēti augļi. Putniem garšo 
arī auzu un kukurūzas pārslas, 
linsēklas, miežu putraimi, grūbas, 
prosa un citas sēklas un graudi. 
Putnu barība nedrīkst būt sālīta, jo 
sāls ir putniem bīstams.

Putniem ziemas laikā 

nepieciešams daudz enerģijas, tāpēc 
šajā laikā vispiemērotākā ir barība 
ar augstu tauku saturu. Sauso 
barību, piemēram, auzu pārslas, 
ieteicams izmērcēt taukos vai eļļā. 
Melnās saulespuķu sēklas ir lieliska 
barība, kas piemērota lielākajai daļai 
barotavu apmeklējošiem putniem. 
Eļļas saturs ir augstāks melnajās 
nekā svītrainajās saulespuķu sēklās. 
Putniem garšos arī speķis, kaņepes, 
linsēklas, miežu putraimi, grūbas, 
prosa, novārīti zirņi un pupas, 
kaltēti augļi, āboli, bumbieri un citi 
augļi.

Visbiežākie viesi pie putnu 

barotavām ir lielās zīlītes, zilzīlītes, 
cekulzīlītes, purva un pelēkās 
zīlītes, mājas un lauku zvirbuļi, 
dzilnīši, dižraibie dzeņi, melnie 
meža strazdi, kā arī mājas baloži, 
žagatas un sīļi. Retāk barotavas 
apmeklē zaļžubītes, svilpji, pelēkās 
dzilnas, mazie un vidējie dzeņi. 

Barotavai jābūt tādai, lai putni 
varētu viegli piekļūt barībai – lai 
tā neapsnigtu un ieeja barotavā 
netiktu aizputināta, un lai barību 
varētu viegli papildināt. Svarīgi ir 
ievērot higiēnu – regulāri iztīrīt no 
barotavas putnu mēslus un barības 
pārpalikumus un pēc tam nomazgāt 

rokas.
Lai putni barotavu ātrāk 

pamanītu, sākotnēji ieteicams 
nedaudz barības izbārstīt ārpus 
tās, vai arī “izrotāt” barotavu 
ar pīlādžiem, noziedējušām 
saulespuķēm u.tml. 

Trīs bērnu izgatavotās barotavas 
jau ir piestiprinātas pie bibliotēkas 
parka kokiem un gaida pirmos 
apmeklētājus, savukārt pati Aiga 
uzņēmusies regulāri piebērt 
putniem barību. 

Foto: Inese Minova
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LATVIJAS PASTS INFORMē ■  

IZM INFORMĀCIJA  ■  

■  NVA INFORMĀCIJA    

L ATVIJĀ PēTA 
PIEAUGUŠO 
PRASMES; 

RESPONDENTI 
SAŅEM 

UZAICINĀJUMA 
VēSTULI

Ar Eiropas Sociālā fonda 
atbalstu Latvijā turpinās 
Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (OECD) 
Starptautiskais pieaugušo 
kompetenču novērtēšanas 
programmas pētījums (PIAAC). 
Sadarbojoties Izglītības un 
zinātnes ministrijai, Latvijas 
Universitātei un pētījumu 
centram SKDS, līdz 2023. gada 
pavasarim plānots iegūt 7700 
iedzīvotāju atbildes. Pētījumā 
aicināts piedalīties ikviens 
Latvijas iedzīvotājs, kurš janvārī 
saņēmis uzaicinājuma vēstuli savā 
pastkastītē. 

Pētījuma norisei ir svarīgs 
ikviens uzrunātais respondents

“Dalība pētījumā ir brīvprātīga, 
tomēr tieši jūsu iesaiste šajā 
starptautiskajā pētījumā ir ļoti 
svarīga, tāpēc neatsakiet dalību 

tajā. Katra izlasē iekļuvusī 
mājsaimniecība pārstāv vairākas 
citas sev līdzīgas mājsaimniecības. 
Jūsu atteikums rada risku, ka tiks 
iegūti nepilnīgi dati un var tikt 
izdarīti kļūdaini secinājumi par 
patieso situāciju Latvijā,” norādīts 
uzaicinājuma vēstulē, kas izlasē 
iekļautajiem respondentiem 
nosūtīta 2023. gada janvārī.  

Pētījuma centra SKDS 
intervētāji ierodas pie tiem Latvijas 
iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 65 
gadiem, kuri iekļauti pētījuma izlasē 
un saņēmuši uzaicinājuma vēstuli:
•	nodarbinātie, bezdarbnieki un 

pensionāri,
•	 tie, kuri vēl mācās un tie, kuri 

jau sen beiguši skolu,
•	 iedzīvotāji ar dažādu izglītību 

– gan tie, kuri ieguvuši 
universitātes diplomu, gan 
tie, kas izglītošanos pabeiguši 
zemākās pakāpēs.

Uzrunātie respondenti aicināti 
informēt par mājsaimniecības 
dalību, zvanot vai rakstot uz vēstulē 
norādīto kontaktinformāciju: +371 
27741893, +371 27741903, +371 
25000911, piaac@skds.lv. 

Pētījumu veido aptaujas 
anketa, kuru aizpilda intervētājs, 

fi ksējot dalībnieka atbildes, un 
uzdevumi, kurus dalībnieks veic 
patstāvīgi speciāli tam paredzētā 
planšetdatorā.

Pētījums pieaugušo prasmju 
attīstībai 

OECD PIAAC pētījumā aplūko 
iedzīvotāju prasmes galvenajās 
informācijas apstrādes jomās, 
tostarp lasītpratībā, rēķinātpratībā 
un problēmu risināšanā. Tās 
ir prasmes, kas nepieciešamas 
veiksmīgai dalībai sabiedrības 
dzīvē, spējai iekļauties darba tirgū, 
parūpēties par sevi un saviem 
tuvajiem.

Pamatojoties uz OECD PIAAC 
rezultātiem, Latvija līdz ar vairāk 
nekā 40 pētījumā iesaistītajām 
valstīm varēs izstrādāt izglītības 
un apmācības programmas 
pieaugušajiem, lai palīdzētu apgūt 
trūkstošās prasmes.

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

Uzziniet vairāk par OECD 
PIAAC
•	OECD PIAAC preses 

konferences ieraksts
•	 Jautājumi un atbildes IZM 

tīmekļvietnē
•	Viegli lasīt par OECD PIAAC
•	OECD PIAAC informatīvais 

buklets

Izglītības un zinātnes ministrijas 
Komunikācijas nodaļa
p r e s e @ i z m . g o v . l v 

67047704, 67047834, 67047893

 NODARBINĀTĪBAS 
VALSTS AĢENTŪRA 

PLĀNO CIEŠĀK 
SADARBOTIES AR 

PAŠVALDĪBU

18. janvārī Augšdaugavas novada 
pašvaldības Sociāla dienesta 
vadītāja Anna Jegorova tikās ar 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) Daugavpils filiāles vadītāju 
Jurati Kornutjaku, lai pārrunātu 
tālākas sadarbības iespējas, kas ļaus 
mazināt ilgstoša bezdarba problēmu 
novadā. “Tikšanās laikā runājām 
par iespējamo sadarbību, lai risinātu 
problēmas, saistītas ar ilgstošiem 
bezdarbniekiem un bezdarbniekiem 
kā mērķa grupu. Jautājums ir, ko 
pašvaldība un NVA var darīt lietas 
labā. Esam izrunājuši visas NVA 
programmas, kurās var iesaistīt šos 
cilvēkus, sazīmētas perspektīvas 
algoto sabiedrisko darbu jomā šim 
gadam,” teic Anna Jegorova. Viņa 
atzīst, ka 

Anna Jegorova atzīst, ka tā bija 
ļoti produktīva tikšanās, kuras laikā 
uzzinājusi arī par daudzām jaunām 
NVA programmām, kas sākušas 
darboties nesen un par kurām 
ļoti svarīgi zināt gan sociālajiem 
darbiniekiem, gan darba devējiem.. 

Kā atzīst Jurate Kornutjuka, pašlaik 
aktuāls jautājums Latgalē ir ilgstošo 
bezdarbnieku lielais īpatsvars. “NVA 
jau sen strādā pie šī jautājuma, 
lai atrastu optimālo sadarbības 
modeli ar klientu, iesaistot darbā 
sociālo dienestu. Ilgstošā bezdarba 
problēmas pamatā ir virkne objektīvu 
un subjektīvu iemeslu, kāpēc cilvēks 
nevar integrēties darba tirgū, tāpēc 
nepieciešama kopīga sadarbība – no 
savas puses NVA izvērtē cēloņus, 

kāpēc cilvēks ilgstoši ir bezdarbnieku 
uzskaitē, bet svarīga ir arī sociālā 
dienesta iesaiste, jo klienta un viņa 
ģimenes sociālo situāciju var vērtēt 
un pārzina  tikai sociālais dienests,” 
teica J. Kornutjuka. Viņa uzsver, ka 
ir virkne pasākumu un iespēju, ko var 
piedāvāt NVA, pat atrisināt sociālās 
problēmas, piemēram, atkarību 
ārstēšanā vai sniegt psihologa 
pakalpojumus. Viņasprāt šāda 
sadarbība ļaus atslogot arī pašvaldību 
darbu, jo, cilvēkam iekārtojoties 
darbā, pašvaldība varēs ietaupīt 
sociālo pabalstu budžetu un novirzīt 
to citiem mērķiem. 

15. februārī plānots aicināt NVA 
Daugavpils filiāles vadītāju uz tikšanos 
ar novada pašvaldības sociālajiem 
darbiniekiem, lai apkopotu līdz 
šim veiktās bezdarbnieku aptaujas 
par viņu vēlmi iesaistīties esošajās 
programmās un turpmākās ieceres. 
Rezultātā plānots izstrādāt sadarbības 
modeli starp pašvaldību un NVA, 
ko plānots iesniegt Labklājības 
ministrijai šādas sadarbības 
ieviešanai visās pašvaldībās. “Es 
ceru, ka rezultātā mums izdosies 
izstrādāt to sadarbības modeli starp 
NVA un sociālo dienestu, kas būs 
integrējams visās NVA filiālēs,” teica 
J. Kornutjuka.

DEMENES PAGASTĀ 
MAINĀS 

PASTA NODAĻAS 
DARBĪBAS MODELIS, 

DARBALAIKS UN 
ATRAŠANĀS VIETA 

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma 
dēļ no 2023. gada 6. februāra tiks mainīts 
Augšdaugavas novada Demenes pasta 
nodaļas darbības modelis, darbalaiks un 
atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju 
reālajām vajadzībām. No minētā 
datuma Demenes pagastā visi pasta 
pakalpojumi katru darbdienu no plkst.9 
līdz 10 tiks nodrošināti Briģenes ielā 2. 
Ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietas darbalaika iedzīvotāji varēs 
izvēlēties pasta pakalpojumus saņemt 
arī pie pastnieka savā dzīvesvietā. 

Ņemot vērā niecīgo universālā pasta 
pakalpojumu pieprasījumu Demenes 
pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam 
ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 15 
200 eiro apmērā, tiek mainīts pasta 
nodaļas darbības modelis, darbalaiks 
un atrašanās vieta, bet iedzīvotājiem 
arī turpmāk būs ērti pieejami visi 
nepieciešamie pasta pakalpojumi.            

Tāpat kā līdz šim, Demenes 
pasta pakalpojumu sniegšanas vietā 
iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta 
pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, 
kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu 
un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu 
vēstuļu korespondences sūtījumu – 
vēstules, pastkartes, sīkpakas, bandroles 
– saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes 
un pārrobežu pasta paku saņemšana 
un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu 
iegāde, preses izdevumu abonēšana, 
iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) 
kontā, naudas pārvedumu izmaksa, 
komunālo maksājumu un citu rēķinu 
apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam 
jau patlaban ir plašas iespējas saņemt 
nepieciešamos pasta pakalpojumus 

arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. 
Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina 
tos pašus pakalpojumus, kas pieejami 
pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: 
vēstuļu korespondences un pasta 
paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un 
nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu 
iegādi, preses izdevumu abonēšanu, 
naudas pārvedumu un pensijas 
saņemšanu, komunālo un citu rēķinu 
apmaksu, iemaksas PNS kontā, 
komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Demenes 
iedzīvotājiem iespējams saņemt arī 
skaidras naudas izmaksu no PNS konta. 
Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus 
dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš 
sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu 
centru pa tālruni: 27008001 vai 
67008001. 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta 
sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir 
iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas 
saņemšanu Demenes pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa 
tālruni 67008001, 27008001 un norādot 
datumu, kurā klients vēlas saņemt 
sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Mirnija 
pasta nodaļu Miera ielā 26, sūtījumu 
saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma 
iespējama pirmdienās–piektdienās no 
plkst.9 līdz 14.00. 

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu 
skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes lēmums Par universālā pasta 
pakalpojuma saistību noteikšanu, kas 
paredz, ka Latvijas Pastam katra novada 
teritoriālajā vienībā ir vismaz viena 
pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Demenes iedzīvotāji par pasta 
pakalpojumu saņemšanas iespējām no 
2023.gada 6.februāra tiks informēti 
ar īpašiem paziņojumiem savās 
pastkastītēs. 

Uz 2022. gada 30. novembri NVA 
uzskaitē Augšdaugavas novadā 
bija 1360 bezdarbnieki, no kuriem 
591 ir ilgstošais bezdarbnieks, 308 
pirmspensijas vecuma bezdarbnieki 
un 192 bezdarbnieki ar invaliditāti. 
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■  SOCIĀLAIS DIENESTS

SASLIMSTOT 
VAI NOVECOJOT

 IR SVARĪGI 
NEPALIKT VIENAM

Ja kāds no tuviniekiem ir zaudējis 
spējas pats par sevi parūpēties, 
viņam ir nepieciešams pastāvīgs 
ģimenes atbalsts. Kā rūpēties 
par savu tuvinieku un kā rīkoties 
dažādās situācijās, par to ikviens 
varēja uzzināt bezmaksas seminārā, 
ko 24. janvārī Augšdaugavas 
novada kultūras centrā “Vārpa” 
rīkoja labdarības fonds “TZMO 
Fonds Kopā mainām pasauli” 
projekta “Mēs nākam Tev palīgā” 
ietvaros. 

Seminārā tika sniegtas gan 
teorētiskas, gan praktiskas zināšanas 
par geriatrisku, hroniski slimu un 
gulošu piederīgo ikdienas aprūpi 
mājas apstākļos. Šādi bezmaksas 
semināri notiek visā valstī ar 
mērķi informēt un izglītot visu 
Latvijas pašvaldību iedzīvotājus 
par situācijām, ar kurām sastopas 
tuvinieki, kuri ilgstoši rūpējas par 
slimu vai vecu cilvēku. 

Speciālisti seminārā sniedz 
informāciju par dažādām 
aktuālām tēmām, piemēram, kā 
rīkoties situācijā, kad piederīgais 
vairs nespēj par sevi rūpēties, 
kā radīt drošu vidi tuviniekam 
mājas apstākļos, kādi tehniskie 
un saimnieciskie palīglīdzekļi 
ir nepieciešami, kā tikt galā ar 
cilvēku mazkustīguma izraisītajām 
komplikācijām, demences 
problēmām, kādas ir aprūpējamā 
fizioloģiskās un higiēnas vajadzības, 

gulošu pacientu aprūpes īpatnības, 
arī kā pašiem neizdegt, aprūpējot 
tuvinieku, un daudzas citas lietas. 

“TZMO Fonds Kopā mainām 
pasauli” valdes locekle Vija Mētra 
uzsver, ka šis seminārs domāts tieši 
iedzīvotājiem, kuri mājās rūpējas 
par saviem tuviniekiem, ilgstoši kopj 
gulošus, vecus, slimus un nespējīgus 
cilvēkus. “Seminārā runājam par 
visām aktuālām tēmām, nedaudz 
stāstam par mājas iekārtošanu, kam 
jāpievērš uzmanība, kā vērsties 
sociālajā dienestā un kāds atbalsts 
ir no valsts un pašvaldības. Bet 
galvenā ir praktiskā nodarbība, 
kur divas praktizējošas medicīnas 
māsas rāda un stāsta, kā rūpēties 
par tuvinieku mājas apstākļos, 
piemēram, kā gulošu cilvēku 
apsēdināt vai paēdināt. Kā atpazīt 
tos brīžus, kad steidzami jāgriežas 
pie mediķiem,” stāsta V. Mētra. 
Šie semināri notiek ar tehnisko 
palīglīdzekļu izplatītājiem, proti, 
šoreiz seminārā piedalījās SIA 
Palīglīdzekļu Parks, kas praktiskajai 

nodarbībai nodrošināja tehniskos 
palīglīdzekļus – funkcionālās gultas, 
ratiņkrēslus, staiguļus, ortopēdiskos 
matračus, podu uzlikas un citas 
svarīgas lietas, kas nepieciešamas 
cilvēku mājas aprūpē. Semināru 
atbalsta arī higiēnas preču zīmols 
Seni.  

Vija Mētra atzīst, ka cilvēkiem ir 
svarīgi nepalikt mājās vieniem un 
meklēt palīdzību. “Ja cilvēks rakstās 
laukā no stacionāra, viņam jau ir 
izraksts ar norīkojumiem. Bet, ja 
cilvēkam kaut kas atgadījies mājās 
vai cilvēks paliek vecs un nespējīgs, 
noteikti jāgriežas pie ģimenes ārsta. 
Viss sākas ar diagnozes uzstādīšanu, 
tiek noteiktas cilvēka vajadzības, 
kāda veida aprūpe viņam vajadzīga, 
vai tā ir sociāla vai medicīniska 
aprūpe. Tad dodamies uz sociālo 
dienestu, kur ir savi eksperti, kas 
nosaka cilvēka vajadzības un tiek 
noteikts pakalpojumu grozs, kas 
tiek no valsts nodrošināts. Varbūt 
cilvēkam jāpalīdz reizi nedēļā 
izmazgāt veļu, aiziet uz veikalu, 

jātaisa injekcijas, katram cilvēkam 
ir atšķirīgi. Galvenais ir nepalikt 
vienam, bet meklēt palīdzību,” teic 
V. Mētra. Viņa atgādina, ka ir dažādi 
valsts un pašvaldību pakalpojumi, 
ir iespēja izmantot dažādus 
palīglīdzekļus, kas atvieglo ikdienas 
gaitas. Ļoti svarīgi esot, lai cilvēks 
maksimāli ilgi spētu pats rūpēties 
par sevi un būtu aktīvs sabiedrības 
dalībnieks, varētu iziet laukā 
pastaigāties. “Ja cilvēks paliek vecs, 
ir pārdzīvojis infarktu vai insultu, 
nespēj piecelties un pārvietoties, 
bieži vien samierinās un cenšas pats 
risināt problēmas, kaut ko meklē 
internetā, jautā kaimiņiem. Bet mēs 
gribam, lai cilvēki stāsta par savu 
problēmu un mēs varam viņiem 
palīdzēt.” 

Augšdaugavas novada Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova 
atzīst, ka šādi semināri ir ļoti 
svarīgi tiem iedzīvotājiem, kas 
mājas apstākļos veic sava tuvinieka, 
ģimenes locekļa vai kaimiņa aprūpi. 
Nereti esot situācijas, kad aprūpētājs 
īsti nezina, kā pareizi rīkoties 
dažādās situācijās, bet seminārā 

viņš var apvienot teoriju ar praksi, 
apgūt iemaņas un uzzināt dažādus 
knifus, kas ir svarīgi, aprūpējot 
gulošu pacientu. “Augšdaugavas 
novadā ir labi attīstīts mājas aprūpes 
pakalpojums, jo vecie cilvēki un tie, 
kas piedzīvojuši insultu, infarktu 
vai kādu traumu, lielākoties ir 
guloši, bet nevēlas atstāt mājas, lai 
dotos uz aprūpes iestādi. Bet mums 
ir iespēja nodrošināt aprūpētāju 
vai ģimenes locekli, kaimiņu vai 
brīvprātīgo, kas var viņam palīdzēt 
mājās. Mums ir 16 aprūpētāji 
novadā, kam nav īpašas izglītības 
aprūpē, bet kas savas dzīves gaitā ir 
iemācījušies šīs iemaņas un aprūpē 
vairāk nekā 35 iedzīvotājus. Tas ir 
liels skaitlis, faktiski šāds klientu 
skaits nozīmē veselu aprūpes 
iestādi,” saka A. Jegorova. Viņa 
piebilst, ka aprūpes pakalpojums ir 
maksas, taču tuvinieki var aprūpēt 
savus ģimenes locekļus paši, bet 
tamdēļ nepieciešamas zināšanas, ko 
var iegūt šādos semināros. 

Teksts: Inese Minova
Foto: Dainis Bitiņš

IZMAIŅAS 
SOCIĀLAJĀ JOMĀ 

2023. GADĀ

No 2023. gada 1. janvāra:
- Minimālās mēneša darba algas 

apmērs normālā darba laika 
ietvaros pieaugs un būs 620 
eiro.

- Palielinās vecāku pabalsta 
apmēru strādājošiem vecāku 
pabalsta saņēmējiem. Vecāku 
pabalsts līdzšinējo 30 procentu 
vietā tiks palielināts līdz 50 
procentiem no piešķirtā 
pabalsta apmēra, ja atsāk 
nodarbinātību laikā, kad vēl 
ir tiesības saņemt vecāku 
pabalstu. Izmaiņas attieksies 
uz tiem vecākiem, kuri ir 
nodarbināti un neatrodas bērna 
kopšanas atvaļinājumā vai gūst 
ienākumus kā pašnodarbinātie.

- Turpmāk vecāku pabalsta 
izmaksas periods būs 
pagarināts par vienu mēnesi, 
un no šī perioda katram 
vecākam būs individuālas 
tiesības būt apmaksātā bērna 
kopšanas atvaļinājumā 2 
mēnešus, kurus nevarēs nodot 
otram vecākam – tā būs vecāku 
pabalsta nenododamā daļa 
atbilstoši Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2019. gada 20. 
jūnija direktīvas 2019/1158 
par darba un privātās 
dzīves līdzsvaru vecākiem 
un aprūpētājiem prasībām. 
Vecāku pabalsta nenododamā 
daļa būs apmaksāta, to varēs 
izmantot elastīgi pa daļām līdz 
bērna 8 gadu vecumam, un abi 
vecāki to varēs izmantot arī 
vienlaicīgi. Minētie nosacījumi 
attieksies uz tiem vecākiem, 
kuriem bērns piedzims, sākot 

no 2023. gada 1. janvāra.
- Tiesības uz valsts vecuma 

pensiju 2023. gadā būs 
personām, kuras sasniegušas 
64 gadu un 6 mēnešu 
vecumu, ja apdrošināšanas 
stāžs nav mazāks par 15 
gadiem. Personām, kuru 
apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks par 30 gadiem, 
ir tiesības pensionēties 
priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus 
pirms vispārējā pensionēšanās 
vecuma sasniegšanas. 2023. 
gadā pensionēties priekšlaicīgi 
varēs personas, kuras 
sasniegušas 62 gadu un 6 
mēnešu vecumu. (No 2014. 
gada pensionēšanās vecums 
pakāpeniski palielinās, t.i., 
ik gadu par 3 mēnešiem līdz 
2025. gadā tiks sasniegts 65 
gadu vecums).

- Turpinot pilnveidot bērnu 
tiesību aizsardzības sistēmu, 
Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcija 
turpmāk veiks arī funkcionālo 
pārraudzību bāriņtiesas lietās 
par ārpusģimenes aprūpi (no 
2022. gada 1. janvāra 
funkcionālā pārraudzība 
tiek veikta bāriņtiesas 
lietās par aizgādības tiesību 
pārtraukšanu, atņemšanu un 
par pārtraukto aizgādības 
tiesību atjaunošanu). Tāpat 
bāriņtiesām turpmāk ir 
pienākums ziņot Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijai 
par atkārtotu aizgādības 
tiesību pārtraušanu tam pašam 
vecākam par to pašu bērnu.

No 2023. gada 1. jūlija: 
- Tiesības uz valsts sociālajiem 

pabalstiem būs personām, 

kuras Latvijā saņēmušas 
termiņuzturēšanās atļauju 
un kuras izsniegtās 
termiņuzturēšanās atļaujas 
derīguma laikā pastāvīgi dzīvo 
Latvijas teritorijā, un kurām 
piešķirts alternatīvais statuss, 
kā arī šo personu ģimenes 
locekļiem Patvēruma likuma 
izpratnē, kuri saņēmuši 
termiņuzturēšanās atļauju un 
izsniegtās termiņuzturēšanās 
atļaujas derīguma laikā 
pastāvīgi dzīvo Latvijas 
teritorijā.

N.B. Šīs ir izmaiņas sociālajā 
jomā, par kurām varam informēt, 
kamēr vēl nav pieņemts budžets 
2023. gadam.

Avots: Labklājības ministrija

MOBILĀ 
MAMOGRĀFA 
IZBRAUKUMI 

FEBRUĀRĪ

SIA “Daugavpils reģionālā 
slimnīca” valsts apmaksātas 
programmas ietvaros veic mobilā 
mamogrāfa izmeklējumus. 
Mamogrāfija ir krūts audu 
rentgenoloģiska izmeklēšana 
ar zemas intensitātes 
rentgenstarojumu. Šī uzskatāma 
par vienu no efektīvākajām 
metodēm, lai savlaicīgi atklātu 
krūts vēzi.

Mobilais digitālais mamogrāfs 
ir īpaši aprīkots autobuss, kura 
pieejamība izbraukumos pa 
Latviju atvieglo iedzīvotājiem 
iespēju saņemt augstvērtīgu 
mamogrāfijas izmeklējumu 
dzīvesvietas tuvumā.

Valsts krūšu dziedzeru audzēja 
skrīninga ietvaros sievietēm ar 
speciālām Nacionālā veselības 
dienesta uzaicinājuma vēstulēm 
izmeklējumu veic BEZ MAKSAS, 
savukārt personām, kas atbilstoši 
normatīvajiem dokumentiem nav 
atbrīvotas no pacientu iemaksām, 
par diagnostisko izmeklējumu 
veikšanu ar ārsta nosūtījumu, 

jāmaksā pacienta iemaksa – EUR 
3.00.

Uzziņas un pierakstīšanās 
pa tālruni 26458044 (Janīna 
Ņikitina), e-pasts – j.nikitina@
siadrs.lv.

Pakalpojumu sniegšanas 
laikā tiks ievēroti visi 
higiēniskie un pretepidēmiskie 
aizsardzības pasākumi, ka 
arī pacientiem tiks izsniegti 
individuālas aizsardzības 
līdzekļi.

Atrodoties gaidīšanas rindā 
uz izmeklējumiem, lūdzam 
ievērot distanci!

Administratīvā 
teritorija Datums Pieņemšanas 

laiks Vieta

Subate 11.02.2023. 11:00 - 12:30  Tirgus laukums 
23, Subate

Bebrene 11.02.2023. 13:30 - 14:30 Bebrenes pagasta 
pārvalde

Ilūkste 11.02.2023. 15:30 - 16:30 Veselības centrs 
Ilūkste

Avots: slimnica.daugavpils.lv
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DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA   ■■   ZM SEMINĀRI

PēRN
 AUGŠDAUGAVAS

 NOVADĀ PIEDZIMA
 117 BēRNIŅI 

Augšdaugavas novadā 2023. gada 1. 
janvārī, pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 
ZZDats programmā DZIMTS, dzīvesvietu 
deklarējušas 27 560 personas, kas ir par 500 
iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš. 
2022. gadā novadā dzimuši 117 bērniņi, bet 
miruši 576 novada iedzīvotāji.

Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma 
grupām:

Vecums Skaits uz 01.01.2023.
0-6 1110
7-15 1881
16-18 658
19-25 1725
26-40 5388
41-60 8686
61-70 4279
71-80 2341
81-90 1302
91-99 184

100 un vairāk 6

Vecākajam novada iedzīvotājam ir 109 
gadi.

Iedzīvotāju skaits pa pagastiem:

Pagasts Uz 01.01. 2023.

Ambeļu 464

Bebrenes 738

Biķernieku 452

Demenes 1194

Dubnas 674

Dvietes 507

Eglaines 696

Ilūkste 2328

Kalkūnes 1931

Kalupes 1129

Laucesas 1201

Līksnas 1033
Maļinovas 794
Medumu 777

Naujenes 4725

Nīcgales 597

Pilskalnes 812

Prodes 212

Salienas 548

Skrudalienas 1062

Subate 574

Sventes 933

Šēderes 780

Tabores 713

Vaboles 614

Vecsalienas 532

Višķu 1540

2022. gadā Augšdaugavas novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 96 
dzimšanas, 199 laulības, 1079 miršanas.

Laulības
Augšdaugavas novada dzimtsarakstu 

nodaļā 2022. gadā reģistrētas 199 laulības. 
No tām Vecsalienas muižas pilī – 64, 
Naujenes laulību zālē – 3, Ilūkstes kultūras 
un mākslas centrā – 4. Ārpus pašvaldības 
noteiktām vietām reģistrētas 18 laulības, no 
tām 6 - Silenes atpūtas parkā, 3 - viesu mājā 
„Sventes muiža”, 2 - viesu mājā “Vintāža”, 
1 - viesu mājā “Fortūna”, 2 - Viesu mājā 
”Enkuri”, 1 - viesu mājā ”Virogna”, 1 - viesu 
māja “Ozoliņi”, 1 - viesu māja ”Saliņas”, 
1 - Ilūkstē. Bez ceremonijas dzimtsarakstu 
nodaļas telpās tika reģistrētas 76 laulības.

29 pāri bija laulājušies Augšdaugavas 
novada Romas katoļu baznīcās, no tiem 
11 - Līksnas draudzē, 8 - Višķu draudzē, 
3 - Elernes draudzē, 2 - Ilūkstes draudzē, 
2 - Laucesas draudzē, 1 - Bebrenes draudzē, 
1 - Kalupes draudzē, 1 - Subates draudzē.

Augšdaugavas novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulības noslēguši 32 ārzemju 
pilsoņi, tai skaitā 6 Lietuvas, 14 Krievijas, 
1 Baltkrievijas, 1 Itālijas, 4 Ukrainas, 1 Vācijas, 
1 Portugāles, 2 Izraēlas, 1 Lielbritānijas, 
1 Grieķijas pilsonis. 
2022. gadā Augšdaugavas novada 
dzimtsarakstu nodaļā novadītas 2 zelta kāzu 
jubileju ceremonijas.

2022. gadā Augšdaugavas novada  
dzimtsarakstu nodaļā izdarīta 91 atzīme 
laulības reģistros par laulības šķiršanu.

Dzimšana
2022. gadā Augšdaugavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 96 bērniņi 
– 52 zēni un 44  meitenes. Novada ģimenēs 
dzimis 1 dvīņu pāris Ilūkstē - brālīši Māris 
un Raivis. 20 māmiņām piedzimis pirmais 
bērniņš, 33 - otrais, 20 – trešais, 11 - ceturtais, 
5 - piektais, bet seši un vairāk bērniņi 
piedzimuši 6 ģimenēs.

Vārdu izvēle jaundzimušajiem
Meitenēm populārākie vārdi bija 

Ksenija (3), pa 2 - Alise, Karina, Polina, 
Sofija,Veronika. Reti vārdi – Amina, Kerija, 
Matilde, Uļjana. Divkāršs – Kerija Paula.

Zēniem populārākie vārdi: Artjoms (3), 
Dāvids (3), pa divi - Adrians, Dmitrijs, Emīls, 
Ignats, Raivis. Reti vārdi – Arts, Donats, 
Emirs, Neitans, Sebastians. 

2022. gadā Augšdaugavas  novada 
pašvaldības dome noteikusi bērnu 
piedzimšanas pabalstu vecākiem 300 eiro 
apmērā. Pērn novada ģimenēm izmaksāti 
139 bērna piedzimšanas pabalsti. Reģistrējot 
bērna dzimšanu, vecākiem tika pasniegta 
grāmata ”Mans bērns”.

Miršana
2022. gadā Augšdaugavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 1079 
miršanas. 

Dzimtsarakstu nodaļā 2022. gadā:

Izdotas atkārtotas apliecības t.sk. 112
   dzimšanas apliecības 85
   laulības apliecības 18
   miršanas apliecības  9
Veikta civilstāvokļa aktu reģistru 
aktualizācija

113

Izdarītas atzīmes laulības reģistros 
par laulības šķiršanu

89

Sagatavotas  vārda, uzvārda, 
tautības maiņas lietas

8

Izsniegtas izziņas par civilstāvokļa 
aktu reģistrāciju

1420

Izsniegtas izziņas  par dokumentu 
pārbaudi laulības reģistrācijai  
baznīcās un citās dzimtsarakstu 
nodaļās

12

Dzimtsarakstu nodaļa pauž cerību, ka 
Augšdaugavas novadā dzims vairāk bērnu, 
veidosies stipras ģimenes, bet sirmgalvji 
dzīvos ilgu un skaistu mūžu.

Teksts: Valija Jurķāne, Dainis Bitiņš

NOTIKS SEMINĀRI 
PAR ATBALSTA 
MAKSĀJUMIEM 

2023. GADĀ

2023. gadā Zemkopības ministrija 
(ZM) sāks īstenot Latvijas Kopējās 
lauksaimniecības politikas Stratēģisko 
plānu, kas kopumā 2023.-2027. gadā 
Latvijas laukiem paredz  2,5 miljardus 
EUR. Lai veicinātu lauksaimnieku izpratni 
par jaunajiem atbalsta maksājumiem 
un to saņemšanas nosacījumiem, ZM 
sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centru (LLKC) janvārī, 
februārī un martā Latvijas reģionos 
organizēs 23 informatīvos seminārus 
lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem.

Semināros ZM, Lauku atbalsta 
dienesta (LAD), Valsts augu aizsardzības 

dienesta (VAAD) un LLKC eksperti 
skaidros atbalsta saņemšanas nosacījumu 
jauno kārtību un atbildēs uz interesentu 
jautājumiem. Galvenie jautājumi, par 
kuriem tiks sniegts skaidrojums, būs 
tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi; 
ilgtspēju sekmējošs ienākumu 
pamatatbalsts; pārdalošais maksājums; 
saistītais ienākumu atbalsts; agrovide; 
ekoshēmas; jaunā VAAD lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes pārvaldības sistēma 
un mēslošanas plāna sagatavošana tajā; 
laba lauksaimniecības un vides stāvokļa 
nosacījumi; pieteikšanās kārtība LAD 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā; 
izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā; 
konsultantu sniegtais atbalsts.
2. martā notiks seminārs 
Daugavpilī, Augšdaugavas novada 
kultūras centrā “Vārpa”. 

Semināra darba kārtība

Saturs Lektors

Reģistrācija  

Ievads LLKC

Tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi ZM

Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts (ISIP), pārdalošais 
maksājums, saistītais ienākumu atbalsts

ZM

Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVS) ZM

Par pieteikšanās kārtību EPS, izmaiņas atbalsta samazinājuma 
aprēķinā

LAD

Kafijas pauze (Pēc 1,5h no semināra sākuma, ilgums 30 minūtes)

Agrovide ZM

Ekoshēmas, t.sk.: ZM

•	 Mēslošanas plāns, tā sagatavošana LIZ pārvaldības 
sistēmā

ZM un VAAD

•	 Atbalsta samazinājuma piemērs LAD

VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) 
pārvaldības sistēma un darbības tajā

VAAD

LLKC – par konsultantu sniegto atbalstu LLKC

Noslēguma diskusija LLKC
 
 Plānotais semināru ilgums 3,5 līdz 4 stundas. 

Martā pēc vietējo LLKC, VAD, LAD darbinieku iniciatīvas tiks  organizēti papildus 
semināri pagastos, lai atbildētu uz lauksaimnieku jautājumiem, veidotu diskusijas. 
Šajos semināros piedalīsies LLKC Daugavpils un LAD, VAAD reģionālie pārstāvji. 

Datums Laiks Norises vieta

2.03. Daugavpils

7.03. 09.00-12:00 Biķernieku pagasts

7.03. 13.00-16.00 Naujenes pagasts, Lociki

9.03.  09.00-12.00 Demenes pagasts

9.03. 13.00-16.00 Medumu pagasts

14. 03. 09.00-12:00 Vecsalienas pagasts

14.03. 13.00-16.00 Tabores pagasts

16.03. 09.00-12:00 Vaboles pagasts

21.03. 09.00-12:00 Ilūkste

21.03. 13.00-16.00 Bebrenes pagasts

Pirms semināriem aicinām iepazīties ar www.laukutikls.lv jau 
sniegtajiem skaidrojumiem un atbildēm par KLP atbalsta pasākumiem no 2023. gada.

Lauksaimnieki un lauku uzņēmēji interesējošos jautājumus, uz kuriem vēlētos gūt 
atbildes reģionālajos semināros, var iesūtīt laukutikls@llkc.lv.
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  ■ IZSOLES  IZGLĪTĪBA ■

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!

Mūžībā aizgājuši  no 17.11.2022.
 Bebrenes pagasts

Jānis Savičs (25.04.1962. - 28.12.2022.)
Lidija Šinkarenko (25.04.1943. - 21.12.2022.)

Biķernieku pagasts
Aleksandrs Bogdanovs (16.07.1954.-11.01.2023.)

Demenes pagasts
Eduards Januševskis (24.01.1950. - 10.12.2022.)

Viktors Markulis (27.09.1967. - 06.01.2023.)
Janīna Ņukša (24.06.1941. - 22.11.2022.)

Dubnas pagasts
Jevgēnijs Kaigorodovs (04.01.1954. - 11.12.2022.)

Vasilijs Osipovs (09.01.1951. - 29.11.2022.)
Dvietes pagasts

Benita Astiča (06.02.1963. - 12.12.2022.)
Viktorija Cvečkovska (20.02.1933. - 17.01.2023.)

Juris Dilāns (22.04.1957. - 30.11.2022.)
Pēteris Glaudāns (08.09.1958. - 16.01.2023.)
Beāta Kupšāne (12.03.1936. - 08.12.2022.)
Gunārs Puida (12.09.1948. - 19.12.2022.)

Eglaines pagasts
Visvaris Bērtulāns (02.07.1950. - 05.01.2023.)
Valentīna Biteniece (12.11.1931. - 15.01.2023.)

Vladimirs Bogdanovs (08.01.1958. - 10.12.2022.)
Anna Gužele (01.11.1939. - 23.11.2022.)

Ilūkste
Viktors Baginskis (20.11.1957. - 21.11.2022.)

Pēteris Isoda (09.02.1969. - 18.11.2022.)
Ludmila Jefi mova (15.09.1957. - 22.12.2022.)

Vilis Kokins (28.04.1951. - 01.01.2023.)
Valija Kozinda (10.10.1935. - 25.11.2022.)

Dzintra Krievāne (26.12.1940. - 13.12.2022.)
Jānis Matulis (22.11.1957. - 23.11.2022.)

Aivars Pēterfelds (10.04.1955. - 18.12.2022.)
Kalkūnes pagasts 

Andris Flugins (25.06.1949. - 10.12.2022.)
Gatis Janišs (09.09.1962. - 18.01.2023.)

Vasīlijs Kožemjakins (15.01.1950. - 21.12.2022.)
Valērijs Pidgora (01.02.1938. - 09.12.2022.)
Marija Ribakova (30.08.1949. - 23.11.2022.)

Anna Sarāne (27.10.1930. - 16.12.2022.)
Konstantīns Savko (26.03.2002. - 01.01.2023.)

Inna Žarinova (08.05.1939. - 03.12.2022.)

Kalupes pagasts
Inese Bakāne (16.06.1962. - 12.01.2023.) 

Boriss Beinarovičs (16.02.1965. - 10.01.2023.)
Jeļizaveta Filimonova (26.03.1940. - 18.12.2022.)
Henrihs Kivlinieks (30.09.1931. - 20.12.2022.)
Žanete Novikova (11.08.1948. - 11.01.2023.)
Pjotrs Traškovs (16.10.1969. - 24.11.2022.)

Laucesas pagasts
Raisa Pomyalova (04.11.1949. - 08.01.2023.)
Vasilijs Rižakovs (18.04.1940. - 26.11.2022.)

Līksnas pagasts
Agnese Gadzāne (06.07.1934. - 07.12.2022.)

Ilgārs Gipters (23.04.1963. - 13.12.2022.)
Maļinovas pagasts

Voldemārs Butāns (16.08.1961. - 07.12.2022.) 
Eleonora Masaļska (02.10.1935. - 12.12.2022.) 

Medumu pagasts
Albīna Rižija (22.11.1940. - 05.12.2022.)

Jeļena Salceviča (12.03.1944. - 19.12.2022.)
Naujenes pagasts

Antons Bambāns (19.05.1954. -17.11.2022.)
Alfredas Baskevicius (31.10.1944. - 21.12.2022.)

Ļubova Beļavska (06.06.1963. - 06.12.2022.)
Sergejs Beļskis (25.09.1954. - 04.01.2023.)
Vera Gudimova (08.09.1929. - 29.11.2022.)

Vladimirs Jerjomins (26.02.1945. - 28.11.2022.)
Jāzeps Jukums (25.08.1935. - 21.12.2022.)

Svetlana Jurkeviča (16.01.1983. - 27.12.2022.)
Jāzeps Nitišs (08.10.1939. - 14.01.2023.)

Nadežda Pavlova (18.07.1952. - 21.12.2022.)
Marina Pāvilane (02.03.1944. - 23.11.2022.)

Edmund Turonok (15.09.1944. - 29.12.2022.)
Anna Vanaga (17.01.1927. - 31.12.2022.)

Valentina Volkhina (24.05.1937. - 18.01.2023.)
Gaļina Voroņecka (12.03.1938. - 31.12.2022.)

Nīcgales pagasts
Aleksandrs Jeļisejevs (05.05.1940. - 11.01.2023.)
Tamāra Medvedeva (08.07.1954. - 31.12.2022.)

Aleksandra Semjonova (07.10.1939. - 07.01.2023.)
Irēna Svētiņa (09.10.1939. - 15.12.2022.)
Uldis Vaivads (08.10.1949. - 14.01.2023.)

Sandra Vikmane (25.12.1962. - 31.12.2022.)
Lilija Vorobjova (27.02.1950. - 26.11.2022.)

Pilskalnes pagasts
Andrejs Miškovs (16.06.1948. - 23.11.2022.)

Salienas pagasts
Nadežda Balule (09.02.1935. - 04.01.2023.)

Nikolajs Bukovskis (26.01.1952. - 21.12.2022.)
Nikolajs Jermašonoks (28.08.1965. - 07.01.2023.)
Jelikomida Zinkeviča (03.06.1951. - 10.01.2023.)

Skrudalienas pagasts
Aivars Beldavs (24.11.1970. - 10.12.2022.)

Subate
Vladimirs Ladošins (22.01.1948. - 14.01.2023.)
Lidija Macuļaviča (31.03.1953. - 12.12.2022.)
Tamāra Sidoriča (20.02.1948. - 08.01.2023.)

Sventes pagasts
Broņislavs Teivāns (30.05.1927. - 12.01.2023.) 
Francis Valminskis (18.11.1929. - 29.12.2022.) 

Šēderes pagasts
Vitolds Limanovičs (20.03.1959. - 12.12.2022.)

Ēriks Svētiņš (18.06.1972. - 08.01.2023.)
Tabores pagasts

Georgijs Gavrilovs (05.01.1972. - 17.12.2022.)
Sergejs Juhno (09.03.1964. - 23.12.2022.) 

Vadims Paškevičs (17.07.2001. - 01.01.2023.) 
Irīna Tukāne (14.04.1943. - 13.12.2022.) 

Vaboles pagasts 
Romualds Veliks (18.10.1957. - 07.01.2023.)

Vecsalienas pagasts 
Vera Bogdanova (15.08.1941. - 05.01.2023.)
Vaclavs Petkūns (23.05.1944. - 30.11.2022.)

Višķu pagasts
Viktors Aleksejevs (12.04.1957. - 02.01.2023.)

Ēriks Delveris (25.10.1955. - 09.01.2023.)
Mihails Fjodorovs (21.11.1941. - 29.11.2022.)
Romualds Sarāns (12.12.1969. - 30.11.2022.)

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

- 2023. gada  21. februārī 
plkst. 09:00 nekustamo īpašumu 
“Ceļmalas” ar kadastra numuru 
4446 001 0355, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
4446 001 0127 0.2316 ha platībā, 
un atrodas Biķernieku pagastā, 
Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1030 
eiro.

- 2023. gada 21. februārī 
plkst. 09:30 nekustamo īpašumu 
“Purenes” ar kadastra numuru 
4498 004 0513, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
4498 004 0416 0.5958 ha platībā, 
un atrodas Višķu pagastā, 
Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1730 
eiro.

- 2023. gada 21. februārī 
plkst. 10:00 nekustamo īpašumu 
“Mežogs” ar kadastra numuru 
4474 007 0422, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
4474 007 0396 2.9638 ha platībā, 
un atrodas Naujenes pagastā, 
Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 4400 
eiro.

- 2023. gada 21. februārī plkst. 
10:30 nekustamo īpašumu “Egļi” 
ar kadastra numuru 4474 007 0510, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4474 007 
0510 2.1539 ha platībā, un atrodas 
Naujenes pagastā, Augšdaugavas 
novadā.

Objekta sākotnējā cena – 6000 
eiro.

- 2023. gada 21. februārī 
plkst. 11:00 nekustamo īpašumu 
ar kadastra numuru 4456 005 0090, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4456 005 
0090 0.3811 ha platībā, būvēm ar 
kadastra apzīmējumiem 4456 005 
0090 001, 4456 005 0090 002, 4456 
005 0090 003, un atrodas “Sporta 
centrs”, Eglainē, Eglaines pagastā, 
Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 19700 
eiro.

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

Samaksa par objektiem veicama 
saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties un saņemt 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālajā 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 17. 
februāra 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.

 12. KLAŠU AUDZēKŅI 
TIEK AICINĀTI 
PIETEIKTIES 

VĪTOLU FONDA 
STIPENDIJAI

Kam stipendijas piešķir?
Lai iegūtu stipendiju, kandidāta 

vidējai atzīmei jābūt 7,5 un augstākai, 
kā arī jāatbilst vēl kādam no šiem 
noteikumiem:

- kandidāts ir bārenis,
- audzina viens no vecākiem,
- sociāli un materiāli apgrūtināti 

dzīves apstākļi,
- kandidāts nāk no daudzbērnu 

ģimenes,
- kandidātam ir panākumi mācību 

priekšmetu olimpiādēs
Kā stipendiju piešķir?
- fonda padomes sēdē izskata 

pieteikumus un atlasa 
kandidātus,

- kandidāti tiek intervēti,
- pēc intervijas fonda padomes 

sēdē lemj par stipendijas 
piešķiršanu,

- noraidītie kandidāti saņem 
atteikuma vēstuli, pārējie paliek 
kandidātu sarakstā vienu mācību 
gadu.

Cik liela ir stipendija?
Sākot no 150 eiro mēnesī, ko 

izmaksā no septembra līdz jūnijam 
(šos abus mēnešus ieskaitot).

Kādi noteikumi ir 
stipendiātam?

- stipendiju piešķir uz vienu 

mācību gadu,
- ar stipendiātu tiek slēgts līgums 

ar iespēju to pagarināt,
- stipendiāts divreiz gadā iesniedz 

atskaiti par mācību sesiju 
rezultātiem,

- piešķirtā stipendija jāatmaksā, ja 
stipendiāts nav izpildījis kādu no 
līguma noteikumiem.

Kad dokumenti jāiesniedz:
Pieteikumus fonds pieņem no 

12. klašu skolēniem katru gadu no 1. 
februāra līdz 1. martam.

Kā pieteikties stipendijai?
Jāizpilda un jāiesniedz elektroniskā 

anketa mājaslapā: www.vitolufonds.
lv/pieteiksanas-stipendijai. 

Tikai iesūtot anketu elektroniski, 
kandidāts reģistrējas datu bāzē un 
piedalās konkursā. 

Elektroniskajai anketai jāpievieno 
šādas dokumentu kopijas (pdf/doc/
jpg):

- Curriculum Vitae (CV),
- Fotogrāfi ja (portrets)
- 12. klases 1. semestra liecības 

kopija, kurā klāt pieliktas mācību 
priekšmetu atzīmes, kuru kurss 
beidzies 10., 11. klasē ( piem., 
informātika, ģeogrāfi ja),

- Viena rekomendācija - viena 
no skolas direktora, direktora 
vietnieka mācību darbā, klases 
audzinātāja vai no pagasta/
pilsētas sociālā darbinieka.

DOKUMENTI PA PASTU NAV 
JĀSŪTA!

Avots: vitolufonds.lv
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NAUJENES TAUTAS BIBLIOTēKA  ■

 PROJEKTA REALIZĀCIJA  ■

IZGLĪTĪBA ■

Naujenes tautas bibliotēka 
pamazām pārvieto savu krājumu uz 
jaunu ēku, līdz ar ko līdz martam 
bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta. 
Lasītāji var samainīt grāmatas 
katru trešdienu no plkst. 13.00 līdz 
17.00. Tālr. uzziņām:  654 50246, 
29169218.

Jau informējām, ka projekta 
īstenošanas rezultātā Kraujā tika 
pabeigta bijušā bērnu un jauniešu 
centra ēkas pārbūve par bibliotēku, 
kurp jau drīzumā pārcelsies 
Naujenes tautas bibliotēka, kas 
ilgus gadus atradās novecojušās 
un laikmetam neatbilstošās telpās 
ēkā pāri ielai. Jaunizveidotā 
“gaismas pils” turpmāk kalpos par 
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. 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. Jaunās 
telpas pielāgotas dažādu izstāžu, 
semināru, nodarbību un pasākumu 
rīkošanai. Vienlaicīgi varēs uzņemt 
līdz 69 lietotājiem, bet bibliotēkā 
izvietos līdz 25 000 lielu izdevumu 
krājumu. 

Terase tiks izmantota āra 
aktivitātēm, lasīšanas veicināšanai, 
literāri muzikāliem pasākumiem, 
mākslas plenēriem, poētiskām 

kafejnīcām. Bibliotēka būs 
pieejama arī cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Jaunatnei nodarbībām 
tiks piedāvāts 3D printeris un 3D 
pildspalvas.

Aizvadītā gada nogalē Naujenes 
tautas bibliotēka pulcēja pagasta 
iedzīvotājus un bibliotēkas draugus 
uz krājuma pārcelšanas akciju 
“Grāmatu ķēde”. Aicinājumam 
atsaucās Naujenes un Lāču 
pamatskolas skolēni un skolotāji, 
pagasta un novada iedzīvotāji, 
bibliotekāri no citām novada 
bibliotēkām. Akcijas dalībnieki tika 
aicināti atstāt savu liecību vēsturei 

lielajā vēlējumu rullī. Sanākušie 
akcijas dalībnieki izveidoja ap 80 
cilvēku garu ķēdi, kas savienoja 
veco bibliotēkas ēku Daugavas ielā 
31A ar jauno, gaišo un eleganto 
ēku Daugavas ielā 34. Grāmatu 
ķēdē iesaistījās arī bijusī Naujenes 
tautas bibliotēkas vadītāja Valija 
Kavinska, kuras darbības laikā, 
pirms vairāk kā 30 gadiem, notika 
bibliotēkas krājuma pārcelšana 
pretējā virzienā – no Daugavas 
ielas 34, kur 20. gadsimta 80. gados 
atradās Kraujas klubs ar vienu 
bibliotēkas vajadzībām atvēlētu 
telpu, uz šobrīd iedzīvotājiem tik 

pierasto bibliotēkas ēku Daugavas 
ielā 31A. Aplis ir noslēdzies, un 
šodien bibliotēka atgriezās atpakaļ 
savā vēsturiskajā ēkā. Tikai šoreiz tā 
aizņems nevis vienu telpu, kā bija 
iepriekš, bet visu ēku.

Zīmīgi, ka pirmā grāmata, kas 
ceļoja no rokas rokā uz jauno ēku, 
bija viena no vecākajām Naujenes 
tautas bibliotēkas krājuma 
grāmatām – 1957. gadā izdotais 
tautasdziesmu krājums “Upe, upe, 
Daugaviņa”. Grāmatu ar dziesmu 
“Puortecēju Daugaveņu” pavadīja 
Naujenes kultūras centra folkloras 
kopa “Rūžeņa”, kas ne tikai skanīgi 
dziedāja, bet arī čakli strādāja 
grāmatu ķēdē.

Par drošību uz Daugavpils – 
Krāslavas ceļa rūpējās Naujenes 
pagasta darbinieki Juris Koņušs, 
Sandris Šedis, Juris Grustāns un 
Jānis Melders. Akcijas dalībnieki 
tika cienāti ar mandarīniem un 
piparkūkām. Bibliotēka pateicas 
ikvienam, kas atsaucās un piedalījās 
Naujenes tautas bibliotēkas 
krājuma pārvietošanas akcijā 
“Grāmatu ķēde”.

Bibliotēkas telpas atvērt 
iedzīvotājiem plāno šā gada martā. 
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 tiks 
prezentēti jaunie pakalpojumi 
un nākotnes ieceres, bibliotēka 
sevi pozicionēs 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.

NAUJENES 
TAUTAS BIBLIOTēKA 

PĀRCEĻAS 
UZ JAUNĀM TELPĀM 

“LASĪŠANAS 
MARATONS 2022”

 IR NOSLēDZIES!

2022. gada 28. decembrī 
noslēdzās Naujenes tautas 
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas 
konkurss “Lasīšanas maratons 
2022”.

Konkursa mērķis bija 
popularizēt grāmatu lasīšanu, 
piesaistīt jaunus lietotājus 
bibliotēkai, esošo lasošāku lietotāju  
pozicionēšana, kā arī veicināt 
sarunas par grāmatām bērnu un 
jauniešu vidū. 

Konkursā varēja piedalīties 
jebkurš bibliotēkas lasītājs vecumā 
no 6 līdz 16 gadiem. Sacensībās 
uzvarēja visčaklākie lasītāji, kuri 
gada garumā izlasīja visvairāk 
grāmatu un izpildīja radošos 
uzdevumus.

Par Naujenes tautas bibliotēkas 
lasīšanas čempioniem kļuva:

■ Jana Kokina I vieta;
■ Jānis Zujevs II vieta;
■ Aleksandra Solima III vieta.
Apbalvošana notika 

bibliotēkas jaunajās telpās, 
kur uzvarētāji saņēma medaļu 
”Lasīšanas čempions”, diplomu 
un veicināšanas balvu. I vietas 
uzvarētāja Jana Kokina diemžēl 
nevarēja piedalīties pasākumā. 

Lasīšanas čempioni pastāstīja 
par savām mīļākajām grāmatām 
un grāmatu varoņiem. Jānim ļoti 
iepatikās Tatjanas Aleksandrovas 
grāmata par mājas gariņu Kuzju. 
Šī grāmata ir ne tikai par jautriem 
Kuzjas piedzīvojumiem, tā arī 
māca, ka katru problēmu var 
atrisināt, ja blakus ir labi draugi. 
Aleksandrai ļoti iepatikās Magnusa 
Mista “Mazā, ļaunā grāmata” ar 

viņas neparastiem un dīvainiem 
uzdevumiem, mīklām un stāstiem. 
Pasākuma dalībnieki arī piedalījās 
simboliskajā  grāmatu pārcelšanā 
no bibliotēkas vecās telpas uz jauno 
ēku. Tieši lasīšanas čempioniem 
bija piedāvāta  goda misija ievietot  
nozares bērnu grāmatas jaunajos 
plauktos, kur tās ar nepacietību 
gaidīs savus lasītājus.

SUBATē 
IEGĀDĀTS 

JAUNS ZIEMAS 
SPORTA INVENTĀRS
Biedrība “Subatieši-sanākam, 

domājam, darām” ir dibināta 2003. 
gadā un kopš pirmssākumiem 
dažādi ir veicinājusi un attīstījusi 
Subates sportisko un aktīvās 
atpūtas dzīvi, pieejamību visiem 
iedzīvotājiem. Sporta inventāra 
punkts ir ideja, kas aizsākās 2006. 
gadā, guvusi atsaucību un tiek 
uzturēta un pilnveidota.

Šogad ir noslēdzies biedrības 
realizētais un Lauku atbalsta 
dienesta un partnerības “Kaimiņi” 
administrētais projekts “Ziemas 
sporta aktivitāšu iespēju 
paplašināšana Subatē”, kas deva 
iespēju iegādāties jaunu slēpošanas 
aprīkojumu - slēpes, slēpju zābakus, 
stiprinājumus un nūjas. Ikdienā 
tika secināts, ka trūkst noteiktu 
izmēru zābaku un slēpju, kas 
dažkārt rada grūtības sportot visai 
ģimenei vai draugu pulciņam.  
Biedrība sadarbojas ar Ilūkstes 
Raiņa vidusskolas Subates izglītības 
īstenošanas vietu, kur skolēniem 
tiks piedāvāta iespēja slēpot un 

varbūt pat pirmo reizi nostāties uz 
slēpēm.

Projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 1915,05, publiskais 
finansējums - EUR 1723,54 un 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
piešķirtais līdzfinansējums - EUR 
191,51.

Biedrība aicina izbaudīt ziemu 
un ziemas aktivitātes, cik tas ir 
iespējams!

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

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

■  SPORTS
TŪRISMS  ■

No 2022. gada 18. novembra Augšdaugavas novada iedzīvotāju 
ģimenēs dzimuši 14 bērniņi - 8 meitenes un 6 puikas.

2022. gada decembrī Augšdaugavas novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulību noslēdza 7 pāri, 4 pāros - novada iedzīvotāji. 

2023. gada janvārī - 8 pāri, 3 pāros - novada iedzīvotāji.

GALDA TENISA 
UN DAMBRETES 

TURNĪRS 
SUBATē

Gada nogalē Subatē norisinājās 
tradicionālais vecgada galda tenisa 
un dambretes turnīrs. Dalībnieku 
vecums bija ļoti dažāds, tas īpaši 
netika sadalīts vecuma grupās. Jauki 
bija vērot, ka pie dambretes spēles 
galda sēdās kopā pieredzējuši 
spēlētāji un jaunie dalībnieki - 
Lauris Krievāns (1.kl.) un Ģirts 
Okmanis (4.kl.). Turnīrā piedalījās 
subatieši un viesi no Gārsenes 
un Aknīstes. Sacensību rezultātā 
pirmās vietas ieguva: galda tenisā-
Rūdolfs Semjonovs, dambretē- 
Pēteris Krievāns.

Turnīru organizē Subates 

pilsētas un Prodes pagasta pārvalde. 
Pateicība spēļu sponsoram Pēterim 
Krievānam. 

Tiekamies nākamajā turnīrā - 
pool spēles sacen sībās februārī.

JAU PIEEJAMI 
JAUNI 

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA 

TŪRISMA MATERIĀLI

 Lai informācija par tūrisma 
jaunumiem vienmēr būtu aktuāla 
un uzticama, Augšdaugavas novada 
pašvaldības iestāde “TAKA” 
izveidoja jaunu tūrisma ceļvedi 
un tūrisma karti, kur ir pieejama 
informācija par plašu tūrisma 
pakalpojumu klāstu Augšdaugavas 
novadā.

Augšdaugavas novadā tūrisma 
materiālos ir pieejama informācija 
par muzejiem un ekspozīcijām, 
amatniekiem, apskates 
saimniecībām, dabas objektiem 
un novada muižām un parkiem, 

par aktīvo atpūtu un sakrālo 
mantojumu, kā arī par naktsmītnēm 
un ēdināšanas iestādēm.

Jaunais ceļvedis un karte 
ir papildināti ar informāciju 
par jauniem velomaršrutiem 
(Velomaršruts Nr. 790 “Pa 
Pirmā pasaules kara bunkuriem”, 
velomaršruts Nr. 791 “Vidussēlijas 
mazais loks”), aktīvās atpūtas 
iespējām (Kuģītis “Dinaburga”), 
muzejiem un ekspozīcijām (Pirmā 
pasaules kara muzejs Medumos un 
Pirmā pasaules kara mantojuma 
un vietējās novadpētniecības 
privātkolekcija), kā arī atjaunota 
informācija par Augšdaugavas 
novada amatniekiem un 
apskates saimniecībām (Pinumu 
darbnīca “Pītenis”, darbnīca 
“URTAWOOD”, apskates 
saimniecība “Lavandas sēta”). 

Jaunajā ceļvedī un kartē ir arī 
pieejama aktuāla informācija par 
nakšņošanas un ēdināšanas vietām 
Augšdaugavas novadā.

Materiālus drukātā veidā 
var atrast Daugavpils Tūrisma 
informācijas centrā (Rīgas iela 22a, 
Daugavpils), kā arī tuvākajā laikā 
varēs saņemt visos novada tūrisma 
objektos.

Elektroniskās tūrisma 
materiālu versijas piejamas novada 
pašvaldības mājaslapā sadaļā 
“Tūrisms”

Informācija:
Viktorija Parņeviča

Tūrisma organizatore
Augšdaugavas novada 

pašvaldības tūrisma iestāde 
“TAKA”

tālr. +371 65476748, 
+371 65422818

www.visitdaugavpils.lv


