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SPORTA SPĒLĒS 
VIRSROKU ŅĒMA 
AZARTS UN LABS 
NOSKAŅOJUMS

18. februārī Ilūkstē vienlaikus 
norisinājās divi Augšdaugavas 
novada mēroga sporta pasākumi 
- pašvaldības iedzīvotāju ziemas 
sporta spēles un jauniešu ziemas 
sporta spēles. Abi pasākumi 
notika projekta “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību 
profi laksei Augšdaugavas 
novadā” Nr.9.2.4.2./16/1/070 
ietvaros ar mērķis veicināt novada 
iedzīvotāju lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu un pievēršanos 
fi ziskajām aktivitātēm.

Atklājot sacensības, 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Arvīds 
Kucins uzsvēra, ka pirmo reizi šīs 
sacensības notiek jaunizveidotajā 
novadā, turklāt vienlaikus 
piedalās gan pagastu iedzīvotāju, 
gan jauniešu komandas. “Tas 
simboliski parāda, ka cilvēkiem 
gados ir, kam nodot stafeti, jo, 
kā redzu, jaunieši mums te ir 
pārsvarā,” teica A. Kucins un 
pateicās ikvienam sacensību 
dalībniekam par dalību, 
neskatoties uz nelabvēlīgajiem 
laikapstākļiem. “Vēlu veiksmi, 
možu garu un nesaaukstēties!”

Ilūkstes pilsētas administrācijas 
vadītāja Ieva Strode pauda 
prieku, ka sliktais laiks netraucēja 
sapulcēties tik kuplā skaitā, lai 
pozitīvā gaisotnē sacenstos spēkā, 
veiklībā un mērķtiecībā, bet pats 
galvenais – lai būtu kopā un labi 
pavadītu laiku. “Vēlu prieku gan 
tiem, kas gūs uzvaras, gan tiem, 
kas piedalās!”

Svētkus ieskandināja Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skolas 
popgrupas “Mix” dalībnieces 
Evelīna Rusecka un Dana Viviāna 
Cirse, kā arī Ilūkstes Bērnu un 
jauniešu centra dejotāji. 

Neskatoties uz to, ka visu dienu 
lija lietus un sacensību dalībnieki 
bija izmirkuši līdz pēdējai vīlītei, 
jo gandrīz visas stafetes notika 
svaigā gaisā, kopumā valdīja labs 
noskaņojums un īsts sportisks 
azarts. Pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja arī baudīt siltu zāļu 
tēju un gardu putru ar piedevām, 
lai pietiktu spēka sporta norisēm 
visas dienas garumā. 

Turpinājums 2. lpp. ►►►
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■ PROJEKTA REALIZĀCIJA

■ PAŠVALDĪBA

Komanda
1. vieta Ambeļi 00:35,67
2. vieta Laucesa 00:36,79
3. vieta Skrudaliena 00:36,97

Ripas metieni pa vārtiem
Sievietes

1. vieta Skrudaliena 13
2. vieta Līksna 12
3. vieta Biķernieki 11

Vīrieši 
1. vieta Līksna 16
2. vieta Vabole 15
3. vieta Ambeļi 14

Komanda
1. vieta Līksna 42
2. vieta Subate 41
3. vieta Skrudaliena 40

Komandu sporta veidi
Ziemas fl orbols

1. vieta Līksna
2. vieta Kalupe
3. vieta Svente

Slēpošanas stafete
1. vieta Laucesa
2. vieta Naujene
3. vieta Dviete

Šorttreks
1. vieta Saliena 01:09,09
2. vieta Kalupe 01:09,16
3. vieta Višķi 01:09,21

Zābaka mešana
1. vieta Kalupe 110 
2. vieta Višķi 108,1
3. vieta Biķernieki 104,1

Bobslejs
1. vieta Līksna 00:16,90
2. vieta Saliena 00:17,16
3. vieta Demene 00:18,67

Ziemas boulings
1. vieta Saliena 51
2. vieta Ambeļi 47
3. vieta Līksna 45,5

Komandu kopvērtējums
1. vieta Kalupe
2. vieta Līksna
3. vieta Saliena

Jauniešu ziemas sporta spēles
Individuālās disciplīnas

Ripas metieni pa vārtiem
Sievietes 

1. vieta Kalkūne 13
2. vieta Vabole 12
3. vieta Laucesa 11

Vīrieši
1. vieta Vabole 19
2. vieta Kalupe 15
3. vieta Vabole 12

Komanda
1. vieta Vabole 50
2. vieta Ilūkste 37
3. vieta Kalupe 37

Braukšana ar ragavām 
Sievietes

1. vieta Ilūkste 00:08,87
2. vieta Kalkūne 00:09,11
3. vieta Kalupe 00:09,34

Vīrieši
1. vieta Līksna 00:06,46
2. vieta Kalupe 00:06,47
3. vieta Saliena 00:07,21

Komanda
1. vieta Kalupe 00:33,72
2. vieta Saliena 00:38,90
3. vieta Demene 00:39,25

Savādais biatlons 
Sievietes

1. vieta Kalkūne 00:34,50
2. vieta Ilūkste 00:39,84
3. vieta Naujene 00:40,31

Vīrieši
1. vieta Vabole 00:26,48
2. vieta Skrudaliena 00:28,38
3. vieta Naujene 00:31,72

Komanda
1. vieta Ilūkste 02:33,08
2. vieta Kalkūne 02:38,62
3. vieta Vabole 02:40,20

Komandu sporta veidi
Bobslejs 

1. vieta Saliena 00:19,68
2. vieta Svente 00:20,57
3. vieta Naujene 00:22,21

Slēpošanas stafete
1. vieta Ilūkste 00:30,46
2. vieta Vabole 00:32,13
3. vieta Līksna 00:32,69

Šorttreks 
1. vieta Vabole 01:07,41
2. vieta Ilūkste 01:07,92
3. vieta Naujene 01:08,43

Zābaka mešana
1. vieta Naujene 100
2. vieta Ilūkste 92,2
3. vieta Kalkūne 90

Ziemas boulings 
1. vieta Naujene 44
2. vieta Vabole 43
3. vieta Skrudaliena 42

Ziemas fl orbols 
1. vieta Līksna
2. vieta Kalkūne
3. vieta Ilūkste

Komandu kopvērtējums
1. vieta Vabole
2. vieta Naujene
3. vieta Ilūkste

Jauniešu ziemas sporta spēles 
atbalstīja arī sponsori: Lotos 
pharma, IGGI bārs & karbonādes, 
Hematogenas Latvija un slēpošanas 
bāze “Egļukalns”.

Teksts, foto: Inese Minova

Sacensības noritēja 9 
dažādās sporta disciplīnās - gan 
individuālajās (ripas metieni pa 
vārtiem, braukšana ar ragavām, 
savādais biatlons), gan komandu 
sporta veidos (ziemas fl orbols, 
slēpošanas stafete, šorttreks, zābaka 
mešana bobslejs, ziemas boulings). 

Rezultāti
Pašvaldības iedzīvotāju ziemas 

sporta spēles
Individuālās disciplīnas

Savādais biatlons
Sievietes

1. vieta Līksna 00:34,18
2. vieta Ambeļi 00:35,14
3. vieta Ambeļi 00:36,63

Vīrieši
1. vieta Saliena 00:25,85
2. vieta Eglaine/Šēdere 00:28,18
3. vieta Laucesa 00:28,55

Komanda 
1. vieta Saliena 02:15,45
2. vieta Laucesa 02:27,99
3. vieta Ambeļi 02:27,30

Braukšana ar ragavām 
Sievietes

1. vieta Bebrene 00:08,93
2. vieta Dviete 00:08,98
3. vieta Eglaine/Šēdere 00:08,98

Vīrieši
1. vieta Vabole 00:05,79
2. vieta Subate 00:06,76
3. vieta Laucesa 00:06,84

 BĒRNU ZĪMĒJUMI 
IEKĻAUTI 

NOVADA KALENDĀRĀ 
2023. GADAM

Projekta “Vēsturiski 
piesārņotās vietas “Višķu 
profesionālās vidusskolas mazuta 
glabātava” sanācija Višķu pagastā, 
Augšdaugavas novadā” ietvaros 
ir nācis klajā Augšdaugavas 
novada kalendārs 2023. gadam, 
kurā integrēti vizuālās mākslas 
konkursa “Klimata pārmaiņas - 
ko ES varu darīt?” laikā tapušie 
bērnu darbi. 

2021. gada nogalē 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālā administrācija sadarbībā 
ar biedrību “Višķu attīstībai” 
rīkoja vizuālās mākslas konkursu 
“Klimata pārmaiņas - ko ES 
varu darīt?”, kurā piedalīties tika 
aicināti novada izglītības iestāžu 
1.-12. klašu audzēkņi.

Konkursa mērķis bija pievērst 
bērnu un jauniešu uzmanību tam, 
kā klimata pārmaiņas ietekmē 
ikdienas dzīvi, motivēt bērnus 
aizdomāties par apkārtējo vidi, 
dabas vērtībām, to saudzēšanu 
nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī 
veicināt bērnos un jauniešos 
radošo pašizpausmi un prasmi 
zīmējumā atklāt savas sajūtas pret 
apkārtējo vidi, stiprinot lokālo 
patriotismu un līdzatbildību 
apkārtējās vides aizsardzībā.

Konkursa dalībnieki veidoja 
vizuālās mākslas darbus dažādās 
tehnikās uz A3 formāta papīra 
lapas par tēmām “Piesārņojuma 
ietekme uz vidi un cilvēku 
veselību”, “Sabiedrības loma un 
iesaistīšana klimata pārmaiņu seku 
mazināšanā”, “Cilvēku darbības 
ietekme uz klimata pārmaiņām” 
un “Klimata pārmaiņas – ko ES 
varu darīt?”.

Kopumā konkursam tika 
iesūtīti 60 darbi. No tiem 12 darbi 
ir iekļauti jaunajā pašvaldības 
kalendārā, papildinot katru 
zīmējumu ar aprakstu par 
aktuāliem klimata pārmaiņu 
jautājumiem. 
Kalendārā iekļautie darbi:  

Janvāris - “Piesārņojuma 
ietekme uz vidi un cilvēku 
veselību”, Elza Zībārte, 
(Bebrenes VP vidusskola, 6. 
klase);

Februāris - “Piesārņojuma 
ietekme uz vidi un cilvēku 
veselību”, Alberta Zeltiņa, 
(Bebrenes VP vidusskola, 9. 
klase);

Marts - “Nomazgā netīrumus”, 
Justīne Abarone, (Špoģu MMS, 
13 gadi);

Aprīlis - “Uzvarēt ļauno”, 
Maksims Petrovs, (Špoģu 
MMS); 

Maijs - “Help Me Please!”, 
Sofi ja Koroļkova, (Lāču 
pamatskola, 8. klase);

Jūnijs - “Saglabāsim burvīgus 
mirkļus!”, Evelīna Kursīte, 
(Silenes pamatskolas 9. klase);

Jūlijs - “Cilvēku darbības 
ietekme uz klimata pārmaiņām”, 
Viktorija Rāzna, (Bebrenes VP 
vidusskola, 9. klase);

Augusts - “Dzīvības spēks”, 
Angelīna Minkeviča, (Sventes 
vidusskola, 11. klase);

Septembris - “Atkritumu 
šķirošana”, Valerija Trofi mova, 
(Špoģu MMS, 5. klase);

Oktobris - “Klimata 
pārmaiņas – ko ES varu darīt?”, 
Ņina Strogonova, (Bebrenes VP 
vidusskola, 1.z kurss); 

Novembris - “Dzīvnieki 
pilsētā”, Sofi ja Narbute, (Lāču 
pamatskola, 6. klase); 

Decembris - “Tava izvēle”, 
Oskars Saveļjevs, (Sventes 
vidusskola, 7. klase).

Visi konkursa darbi publicēti 
virtuālajā izstādē Augšdaugavas 
novada pašvaldības tīmekļvietnē, 
pašvaldības “Facebook” lapā 
un “Facebook” lapā “Vēsturiski 
piesārņotās vietas sanācija 
Višķos”. 

Konkurss tika rīkots 
Norvēģijas fi nanšu instrumenta 
2014. – 2021. gada perioda 
programmas “Klimata pārmaiņu 
mazināšana, pielāgošanās tām 
un vide” projekta “Vēsturiski 
piesārņotās vietas “Višķu 
profesionālās vidusskolas mazuta 
glabātava” sanācija Višķu pagastā, 
Augšdaugavas novadā” ietvaros.
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■DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI■ AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins

06.03.
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

20.03. 
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
07.03. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-16.30
21.03. Bebrene pagasta pārvalde 14.00-16.30

Maigurs Krievāns
07.03. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 09.00-13.00

Jānis Belkovskis
06.03. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
20.03. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
02.03. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-17.30
16.03. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-17.30
31.03. Višķu pagasta pārvalde 15.00-17.00

Pāvils Kveders
07.03. Eglaines pagasta pārvalde 14.00-16.00
21.03. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-16.00

Reinis Līcis
07.03. Eglaines pagasta pārvalde 14.00-16.00
21.03. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-16.00

Aleksejs Mackevičs
06.03. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.00
09.03. Laucesas pagasta pārvalde 14.30-15.30
20.03. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.00
23.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.30-15.30

Dainis Millers
08.03. Tiešsaistes Zoom platformā 10.00-12.00

Gunta Okmane
06.03. Subates kultūras nams 09.00-11.00
21.03. Šēderes pagasta pārvalde un Šēderes KN 12.00-14.00

Dzintars Pabērzs
21.03. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks
 22.03. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00
 29.03. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
10.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
21.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00

Regīna Tamane
07.03. Tabores pagasta pārvalde 14.00-16.00

28.03. Naujenes sociālo pakalpojumu un 
palīdzības centrs 14.00-16.00

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

 “Pašvaldība”->”Domes deputāti”

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

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

2023. gada 26. janvāra sēdē 
pieņemti 34 lēmumi:

 Izdeva saistošos noteikumus 
“Grozījums Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes 2022. gada 27. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr.30  
“Par maznodrošinātās mājsaimniecības 
ienākumu slieksni Augšdaugavas novada 
pašvaldībā””.
 Atcēla Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2022. gada 29. 
decembra saistošos noteikumus Nr.70 
“Augšdaugavas novada pašvaldības 
aģ entūras „Višķi” maksas komunālie 
pakalpojumi”.  
 Izdeva noteikumus “Kārtība, kādā 

tiek apstiprināti Augšdaugavas novada 
pašvaldības darbībai nepieciešamie 
budžeta izdevumi, ja, sākoties 
saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā 
gadskārtējais pašvaldības budžets”.
 Atļāva atsavināt:
- kustamo mantu (kokmateriāla);
- zemes vienību “178”, Spārīte, 

Maļinovas pagastā, Augšdaugavas 
novadā;

- zemes vienību (starpgabalu) 
ar kadastra apzīmējumu 4480 
005 0360, Pilskalnes pagastā, 
Augšdaugavas novadā.
 Atbalstīja projekta “Sociāli apzināts 

jaunietis Eiropā” idejas iesniegšanu.
 Atbalstīja dalību projektā 

“Amatniecība bez robežām” rezultātu 
stiprināšanai un kapitalizācijai.
 Atbalstīja dalību projektā “Parki 

bez robežām” rezultātu stiprināšanai un 
kapitalizācijai.
 Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021. gada 15. 
jūlija lēmumu Nr.25 “Par projekta Nr. 
NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās 
vietas “Višķu profesionālās vidusskolas 
mazuta glabātava” sanācija Višķu 
pagastā, Augšdaugavas novadā” 
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu”.
 Nolēma izstāties no biedrības 

Eiroreģions “Ezeru zeme”.
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu.
 Nodeva atsavināšanai:
- zemes vienību Biķernieku pagastā 

Augšdaugavas novadā;
- zemes vienību  “445”, Ļūbaste 1, 

Līksnas pagastā, Augšdaugavas 
novadā;

- nekustamo īpašumu “Raudas 
skola”, Rauda, Šēderes pagastā 
Augšdaugavas novadā.
 Nolēma pārdot:
- nekustamo īpašumu Zemnieku iela 

4, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā;
- zemes vienību “Riekstiņi”, 

“Palmas”, Tartaki, Nīcgales pagastā, 
Augšdaugavas novadā.
 Nolēma pārdot uz nomaksu:
- nekustamo īpašumu  Parādes iela 

24, Mirnijs, Laucesas pagastā, 
Augšdaugavas novadā.
 Apstiprināja nekustamā 

īpašuma “Līksna”, Līksnas pagasts, 
Augšdaugavas novads, atkārtotās izsoles 
rīkošanu un izsoles noteikumus.
 Apstiprināja dzīvokļa īpašuma 

Nr.3, Skolas iela 11A, Nīcgale, Nīcgales 
pagasts, Augšdaugavas novads, 
atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 
noteikumus.
 Atzina, ka zemes reformas 

pabeigšanas fondā ieskaitītā zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 4452 
004 0333 ir piekritīga Augšdaugavas 
novada pašvaldībai un ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada 
pašvaldības vārda.
 Atzina, ka zemes reformas 

pabeigšanas fondā ieskaitītā zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 4470 
003 0576 ir piekritīga Augšdaugavas 
novada pašvaldībai un ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada 
pašvaldības vārda.
 Atzina, ka rezerves zemes fondā 

ieskaitītā zemes vienība  ar kadastra 
apzīmējumu 4470 002 0645 ir piekrītoša 
Augšdaugavas novada pašvaldībai 
un ierakstāma zemesgrāmatā uz 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
vārda.

 Atzina zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4474 002 0400 par 
starpgabalu.
 Atzina zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4488 005 0099 par 
starpgabalu.
 Atzina zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4492 003 0508 par 
starpgabalu.
 Ieskaitīja rezerves zemes fondā 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4470 003 0551.  
 Atcēla Daugavpils novada domes 

2012. gada 13. septembra lēmumu 
Nr.957 “Par zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesību izbeigšanu Jurim Bakanam uz 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4484 004 0211”.
 Atcēla Daugavpils novada domes 

2013.gada 14.marta lēmumu Nr.242 
“Par zemes vienības “Druvas”, Salienas 
pagasts, Daugavpils novads, atzīšanu par 
piekritīgu pašvaldībai”.
 Izdeva saistošos noteikumus 

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

valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
attīstības programmas 2022.-2027. 
gadam Augšdaugavas novada investīciju 
plānu 2022.-2024. gadam.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada 

pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali.
 Nolēma sniegt atzinumu 

par aizsargājamo ainavu apvidus 
“Augšdaugava” dabas aizsardzības 
plānu.

• Nolēma iznomāt nedzīvojamo 
telpu Briģenes iela 2, Demene, Demenes 
pagasts, Augšdaugavas novads, pasta 
vajadzībām. 

2023. gada 9. februāra sēdē 
pieņemti 11 lēmumi:
 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”.
 Atbalstīja projekta “Uzlabo sevi un 

vidi sev apkārt” idejas iesniegšanu.
 Atļāva iesniegt projekta 

“Sabiedrības informēšanas pasākumu 
nodrošināšana par zivju resursiem - 
Jauno makšķernieku skola” ideju.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu.
 Atļāva atsavināt:
o dzīvokļa īpašumu Nr.2, Senlejas 

iela 6, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, 
Augšdaugavas novads. 
 Nolēma pārdot: 
o dzīvokļa īpašumu Nr.38, Kastaņu 

iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas 
novads.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma 

“Daugava, 391”, Kalkūnes pagasts, 
Augšdaugavas novads, atkārtotās izsoles 
rīkošanu un izsoles noteikumus.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma 

“149”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, 
Augšdaugavas novads, atkārtotās izsoles 
rīkošanu un izsoles noteikumus.
 Nolēma izbeigt Augšdaugavas 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procesu.
 Izdeva nolikumu “VI Starptautiskā 

pūšaminstrumentu spēles jauno 
izpildītāju konkursa „Naujene WIND 
2023” nolikums”.
 Izdeva nolikumu “XX Starptautiskā 

akordeonistu - solistu konkursa 
„Naujene – 2023” nolikums”. 

2023. gada 23. februara sēdē 
pieņemti 27 lēmumi:

 Izdeva nolikumu “Augšdaugavas 
novada pašvaldības ceļu fonda komisijas 
nolikums”.
 Noteica mēnešalgas Augšdaugavas 

novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.
 Nolēma reorganizēt Vaboles 

vidusskolu.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada 

pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo 
izmaksas savstarpējiem norēķiniem 
starp pašvaldībām.
 Grozīja Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021. gada 9. 
decembra lēmumu Nr.293 “Par 
lokālplānojuma, kas groza Daugavpils 
novada teritorijas plānojumu 
Augšdaugavas novada Līksnas 
pagasta zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 4468 006 0510, 4468 006 
0511, 4468 007 0121, 4468 007 0122 un 
4468 007 0123, izstrādes uzsākšanu un 
darba uzdevuma apstiprināšanu”.
 Atbalstīja projekta pieteikuma 

“Zivju resursu papildināšana Višķu ezerā 
ar zandartu mazuļiem” iesniegšanu.
 Nolēma atļaut projekta idejas 

“Augšdaugavas  novada ezeru Zivju 
resursu papildināšana ar zandartu 
mazuļiem” iesniegšanu.
 Nolēma atļaut projekta idejas 

“Augšdaugavas  novada ezeru Zivju 
resursu papildināšana ar līdaku 
mazuļiem” iesniegšanu.
 Nolēma atļaut projekta idejas 

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde Augšdaugavas 
novada ezeriem” iesniegšanu.
 Nolēma uzsākt projekta 

Nr.3.1.2.1. i .0/22/I/CFLA/006 
“Augšdaugavas novada pašvaldības 
ēku vides pieejamības nodrošināšanas 
pasākumi” īstenošanu un apstiprināja 
ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu.
 Atļāva atsavināt:
- zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4450 004 0327, 
Demenes pagasts, Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4468 001 0210, Līksnas 
pagasts, Augšdaugavas novads;

- zemes vienību “166”, Ļūbaste 1, 
Līksnas pagasts, Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību “Auzenes”, Naujenes 
pagasts, Augšdaugavas novads;

- zemes vienību “Kaptiliški 3”, 
Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību “Stūrīši”, 
Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību “278”, Maļutki, 
Tabores pagasts, Augšdaugavas 
novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4496 005 0350, 
Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas 
novads.
 Nolēma nodot atsavināšanai:
- dzīvokļa īpašumu Nr.1, Kalkūnes 

ielā 17, Kalkūni, Kalkūnes pagasts,  
Augšdaugavas novads;

- zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4476 002 0030, 
Nīcgales pagasts,  Augšdaugavas 
novads.
 Nolēma pārdot:
- nekustamo īpašumu “Nahodka 

Nr.3” ar kadastra numuru 4468 
007 0181, Līksnas pagasts, 
Augšdaugavas novads.
 Nolēma apstiprināt:
- nekustamā īpašuma “272”, 

Daugava, Kalkūnes pagasts, 
Augšdaugavas novads, atkārtotās 
izsoles rīkošanu un izsoles 
noteikumus;

- nekustamā īpašuma “13”, 
Vasarnīcas, Naujenes pagasts, 
Augšdaugavas novads, atkārtotās 
izsoles rīkošanu un izsoles 
noteikumus.
 Nolēma izbeigt Augšdaugavas 

novada pašvaldības nekustamo īpašumu 
atsavināšanas procesu.
 Iecēla Augšdaugavas novada 

pašvaldības izpilddirektoru un noteica 
mēnešalgu Augšdaugavas novada 
pašvaldības izpilddirektoram.
 Iecēla Augšdaugavas novada 

pašvaldības izpilddirektora 1.vietnieku 
un noteica mēnešalgu Augšdaugavas 
novada pašvaldības izpilddirektora 
1.vietniekam.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem 
var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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■ VIDE UN DABA

■ JAUNATNE

NOSLĒDZIES 
EIROPAS 

SOLIDARITĀTES 
KORPUSA 

PROJEKTS 
“KOPĀ”

No 2022. gada 13. jūnija līdz 
2023. gada 12. februārim Kalkūnes 
jauniešu attīstības centra jaunieši 
īstenoja Eiropas Solidaritātes 
korpusa projektu “Kopā”. Projekts 
ilga 8 mēnešus un tā aktivitātēs 
piedalījās 105 dalībnieki no 
Augšdaugavas novada - Kalkūnes, 
Medumu un Sventes pagasta. 
Jāpiebilst, ka no 105 dalībniekiem, 
kas piedalījās projektā, 90 bija 
jaunieši, bet 15 dalībnieki bija 
vietējās sabiedrības locekļi, kas arī 
iesaistījās projekta aktivitātēs. 

Projekta galvenais mērķis bija, 
izmantojot neformālās izglītības 
metodes, saliedēt Medumu, Sventes 
un Kalkūnes pagasta jauniešus 
vienā jauniešu kopienā, sniedzot 
jauniešiem līdzvērtīgas iespējas 
attīstīt sevi un pilnveidot savas 
prasmes. Projekta galvenā ideja 
balstījās uz sadarbības veicināšanu 
starp Medumu, Sventes un 
Kalkūnes pagasta jauniešiem. 
Pateicoties īstenotajām projekta 
aktivitātēm, jauniešiem no trim 
pagastiem bija iespēja iepazīties 
vienam ar otru, sadarboties, 
piedaloties projekta aktivitātēs, 
kopā mācīties un apgūt jaunas 
prasmes, kas kopsummā palīdzēja 
izveidot labu un stipru sadarbību 
starp jauniešiem, kas ir ļoti būtiski, 
jo Kalkūnes, Sventes un Medumu 
pagasta jaunieši no pērnā gada 
sākuma pārstāv Kalkūnes jauniešu 
attīstības centru. 

Projekta aizraujošais aktivitāšu 
posms sākās 2022. gada jūlijā 
ar četru dienu neformālās 
saliedēšanās apmācībām «Kopā 
garšīgāk», kurās piedalījās 27 
jaunieši no Kalkūnes, Sventes un 
Medumu pagasta. Apmācību laikā 
projekta dalībniekiem tika īstenotas 
dažāda veida aktivitātes, pateicoties 
kurām, jaunieši ne tikai uzzināja 
daudz jauna un iemācījās, bet arī 

iepazina viens otru no cita skatu 
punkta. Apmācībām noslēdzoties, 
tika izveidots labs pamats, īstenojot 
projekta nākošās aktivitātes, jo 
jaunieši kļuva daudz saliedētāki un 
atvērtāki. Augustā un septembrī 
projekta ietvaros jaunieši piedalījās 
pārgājienu ciklā «Zaļā ekspedīcija», 
ko veidoja trīs pārgājieni Sventes, 
Kalkūnes un Medumu pagastā. 
Katrs pārgājiens sniedza iespēju ne 
tikai turpināt saliedēšanās procesu, 
bet arī veicināja veselīga dzīvesveida 
pamatprincipus, kā arī sniedza 
iespēju izpētīt un iepazīstināt citu 
pagastu jauniešus ar savu pagastu. 
Pārgājienu ciklam noslēdzoties, 
jaunieši un iepriekš minēto trīs 
pagastu iedzīvotāji varēja piedalīties 
trīs interesantās un izzinošās kvesta 
spēlēs «Ar saknēm …», kuras tika 
organizētas Kalkūnes, Sventes un 
Medumu pagastos ar domu, sniegt 
iespēju projekta dalībniekiem 
iepazīt savu un tuvumā esošos 

pagastus no cita skatu punkta. 
Nākošā aktivitāte, kura notika 
projekta ietvaros, deva iespēju 
iepazīties ar Eiropas brīvprātīgā 
darba un studiju iespējām citā 
valstī. Tikšanās ar Eiropas 
brīvprātīgajiem aktivitātē «Es un 
Eiropa», ļāva jauniešiem iepazīt arī 
Eiropas brīvprātīgos un apmaiņu 
studentus, kā arī pilnveidot savas 
zināšanas par Beļģijas, Slovākijas un 
Ukrainas valstu kultūru. Lietderīgi 
bija tas, ka jaunieši pilnveidoja 
arī savas angļu valodas zināšanas 
un prasmes, jo tikšanās notika 
angļu valodā. Novembrī jaunieši 
piedalījās trīs foto nodarbībās 
“Fokuss”, kuru laikā jaunieši spēja 
pilnveidot savas digitālās prasmes 
un radoši izpausties, piedaloties 
četros fotokonkursos “Mirklis, 
“Mana Latvija”, “Ikdiena” un 
“Portrets”, kuru ietvaros labāko 
fotogrāfi ju autori, balstoties uz 
sabiedrības balsojumu Kalkūnes 

jauniešu attīstības sociālajos tīklos, 
ieguva vērtīgas balvas. Decembrī 
jauniešiem bija iespēja ne tikai 
turpināt saliedēšanos savā starpā, 
bet arī iepazīties ar jauniešiem no 
Medumu speciālās pamatskolas 
aktivitātē “Mūsu kopīgie 
Ziemassvētki”. Tās laikā Kalkūnes 
attīstības centra jaunieši un speciālās 
skolas jaunieši kopīgi iesaistījās 
Ziemassvētku meistarklasēs un 
iepazina viens otru, radot brīnišķīgu 
un draudzīgu  Ziemassvētku 
atmosfēru, kas palīdzēja kļūt 
tuvākiem un sniegt līdzvērtīgas 
iespējas iesaistīties projektā 
visiem jauniešiem. Balstoties uz 
jauniešu izvērtējumu, aktivitāte 
“Mūsu kopīgie Ziemassvētki” bija 
viena no svarīgākajām un atmiņā 
paliekošākajām visa projekta 
ietvaros. 2023. gadam sākoties, 
projekta darba grupa aktīvi strādāja 
pie pēdējās projekta aktivitātes – 
apmācības “Pārdomu spārnos”, 
kura janvāra beigās norisinājās 
Kalkūnes jauniešu attīstības centrā. 
Aktivitātes mērķis bija – izvērtēt 
katru projekta  aktivitāti un visu 
projektu kopumā. Apmācību laikā 
jaunieši gremdējās atmiņās par 
notikušo, izvērtēja, cik lielā mērā 
bija izdevies sasniegt projekta 
mērķi un uzdevumus, sniedza savu 
viedokli par projektu kopumā, 
kā arī pilnveidoja savas digitālās, 
mācīšanās un izvērtēšanas prasmes. 
Jaunieši izvērtēja katrs savu 
mācīšanās procesu visa projekta 
ietvaros un sadarbībā ar projekta 
darba grupu apzinājās, cik vērtīgs 
bija šis projekts katram no viņiem 
kopumā. 

Projekta laikā īstenojot visas 
šīs dažādas aktivitātes, Kalkūnes 
jauniešu attīstības centra jauniešiem 
tika sniegta iespēja neformālā veidā 
pilnveidot savas kompetences un 
gūt jaunas zināšanas, apgūt jaunas 
prasmes un pilnveidot jau esošās, 
iepazīties ar citu pagastu jauniešiem 

un gūt jaunus draugus, kā arī 
lietderīgi un interesanti pavadīt 
savu brīvo laiku. 

Eiropas solidaritātes korpusa 
projekts “Kopā” bija pirmais 
lielais projekts Kalkūnes jauniešu 
attīstības centra jauniešiem, kas 
piedalījās projekta īstenošanā. Līdz 
ar ko darba grupai, kas sastāvēja 
no jauniešiem un jaunatnes lietu 
speciālistiem (Jeļena Maslova, 
Viktorija Ivanova, Jūlija Magrina, 
Andrejs Rucko un Natālija 
Polovaja) šis projekts sniedza ļoti 
vērtīgu pieredzi projektu rakstīšanā, 
īstenošanā un vadīšanā. Jau sākot no 
projekta idejas  darba grupa daudz 
laika pavadīja pie projekta izstrādes 
un dažādu organizatorisku procesu 
veikšanas, kas kopumā ļāva katram 
darba grupas loceklim pastāvīgi 
mācīties, apgūt jaunas prasmes, 
pilnveidot savas zināšanas, kā arī 
izvērtēt savu mācīšanās procesu.  

Kalkūnes jauniešu attīstības 
centrs un projekta “KOPĀ” 
darba grupa izsaka lielu pateicību 
katrai organizācijai, kas mūs 
atbalstīja un, protams,  katram 
projekta dalībniekam, kas tajā 
iesaistījās – bez jums šis projekts 
nebūtu izdevies tāds, kāds viņš ir 
tagad. Paldies par jūsu iniciatīvu, 
degsmi, un iesaistīšanos Eiropas 
solidaritātes korpusa projektā 
“KOPĀ”.

Projektu “KOPĀ” līdzfi nansē 
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: 
Kalk ūnes jauniešu centra 
jaunatnes lietu speciāliste 

Natālija Polovaja

 PLĀNO
 PAPILDINĀT

 ZIVJU RESURSUS 
NOVADA EZEROS

Piesaistot Zivju fonda atbalstu, 
šogad paredzēts papildināt zivju 
resursus vairākos Augšdaugavas 
novada ezeros.  

Višķu pagasta pārvalde plāno 
īstenot projektu “Zivju resursu 
papildināšana Višķu ezerā ar 
zandartu mazuļiem”, kas izmaksās 
6300 eiro, no kuriem 5607 eiro 
paredzēts piesaistīt no Zivju 
fonda, bet 693 eiro būs Višķu 
pagasta pārvaldes līdzfi nansējums 
no licencētās makšķerēšanas 
ieņēmumiem.

Augšdaugavas novada 

pašvaldības centrālā administrācija 
iesniegs Zivju fonda atbalsta 
saņemšanai trīs projektus. Projekts 
“Augšdaugavas novada ezeru Zivju 
resursu papildināšana ar zandartu 
mazuļiem” paredz papildināt zivju 
resursus divos ezeros – Demenes 

un Medumu pagastā. Dārza ezerā 
Demenes pagastā plānots ielaist 
5000 gabalus zandartu mazuļu ar 
vidējo svaru ne mazāk kā 2 grami, 
bet Medumu ezerā Medumu 
pagastā - 26 000 gabalus. Projekta 
plānotās kopējās izmaksas ir 9998 

eiro, no kuriem Zivju  fonda 
fi nansējums ir 8898,22 eiro jeb 
89% no kopējām izmaksām, bet 
pašvaldības līdzfi nansējums - 
1099,78 eiro. 

Projekts „ Augšdaugavas novada 
ezeru Zivju resursu papildināšana 
ar līdaku mazuļiem” paredz 
papildināt zivju resursus vairākos 
ezeros, ielaižot līdaku mazuļus ar 
vidējo svaru ne mazāk kā 2 grami: 
Briģenes ezerā Demenes pagastā 
- 13 000 gabalus, Šķirstiņu ezerā 
Medumu pagastā  – 700 gabalus, 
Lielajā Subates ezerā Subates pilsētā 
– 4800 gabalus, Mazajā Subates 
ezerā Subates pilsētā – 4800 
gabalus. Projekta plānotās kopējās 
izmaksas ir 8155 eiro, no kuriem 
Zivju fonda fi nansējums paredzēts 
7257,95 eiro, bet pašvaldības 

līdzfi nansējums – 897,05 eiro. 
Savukārt, īstenojot projektu 

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde Augšdaugavas 
novada ezeriem”, plānots izstrādāt 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus Čerņavas ezeram, 
Ozerka ezeram, Laucesas ezeram, 
Kumpinišķu ezeram un Skirnas 
ezeram, kas ietver pamatojumu 
zivju resursu apsaimniekošanai, 
tai skaitā zivju mazuļu ielaišanai. 
Projekta kopējās izmaksas plānotas 
8706,92 eiro, no kuriem 7749,16 
eiro ir Zivju fondam pieprasītais 
atbalsts, bet 957,76 eiro - 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
līdzfi nansējums.

Teksts: Inese Minova
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PAŠVALDĪBA  ■

ENERGOEFEKTIVITĀTE  ■
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM 

IESPĒJA 
PIEDALĪTIES 

JAUNAJĀ 
ENERGOEFEKTIVITĀTES 

PROGRAMMĀ

Attīstības finanšu institūcija ALTUM 
pieņem pieteikumus jaunajā daudzdzīvokļu 
māju energoefektivitātes uzlabošanas 
programmā. Pieteikumu iesniegšana notiek 
klientu portālā mans.altum.lv.

Ekonomikas ministrijas izstrādātās jaunās 
atbalsta programmas finansējums ir 57,2 
miljoni eiro, un tas paredzēts aptuveni 170 
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem 

energoresursiem. Projekta īstenošanas 
rezultātā būs jāsasniedz vismaz 30% 
primārās enerģijas ietaupījums, un uz katriem 
renovācijas projekta attiecināmo izmaksu 
pieciem tūkstošiem eiro ir jāsasniedz primārās 
enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā.

Programma paredz segt līdz pat 49% 
no kopējām energoefektivitātes projekta 
izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Atlikušo finansējuma daļu iedzīvotāji segs 
no bankas aizdevuma resursiem un/vai 
mājas uzkrājumiem. Obligāts programmas 
nosacījums ir bankas aizdevums vismaz 
plānotā atbalsta jeb kapitāla atlaides apmērā, 
savukārt bankas aizdevumam var saņemt 
ALTUM garantiju.

Atbalsts jeb kapitāla atlaide tiks 
izmaksāta tikai pēc tam, kad būs pabeigta 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
projekta realizācija daudzdzīvokļu mājā. 
Arī noteikumi attiecībā uz būvnieka un citu 
pakalpojumu sniedzēju izvēli jeb iepirkumu 
šajā programmā atšķirsies no iepriekšējās.

ALTUM aicina visus interesentus 
laikus veikt sagatavošanās darbus, lai 
varētu pieteikties atbalsta rezervēšanai, – 
pārliecināties, ka māja atbilst programmas 
noteikumiem par atbalsta saņemšanu (mājā 
ir vismaz 3 dzīvokļi) un var sasniegt atbalsta 
saņemšanai nepieciešamo energoefektivitātes 
uzlabojumu mērķi – primārās enerģijas 
ietaupījumu 30%. To iespējams noskaidrot, 
veicot mājas energoauditu, kā arī pēc 
energoaudita veikšanas ir jāķeras pie tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanas. Šo un vēl 
citu dokumentu sagatavošana ir laikietilpīga, 
taču tie ir nepieciešami, lai varētu pilnvērtīgi 
aizpildīt projekta pieteikumu sistēmā mans.
altum.lv. Tāpat ir svarīgi sasaukt dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulci, kurā nepieciešams 
vienoties par energoefektivitātes projekta 
sagatavošanas uzsākšanu un vēlāk jau 
arī realizāciju (pozitīvam rezultātam 
nepieciešami vismaz 50% + 1 balss vai 100%, 
ja māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos).

To daudzdzīvokļu māju īpašnieku un 

iedzīvotāju ērtībām, kuri vēlas uzlabot ēkas 
energoefektivitāti, ALTUM ir izveidota 12 
soļu karte kapitāla atlaides saņemšanai. Ar to 
var iepazīties mājaslapa altum.lv.

Visi interesenti aicināti uzzināt citu māju 
pieredzi un iepazīties ar dokumentālajiem 
stāstiem par daudzdzīvokļu māju renovācijas 
projektiem Liepājā, Salaspilī, Valkā. Ar 
ES fondi atbalsu nomainīti ūdensvadi, 
kanalizācija, apkures sistēma, logo, atjaunoti 
balkoni, māja nosiltināta – šie ir daži 
no darbiem, kas tiek veikti, lai uzlabotu 
daudzdzīvokļu māju un paaugstinātu tās 
energoefektivitāti!

Programmas īstenošanas gala termiņš 
ir 2026. gada 31. marts. Tā tiek finansēta 
no Eiropas Savienības Atveseļošanās un 
noturības mehānisma resursiem.

Avots: altum.lv

ŠOGAD 
NOVADĀ 

TURPINĀSIES
 IELU APGAISMOJUMA 

IZBŪVES DARBI 

izbūvi Salienas ciematā, līdzīgs 
projekts top par apgaismojuma 
izbūvi Vabolē. Papildus 
iepriekšējos gados realizētajam 
jauns un moderns apgaismojums 
tiek plānots arī Ilūkstē un Subatē. 
Šos projektus plāno realizēt jau šī 
pusgada laikā. 

“Patlaban top papildus projekts 
apmēram 300 000 eiro vērtībā tajā 
vietās, kur jau pastāv apgaismojums. 
Vecos stabus nomainīs pret 

jauno un energoefektīvo 
LED apgaismojumu,” skaidro 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins. Šis projekts skars 
lielāko daļu pagastu.

Augšdaugavas novada 
apgaismojuma uzlabošanas 
programma turpinās jau vairākus 
gadus. 2022. gadā pašvaldība sešās 
apdzīvotās vietās uzstādīja 324 
LED apgaismojuma stabus. Jaunais 
un modernais apgaismojums tika 

uzstādīts Kumbuļu ciemā, Silenē, 
Nīcgalē, Ilūkstē, Subatē. 2022. 
gadā veikto darbu kopsumma 
sasniedza 534 805 eiro. 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. 

2021. gadā pašvaldība 
realizēja virkni apgaismojuma 

projektu Kraujā, Līksnā, Kalupē, 
Biķerniekos, Maļutkos, Laucesā un 
Silenē.

Visos objektos uzstādītais LED 
apgaismojums ir aprīkots ar sistēmu 
vadības ierīcēm, kas reaģē uz dienas 
gaismu un ļauj ekonomēt elektrību. 

Teksts: Dainis Bitiņš
2023. gadā Augšdaugavas 

novada pašvaldība plāno turpināt 
ciematu apgaismojuma izbūves 
projektus. Patlaban ir pabeigts 
būvprojekts par apgaismojuma 

BIEDRĪBAS, 
NODIBINĀJUMI 
UN RELIĢISKĀS 

ORGANIZĀCIJAS 
VAR PIETEIKTIES 

PAŠVALDĪBAS 
FINANSĒJUMAM

Līdz 1. aprīlim biedrības, 
nodibinājumi un reliģiskās 
organizācijas var pieteikties 
pašvaldības finansējumam saskaņā 
ar noteikumiem par Augšdaugavas 
novada pašvaldības finansējuma 
piešķiršanu biedrību, nodibinājumu 
un reliģisko organizāciju atbalstam.  

Uz pašvaldības finansiālu 
atbalstu var pretendēt biedrības 
vai nodibinājumi, kuru juridiskā 
adrese ir reģistrēta Augšdaugavas 
novadā vai kuru aktivitātes tiks 
īstenotas pašvaldības teritorijā 
un kas ar savu darbību sekmē 
pašvaldības autonomo funkciju 

īstenošanu, kā arī reliģiskās 
organizācijas (draudzes, reliģiskās 
savienības (baznīcas) un diecēzes), 
kuru juridiskā adrese ir reģistrēta 
Augšdaugavas novadā. 

Pašvaldības finansējums tiek 
piešķirts organizāciju atbalstam, lai 
tās var īstenot aktivitātes, kas veicina 
pašvaldības ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas mērķus un attīstības 
programmas rīcības virzienus un 
uzdevumus, lai sekmētu nevalstiskā 
sektora un iedzīvotāju aktivitāti 
un iesaistīšanos Augšdaugavas 
novada attīstības, kultūras, 
izglītības, sociālo un citu jautājumu 
risināšanā, veicinātu brīvprātīgas 
iniciatīvas, iedzīvotāju pilsonisko 
līdzdalību, tradīciju saglabāšanu un 
organizāciju darbību un sadarbību 
ar pašvaldību, kā arī lai veicinātu 
reliģisko organizāciju draudžu 
tradīciju saglabāšanu, saglabātu un 
atjaunotu Augšdaugavas novadā 

esošus kultūras un vēstures 
pieminekļus, un sakrālās būves.

Organizācijām līdz 1. aprīlim 
jāiesniedz pieteikums par 
kārtējam gadam lūgto pašvaldības 
finansējumu, pievienojot tam 
plānoto aktivitāšu izdevumu 
koptāmi. Pieteikumu var 
sūtīt elektroniski ar drošu 
elektronisko parakstu uz pasts@
augsdaugavasnovads.lv, pa pastu 
uz adresi - Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
LV-5401 vai personīgi iesniedzot 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālajā administrācijā Rīgas ielā 
2, Daugavpilī. Katrai organizācijai 
kārtējā gadā ir tiesības iesniegt tikai 
vienu pieteikumu.

Pieteikumu līdz kārtējā gada 
1. maijam izskata un lēmumu par 
finansējuma piešķiršanu pieņem 
pašvaldības domes izveidotā 
Nevalstisko un reliģisko organizāciju 
pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanas komisija, ņemot 
vērā vairākus kritērijus -  
atbilstību pašvaldības ilgtermiņa 
mērķiem, rīcības virzieniem 
un uzdevumiem; ieguldījuma 
nozīmību Augšdaugavas novada 
attīstībā; plānoto aktivitāšu 
pienesumu Augšdaugavas novada 
iedzīvotājiem kopumā; citu 
piesaistīto finansējuma avotu 
un pašfinansējuma apjomu un 
līdzšinējās darbības un sadarbības 
ar pašvaldību vērtējumu. 

Pašvaldības finansējums netiek 
piešķirts administrācijas un 
darbinieku atlīdzībai, pabalstiem 
vai citiem līdzīgiem maksājumiem 
privātpersonām, kā arī naudas sodu, 
līgumsodu vai kavējuma procentu 
samaksai, nekustamā īpašuma 
iegādei, politiskiem vai militāriem 
pasākumiem, jau īstenotu 
projektu un aktivitāšu izdevumu 
apmaksai. Tāpat uz pabalstu nevar 

pretendēt organizācijas, kurām ir 
nodokļu parādi vai nav iesniegts 
gada pārskats, kas savlaicīgi nav 
iesniegušas atskaiti par iepriekšējā 
gadā piešķirto pašvaldības 
finansējuma izlietojumu, kurām 
pasludināts maksātnespējas 
process, vai uzsākta likvidācija, kā 
arī ja pašvaldībai sniegtas nepatiesas 
ziņas.

Pašvaldības finansējuma 
izlietojuma atskaite jāiesniedz 
pēc aktivitāšu realizācijas, bet 
ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10. 
decembrim, uzrādot grāmatvedības 
attaisnojošos dokumentus un 
fotofiksāciju par aktivitāšu 
īstenošanas gaitu.  

Noteikumus, pieteikuma, 
plānoto aktivitāšu izdevumu 
koptāmes un atskaites par 
finansējuma izlietojumu veidlapas 
var atrast pašvaldības mājaslapā 
www.augsdaugavasnovads.lv.

MAINĪTS
 IENĀKUMU SLIEKSNIS 

MAZNODROŠINĀTĀS 
MĀJSAIMNIECĪBAS 

STATUSA 
SAŅEMŠANAI 

26. janvāra novada domes 
sēdē apstiprināti grozījumi 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos 
“Par maznodrošinātās 
mājsaimniecības statusa 
noteikšanu Augšdaugavas 

novada pašvaldībā”, kas nosaka 
mājsaimniecības vai atsevišķas 
personas mājsaimniecībā 
ienākumu slieksni, kuru 
nepārsniedzot, mājsaimniecība 
vai atsevišķa persona 
mājsaimniecībā tiek atzīta par 
maznodrošinātu.

Saskaņā ar grozījumiem 
mājsaimniecība vai atsevišķa 
persona mājsaimniecībā 
atzīstama par maznodrošinātu, ja 
tās vidējie ienākumi pēdējo trīs 
mēnešu laikā nepārsniedz 376,00 
euro pirmajai vai vienīgajai 

personai mājsaimniecībā un 
264,00 euro pārējām personām 
mājsaimniecībā.

Piešķiršanas kārtību nosaka un 
mājsaimniecības vai atsevišķas 
personas mājsaimniecībā 
ienākumu un materiālā stāvokļa 
atbilstību maznodrošinātās 
statusam novērtē Sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā noteiktajā 
kārtībā.

Teksts: Inese Minova

VABOLES VIDUSSKOLA 
PĀRTAPS 

PAR PAMATSKOLU
23. februāra Augšdaugavas 

novada pašvaldības domes sēdē 
deputāti atbalstīja priekšlikumu 
reorganizēt pašvaldības iestādi 
“Vaboles vidusskola” par Vaboles 
pamatskolu sākot ar 2023. gada 31. 
jūliju.

Šāds lēmums ir pieņemts, jo 
Vaboles vidusskolā šogad ir tikai 
viena 12. klase, kas absolvēs izglītības 
iestādi. 10. un 11. klasē diemžēl nav 
neviena skolēna. Izglītojamo nav arī 

9. klasē. 2022./2023. mācību gadā 
Vaboles vidusskolā mācās 72 bērni, 
un līdzīgs skaitlis varētu būt arī 
nākamgad. 

Vaboles pamatskola būs 
vidējās izglītības iestādes “Vaboles 
vidusskola” tiesību, lietvedības un 
arhīva, saistību, kā arī darba tiesisko 
attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, 
funkciju, izglītības programmu un 
izglītības programmās uzņemto 
izglītojamo pārņēmēja.

Pieņemtais lēmums vēl būs 
jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes 
ministriju.

Teksts: Dainis Bitiņš
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 NAUJENE WIND 2023 ■■ LLKC SEMINĀRI

■ IESPĒJAS

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.

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
02.03. 11.00 Augšdaugavas novada kultūras centrs “Vārpa”
07.03. 09.00-12:00 Biķernieku pagasta pārvalde
07.03. 13.00-16.00 Naujenes kultūras centrs
09.03.  09.00-12.00 Demenes pagasts
09.03. 13.00-16.00 Medumu pagasta pārvalde
14.03. 09.00-12:00 Vecsalienas (Červonkas) muižas pils
14.03. 13.00-16.00 Laucesas kultūras nams
16.03. 09.00-12:00 Vaboles pagasta pārvalde
21.03. 09.00-12:00 Ilūkstes kultūras un mākslas centrs
21.03. 13.00-16.00 Bebrenes pagasta pārvalde

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

Palīdzība Vienoto iesniegumu aizpildīšanā!
Aprīlī un maijā Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales RLP speciālisti dosies izbraukumā 

uz novada pagastiem, lai palīdzētu LAD klientiem aizpildīt 2023. gada Vienotos iesniegumus 
platību maksājumu saņemšanai.

Datums Vieta Laiks

24. aprīlis Biķernieki 09.30-15.00
25. aprīlis Medumi 09.30-15.00
26. aprīlis Vabole 09.30-15.00
27. aprīlis Vecsalienas pils 09.30-15.00
28. aprīlis Naujene 09.30-15.00
8. maijs Demene 09.30-15.00
10. maijs Tabore 09.30-15.00

IZSKANĒJIS 
STARPTAUTISKAIS 

KONKURSS 
„NAUJENE WIND 2023” 

23. - 24. februārī Augšdaugavas novada 
Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās VI 
Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles 
jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 
2023”, ko rīko Naujenes Mūzikas un mākslas 
skola sadarbībā ar Augšdaugavas novada 
Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitāti. 

Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt 
pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju 
profesionālo izaugsmi un attīstību, 
popularizēt Augšdaugavas novada, 
Naujenes pagasta kultūrvides aktivitātes 
un atpazīstamību Latvijā un pasaulē, attīstīt 
mūzikas skolu izglītības kvalitāti, mācību 
darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba 
rezultātus, kā arī veidot regulāru pieredzes 
apmaiņu starp Latvijas un pasaules mūzikas 
skolu audzēkņiem un pedagogiem.

Konkursā piedalās mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, kas tiek 
sadalīti instrumentu spēles apakšgrupās: 
fl autas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, 
fagota spēle, saksofona spēle, mežragu spēle, 
trompetes spēle, trombona spēle, eifonijas 
spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle.

Šogad konkursā piedalījās 188 jaunie 
mūziķi no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas 
un Polijas. Naujenes Mūzikas un mākslas 
skolas direktors Ruslans Margevičs atzīst, 
ka pēc diviem pandēmijas gadiem, kad 
konkurss notika attālināti, pieteicies necerēti 
kupls dalībnieku skaits. R. Margevičs plāno 
nākamgad paplašināt konkursantu ģeogrāfi ju, 
piesaistot dalībniekus arī no Somijas un 
Norvēģijas. Konkursa dalībniekus vērtēja 
žūrija, kuru pārstāvēja dalībnieki no 5 valstīm 
- Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un 
Norvēģijas.  

Konkursa dalībnieki dalās trīs vecuma 
grupās – 1. klašu audzēkņi, 2. - 4. klašu 
audzēkņi un 5. - 7. klašu audzēkņi. Katram 
bija jāatskaņo no galvas divi dažāda rakstura 
skaņdarbi. Vērtējot audzēkņus, žūrija 
ņem vērā skaņas un intonācijas kvalitāti, 
skaņdarba izpildījuma tehnisko precizitāti un 
māksliniecisko izpildījumu.

Labus rezultātus šogad parādīja 
Augšdaugavas novada mūzikas skolu 
audzēkņi. 

1. grupā klarnetes spēlē 2. vietu ieguva 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkne Evlalija Savicka (pedagogs 
Voldemārs Skutāns). 

2. grupā klarnetes spēlē 2. vieta Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Agatai 
Golovānei (2. klase, pedagogs Voldemārs 
Skutāns), bet 3. vieta Arinai Kopilovai 
(3. klase, pedagogs Voldemāŗs Skutāns), 
saksofona spēlē 3. vieta Ilūkstes Mūzikas 
un mākslas skolas audzēknim Bernardam 
Čamānam (3. klase, pedagogs Jurijs 
Murņikovs).

3. grupā saksofona spēlē 2. vieta Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skolas audzēknei 
Elīzai Repkovai (5. klase, pedagogs Jurijs 
Murņikovs), eifonija spēlē 3. vieta Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas audzēknei 
Anastasijai Ņikitinai (6. klase, pedagogs 
Aleksejs Petrovs), diplomus fl autas spēle 
saņēma Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 5. 
klases audzēkne Paula Kraševska un 6. klases 
audzēkne Laura Sutiņa-Zutiņa (pedagogs 
Rita Žilvinska), sitaminstrumentu spēlē - 
Gabriela Sutiņa-Zutiņa (6. klase, pedagogs 
Gints Ratnieks), atzinību trompetes spēlē 
saņēma Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēknis Raivis Kraševskis (5. klase, 
pedagogs Gints Ratnieks).

Šogad pasniegtas arī trīs Grand Prix balvas: 
1. grupā sitamo instrumentu spēlē to ieguva 
Babītes Mūzikas skolas audzēknis Eduards 
Augusts Mazabša, 2. grupā trompetes spēlē 
to ieguva Viimsi Mūzikas skolas 3. klases 
audzēknis Hugo Blaat, 3. grupā saksofona 
spēlē balvu ieguva Jāņa Ivanova Rēzeknes 
Mūzikas vidusskolas 6. klases audzēkne Māra 
Medne. 

 OPTIBET 
LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ 
VOLEJBOLĀ VĪRIEŠIEM

SĀKUSIES CĪŅA 
PAR FINĀLA ČETRINIEKU

Turpinās Latvijas Optibet čempionāta 
22/23 vīriešiem volejbola sacensības.

Pēc regulārā čempionāta pamatturnīra 
izspēles komanda “Augšdaugava” ierindojās 
3. vietā un iekļuva izslēgšanas spēlēs, kas 
notiek līdz divu spēļu uzvarām. Pirmajā 
playoff  kārtā 26. februārī komanda 
“Augšdaugava” mājas spēlē tikās ar 
VK Kuldīga/Kuldīgas NSS. Spraigā un 

aizraujošā cīņā uzvaru ar rezultātu 3:2 
izcīnīja “Augšdaugava”.

Otrā spēle notiks 4. martā Kuldīgā. 
Nepieciešamības gadījumā 5. martā 
Daugavpilī notiks trešā spēle. Šī pāra 
uzvarētājs nodrošinās sev vietu fi nālā 
un cīnīsies par čempionu medaļām, bet 
zaudētājiem turnīrs būs beidzies. 

Rezultatīvākie komandas “Augšdaugava” 
spēlētāji: Sandris Turlais (17 punkti), Jānis 
Gabranovs un Armands Rokjāns (14 
punkti), Edvīns Vigulis (12 punkti). 

Fināla sacensības notiks 11. - 12. martā. 

Inese Minova, Guntis Kaminskis

 SĒLIJAS KOPIENU LĪDERI 
TIKSIES

 KLĀTIENES MĀCĪBĀS 
SKRUDALIENĀ

No 3. līdz 5. martam kopienu sadarbības 
tīkls “Sēlijas salas” Skrudalienas pagasta Ilgu 
muižā organizē klātienes apmācības, kurās 
tiksies aktīvākie kopienu un nevalstisko 
organizāciju līderi no visas Sēlijas.

Mācībās būs iespējams stiprināt kopienu 
zināšanas nevalstisko organizāciju darbā un 
pilsoniskās līdzdalības jomā. Šo dienu laikā 
notiks gan intensīvs mācību process lekcijās 
un praktiskajos darbos, gan tīklošanās un 
citu Sēlijas kopienu iepazīšana neformālās 
aktivitātēs. Šāda veida mācības notiks jau 
otro gadu, pateicos Sabiedrības integrācijas 
fonda fi nansiālam atbalstam.

Projekta vadītāja Santa Šmite novērtē, ka 
pēc apmācībām rezultāts ir acīmredzams: 

“Pagājušais gads patīkami pārsteidza ar 
lielu kopienu rosību. Sociālajos tīklos 
atvērtas vairākas jaunas kopienām veltītas 
ziņu lapas. Arvien biežāk Sēlijas kopienas 
savstarpēji sadarbojas – aicina iesaistīties 
savos pasākumos, dodas ciemos. Lielā mērā 
aktīvākās ir tieši tās kopienas, kas piedalās 
apmācībās vai citos kopienu sadarbības tīkla 
pasākumos.”

Projekts „Kopienu kompetences - 
stipram sadarbības tīklam” tiek īstenots ar 
Sabiedrības integrācijas fonda fi nansiālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Projekta galvenās aktivitātes ir 4 apmācības 
tiešsaistē, klātienes apmācību cikls “Ziemas 
nometne” un divas pilsoniskās līdzdalības 
kontaktbiržas. Bezmaksas aktivitātēs aicināti 
iesaistīties gan nevalstisko organizāciju, gan 
kopienu biedri no visas Sēlijas vēsturiskās 
zemes pagastiem un mazpilsētām. 
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 LATGALES BIŠKOPJU KONFERENCE  ■

 KULTŪRA ■
TIKŠANĀS

 AR GRĀMATAS 
“STARP ĒRKŠĶIEM 
UN... ZVAIGZNĒM” 

AUTORU
 DAINI VUŠKĀNU

Vasarā izdevniecība Latvijas 
mediji laida klajā Daiņa Vuškāna 
grāmatu “Starp ērkšķiem un... 
zvaigznēm. NBS orķestra vadītāja 
pulkvežleitnanta stāsts.”

Rudens pusē pirmā tikšanās 
viņam bija ar Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas skolēniem, bet 27. 
janvārī Ilūkstes pilsētas centrālajā 
bibliotēkā ar pārējiem ilūkstiešiem. 
Uz šo tikšanos sanāca necerēti 
liels interesentu pulks. Mēs, 
ilūkstieši, esam lepni par savu 
novadnieku. Dainis Vuškāns ir 
profesionāls mūziķis un atvaļināts 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
virsnieks, pasniedzējs Daugavpils 
Universitātē, darbojas kā pūtēju 
orķestru un kokļu mūzikas eksperts 
Latvijas Nacionālajā kultūras 
centrā. Divdesmit septiņus gadus 

viņš ir vadījis NBS militāro orķestri, 
bijis diriģents un pasniedzējs. 2009. 
gadā par nopelniem Nacionālo 
bruņoto spēku Orķestru pārvaldes 
izveidē un stiprināšanā Dainis ir 
apbalvots ar Viestura ordeni.

Grāmatā var iepazīties ar 
orķestra pirmsākumiem, kas ir 1991. 
gada decembris, kad potenciālie 
orķestra kandidāti izveidoja nelielu 
koncertprogrammu, ko cēla priekšā 
īpašai komisijai, kurā bija tā laika 

Aizsardzības ministrs Tālavs 
Jundzis, kā arī kultūras ministrs 
Raimonds Pauls. Koncerts notika 
toreizējā Strēlnieku muzejā, kur 
bija ļoti auksts, tāpēc spēlēt uz 
pūšaminstrumentiem bija visai 
sarežģīti, bet komisija sniegumu 
tomēr novērtēja atzinīgi.

Jau 1. februārī sekoja arī pirmā 
uzstāšanās lidostā «Rīga», kad 
padomju muitas punktu svinīgā 
ceremonijā pārņēma Latvijas 

muitnieki.
27 gadus vadot orķestri, 

piedzīvots ļoti daudz, arī brauciens 
uz Afganistānu ar mazo orķestra 
sastāvu, kur tas uzstājās Latvijas un 
arī citu valstu karavīriem. Spilgtā 
atmiņā arī pāvesta Jāņa Pāvila II 
sagaidīšana lidostā, kur uzrunu laikā 
visus pārsteidza ārkārtīgi spēcīga 
lietusgāze, brauciens uz Gruziju un 
citi interesanti notikumi, ko var 
izlasīt šajā grāmatā.

Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar 
fotogrāfijām.

Pēc grāmatas atklāšanas 
pasākuma apmeklētāji pie kafijas 
tases varēja individuāli aprunāties 
ar D. Vuškānu.

Ilūkstes pilsētas centrālās 
bibliotēkas direktore

 Ināra Valpētere 
Foto: Biruta Millere

BIŠKOPJU 
KONFERENCĒ 

NOTEIKTA
 GARDĀKĀ 

MEDUS KŪKA
25. februārī Daugavpilī, 

Augšdaugavas novada kultūras 
centrā “Vārpa” norisinājās 8. 
starptautiskā Latgales reģiona 
biškopju konference, ko rīkoja 
Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs sadarbībā ar 
Latvijas Biškopības biedrību un 
Augšdaugavas novada pašvaldību 
Valsts Kopējās lauksaimniecības 
politikas tīkla aktivitāšu ietvaros, 
lai analizētu biškopības produktu 
izmantošanu dažādu ēdienu 
receptēs pašu mājās un kaimiņvalstī 
Lietuvā, kā arī demonstrētu jauno 
pārtikas tehnologu zināšanas par 
biškopības produktu pielietojumu. 

Atklājot pasākumu, 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
izpilddirektors Pēteris Dzalbe 
atzina, ka ir gandarīts, redzot 
konferencē cilvēkus, kas ikdienā 
veic citu darbu, bet biškopība ir viņu 
vaļasprieks, kam nereti tiek veltīta 
visa dzīve. “Vēlu jums atrast jaunas 
idejas un iespējas, ko var īstenot gan 
ar valsts, gan ES atbalstu, lai varam 
ar lepnumu teikt, ka šie produkti 
saražoti Augšdaugavas novadā un 
tiek eksportēti ārpus novada.” 

Vai bišu produkti ir ēdiena 
neatņemama sastāvdaļa vai 
tikai piedeva? Cik pamatota ir 
biškopības produktu iekļaušana 
dažādu ēdienu receptēs un, – 
kādu atbalstu sarežģītu jautājumu 
izpratnē biteniekiem var sniegt 
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju 
universitāte? Šīs ir tikai dažas no 
konferencē skartajām tēmām.

Latvijas Biozinātņu un 
Tehnoloģiju universitātes (LBTU) 
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 
eksperti nozares speciālistus 
iepazīstināja ar jaunākajām 
tendencēm medus pārstrādē, 
skaidroja, ko un kāpēc analizē 
medus sensorajā vērtēšanā, kā arī 
prezentēja pētījumu par bišu tranu 

peru homogenāta ievākšanas un 
pārstrādes tehnoloģijām.

SIA “Meduspils” saimnieks, 
biškopis Jānis Vainovskis stāstīja 
par medus siltumizturību. 

Konferencē ar lekcijām piedalījās 
arī četras mācību iestādes. Rīgas 

Tūrisma un radošās industrijas 
tehnikuma struktūrvienības 
“Preiļi” un Rēzeknes tehnikuma 
pārstāvji informēja par biškopības 
produktu izmantošanu izglītības 
programmās. Savā pieredzē dalījās 
arī Bebrenes vispārizglītojošās 

un profesionālās vidusskolas un 
Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma pārstāvji. 

Latvijas biškopības biedrība 
stāstīja par biškopības produktu 
popularizēšanu sabiedrībā, bet 
Lietuvas biškopības biedrības 
pārstāve stāstīja biškopības 
produktu pielietošanu Lietuvas 
virtuvē. 

Latvijas Biškopības biedrības 
Daugavpils nodaļas vadītāja Gunta 
Some atzīst, ka šādās konferencēs 
tiek izrunāti dažādi aktuāli 
jautājumi, piemēram, iepriekš ir 
runāts ari par medus kvalitāti, lāču 
iebrukumiem bišu dravās, medus 
eksportu, bišu slimībām, pesticīdu 
ietekmi biškopībā u.c. Šoreiz 
akcents likts tieši uz biškopības 
produktu izmantošanu ēdināšanā. 

“Mūsdienās visi tiecas uz 
dabisku, veselīgu produktu 
lietošanu. Biškopības produkti 
noteikti ir veselīgi. Ļoti pieprasīti 
ir ziedputekšņi, bišu maize, kas 
ir vitamīniem bagāti un veselīgi 
produkti. Mūsdienās ir modē 
pievienot medum dažādas 
piedevas, tās noteikti nesabojā 
medus kvalitāti, bet garšu uzlabo,” 
saka Gunta Some.  

Kamēr laukā vēl ziema, biškopji 
pamazām gatavojas jaunajai sezonai 
un pagaidām vēl nesteidz spriest par 
dravu pārziemošanu. Laikapstākļi 
šoziem nav visai labvēlīgi – salu 
nomaina atkusnis, tad atkal nāk 
sals. Šādas temperatūras svārstības 
dravām nenākot par labu. “Dravai 
labāk patīk konstanta temperatūra. 
Siltais laiks ziemā bitēm rada 
mānīgu priekšstatu par pavasara 
iestāšanos, bites sāk mosties un var 
iet bojā. Ja cāļus skaita rudenī, tad 
bites skaitīsim pavasarī.” 

Nobaudīt dažādus kulinārijas 
brīnumus, kuru gatavošanā 
izmantots medus un citi bišu 
produkti, piedāvāja Latgales 
profesionālās mācību iestādes, 
kas gatavo pavārus. Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas audzēkne Kristīne 
Sutiņa-Zutiņa, kas apgūst 
pavāra specialitāti, piedāvāja 

nobaudīt gardu medalu, vistas 
filejas karbonādes ziedputekšņu 
panējumā un  vistas fileju ar medu 
un rumu, kā arī medus cepumus ar 
ziedputekšņiem. 

Kristīne atzīst, ka medus ir ļoti 
veselīgs produkts, kas tiek bieži 
lietots viņas ģimenē, bet pati viņa 
medu izmanto arī dažādos ēdienos, 
tostarp gaļas ēdienos. “Medus dod 
savu rozīnīti – gan ar asumiņu, gan 
saldumiņu, balansējot kopā ar citām 
garšvielām, tas iedarbina cilvēka 
garšas kārpiņas un rada brīnišķīgu 
ēdienu,” saka topošā pavāre.   

Konferences gaitā notika arī 
vairāki konkursi un degustācijas, 
kurās žūrija un dalībnieki noteica 
izcilākos biškopības produktu 
piedāvājumus. 

Klātesošie varēja nobaudīt 
tradicionālās medus kūkas, ko 
sarūpējuši biškopji no dažādiem 
Latgales novadiem, lai noskaidrotu, 
kurai no tām ir vissabalansētākā 
garša.

Par garšīgāko žūrija atzina 
Latvijas biškopības biedrības 
(LBB) Daugavpils nodaļas kūku, 
ko visu nakti bija cepušas meistares 
Viktorija Melne un Laura Some, 
bet skatītāji savas simpātijas 
atdeva Balvu nodaļas kulinārajam 
veikumam - IU Valdogs medus 
kūkai. Īpašu simpātiju balvu no 
konferences saimniekiem saņēma 
Rēzeknes nodaļa par īpaši sarežģīto, 
skaisti un tematiski noformēto un 
arī izmēros iespaidīgo kūku, kas 
bija būvēta no septiņām lielām 
baltās šokolādes šūnām un dekorēta 
ar smalki veidotām bitītēm. Tās 
autore ir Gunta Silkāne. 

Par izcilāko medus produktu 
piedāvājumu žūrija piešķīra 
balvu Daugavpils tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumam, bet skatītāju 
vērtējumā labākais piedāvājums 
bija Rēzeknes tehnikumam.  

Pasākums līdzfinansēts no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finanšu līdzekļiem 
un ar Augšdaugavas novada 
pašvaldības atbalstu. 

Teksts: Inese Minova
Foto: Guntis Kaminskis
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■ PERSONĪBA

BIBLIOTEKĀRAM 
JĀPROT 

ARĪ SPĒLĒT 
LEĻĻU TEĀTRI 

UN KVESTU

“Strādājot par bibliotekāri, es 
mācos uzzināt ko jaunu, atklāt 
sevī jaunus talantus un radošumu,” 
saka Naujenes tautas bibliotēkas 
bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga 
Soldatjonoka, kura pirms dažiem 
gadiem nolēma aiziet no darba 
skolā un pievērsties jomai, par kuru 
jau kādu laiku bija sapņojusi. Darbs 
ar bērniem ir ieguvis pavisam citu, 
daudz interesantāku un radošāku 
nozīmi. 

Draugos ar dabu
Būdama pēc profesijas 

pedagoģe, Aiga atzīst, ka nekad nav 
plānojusi strādāt skolā, tas sanāca 
nejauši un ievilkās uz daudziem 
gadiem. Viņas plāni bija saistīti ar 
bioloģiju, kas skolā bija vismīļākais 
priekšmets. Aiga sapņoja strādāt 
farmācijas nozarē vai kādā 
laboratorijā. “Interese par bioloģiju 
nāk no agras bērnības. Dzīvoju 
mazā pilsētā Dagdā, kur mums bija 
sava saimniecība, gotiņas, cūkas, 
dārzs. No bērnības patika viss, kas 
saistīts ar dabu, visādi augi, kukaiņi 
un putni, patika vienai staigāt pa 
mežu un runāt ar kokiem,” jautri 
teic Aiga. 

Klausot mammas ieteikumam 
mācīties to, kas pašai patīk, 
Aiga izvēlējās studēt bioloģiju 
Daugavpils Universitātē, ieguva 
arī bioloģijas, ķīmijas un veselības 
mācības pedagoga diplomu. 
Aizvietojot uz laiku saslimušu 
pedagogu kādā skolā, Aiga 
aizkavējās skolotāja darbā uz 12 
gadiem, mācot pamatskolas un 
vidusskolas skolēniem bioloģiju. 
Taču pats pedagoga darbs 
neaizrāva, aizvien biežāk galvā 
iezagās doma par darbu bibliotēkā. 
Aiga vairākkārt sūtījusi savu CV 
uz dažādām bibliotēkām, saņēma 
arī atteikumus, jo nav bibliotekāra 
izglītības, taču pirms sešiem gadiem 
Aiga tomēr savu sapni piepildīja. 
Naujenes tautas bibliotēka meklēja 
bibliotekāru tieši darbam ar 
bērniem un tobrīd bibliotekāra 
diploms nebija noteicošais. Aiga 
atzīst, ka viņas iemīļotās bioloģijas 
gan pietrūkst, taču viņa šo trūkumu 
kompensē vasarnīcā, kur var 
izbaudīt dabu un darboties dārzā.

Uz bibliotēku ar kaķi 
Kad Aiga uzsāka darbu 

bibliotēkā, vadītāja esot teikusi - 
dari, ko gribi, bet tavs pienākums 
ir dabūt bērnus uz bibliotēku. Lai 
piesaistītu jauniešus, Aiga apmeklē 
pagasta skolas, kur vada bibliotekāra 
stundas, aicina bērnus iegriezties 
bibliotēkā. Katram apmeklētājam 
viņa meklē pieeju, parunājas par 
dzīvi, apjautājas, kā pagājusi diena. 
“Darīju visu, lai sadraudzētos, pat 
kopā mājasdarbus pildījām. Vēlāk 
bērni man atzinās, ka es viņiem 
šķitu dīvaina bibliotekāre, jo esot 
daudz jautājusi. Sākumā bērniem 
tas šķita savādi, jo diemžēl nereti 
pat vecāki neinteresējas par saviem 
bērniem,” saka Aiga. 

Viņa ievēroja, ka bērni nāk uz 
bibliotēku, jo te ir iespēja satikties 
ar draugiem ārpus skolas, te neviens 

neko neuzspiež, var kopā pildīt 
mājasdarbus vai vienkārši pavadīt 
laiku. Pirms dažiem gadiem kāda 

meitene palūdza atļauju bibliotēkā 
nosvinēt dzimšanas dienu, jo 
mamma neļāva saukt draugus uz 
mājām. “Padomāju – kāpēc nē? 
Es atļāvu, uzvārīju tēju, meitene 
atnesa torti, atnāca daži draugi, 
kopā nosvinējām, mierīgi, klusi. 
Šeit, laukos, bērniem bibliotēka ir 
vieta, kur būt kopā. Galvenais, lai 
viņi te jūtas ērti, ģimeniski. Bet, kad 
apkārt vēl ir grāmatām pilni plaukti, 
var piedāvāt kādu paņemt palasīt.” 

Aiga spēra soli tālāk un 
piedāvāja bērniem nākt kopā ar 
saviem mājdzīvniekiem un lasīt 
viņiem priekšā. “Bērni nāca, atnesa 
kāmi, divas žurkas, lielo gliemezi, 
lasīja viņiem grāmatu fragmentus. 
Pie viena dalījās pieredzē, kā kopt 
un barot dzīvniekus. Citi nāca 
paskatīties, aptaustīt žurciņu, jo ne 
katram ir mājās.” Bērniem šī ideja 
iepatikās un viņi lūdza atļauju atnākt 
ar saviem kaķiem. Jau pēc nedēļas 
bija kaķiem veltīta pēcpusdiena, 
kāds sēdēja šņākdams krātiņā, cits 
jutās omulīgi klēpī, bet viens pat 
izmanījies aizmukt. Aiga sagatavoja 
grāmatas par kaķiem. Bērni labprāt 
šķirstīja un lasīja priekšā saviem 
mīluļiem. Ko gan neizdarīsi, lai 
tikai piesaistītu literatūrai. 

Kvests un lelles 
Lai ieinteresētu bērnus un 

jauniešus, jāliek lietā visas iespējas, 
jāmeklē arvien jaunas idejas. 
Bibliotēkā bērniem regulāri notiek 
dažādas radošas nodarbības, reizē 
ar bērniem arī pati Aiga ir apguvusi 
jaunas iemaņas, piemēram, 
pērļošanu, aušanu, termo 
mozaīku, papīra rokdarbus, sejas 
apgleznošanu, darbu ar 3D printeri. 
No kolēģes Ņinas iemācījusies 
sveču liešanu. Pašlaik Aigai padomā 
apgūt kopā ar bērniem batikošanu, 
apgleznojot dažādus apģērba vai 
auduma gabalus, kā arī izmēģināt 
dekupāžu un stikla apgleznošanu. 

Ar sajūsmu bērni uztver dažādas 
spēles un kvestus. Nesen Aiga 
izdomāja kvestu “Kraujas ciema 
mistērijas”, mudinot bērnus pēc QR 
koda meklēt ciematā interesantus 
objektus - kokus, kanalizācijas lūkas, 
akas u.tml., pie viena gūstot papildu 
informāciju par ciematu. Savukārt 
kvests “Iepazīsti Naujeni un 
Latviju kopā ar datubāzi Letonika.
lv.” mudināja bērnus pildīt dažādus 
uzdevumus par kultūru, himnu, 
ģerboni, ciemata vēsturi un tādejādi 
iemācoties arī izmantot datubāzi. 
Idejas Aiga smeļas internetā un 
no kolēģiem, pati pilnveido un 
pārveido pa savam. 

Jau kādu laiku bibliotēkai ir arī 
savs leļļu teātris. Sākotnējās bailes 
uzstāties uz skatuves bērniem 
pāriet ļoti ātri, apzinoties, ka viņus 
pašus pat neredzēs, vien dzirdēs. 
Aiga sarakstījusi scenārijus kādām 
10 lugām, pamatā izmantojot 
latviešu autoru darbus. Pirmā bijusi 
pēc Margaritas Stārastes pasakas 
“Rūķis Svečulējējs” motīviem, ko 
bērni izrādīja Naujenes pamatskolā. 
Katra luga ir vien 10 minūtes 
gara, lai bērni nepagūst nogurt un 
nezaudē interesi. “Svarīgi ir atrast 
galveno varoni, kas izturēs visu 
lugu. Cits priecāsies pateikt tikai 
vienu frāzi, bet kāda meitene visu 

lugu turēja rokā ziediņu un bija 
laimīga par to pašu,” saka Aiga. 
Pašlaik viņa ir jauna aktieru sastāva 
meklējumos, jo iepriekšējais jau 
izaudzis.  

Bibliotēkai pārceļoties uz 
jaunām telpām, beidzot pavērsies 
arī plašākas iespējas, jo bērnu 
radošajām darbnīcām ir iedalīta 
atsevišķa telpa, kur viņi varēs 
darboties, netraucējot pārējiem 
bibliotēkas apmeklētājiem. Turpat 
glabājas arī visi nodarbībām 
nepieciešamie materiāli. Bibliotēkā 
ir arī atsevišķa rotaļu zona pašiem 
mazākajiem apmeklētājiem, viņi 
varēs sēdēt uz paklāja, bumbām, 
likt puzļus un spēlēt dažādas galda 
spēles. Pusaudži jau nolūkojuši 
augšstāvu kā telpu, kur gatavoties 
eksāmeniem.

Vasarā varēs izmantot arī 
verandu, kur būs iespēja rīkot 
izrādes, aicināt skatītājus no 
kaimiņu mājām, pensionārus un 
māmiņas ar bērniem. Veranda 
būšot lieliska vieta plenēriem un 
koncertiem, te bērni varēs ņemt 
līdzi arī mājdzīvniekus. 

Mazāk burtu, vairāk bilžu
Lai bērni iemīlētu grāmatas jau 

no mazotnes, Aiga iesaistījusies 
programmā “Grāmatu starts”, 
uzrunājot 3-4 gadus vecu bērnu 
vecākus nākt ar saviem mazuļiem 
uz individuālām nodarbībām, kuru 
laikā rotaļas veidā bērni iepazīstas 
ar grāmatām un bibliotēku. Svarīga 
esot tieši vecāku iesaiste, lai bērns 
justos droši un pārliecināti.   

Interese par grāmatām un 
lasīšanu mainās līdz ar laiku. 
Aiga atzīst, ka pati bērnībā daudz 
lasījusi, viņu piesaistīja grāmatu 
īpašā smarža bibliotēkā. “Šķirstot 
vecās grāmatas, var sajust šo 
bērnības smaržu. Jaunās grāmatas 
tā nesmaržo”. Viņas pirmā izlasītā 
grāmata bija par Sarkangalvīti. 
No bibliotēkas mājās nesusi pilnu 
somu, cēlusies agrā rītā, kamēr 
visi guļ, un centusies lasīt. “Istabā 
tumšs, acis lāgā neredz, varēju 
tikai uzminēt rakstīto, bet gribējās 
lasīt. Mūsu pagalmā lasīja visi 
bērni, mēs gājām uz ābeļdārzu, 
sēdāmies zaros, katram bija sava 
vieta, visi kopā lasījām. Tolaik 
nebija mobilo telefonu, multfilmas 
rādīja reizi dienā vai brīvdienās. 
Protams, bija izklaides, kā futbols, 
paslēpes, lelles vai velosipēds, bet 
arī daudz lasījām.” Aiga ievērojusi, 
ka mūsdienās bērnus vairāk 
interesē internets, rotaļlietas, viņi 
nespēj ilgstoši nekustīgi nosēdēt ar 
grāmatu rokā. Ja izvēlas grāmatu, 
tad tai jābūt pēc iespējas plānākai, 
ar vieglu un izklaidējošu saturu, 
košiem attēliem. Modē esot 
komiksa veida grafiskie romāni, 
kur ir daudz zīmējumu un maz 
teksta. Vairāk izvēlas grāmatas 
par burvestībām, supervaroņiem, 
princesēm un animācijas filmu 
varoņiem. 

Lai varētu bērniem pastāstīt 
par kādu grāmatu, Aiga tās lasa 
pati, cenšas iesaistīt lasītprasmes 
veicināšanas pasākumos, 
piemēram, Bērnu žūrijā. Grāmatas 
nes arī mājās lasīt priekšā savam 
dēliņam.  
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PERSONĪBA  ■

 ZANE OZOLA:
 “VISU LAIKU 

JĀMĀCĀS 
UN JĀSEKO 

“TRENDIEM””

Aizvadītā gada nogalē 
Augšdaugavas novada jaunatnes 
2022. gada noslēguma pasākumā 
pašvaldība godināja visus, kas 
ir cītīgi strādājuši, lai jaunatnes 
darbs novadā attīstītos un sniegtu 
labumu jauniešiem. Apkopojot 
2022. gada veikumu, Augšdaugavas 
novada jaunatnes gada noslēguma 
pasākumā pasniedza balvas septiņās 
nominācijās, tostarp “Gada 
jaunatnes lietu speciālists”. Šo 
apbalvojumu saņēma jaunatnes 
lietu speciāliste Kalupes, Vaboles, 
Nīcgales un Līksnas pagastā Zane 
Ozola.

Darbs ir daudzveidīgs
Par jaunatnes lietu speciālisti 

Zane darbojas jau vairāk nekā trīs 
gadus. Sākumā viņa darbojās savā 
dzimtajā Līksnas pagastā, bet, 
nākot reformām, tika izsludināts 
vakanču konkurss uz jaunatnes 
lietu speciālista amatu vairākos 
pagastos, un kopš tā brīža darbs 
jaunietei notiek ar vairāku pagastu 
jauniešiem. No 2022. gada 
novembra, uz pamatdarbinieces 
prombūtnes laiku, Zane pieņēma 
izaicinājumu vadīt arī Dubnas, 
Višķu, Ambeļu un Maļinovas 
jauniešus. Kopā tie ir astoņi 
pagasti. “Sākumā mani uzrunāja 
bijusī Līksnas kultūras centra 
vadītāja Valentīna Korsiete, kura 
pastāstīja par iespējām uzsākt 
darbu šeit. Pieteicos konkursam 
uz amatu, jo darbs ar jauniešiem ir 
interesants, un katra diena ir citāda. 
Nekad nav nekas vienāds. Pastāvīgi 
jātiekas ar jauniešiem, un arī 
jāmācās pašai kaut ko no viņiem, 
jāseko “trendiem”,” teic Z. Ozola. 
Pēc viņas vārdiem, jaunatnes 
lietu speciālists vienlaicīgi ir gan 
skolotājs, gan atbalsta persona, gan 
savā ziņā arī kultūras darbinieks.

“Gada jaunatnes lietu 
speciāliste” pašlaik studē 
noslēdzošajā 4. kursā Daugavpils 
Universitātes Mūzikas un mākslas 
fakultātē, programmā “Mākslas 
menedžments”. Kā lielu ieguvumu 
Zane atzīmē to, ka viņa ir iemācījusies 
projektu rakstīšanas nianses, kas 
noderēs jaunatnes lietu darbā. 
Jaunatnes lietu speciālists parasti 
nodarbojas ar jaunatnes dzīves 
koordinēšanu pagastos, piedāvājot 
iespējas piedalīties pasākumos un 
projektos. Jaunieši tiek mudināti 

arī paši rakstīt projektus atkarībā 
no pašu vēlmēm. Liela daļa 
darba laika tiek pavadīta kopā ar 
jauniešiem jaunatnes centros, kas 
ir izkaisīti pa visu novadu. Turpina 
Z. Ozola: “Cenšamies piedalīties 
visos pasākumos, kas notiek 
apkārtnē. Šogad piedalījāmies arī 
Jaunatnes ziemas sporta spēlēm, 
kas februārī notika Augšdaugavas 
novadā. Katru mēnesi notiek 
lielie pasākumi, kuros jaunieši 
ir jāiesaista. Aiz tā visa stāv liels 
sagatavošanās darbs.” Kā skaidro 
Zane, ir svarīgi ievērot robežas 
attiecībās ar jauniešiem, piemēram, 
nepieļaut, lai viņi uzskata jaunatnes 
lietu speciālistu gluži par draugu, 
jo pretējā gadījumā attieksme var 
mainīties, bet darbs izpalikt.

Pagastos situācija atšķirīga
Katrā pagastā ir vidēji pa 10 

jauniešiem, kas aktīvi darbojas, 
bet atkarībā no pasākumiem tiek 
iesaistīti arī citi jaunieši, cenšoties 
piedāvāt ko tādu, kas viņus 
ieinteresētu. Višķu jaunieši nāk uz 
savu jauniešu centru praktiski katru 
dienu, izņemot pirmdienas, kad ir 
brīvdiena: “Višķu pagasta jaunieši 
jau ir pieraduši pie sava centra. Tā ir 
viņu pulcēšanās vieta pēc skolas, kur 
var kopā apspriest projektus, pildīt 
mājasdarbus un lietderīgi pavadīt 
laiku. Dažos pagastos situācija var 
būt atšķirīga, jo pēc skolas autobusi 
uzreiz izvadā uz mājām, tādēļ liela 
nozīme ir dzīvesvietas attālumam 
līdz jauniešu centram.”

Dažādu pagastu jaunieši ir 
labi iepazinušies viens ar otru, jo 
pēc pandēmijas, kad tika atcelti 
ierobežojumi, viņiem trūka 
socializēšanās un komunikācijas 
savā starpā, un tika organizēti 
braucieni pa pagastiem. Pamazām 
uzlabojas savstarpējā komunikācija 
ar Ilūkstes puses jauniešiem, kuri 

bija mazāk pazīstami pirms novadu 
apvienošanas. No pagājušā gada 
novembra Ilūkstes pusē darbojas 
jauns jaunatnes lietu speciālists, 
tādēļ novada mēroga pasākumos 
novada jaunieši darbosies kopā.

Zane atzīst, ka darbs ar jaunatni 
palīdz attīstīt atbildības sajūtu 
un pienākumus. Jaunatnes lietu 
speciālistam ir jābūt atbalsta 
personai, kurai varētu uzticēties. 
Vienlaicīgi ir jāspēj parādīt 
plašāka mēroga iespējas piedalīties 
projektos ne tikai tuvākajos 
pagastos, bet arī citos novados 
un plašāk. “Mums ir gada plāns, 
kurā ir sagatavoti lielāki vai mazāki 
pasākumi. Vēlamies atdzīvināt 
kādreiz Līksnā notikušo Valpurģu 
jeb Raganu nakts pasākumu, 

vasarā notiks jaunatnes salidojums, 
iesniegsim projektus iniciatīvu 
konkursā “Attīsti sevi!”, rudenī 
sāksim pieteikties Erasmus+ un 
Solidaritātes projektiem.”

Pēc bakalaura grāda 
saņemšanas Zane plāno 
turpināt studijas Daugavpils 
Universitātes maģistrantūrā 
programmā “Sabiedrības un 
iestāžu vadība”. Kā pauž pati 
jaunatnes lietu speciāliste, papildus 
izglītība vienmēr noderēs dzīvē, jo 
ne vienmēr var zināt, kā attīstīsies 
turpmākā karjera.

Darbošanās 
skautu un gaidu organizācijā
2022. gada septembrī skolotāja 

Ingrīda Litiņa piedāvāja Z. Ozolai 
pārņemt vadības grožus 45. gaidu 

vienībā Vabolē. Kaut gan jaunietei 
vēl ir jāiziet speciālie kursi, lai 
darbošanos ar gaidām dzimtajā 
Vaboles vidusskolā varētu uzsākt 
pilnvērtīgi, darbs šajā jomā jau 
iesācies. “Mums bija ļoti aktīva 
rudens un ziemas sezona. Skolas 
laikā pati piedalījos šajā gaidu 
vienībā, tādēļ tur nav nekas svešs 
un visu pārzinu. Biju vairākās 
nometnēs un izgāju kopnieku 
kursus. Pirms Ziemassvētkiem 
devāmies pie Vaboles pagasta 
vientuļajiem iedzīvotājiem viņus 
apsveikt un iepriecināt.” Šogad 
Vaboles gaidām pavērās unikāla 
iespēja palīdzēt bēgļiem un viņu 
bērniem, dodoties uz bēgļu centru 
Daugavpilī. Ziemassvētkos kopā 
ar bēgļu bērniem tika veidoti 
darinājumi no papīra (sniegpārsliņas 
u.c.). Vaboles gaidas piedalās 
arī patriotiskajos pasākumos, 
piemēram, pavisam nesen jaunietes 
darbojās Barikāžu atceres pasākumā 
Līksnā. 24. februārī “Draudzības 
dienas” ietvaros Vaboles vienībā 
tika uzņemta jauna dalībniece, 
Vaboles vidusskolas 5. klases 
skolniece. Šāds pasākums notiek 
ik gadu. Augšdaugavas novadā 
Vaboles 45. gaidu vienība ir vienīgā 
Augšdaugavas novadā, bet citos 
pagastos darbojas tikai mazpulki.

Lai jauniešus vairāk iesaistītu 
jaunatnes lietu dzīvē, tika 
izveidotas Whatsapp grupas, 
kuras nepieciešamas informācijas 
koordinēšanai un kopējai 
plānošanai. Daudzus jauniešus 
uzrunā personīgi, piedāvājot 
piedalīties dažādās aktivitātēs, un 
vēlāk jaunatnes lietu speciālisti 
saņem pateicības vārdus, ka šādas 
iespējas, par kurām iepriekš nebija 
zināms, tika piedāvātas. 

Lielā ģimene, kurā Zanei ir 
vēl brālis un pieci mājdzīvnieki 
– trīs kaķi un divi suņi, draudzīgi 
dzīvo zem viena jumta, savukārt 
tētis un mamma arī ir neatrauti 
saistīti ar Līksnas pagastu. 
Tēvs darbojas lauksaimniecības 
uzņēmumā, bet mamma pagasta 
pārvaldē. Ārpus darba Zane dejo 
deju ansamblī “Laismeņa”, kura 
dalībnieki patlaban aktīvi gatavojas 
Vispārējiem latviešu Dziesmu 
un Deju svētkiem, kas šovasar 
notiks Rīgā, turklāt 6. maijā notiks 
ansambļa jubilejas koncerts, ar kuru 
tiks atzīmēti 35 tā pastāvēšanas 
gadi.

Teksts: D. Bitiņš
Foto: D. Bitiņš, Z. Ozola

Uz kalniem pēc adrenalīna
Aigas ikdienas darbs ir gana 

piesātināts un ļāvis apgūt arvien 
jaunas radošas lietas. Jautāta, vai 
ir pašai kāds vaļasprieks, Aiga 
teic, ka viņai patīk sēņot, zvejot, 
nakšņot teltī un iet kalnos. Pēdējais 
gan izdodas diezgan reti, bet esot 
lielisks veids gūt adrenalīnu un 
atslēgties no visa.  

Kopā ar dzīvesbiedru Aiga 

jau divreiz ir kāpusi Polijas Tatru 
kalnos Zakopanē. Pirms otrās 
kāpšanas pat nopietni gatavojusies, 
lai varētu pievarēt sarežģītākus 
maršrutus. Kāpšana Tatru kalnos 
saistīta ar sarežģītiem pārgājieniem 
pa brīžiem nepārejamām kalnu 
takām, taču Aigai izdevies tikt līdz 
uzstādītajiem mērķiem. “Paldies 
Dievam, neko nesalauzu, bet bez 
piedzīvojumiem gan neiztika,” 

stāsta Aiga. Otrā pārgājiena laikā 
uznācis pēkšņs negaiss, sēdējusi 
lietus mākonī, apkārt zibens, 
dārdoņa, bija nobijusies līdz 
asarām, bet blakus kāda sieviete 
metusi krustus. Pēc gada internetā 
Aiga uzgāja rakstu, ka tā negaisa 
laikā gājuši boja divi kāpēji. 
“Kalnos laiks mainās strauji, 
te spīd saule, te pēkšņi negaisa 
mākonis. Es toreiz ļoti nobijos, 

bet noteikti vēl braukšu. Protams, 
vajag sagatavoties. Man ļoti patīk, 
ka kalnos pilnībā var atslēgties 
no visām problēmām, ķermenis 
strādā, bet smadzenes atpūšas, 
domā tikai, kā nezaudēt samaņu un 
izdzīvot. Gājiena laikā pazaudēju 
ūdens pudeli un varēju domāt tikai 
par slāpēm, padzēros no strauta 
un šķita, ka tas ir garšīgākais ūdens 
pasaulē. Pēc gājiena jūties kā no 

jauna piedzimis. Tā ir iespēja gūt 
adrenalīnu,” saka Aiga.

***
Pērn valsts svētkos 

Aiga Soldatjonoka saņēma 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
Pateicības rakstu par profesionālu 
un radošu ieguldījumu bērnu un 
jauniešu lasītprieka veicināšanā.

Teksts, foto: Inese Minova
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■ KONKURSA NOSLĒGUMS

■ VĒSTURES DETEKTĪVS "TAS NOTIKA ŠEIT"

PASNIEGTAS 
KOKA ARHITEKTŪRAS 

BALVAS
 SUBATĒ

Pirmo reizi šogad Subatē 
pasniegta koka arhitektūras balva 
“Goda zīme”. To saņēma 10 māju 
īpašnieki, kas cenšas saglabāt un 
atjaunot senās koka ēkas.  

Subates pilsēta ir ievērojama 
ar savu mazstāvu koka apbūvi, 
kas veidojusies laikā no 16. 
līdz 19. gadsimtam. Katra no 
tautām ienesusi savu akcentu 
pilsētbūvniecībā, ko var redzēt arī 
dažādajos logu rāmju griezumos, 
slēģu formās, durvīs un lieveņos. 
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. Lai godinātu šos 
ēku saimniekus un mudinātu arī 
citus pievērst uzmanību seno ēku 
saglabāšanai, Subatē pirmo reizi 
šogad tika pasniegta pilsētas koka 
arhitektūras balva “Goda zīme”.    

Subates kultūras un tūrisma 
darba organizatore Gunta Okmane 
stāsta, ka pirmajam konkursam bija 
izraudzītas 28 koka ēkas. Tās rūpīgi 
vērtēja konkursa komisija, ņemot 
vērā dažādus kritērijus, piemēram, 
vai ēka ir saglabāta autentiska vai 
atjaunota. “Komisija vērtēja, cik 
daudz ir saglabāts no vēsturiskās 
arhitektūras un atjaunots. Īpaša 
uzmanība pievērsta tieši māju 
detaļām – logi, durvis, lievenis, lai 
nebūtu plastmasas logi, bet koka. 
Nebija viegli, jo konkurss notiek 

pirmo reizi, nebija arī izstrādāti 
stingri kritēriji, pēc kuriem vērtēt. 
Tagad esam guvuši pieredzi, kā 
uzlabot vērtēšanu nākotnē.” Šī 
konkursa mērķis bija dot stimulu 
iedzīvotājiem, lai viņi izvērtē savas 
mājas un piedomā pie tā, kā tās 
saglabāt un pareizi atjaunot. “Balva 
ir latiņa, kas ceļ māju īpašnieku 
pašapziņu. Domāju, ka balva 
rosinās arī citus māju īpašniekus 
rīkoties, jo katrs vēlēsies šādu goda 
zīmi savā īpašumā. Iespējams, ar 
laiku būs paredzēta arī kāda naudas 
balva,” saka Gunta Okmane. 

Goda zīmes autore ir māksliniece 
Inta Paulsone. Zīme simboliski 
ataino seno logu ar sešām rūtīm, 
kurās spoguļojas Sēlijas karoga 
krāsas, tā paredzēta piestiprināšanai 
uz mājas fasādes. 

Žūrijas komisijas dalībniece, 
Ilūkstes Mūzikas un mākslas 

skolas direktore Ilona Linarte-
Ruža atzina, ka kopumā balvas 
skiču konkursam bija pieteiktas 11 
dizaina idejas, kuras izvērtēt nav 
bijis grūti, jo arī Ilonai Linartei-
Ružai senā koka apbūve saistās ar 
bērnības atmiņām, kurās dominē 
verandas ar krāsainiem rūtotiem 
logiem. Balvas dizaina izstrādē 
iesaistījusi arī savus audzēkņus 
un bijusi patīkami pārsteigta par 
jauniešu redzējumu. Viņa stāsta, 
ka pati pirmo reizi par Subates 
skaisto arhitektūru uzzinājusi no 
mākslinieka Osvalda Zvejsalnieka, 
kurš ir gleznojis Subates ainavas. 
Vēlāk klātienē pārliecinājusies, cik 
neparastas ir šīs koka ēkas un cik 
skaistas ir dažādas detaļas. 

Pati logo autore Inta Paulsone 
atzīst, ka goda zīmē ielikusi bērnības 
māju sajūtu. “Pirmo reizi ierodoties 
Subatē, nodomāju, ka te ir īsta 

Paradīze māksliniekam. Es varētu 
zīmēt katru stūrīti un lodziņu. 
Katra māja paskatījās ar cilvēka 
acīm. Arī es nāku no Sēlijas, mana 
vecmāmiņa dzīvoja pie Aknīstes, 
tāpēc man bija noteikti jāpiedalās. 
Domāju, ka mans vectēvs, kurš 
pats bija uzcēlis sev māju, noraugās 
no mākoņa maliņas. Šī zīme būs kā 
spārni, kas šajā sarežģītajā laikā ļaus 
mums saudzēt un lolot savu māju,” 
teica māksliniece.   

Šogad balvu saņēma māju 
īpašnieki Nansija Tamane, 
Raimonds Roličs, Vladimirs 
Moskaļovs, Viktorija Erbreidere, 
Ligita Heidenreiha, Jānis 
Januševskis, Zoja Kolosova, 
Andrejs Zavodnojs, Gaļina 
Mūrniece un Jānis Ermansons. 

Novada galvenā arhitekte 
Nansija Tamane atzīst, ka Goda 
zīme ir augsts novērtējums. Ar šo 

pasākumu pilsēta kļuvusi populāra, 
Subates vārds izskan televīzijas 
un radio raidījumos. Viņa uzsver, 
ka tagad latiņa jātur augstu un 
jāturpina rūpēties par savām koka 
ēkām. “Informācijas trūkums, 
cilvēku nezināšana arī noved pie tā, 
ka daudzas lietas tiek sabojātas. Ļoti 
gribētos, lai šis darbs neapstātos un 
kultūras mantojuma saglabāšana 
tiktu turpināta un atbalstīta. 
Visi kopā ar pacietību varam šo 
pilsētainavu saglabāt,” teica Nansija 
Tamane. 

Novada Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne uzsvēra, 
ka Subates vēsturiskais centrs ir 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
piemineklis, kas nozīmē gan lielu 
godu, gan arī atbildību. Viņa 
aicināja visus ielūkoties mājaslapā 
mantojums.lv, kur var atrast 
informāciju par iespējām saņemt 
valsts atbalstu kultūrvēstures 
mantojuma saglabāšanai. “Koka 
mantojums jums ir nodots no 
iepriekšējām paaudzēm, kas cēla šīs 
mājas. Koks ir cilvēkam draudzīgs, 
bet arī prasa ļoti draudzīgu attieksmi 
no cilvēkiem. Neuzmanība no 
cilvēka puses var sabojāt attiecības 
ar koka mantojumu. Tāpēc esiet 
draudzīgi koka mantojumam un 
meklējiet atbalstu visos pieejamos 
veidos.” 

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

Teksts: Inese Minova
Foto: Guntis Kaminskis

PARKS BEBRENĒ 
NOSAUKTS 

PAR 
“NOSLĒPUMU PARKU”

16. februārī Latvijas Televīzijas 
ēterā izskanēja raidījums “Tas notika 
šeit”, kas vēstīja par notikumiem 
Bebrenē. Pērn vasarā dokumentālā 
raidījuma komanda devās uz 
pieciem Latvijas pagastiem, savu 
filmēšanas un izpētes ceļojumu 
noslēdzot Bebrenē. Vēsturnieki 
Inna Gīle, Gatis Krūmiņš un Edgars 
Plētiens kopā ar žurnālistu Dāvidu 
Ernštreitu trīs dienas meklēja un 
pētīja unikālus stāstus, cilvēkus, 
notikumus, meklējot pierādījumus 
tam, ka Bebrenē dažādos laikos 
ir risinājušies ievērības cienīgi 
un vēsturiski nozīmīgi notikumi. 
Vēsturnieki izsekoja sarežģītiem 
notikumiem un likteņiem, kas gadu 
gaitā pārvērtušies par leģendām un 
mītiem.  

Ierodoties kādā vietā, vēsturnieki 
izklīst, meklējot sev sarunu biedrus. 
Iedzīvotāji tiek aicināti arī paši 
nākt ar saviem stāstiem. Dzirdēto 

vēsturnieki apkopo un katrs 
veido savu stāstu, kas noslēguma 
pasākumā tiek izstāstīti vietējiem 
iedzīvotājiem, aicinot balsot 
par viņuprāt labāko. Pēc vietējo 
balsojuma labākā stāsta nosaukums 
tiek dots kādai īpašai vietai šajā 
ciematā, šoreiz tas ir parks līdzās 
Bebrenes vispārizglītojošajai un 
profesionālajai vidusskolai. 

Vēsturniekus vietējie pārsteiguši 
ar stāstiem par Napoleona 
armijas kādreizējo klātbūtni 
Bebrenē, aizraujoši esot arī vietējo 
kapeņu stāstiņi. Pašu žurnālistu 
pārsteidzis kāda veca vīra stāsts 
par nošautajiem mežabrāļiem 1945. 
gadā, kuri tika atvesti un izlikti 
apskatei vietējiem par biedinājumu, 
aicinot padoties padomju varai. 
Pētniekus ieinteresēja skolas 
loma šīs vides izveidē pēdējo 90 
gadu laikā un patīkami pārsteidzis 
tas, ka skola darbojas joprojām, 
jo daudzviet Latvijā skolas ir 
slēgtas vai pielāgotas pansionāta 
vajadzībām. 

Tiekoties ar vietējiem iedzīvotājiem, 
vēsturnieki prezentēja savu triju dienu 

veikumu. Vēsturniece Ina Gīle 
pētījusi iespējamo Napoleona 
saistību ar Bebreni, izpētījusi gan 
vietējos franču kapus, gan kādu 
senu zīmogu un daudzus citus 
avotus, atrodot daudz interesantas 
informācijas. Viņa rosināja parkam 
dot nosaukumu Franču parks. 

Vēsturnieks Gatis Krūmiņš 
pētīja notikumu virkni, kas izmainīja 
cilvēku likteņus 20. gadsimta 
pirmajā trimestrī, kad Bebrenē tika 
veidots piemineklis neatkarības 
kara cīnītājiem. Viņš aicināja parku 
nodēvēt par Vēstures parku. 

Savukārt vēsturnieks Edgars 

Plētiens atgriezās gandrīz 200 
gadus senā pagātnē, pētot divus 
apbedījumus vietējā katoļu baznīcā. 
Viņam izdevies noskaidrot, kas 
ir apbedītā Emīlija un kā pīšļi 
atrodas otrā zārkā. Uz baznīcas 
sienas ir atrodama plāksne, ko 
Emīlijas Salmonovičas (dzimusi 
Antoņeviča) pīšļiem veltījis viņas 
vīrs. Dižciltīgā poļu Emīlija 
ilgus gadus bija liels noslēpums 
vietējiem. Viņa mirusi 27 gadu 
vecumā un nekas vairāk līdz šim 
par viņu nebija zināms. Baznīcas 
grāmatā vēsturnieks uzgājis ziņas 
par Emīlijas vīru – Kajetanu 

Salmonoviču. Dokumenti vēsta, 
ka gadu pirms viņas nāves abiem 
piedzimusi meita Broņislava, vēl 
pēc trim gadiem atrodami ieraksti 
vien par Kajetanu un Broņislavu. 
Visticamāk Emīlija mirusi otrajās 
dzemdībās kopā ar bērniņu, kurš 
guldīts līdzās mātei mazajā šķirstā. 
Tā kā bērns nomira dzemdībās un 
nebija kristīts, uz zārka nav plāksnes 
ar viņa vārdu. Kāpēc Emīlija 
ar bērnu guldīti grāfu Plāteru-
Zībergu baznīcā, turklāt laikā, kad 
apbedījumi baznīcā bija aizliegti, 
joprojām paliek noslēpums. Tā kā 
par mirušās sievietes dzīvi paliek 
daudz neatbildētu jautājumu, 
vēsturnieks Edgars Plētiens 
ierosināja parkam dot nosaukumu 
“Noslēpumu parks”. 

Noklausoties visus trīs stāstus, 
iedzīvotāji balsoja par viņuprāt 
labāko. Tieši stāsts par Emīliju, kuras 
pīšļi glabājas zem baznīcas velvēm, 
visvairāk iedvesmoja Bebrenes 
iedzīvotājus, tāpēc parkam dots 
nosaukums “Noslēpumu parks”.  

Teksts, foto: Inese Minova
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AIZGAVĒNIS  ■
METEŅOS
 IR LAIKS 

IZPRIECĀTIES 
PIRMS LIELĀ GAVĒŅA 

Meteņi jeb Aizgavēnis, kā to sauc 
Latgalē, ir laiks pirms Lielā gavēņa, 
kad ļaudis steidz izpriecāties no 
sirds un izbaudīt ziemas priekus, 
iet rotaļās kopā ar ķekatniekiem un 
nogaršot īpašo Aizgavēņa mielastu. 
Šāda Meteņu svinēšana tradicionāli 
norisinās līdz Pelnu dienai, kas 
šogad iekrīt 22. februārī un ievada 
Lielo gavēni jeb kluso laiku līdz 
Lieldienām.  

Ar Aizgavēni saistās daudz 
dažādu ticējumu, ko ir ievērojuši 
mūsu senči, piemēram, šajā laikā ir 
jādodas ciemos, turklāt pēc iespējas 
tālāk, jo tad būs laba raža rudenī. 
Kopā svinēt Meteņus šogad uz 
Ilūksti ciemos bija atbraukuši mazie 
budēlīši no Šēderes, Naujenes 
kultūras centra folkloras kopa 
“Rūžeņa” un Vaboles pagasta 
etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis”. 

Etnogrāfiskā ansambļa 
“Vabaļis” dalībniece Aina Pabērza 
uzsver, ka Vaboles pusē Meteņus 
sauc par Aizgavēni. Šis esot 
laiks sakrāt spēkus gavēnim un 
aizgavēties tā, lai gars un miesa 
priecājas, jo no Pelnu dienas 
sešas nedēļas līdz Lieldienām būs 
jāpavada mierā un klusumā. 

Viena no galvenajām budēļu 
maskām Latgalē esot dzērve, kuras 
lomā iejutās Ilūkstes Kultūras 
un mākslas centra vadītāja Indra 
Madarniece. Svarīgs esot tieši 
dzērves spārnu vēziens – jo spārni 
garāki, jo spožāka un siltāka vasarā 
spīdēs saulīte. 

Aizgavēnī vajagot būt skaļiem 
un daudz jāsmaida, mājot ardievas 
ziemai un cenšoties sasaukt 
pavasari. Rībinot un klabinot, 

ķekatnieki centās aizbaidīt drūmo 
un lietaino laiku, sēja kokos 
linu diegus, tādejādi uzsverot 
kopā būšanas nozīmi, cenšoties 
pamodināt kokus un uzrunājot 
sauli pēc iespējas drīzāk visus 
aplaimot. Jāteic, ka tas arī izdevās, 
jo drīz vien lietus mitējās un spoži 
uzspīdēja saule.  

“Senāk Latgalē bija teiciens – 
nesēdi uz cepļa un negaidi! Tātad 
nevajag sēdēt, ir jānāk. Un vēl – jo 
skaļāk šodien kliegs, jo mēs slimību 
no saviem kakliem dabūsim laukā, 
un tas ir pierādīts. Aizgavēnī visiem 
cilvēkiem jāsmaida. Pat ja kurš 
nemāk dziedāt, nevar iet rotaļās, 
nevar kādās izdarībās piedalīties, 
ar smaidu saulīte jāsauc,” teic 
Indra Madarniece un atgādina, ka 
ir ļoti svarīgi, ejot dejās un rotaļās, 
pieskarties kaut vienam budēlītim 
vai ķekatniekam, jo viņi nes laimi 
un prieku.  

Saskaņā ar seniem ticējumiem, 
Meteņos vajag ar ragaviņām braukt 
no augsta kalna, tad augs gari un 
kupli lini. Nākamo ražu varot 
noteikt arī pēc laikapstākļiem, 
piemēram, ja Meteņos līst vai snieg, 
būs labs sēņu un ogu gads. “Sniegs 
vēl ir laukā, ir jāveļ sniega bumbas, 
lai augtu lieli kāposti. Jo lielākas 
sniega bumbas savels, jo lielāki augs 
kāposti,” pamāca Aina Pabērza.

Ļoti svarīga Aizgavēņa svētku 
sastāvdaļa ir cienasts, kam jābūt 
ļoti sātīgam un dāsnam, lai var 
atēsties pirms Lielā gavēņa. Parasti 
saimnieces galdā likušas grūbu 
biezputru, zirņus, mājas sierus, 
pīrāgus, speķi, maizi un citus 
gardumus. Cienasts neizpalika arī 
šoreiz. Ikviens varēja nobaudīt uz 
ugunskura vārītu grūbu biezputru 
ar speķa vai sēņu mērci, pašceptu 
maizi un smalkmaizītes, klāt 
uzdzerot veselīgu zāļu tēju. 

“Ja tev nav naudas vai mantas, 
dalies ar smaidu, dalies ar maizes 
riecienu. Šodien mums ir sacepta 
apaļas formas maize, jo kantaina 

ar stūriem nedrīkst būt. Ir jābūt 
biezputrai no grūbu putraimiem, 
kas ir apaļi kā saulīte. Un zāļu tējā 
ir jābūt medum, lai bitīte zina, ka 

mēs viņu sveicinām,” stāsta Indra 
Madarniece. 

Savas kulinārās tradīcijas ir arī 
Vabolē, kur Meteņos pieņemts 
cept mieta gaļu uz ugunskura. “To 
mietiņu ņem līdzi uz mājām un, 
audzējot kāpostus, iedur vagas galā, 
lai tārpi neiemestos. Jo kāposti ir 
ļoti svarīgi, tajos atrod bērniņus, 
bet bērniņi mums ir vajadzīgi,“ 
jautri teic Aina Pabērza. 

 Aizgavēnī ir iespēja atbrīvoties 
no visa sliktā. Svētku dalībnieki tika 
aicināti uz papīra lapiņām uzrakstīt 
to, kas viņus nomāc, un likt lapiņas 
maisā, kas vēlāk tika iemests 
ugunskurā. Indra Madarniece 
uzsver, ka mūsu senči ar uguns 
palīdzību attīrījās un, jau gaidot 
Meteņus, sāka veidot ugunskuru, 
liekot tajā visu, kas salauzts un 
kļuvis nelietojams, piemēram, 
salauztus grābekļus vai cauras 
abras. Meteņos to visu sadedzināja 
un iemeta ugunīs arī maisu ar 
visu, kas slikts sakrājies. “Un tad 
es visus gaidīšu Pelnu dienā, jūs 
atnāksiet, paņemsiet kripatiņu 
pelnu, kas attīrīti ar uguni, iebērsiet 
savā puķu dārzā, mājas priekšā, 
saviem bērniem, kamēr viņi neredz, 
ieberiet kabatiņā, tas būs veiksmei 
un laimei.”   

Smelties enerģiju svētku 
dalībnieki varēja ne tikai rotaļās 
un baudot gardo cienastu, bet 
arī dodoties nelielā pastaigā zirga 
mugurā gar upes krastu. 

Savukārt Kaldabruņas pagasta 
biedrība “Ūdenszīmes” aicināja 
uz radošām darbnīcām, kuru laikā 
ikviens varēja sev izgatavot skaistu 
suvenīru, rotātu ar stikla pērlītēm.

Teksts, foto: Inese Minova

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA

 KULTŪRAS 
DARBINIEKI 

“ATMASKOJA METENI”

Ar aicinājumu: “…ieskatīties latviešu 
tautas tradīciju bagātajā pūrā un, ņemot par 
pamatu latviskās tradīcijas, klāt likt savu 
radošumu un izdomu…”, februārī Naujenes 
kultūras centrs izsludināja Meteņdienas 
akciju “Meteņa atmaskošana”, kura nu ir arī 
noslēgusies!

Ar prieku un sajūsmu paziņojam, 
ka skatītāju simpātijas balvu ir ieguvis 
“Trīsgalvu Metenis” no Līksnas pagasta. Pie 
šīs maskas veidošanas radoši darbojās un 
Meteni atmaskoja Līksnas pagasta kultūras 
nama vadītāja Sintija Giptere, Līksnas 
pagasta jaunatnes darbiniece Līga Vaidere 
un Līksnas pagasta sociālā darbiniece Elvīra 
Vorošena, fotografēja Zane Ozola. Šis 
burvīgais radījums ir ieguvis 180 skatītāju 
balsis!!!

Savukārt, neatkarīga žūrija ir izvēlējusies 
arī savu favorītu. Un tas ir “Šēderes zirgs”, 
kurš uzvilcis raibas zeķes kājās, vaļojas 
upmalā… šo Meteni atmaskoja Šēderes 
pagasta kultūras nama vadītāja Rita Butkeviča 
un Šēderes ciema bērni.

Vēlamies teikt milzīgu paldies visiem 
Augšdaugavas novada kultūras darbiniekiem 
(un ne tikai), kas piedalījās akcijā: Biķernieku 
pagasta kultūras darbiniekiem un aktīvākajai 
Biķernieku pagasta iedzīvotājai Tatjanai 

Avdejevai, Demenes pagasta kultūras nama 
vadītājai Jolantai Morozovai, J. Sterlānei, 
Zigfrīdam Pļiskai, Eglaines pagasta kultūras 
darbiniekiem un Eglaines iedzīvotājai Baibai 
Sutiņai – Zutiņai, Naujenes kultūras centra 
darbiniekiem, jo īpaši Natālijai Jegorovai, 
Kalupes kultūras darba organizatorei 
Initai Ivdrai, Maļinovas pagasta bibliotēkas 
vadītājai Elvīrai Kokinai un Maļinovas Saieta 
nama vadītājai Natālijai Davidovai, Medumu 
pagasta rokdarbu pulciņam “Kaleidoskops”, 
Nīcgales pagasta Tautas nama vadītājai Ainai 
Stikānei, Salienas pagasta kultūras nama 
vadītājai Jeļenai Ondzulei, Šēderes pagasta 
Kultūras nama vadītājai Ritai Butkevičai 
un Šēderes ciema bērniem, Līksnas pagasta 
kultūras nama vadītājai Sintijai Gipterei, 
jaunatnes darbiniecei Līgai Vaiderei un 
Zanei Ozolai, sociālajai darbiniecei Elvīrai 
Vorošenai, Vaboles pagasta kultūras 
darbiniecei Vijai Pabērzei, Augšdaugavas 
novada Kultūras centra “Vārpa” kultūras 
darbiniekiem: Kristīnei Saulītei, Intai 
Uškānei, Olgai Gžibovskai, Marinai 
Baranovskai un Milānai Ločai, Vecsalienas 
muižas kultūras darbiniecei Jūlijai Keivišai 
un Vitālijam Keivišam, Salienas pagasta 
iedzīvotājam Pjotoram Saveļjevam.

Lai košs, radošs un izdomas pilns arī viss 
turpmākais gads!

Sagatavoja:
 Naujenes kultūras centrs
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■ TŪRISMS

TAKA 
JAU 10 GADUS 

ATTĪSTA 
TŪRISMU NOVADĀ

Šogad aprit 10 gadi, kopš savu 
darbību uzsāka Augšdaugavas 
novada pašvaldības iestāde 
“TAKA”, kas tika izveidota ar 
mērķi veicināt novada tūrisma 
attīstību, kas paredz ļoti plašu 
pienākumu un veicamo uzdevumu 
klāstu. “Iestādes darbības galvenais 
mērķis ir veicināt novada kā 
daudzveidīga tūrisma galamērķa 
attīstību un atpazīstamību, uzlabot 
ar tūrismu saistīto informāciju 
un infrastruktūru, kā arī tūrisma 
nozares pakalpojumu kvalitāti, 
sekmēt jaunu, konkurētspējīgu, 
inovatīvu un kvalitatīvu tūrisma 
produktu un pakalpojumu izveidi,” 
atzīst iestādes vadītājs Rolands 
Gradkovskis. 

Izveidotas jaunas tradīcijas
Šajos gados TAKA kļuvusi ne 

tikai par tūrisma jomas veidotāju 
novadā, bet aktīvi iesaistās kultūras 
un sporta norisēs. 

Par sava veida rozīnīti novadā 
ir kļuvusi Līgo svētku svinēšana 
Višķu estrādē, kur septiņus gadus 
no vietas skatītājiem tika piedāvāts 
aizraujošs izklaidējošs pasākums, 
piesaistot Daugavpils teātra 
aktierus. Kurš gan nezina Kazimiru 
Adamoviču? Amizantais latgaļu 
puisis ik gadu liek skatītājiem 
izsmieties no sirds, atgriezties 
gan kolhozu laikos, gan ieskatīties 
vēlēšanu aizkulisēs. Arī šogad 
tiek gatavota plaša programma ar 
Latvijā un Latgalē pazīstamiem 
izpildītājiem un neatvairāmo 
Kazimiru Adamoviču, kuram, 
kā jau pierasts, nav grūti iejusties 
jaunās lomās un profesijās. 

Līgo svētki ir izveidojušies par 
tradicionālu un augsti profesionālu 
pasākumu, ko apmeklē iedzīvotāji 
gan no pašu novada, gan tuvākām un 
tālākām Latvijas vietām, 2019. gadā 
jau izaugot līdz festivāla formātam 
trīs dienu garumā. Sadarbībā ar 
Višķu pagastu un sporta pārvaldi 
tiek organizētas novada pašvaldības 
iestāžu sporta spēles Višķu estrādē 
un stadionā, kas popularizē aktīvu 
dzīvesveidu un saliedē kolektīvus. 
Savukārt sadarbībā ar biedrību 
“Latvju pirts un SPA asociācija” 
jau vairākus gadus notiek “Latvju 
pirts un zāļu festivāls”, kur ikviens 
apmeklētājs var piedalīties dažādās 
meistarklasēs, izbaudīt pirts rituālus 
un uzzināt daudz vērtīga par 
veselīgu dzīvesveidu. 

Pirms vairākiem gadiem tika 
iedibināta tradīcija katru gadu rīkot 
tūrismu un aktīvo atpūtu veicinošu 
pasākumu „Tūrisma triatlons”, 
kas notiek Daugavas lokos. Šogad 
pirmo reizi plānots „Tūrisma 
triatlonu” organizēt Dvietes 
palienē, atklājot aktīvā dzīvesveida 
cienītājiem arī pārējos dabas parkus. 

Ieviests arī jauns pasākums 
„Tūrisma rallijs” ar mērķi atraktīvi 
popularizēt novadā esošos 
tūrisma objektus un veicināt to 
apmeklētību. To gan nav plānots 
rīkot katru gadu, bet pasākums 

varētu notikt lielāku pasākumu vai 
notikumu ietvarā. 

TAKA palīdz organizēt vairākus 
novada mēroga pasākumus – Višķu 
pagasta svētkus, tautas mākslas 
festivālu “Augšdaugava”, Latgales 
deju svētkus un novada svētkus. 

Sadarbībā ar biedrību “Beibuks” 
un Krāslavas novada TIC ik gadu 
tiek rīkots Vislatvijas ūdenstūristu 
saiets “Lielais plosts”, kas pulcē 
vairāk nekā 200 dalībniekus no 
dažādiem Latvijas novadiem un 
pilsētām. 

TAKA ir organizējusi dažādus 
konkursus tūrisma jomā – 
“Veiksmīgākais tūrisma produkts 
Daugavpils novadā 2013”, 
„Veiksmīgākais jaunais tūrisma 
produkts Daugavpils novadā 
2014”, „Labākā tūrisma mītne 
Daugavpils novadā 2015”, „Labākā 
ēdināšanas iestāde Daugavpils 
novadā 2016”, kā arī Tūrisma gada 
balvas pasniegšanas pasākumus. 
Pirms dažiem gadiem pirmo reizi 
noorganizēts konkurss „Labākā 
pirts Daugavpils novadā 2017” 
un pasākums „Pirts rallijs 2017”. 
“Minētos konkursus plānots 
atkārtot, izvērtējot jaunu tūrisma 
produktu attīstību un pieprasījuma 
tendences,” saka R. Gradkovskis.  

Tūristiem pieejami 
daudzveidīgi maršruti

Desmit gadu laikā ieguldīts 
liels darbs daudzveidīgu tūrisma 
maršrutu izveidē. Sadarbībā ar 
Krāslavas novadu un Daugavpils 
pilsētu izveidots reģionālais 
velomaršruts Nr. 35 „Daugavas 
loki”, kas ved no Daugavpils līdz 
Krāslavai pa vienu Daugavas 
krastu un atceļā līdz Daugavpilij 
pa otru. Šis maršruts ir viens no 
populārākajiem reģionā un viens 
no skaistākajiem valstī. 

Pērn tika atklāts projekta 
“EuroVelo 11” velo maršruta 
Latgales posms, šī projekta 
ietvaros Augšdaugavas novadā 
ir uzbūvēta atpūtas vieta Raiņa 
vecāku mājas piemiņas vietā 
Randenē Daugavas krastā, kas 
atrodas EV11 maršrutā. Šis posms 
velobraucējus ieved Latvijas 
teritorijā cauri Zarasiem, tālāk pa 
dabas parku “Medumu ezeraine” 
un gar Sventes ezera krastu uz 
Daugavpili. No Daugavpils pa 
dabas parka “Daugavas loki” 
teritoriju uz Krāslavu, no turienes 
uz Aglonu un Dagdu. Tālāk ceļš 
ved cauri Rāznas nacionālajam 
parkam uz Ludzu un uz Rēzeknes 
pilsētu, kur EV11 aiz Rēzeknes 
novada teritorijas pieslēdzas EV11 
Vidzemes posmam.

Izveidoti un nomarķēti arī 
vietējie velomaršruti Nr.778 
„Augšzemes ezeru loki”,  Nr. 
779 „Luknas ezeru loks”, Nr. 787 
“Silenes dabas parks”, Nr. 790 ”Pa 
pirmā pasaules kara bunkuriem”, 
Nr. 791 “Vidussēlijas mazais 
loks“. Izstrādāti arī četri jauni 
maršruti - ”Pa pirmā pasaules 
kara bunkuriem” Medumu un 
Sventes pagastā, „Pie turīgajiem 
vecticībniekiem” Naujenes pagastā, 
„Ābolu garšas ceļš” Laucesas un 
Kalkūnu pagastā, „Pie seno amatu 

meistariem” Vaboles un Līksnas 
pagastā. 

Sadarbībā ar sporta klubu 
„Beibuks” un Krāslavas novadu 
iezīmēts ūdens maršruts pa 
Daugavu no Koskovičiem līdz 
Daugavpilij, bet kopā ar “Latvijas 

valsts mežiem” paveikts darbs pie 
veloceliņa un tā infrastruktūras 
izveides velomaršruta posmā gar 
Slutišķu krauju.

Pirmā pasaules kara muzejs
 un citi projekti

Piesaistot dažādu fondu 

līdzekļus, ir īstenota virkne projektu, 
kas ļāva gan uzlabot tūrisma 
infrastruktūru, gan veicina tūrisma 
pakalpojumu atpazīstamību.  

Īstenojot projektu “Daugavpils 
novada dabas un kultūras vērtību 
infrastruktūras uzlabošana un 
popularizēšana”, novadā uzstādītas 
30 brūnās norādes zīmes uz tūrisma 
objektiem, 15 tūrisma stendi gar 
velo un ūdensmaršrutu ceļiem, divi 
lieli banneri par Vecsalienas pili, 
izveidota Slutišķu gravu taka un 
rekonstruēts Ostrovas skatu tornis.  

Viens no vērienīgākajiem 
projektiem, kas finišē šogad, ir 
pārrobežu projekts “Pa Pirmā 
pasaules kara bunkuriem”, kas tiek 
īstenots kopā ar Augšdaugavas 
novada pašvaldības Attīstības 
nodaļu un Zarasu tūrisma un 
biznesa informācijas centru. 
Projekta gaitā Medumu pagastā 
izveidots jauns muzejs par 1. 
Pasaules karu. “Pirmā pasaules 
kara laikā Latvijas un Lietuvas 
teritorijā vairākus gadus atradās 
frontes t.s. „Dzīvības un Nāves” 
līnija. Tās abās pusēs tika būvēta 
sarežģīta nocietinājumu sistēma 
ar ierakumiem, tranšejām un 
bunkuriem. Tūkstošiem karavīru te 
cīnījās un krita sīvās kaujās, par ko 
liecina neskaitāmie kritušo karavīru 
apbedījumi.

Īstenojot Latvijas un Lietuvas 
pārrobežu programmas projektu, 
Augšdaugavas novadā tiek 
veidota vēsturiskā ekspozīcija, kas 
paplašinās tūrisma piedāvājumu 
novadā un izcels vēsturiskās 
norises Medumu pagastā,” stāsta R. 
Gradkovskis. 

Pēc pašvaldības iestādes 
TAKA iniciatīvas sērijā “Latvian 
heritage” ir nākušas klajā divas 
suvenīrmonētas, uz kurām attēlotas 
novada ievērojamas vietas - 
Vecsalienas (Červonkas) muižas 
pils un gleznainie Daugavas loki. 

Novada suvenīru izveidē 
notiek cieša sadarbība ar vietējiem 
amatniekiem. 

Ar saukli „Ražots Augšdaugavas 
novadā” tie prezentē novadā esošo 
amatniecību un veicina novada 
atpazīstamību. Suvenīri tiek tirgoti 
novada muzejos un Ilūkstes tūrisma 
informācijas punktā. 

Atpazīstami arī ārpus novada 
un Latvijas

Vairākas reizes iestāde TAKA 
organizēja gidu apmācības tūrisma 
nozares pārstāvjiem un topošajiem 
gidiem, savukārt gidu kursos 
sagatavotie absolventi tiek iesaistīti 
vairākos pasākumos ekskursiju 
organizēšanā un vadīšanā, tostarp 
žurnālistu un tūrisma operatoru 
vizītēs. Tāpat ik gadu tiek organizēti 
pāris semināri tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem.

Lai veicinātu Augšdaugavas 
novada atpazīstamību un piesaistītu 
tūristus no ārvalstīm, katru gadu 
TAKA pārstāv novadu tūrisma 
izstādē un gadatirgū “Balltour” Rīgā. 
Šogad izstādes apmeklētājiem tika 
piedāvāts jaunais tūrisma ceļvedis 
un tūrisma karte, kur ir pieejama 
informācija par plašu tūrisma 
pakalpojumu klāstu Augšdaugavas 
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TŪRISMS  ■
novadā, 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. 

Tāpat kopējā Latgales stendā 
TAKA pārstāv novadu arī dažādās 
tūrisma izstādēs Lietuvā, Igaunijā, 
Nīderlandē, Somijā, Vācijā un 
Zviedrijā, piedalās  izstādēs “Riga 
food” un “Aktīvā atpūta un sports”. 

Sadarbībā ar Latgales Tūrisma 
asociāciju novads un vietējie 
amatnieki tika pārstāvēti Latvijas 
simtgadei veltītā dienā Polijā, 
Oroņskā.

Gan vietējie iedzīvotāji, gan 
viesi var smelties informāciju par 
atpūtas iespējām sociālajos tīklos 
Facebook, Instagram, YouTube un 
Tik.Tok, kā arī dažādos interneta 
resursos, piemēram, www.visku-
estrade-stadions.lv, ligo-viskos.
mozello.lv, visitdaugavpils.lv, 
visitlatgale.com, latvija.travel un 
latgale.travel. “Mājaslapa ir kā 
darba, pakalpojuma, produkta 
vizītkarte, kurā klientam ir jāsaņem 
visa nepieciešamā informācija par 
doto produktu, tāpēc tā pastāvīgi 
jāuztur, jāatjauno, jāpapildina, kam 
mēs pievēršam ļoti lielu vērību,” 
teic R. Gradkovskis. 

TAKA sadarbojas ar vadošajiem 
Latvijas un Latgales reģiona masu 
saziņas līdzekļiem - laikrakstiem, 
radio, televīziju un interneta 
portāliem, katru gadu tiek uzņemti 
ciemos dažādu valstu žurnālisti, 
blogeri un tūroperatori, kā rezultātā 
novada tūrisma piedāvājums 

tika atspoguļots vairāku pasaules 
tūrisma blogeru vietnēs un masu 
medijos.

Tūrisma informatīvie materiāli 
izplatīti visos lielākajos tūrisma 
informācijas centros Latvijā, 7 
starptautiskajās tūrisma izstādēs 
Eiropā.

Darbs “ārpus kadra”
Ikdienas darbā nav izticis arī bez 

dažādām neordinārām situācijām 
un kurioziem. Rolands uzsver, ka 
iedzīvotāji un tūristi redz tikai darba 
galarezultātu, taču esot arī “aisberga 
neredzamā daļa”, ko ikdienā 
redz tikai paši tūrisma speciālisti: 
“Vairāku talku ietvaros esam 
kopuši dažādus objektus, tostarp 
Pirmā pasaules kara bunkurus, 
kuri, kā izrādījās, arī mūsdienās 
ik pa laikam tiek apdzīvoti, tāpēc 
mums nācās cīnīties ar sekām, 
vācot laukā gružus.” Viņš atceras 
arī kādu braucienu uz Polijas 
pilsētu Gžičko, kurp tūristi vesti 
uz braucienu ar jahtu. Daba todien 
nospēlējusi sliktu joku, nolemjot, 
ka vējš nav vajadzīgs, tāpēc visiem 
nācies ķerties pie airiem. “Kādos 
Līgo svētkos zirgs pēkšņi atteicās 
vest Kazimiru Adamoviču, kamēr 
tas cienīgi nenoņēma zirga priekšā 
savu cepuri. Savukārt tūrisma 
triatlonā pazuda viena braucēja, 
jo bija palaidusi garām norādi, un 
mums nācās viņu meklēt Slutišķu 
mežos,” atceras Rolands. Pašam 
nācies arī iejusties pavāra lomā, 
vārot uz ugunskura putru pirmo 
tūrisma triatlonu dalībniekiem, 
kuru sākotnēji nebija daudz. 
Bez starpgadījumiem neiztiekot 
arī velomaršrutu atklāšanas 
pasākumi, kuru laikā esot nācies 

atdot citam savu velosipēdu, saukt 
palīgtransportu, lai nogādātu mājup 
“salūzušos”, kā arī vilkt no upes 
pārgalvīgos braucējus, kas nav 
spējuši tikt pāri tiltiņam.  Veidojot 
velomaršutu Nr. 35 “Daugavas 
loki”, pašam nācies gan krist no 
velosipēda dabas parka “džungļos”, 
gan līdz kaulam izmirkt lietū un 
vēl cīnīties ar klejojošiem suņiem. 
“Gadījies iejusties arī fotogrāfa 

lomā un bildēt Minhauzena 
svētkus Višķos no deltaplāna. 
Bet, jau paceļoties gaisā no Višķu 
lidlauka, salūza fotoaparāts, tāpēc 
nācās gaisā improvizēt, izvēloties 
neieplānotus fotografēšanas veidus, 
taču rezultātā dabūju labas bildes, 
kas nonāca arī dažādās mājaslapās 
un bukletos,” stāsta Rolands.   

Jaunu izaicinājumu priekšā
“Laiks, tehnikas progress, 

tehnoloģijas, tendences nozarē 
noteikti ieviesīs arī izmaiņas 
iestādes “TAKA” darbībā. Noteikti 
mainīsies informācijas izplatīšanas 
veidi. Vairāk pāriesim uz digitāliem 
rīkiem, digitālām izstādēm un 
varbūt arī digitāliem bukletiem. 
Noteikti samazināsies klientu 
apkalpošana klātienē, stendu 
izgatavošana, bet palielināsies 
jaunu produktu izstrāde, gatavu 
pakalpojuma pakešu sagatavošana, 
fi nansējuma piesaiste dažādu 
projektu realizācijai. Jebkurā 
gadījumā tūrisma attīstībai 
nepieciešams attīstīt un piedāvāt 
tirgū jaunus objektus, atjaunot un 
pilnveidot esošos. Tas nozīmē, 
ka neiztiksim bez jaunu muzeju 
izveides, bez sadarbības tīklu 
izveides, bez sadarbības ar 
kaimiņu pašvaldībām,” atzīst 
Rolands Gradkovskis. Kā vienu 
no dominējošajām tendencēm 
viņš min  privātā kapitāla aktīvāku 
iesaisti tūrismā, kas efektīvāk spēj 
apkalpot tūristu plūsmu, bet tajā 
pat laikā šis process jāstimulē no 
pašvaldības puses, popularizējot 
novadā esošo pakalpojumu.

“Vēlos pateikties visiem, kas mūs 
laika gaitā atbalstīja, - pašvaldības 
vadībai, nodaļu speciālistiem, 
pagastiem, uzņēmējiem, kaimiņu 
pašvaldībām, partnerībai 
“Kaimiņi”, Latgales tūrisma 
asociācijai, LIAA, Latgales reģiona 
attīstības aģentūrai un citiem, jo 
sadarbība darba rezultātus padara 
daudz efektīvākus!” teic Rolands 
Gradkovskis.   

Teksts: Inese Minova   

AUGŠDAUGAVAS 
NOVADS 

TIKA PĀRSTĀVĒTS 
STARPTAUTISKĀ 

TŪRISMA IZSTĀDĒ 
“BALTTOUR 2023”
Trīs dienu garumā, no 

3. līdz 5. februārim, Rīgā, 
Ķīpsalā norisinājās nu jau 28. 
starptautiskā tūrisma izstāde 
- gadatirgus “Balttour”, kur 
kopējā Latgales tūrisma 
stendā Augšdaugavas novada 
pašvaldības iestāde “TAKA” 
pārstāvēja Augšdaugavas novadu, 
iepazīstinot izstādes dalībniekus 
un apmeklētājus ar plašo 
Augšdaugavas novada tūrisma 
piedāvājumu un iespējām, ko te 
var apskatīt, sajust, nogaršot. Tika 
prezentēti jauni tūrisma maršruti, 
novada lielāko pasākumu plāns, 
kā arī vairāku tūrisma uzņēmēju 
piedāvājumus.

Izstādē pulcējās gan tūrisma 
uzņēmēji, tūrisma aģentūru 
pārstāvji, gan ceļotāji. Notika 
apmaiņa ar pieredzi, pozitīvām 
emocijām, iedvesmu un noderīgiem 
kontaktiem. Gaisā virmoja prieks 
par satikšanos izstādē klātienē pēc 
trīs gadu pārtraukuma, un notika 
aktīva ceļojumu plānošana.

Košais, pavasarīgās krāsās 
rotātais Latgales tūrisma 

akciju – Atpūtas bāze “Virogna”, 
Lielbornes muiža, Sventes muiža, 
Kempings “Daugavas lokos”.

28. starptautiskā tūrisma 
izstāde-gadatirgus “Balttour 
2023” ir veiksmīgi noslēgusies. 
Ceļojumi – tie ir piedzīvojumi, 
emocijas, iespaidi un pieredze, kura 
mūs bagātina. Paldies ikvienam 
apmeklētājam! Ar nepacietību 
gaidīsim visus Augšdaugavas 
novadā – vietā, kur satiekas Sēlija 
un Latgale!

Sagatavoja In na Bebre, 
Augšdaugavas novada 

pašvaldības iestādes “TAKA” 
tūrisma	organizatore

stends piesaistīja apmeklētāju 
lielu uzmanību. Izstādes 
apmeklētāji interesējās par 
jauniem galamērķiem, jauniem 
tūrisma produktiem, naktsmītņu 
piedāvājumu, atpūtas un izklaides 
iespējām, dabas takām, atpūtu kopā 
ar bērniem. Īpaša uzmanība tika 
pievērsta aktīvās atpūtas iespējām 
Augšdaugavas novadā. Tika 
novērota liela interese par ūdens un 
velo maršrutiem. 

Izstādes laikā apmeklētāji varēja 
saņemt arī īpašus piedāvājumus 
un atlaižu kuponus Augšdaugavas 
novada tūrisma objektu 
apmeklējumam. Liels paldies 
uzņēmējiem, kuri aktīvi atbalstīja šo 
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 ■ PERSONĪBA

GRIBASSPĒKS 
UN MĒRĶTIECĪBA

 IR PANĀKUMU 
ATSLĒGA

Janvāra nogalē Augšdaugavas 
novada kultūras centrā “Vārpa” 
norisinājās pasākums “Gada balva 
sportā 2022”. Tajā tika pasniegtas 
balvas dažādās nominācijās sporta 
jomā. Balvu nominācijā “Novada 
Gada sportiste” ieguva Adriana 
Kandu, vieglatlēte no Dubnas 
pagasta. Latvijas čempionātā U 
- 20 viņa ieņēma 2. vietu vesera 
mešanā, pēc kā izdevās iekļūt 
arī izlasē. Latvijas Vieglatlētikas 
savienības kausā Adriana ieņēma 
3. vietu diska mešanā un izpildīja 
1. sporta klasi vesera mešanā. 

Adrianas kā vieglatlētes 
karjera iesākās 2013. gadā Špoģu 
vidusskolā. Toreiz jaunieti pamanīja 
bijusī sporta skolotāja Marija 
Šaršūne. Viņa arī bija aizvedusi 
jauno sportisti uz sacensībām 
Preiļos. Skolotāja ieteica sākt 
trenēties pie treneru pāra – 
Dmitrija un Janas Hadakoviem. 
Ar viņiem arī turpinājās Adrianas 
sporta gaitas. “Divas reizes nedēļā 
notiek treniņi trenažieru zālē, kur 
tiek strādāts ar svariem. Pārejās 
dienas trenējamies manēžā. Tā 
ir skriešana, lekšana, un tehnikas 

vingrinājumi,” teic jauniete. 
Savus trenerus, Dmitriju un Janu 
Hadakovus, Adriana raksturo 
kā izpalīdzīgus un arī tādus, kas 
pastāvīgi un uzmanīgi seko līdzi 
sportistes fiziskajai sagatavotībai, 
kā arī veselībai, kas ir neatņemama 
sastāvdaļa sportistes karjerā.  

Tā kā novada gada sportiste 
mācās 12. klasē, aktuāls ir arī 
turpmāko gaitu liktenis. Pēc 
Adrianas vārdiem, savu dzīvi 
viņa vēlas saistīt ar medicīnu, 
proti, neatliekamo medicīnisko 
palīdzību, vienlaicīgi darbojoties 
arī kā treneris. Februārī jauniete 
gatavojās dalībai Latvijas Ziemas 

čempionātā lodes grūšanā. 
Adriana Kandu, viņas vecākā 

māsa un vecāki ir no Dubnas 
pagasta, bet, tā kā biežie treniņi 
notiek Daugavpilī, vecāki bija 
sagādājuši dzīvokli pilsētā, lai 
nedēļas garumā nebūtu jāmēro 
tālais ceļš. Lai sasniegtu augstus 
rezultātus sportā, Adriana 
iesaka cītīgi trenēties, nepalaist 
nodarbības un pildīt visus 
vingrinājumus, kas ir piemēroti 
konkrētajam sporta veidam: 
“Lodes grūšanā ir svarīgi piestrādāt 
pie lēciena, pirms grūž lodi, un 
jāpilda uzdevumi sāna muskuļiem, 
jo tie arī ir svarīgi lodes grūšanā. Ja 

tev ir gribasspēks, tad jebkurš var 
uztrenēties kādā savā lauciņā.” 

Jaunajā mācību saturā 
vidusskolas posmā ir ieviests 
jauns kurss “Projektu darbs”, 
kurā skolēni nostiprina un 
demonstrē lietpratību kompleksās 
situācijās, tai skaitā caurviju 
prasmes, kā arī zināšanas, 
prasmes, izpratni, ieradumus un 
to kombinācijas augstākajā mācību 
satura apguves līmenī saistībā 
ar vienu vai vairākiem skolēna 
izvēlētajiem padziļinātajiem 
kursiem. Skolēni darbojas 
pētnieciskajā, jaunrades un 
sabiedriskajā darbā, attīstot 
pašvadītas mācīšanās prasmes. 
Špoģu vidusskolas 12. klases 
skolēni, tanī skaitā Adriana ar 
projektu biedru un labāko draugu 
Denisu, izvēlējās darboties 
sabiedriskajā darbā, pievēršot 
uzmanību dažādām sabiedrības 
grupām. Pērn novembrī viņi devās 
palīdzēt Višķu sociālās aprūpes 
centra klientiem. Tā kā abi 
skolēni ir sportisti, viņi izdomāja, 
ka varētu novadīt vingrošanas 
nodarbības, jo centra klienti parasti 
ir mazkustīgi. “Vingrojumus 
skatījāmies internetā. Biju 
jautājusi arī saviem treneriem. 
Visu apkopojām un izveidojām 
vingrojumu kompleksu, lai 

attīstītu visas ķermeņa daļas no 
galvas līdz gurniem un locītavām. 
Mēs redzējām, ka viņiem tas patīk, 
ka viņi ar prieku mūs gaida un 
ka klienti kļūst arvien kustīgāki. 
Ar katru nodarbību viņi pildīja 
arvien vairāk uzdevumu un bija 
aktīvāki,” teic Adriana. Tāpat 
centra klientiem bija iespēja vēl 
aktīvāk pavadīt laiku, piedaloties 
dažādās spēlēs ar bumbu, kā arī 
tika rīkoti konkursi. Patlaban 
jaunieši sastāda projektu atskaites 
un gatavojas prezentēt to 
rezultātus skolā. 

Klases audzinātāja Iveta 
Lazareva Adrianu pazīst jau no 5. 
klases un jaunieti raksturo pozitīvi: 
“Adriana ir ļoti mērķtiecīga. Ja 
viņai ir kāds mērķis, tad šķēršļus 
viņa savā ceļā vienkārši likvidē. 
Viņa ir viena no stiprākajām klasē, 
un, protams, treniņus, kas notiek 
katru dienu, ir sarežģīti apvienot 
ar mācībām.” Adrianas labākais 
draugs un projektu konkursa 
biedrs Deniss pievienojas klases 
audzinātājas teiktajam, piebilstot, 
ka mērķtiecība izpaužas visos 
priekšmetos, ne tikai sportā, kas 
liecina par stipru raksturu. 

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

ĶERT SAPŅUS 
DZIMTAJĀS

 MĀJĀS

Lauku bibliotēka ir neliela 
kultūras saliņa ikvienā pagastā, 
kurp iegriezties pēc jaunas 
lasāmvielas, pasērfot internetā 
vai aprunāties. Nīcgales tautas 
bibliotēka apmetusies bērnudārza 
ēkā, kur kādreiz kūsājusi dzīve, bet 
nu rūmes pietiek gan pirmsskolas 
vecuma grupiņām, gan feldšeru 
punktam un bibliotēkai. Gluži kā 
trīs vaļi, uz kuriem balstās dzīve 
pagastā.     

Rīta stundā bibliotēkas telpās 
ir klusums. Bibliotekāre Žaklīna 
Teilāne šo laiku izmanto, lai 
sakārtotu dokumentāciju un 
dažādus darbus ar krājumu, 
saplānotu darbus. Jauniete 
atzīst, ka dažkārt šis klusums ir 
nomācošs, taču viņa to cenšas 
izmantot lietderīgi. Dienas laikā 
ienāk pa kādam vietējam lasītājam, 
pēcpusdienā no skolas atgriežas 
bērni, kas mēdz ielūkoties 
bibliotēkā, visbiežāk lai tiktu pie 
interneta, taču Žaklīna viņus 
cenšas ierunāt paņemt arī kādu 
grāmatu. Pirmsskolnieki, kas jau 
iemanījušies burtu pasaulē, nāk 
ar vecākiem pēc Bērnu žūrijas un 
citām grāmatām. Bibliotekārei 
prieks par katru apmeklētāju. 

Žaklīna ir visjaunākā 
bibliotekāre Augšdaugavas 
novadā, kas darbu bibliotēkā 
sākusi vien pirms gada. Daugavpils 
Universitātē ieguvusi bakalaura 
un maģistra diplomu psiholoģijā. 
Par savas izglītības izvēli jautri 
teic, ka mūsdienās tie jaunieši, 
kas īsti nezina, ko darīt pēc skolas 

absolvēšanas, parasti izvēlas 
studēt psihologos vai robežsargos. 
Žaklīnai psiholoģija patīk, tomēr 
pagaidām viņa neredz iespēju 
strādāt šajā jomā. Arī jaunākā 
māsa Kristiāna pašlaik Daugavpils 
Universitātē studē psiholoģiju, kas 
viņai labi padodas, teic Žaklīna. 

Pirmo darba pieredzi 
Žaklīna guvusi jau studiju laikā, 
palīdzot digitalizēt  dokumentus 
Daugavpils latviešu biedrībai un 
strādājot par skolotājas palīgu 
Vienības pamatskolā, kur devās 
mācību praksē kā psiholoģijas 
studente. “Tobrīd sākās Covid 
pandēmija, klasēs bija jāievēro 
distance, klases dalīja, skolotājiem 
bija nepieciešama palīdzība 
skolēnu pieskatīšanā. Tajā brīdī 
uz dažiem mēnešiem kļuvu par 
skolotāja palīgu,” teic jauniete. 
Darbs skolā ar pamatskolas 
vecuma bērniem viņai ļoti 
paticis. Kamēr Žaklīna bija darba 
meklējumos, saņēma piedāvājumu 

vadīt Nīcgales pagasta bibliotēku, 
kas jau pāris mēnešus nevarēja 
atrast bibliotekāri. Piedāvājumu 
pieņēmusi, jo darbavieta esot vien 
10 minūšu gājienā no mājām, arī 
alga pagaidām apmierina, bet 
tālāk jau dzīve rādīs. Pirmais 
darba gads bijis diezgan spraigs, 
jo bibliotekāra darbs bija kaut 
kas pilnīgi jauns un nezināms, 
trūka pieredzes, visu nācies apgūt 
pašai, jautājusi padomu kolēģēm. 
Daudz laika aizņēmusi krājuma 
ievietošana nesen ieviestajā 
bibliotēku informācijas sistēmā 
ALISE, toties tas pašlaik atvieglo 
ikdienas darbu.  

Visbiežākie apmeklētāji esot 
vietējie pensijas vecuma cilvēki, 
kas nāk pēc grāmatām vai 
žurnāliem. Pēcpusdienā iegriežas 
skolas vecuma bērni, kurus vairāk 
gan interesējot iespēja paspēlēt 
datorspēles. Žaklīna cenšas iesaistīt 
bērnus kādās radošās aktivitātēs 
vai piesaistīt literatūrai, taču atzīst, 

piemēram, saistītas ar rokdarbiem, 
arī izstādes. Dažkārt viņa noskatās 
idejas no kolēģēm citās bibliotēkās. 

Ņemt grāmatas uz mājām 
mēdz arī Žaklīna, izvēloties kādu 
romānu vai vēstures grāmatu. 
Turklāt Žaklīna mēģina arī pati 
rakstīt. Jau pirms laika ir tapuši 
jaunietes pirmie dzejoļi, bet pašlaik 
aizsākti pāris romāni. Gan dzeja, 
gan proza veltīta mīlestības tēmai, 
taču Žaklīna pagaidām nevienam 
tos nerāda. 

Brīvajā laikā jauniete apgūst 
korejiešu valodu. “Man vienmēr 
ir patikusi Āzija. Pirms tam 
divus gadus mācījos ķīniešu 
valodu kursos augstskolā. Bet 
skolotāja nebija stingra, neko 
daudz neiemācījos. Tā ir viena 
no sarežģītākajām valodām, 
jo nav alfabēta, bet hieroglifi, 
katram no tiem sava nozīme 
un izruna. Korejiešu valoda ir 
nedaudz vieglāka, ir alfabēts, 
katrs hieroglifs apzīmē konkrētu 

burtu,” stāsta Žaklīna. Viņa jau 
apguvusi korejiešu alfabētu un var 
pateikt dažas frāzes. Šo valodu 
viņa apgūst pašmācības ceļā ar 
mērķi kādreiz nākotnē paceļot pa 
Āzijas valstīm. Jauniete izvēlas 
klausīties korejiešu popmūziku, 
kas tagad esot populāra. Viņas 
favorīti ir Korejas grupa BTS, kas 
viņu arī iedvesmojusi sākt mācīties 
korejiešu valodu. 

Valodu apguve nav vienīgā 
jaunietes aizraušanās. Žaklīnai 
patīk fotografēt un veidot sapņu 
ķērājus. Viņas kolekcijā, kas 
aizsākta pirms septiņiem gadiem, 
ir jau vismaz 100 sapņu ķērāji. 
Dažus no tiem var aplūkot 
bibliotēkā. Žaklīna prāto, ka varētu 
arī izveidot bibliotēkā izstādi. 

Nīcgalē ģimenei ir neliels 
piemājas dārzs, siltumnīcas, kur 
audzē visu pašu galdam. Žaklīna 
no bērnu dienām radusi pie dārzu 
darbiem, taču bikli piebilst, ka liela 
dārzniece gan neesot un labprātāk 
rosās nevis dārzā, bet audzē 
istabas augus, piemēram, kaktusus. 
Tie atraduši mājvietu bibliotēkā. 
Mājās uz palodzēm tiem esot par 
aukstu vai karstu, bet šeit, grāmatu 
svētnīcā, kaktusi jūtas tīri labi, saka 
Žaklīna.  

Nīcgale ir Žaklīnas vecāku 
dzimtā vieta. Lai arī bērnība un 
skolas gadi pašai pagājuši pilsētā, 
visas nedēļas nogales vienmēr 
pavadītas pie vecvecākiem laukos. 
“Vienmēr esmu bijusi lauciniece, 
kas dzīvo pilsētā. Ko tur pilsētā 
darīt? Šeit ir daba, savi dzīvnieki, 
man ir seši kaķi, suns un divi truši. 
Šeit ir dzīve,” saka jauniete. 

Teksts, foto: Inese Minova

ka tas ir ļoti grūts 
uzdevums, jo bērniem 
vairāk patīk iegrimt 
savos telefonos un 
izklaidēties. Vieglāk 
esot ar pirmsskolas 
vecuma bērniem, kuri 
ar interesi piedalās 
kādos konkursos un 
radošās nodarbībās. 
Bibliotēkā uz sienas 
var aplūkot ziedu 
zīmējumus, ko 
veidojuši mazie 
mākslinieki. Žaklīna 
atzīst, ka esot vēl tikai 
ideju meklējumos, kā 
piesaistīt apmeklētājus. 
Tās varētu būt kādas 
radošās nodarbības, 
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SPORTS ■  

FUTBOLA SEZONA
 IR SĀKUSIES

 UN RIT 
PILNĀ SPARĀ!

Ir sākusies jaunā futbola sezona. 
Augšdaugavas novada sporta skolas 
komandas startē vairākās telpu 
futbola sacensībās un čempionātos. 

Futbolu ar panākumiem spēlē 
arī meitenes. 21. janvārī U14 (2009. 
- 2010. g. dz.) meiteņu komanda 
startēja Latvijas meiteņu telpu 
futbola čempionātā Attīstības 
grupā, kur aizvadīja divas spēles un 
abās izcīnīja uzvaru. Ar rezultātu 
9:0 un 11:1 tika sagrautas SK 
Imanta un SK Vēsma komandas. 
Ar labu rezultātu izcēlās Jekaterina 
Haritonova, Ligija un Magdalēna 
Čamānes un Gabriella Permanicka. 

14. un 15. janvārī Maltas sporta 
hallē aizvadīts Latgales reģiona telpu 
futbola čempionāts jauniešiem 

U18 - U15 (2008. - 2005. g. dz.). 
Savā apakšgrupā novada jaunie 
futbolisti spēkojās ar Rēzeknes 
NSS-2, Daugavpils FS-1, Sēlijas SS-
2, Līvāni un ieguva 3. vietu, kas ļāva 
tālāk spēlēt tikai par 5. - 8. vietu. 
Spēlējot par 5. - 8. vietu, tika gūtas 
trīs uzvaras pret Daugavpils FS-2, 
Līvāni un Rezēknes NSS-2, līdz ar 
to tika izcīnīta 5. vieta. Jāpiebilst, ka 
novada jaunieši spēlēja ar jaunāku 
2007. - 2008. g. dz. komandas 
sastāvu, jo vairāki puiši šajā laikā 
piedalījās Daugavpils atklātajā telpu 
futbola čempionātā pieaugušajiem.

21. un 22. janvārī  Maltas 
sporta hallē aizvadīts Latgales 
reģiona telpu futbola čempionāts 
jauniešiem U14 (2009. - 2010. g. dz.) 
Augšdaugavas novada sporta skolas 
komanda izcīnīja bronzas medaļas. 
Mūsu komandai pretiniekos 
bija komandas no Daugavpils, 
Līvāniem, Preiļiem, Maltas, Viesītes 

un Pļaviņām (Sēlijas SS-1 un 2). 
21. janvārī startēja Augšdaugavas 

novada telpu futbola čempionāts, 
kurā Ilūkstes pilsētu pārstāv 
divas komandas: Ilūkste un 
Augšdaugavas NSS. Par Ilūksti 
spēlē, var teikt, jau pieredzējuši 
mūsu pilsētas futbolisti, bet ANSS 
komandu pārstāv jauniešu 2007. - 
2008. g. dz. futbolistu komanda. 
Pirmajā sacensību dienā, kas notika 
Sventes vidusskolas sporta zālē, 
ANSS jaunieši piekāpās Ambeļu 
un Kalupes komandām. Un Ilūkste 
guva uzvaras pār Skrudalienas un 
Kalkūnes komandām.

Visbeidzot, Daugavpils pilsētas 
atklātajā telpu futbola čempionātā 
mūsu ANSS komanda aizvadīja 6 
spēles un ar 13 punktiem pašreiz 
ieņem 4. vietu.

Vēlam veiksmi turpmākajās 
spēlēs!

ILŪKSTIEŠI 
GŪST PANĀKUMUS 

FUTBOLĀ

15. februārī Daugavpils 
Olimpiskajā centrā  norisinājās 
Latvijas skolu telpu futbola 
sacensības (Ghetto Football). 
Pasākuma mērķis – popularizēt 
un attīstīt telpu futbolu skolu vidē, 
kā arī noskaidrot meistarīgākās 
komandas starp Latvijas skolām.

Tas bija arī atlases posms 
lielajam finālturnīram Rīgā. 

Sacensībās piedalījās 2004. gadā 
dzimuši un jaunāki futbolisti. Ļoti 
veiksmīgs starts šajās sacensībās 
izdevās Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
jauniešu komandai, kura ieguva 1. 
vietu un tiesības doties uz finālu 
Rīgā, kas notiks 29. martā. Kā 
vienu no labākajiem spēlētājiem 
turnīrā sveica Renardu Rimoviču, 
kuram pasniedza speciālu balvu. 
Lepojamies un vēlam veiksmi 
finālā!

Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
administrācija

NOVADA 
VIEGLATLĒTIEM 

ASTOŅAS MEDAĻAS 
LATVIJAS 

ČEMPIONĀTOS 
ZIEMAS SEZONĀ

Izcils sasniegums novada 
vieglatlētiem Latvijas čempionātos 
U-16, U-18, U-20 vecuma grupās. 
Izcīnītas 8 medaļas, no kurām 4 ir 
sudraba un 4 bronza medaļas.

3. - 4. februārī Kuldīgas 
vieglatlētikas manēžā notika Latvijas 
čempionāts U-16 un U-14 vecuma 
grupām. Par divkāršu Latvijas 
godalgotu vietu ieguvēju U-16 
vecuma grupā kļuva Ņikita Nazarovs. 
Viņš ieguva bronzas medaļu 60 m 
skrējienā ar rezultātu 7,14 sek. un 
sudraba medaļu 200 m skrējienā ar 
rezultātu 24,48 sek. Abās disciplīnās 
uzstādīti personiskie rekordi. 

10. - 11. februārī Valmieras Jāņa 
Daļiņa vieglatlētikas manēžā notika 
Latvijas čempionāts U-18 un U-20 
vecuma grupām. Ļoti pārliecinoši, 
uzstādot personiskos rekordus, 
startēja Ksenija Kozlova, kura ieguva 
bronzas medaļu 200 m skrējienā 
ar rezultātu 26,62 sek. un sudraba 
medaļu 400 m skrējienā ar rezultātu 
1:00,73. Teicamu rezultātu parādīja 
meiteņu kvartets: Alberta Zeltiņa, 
Alisa Gerasimova, Ksenija Kozlova 

un Jana Griškjāne 4x200 m stafetē, 
uzrādot personisko rekordu 1:48,20. 
Meitenes ieguva otro vietu, zaudējot 
Rīgas Arkādijas sporta skolas 
vieglatlētiem. 

Divas godalgotas vietas U-18 un 
U-20 vecuma grupā izcīnīja 2000 
m kavēkļu skrējēji: Alberta Zeltiņa 
ieguva sudraba medaļu ar rezultātu 
7:57,76, bet Kristaps Trafimovs 

ierindojās trešajā pozīcijā ar rezultātu 
6:39,33. Bronzas medaļu lodes 
grūšanā ieņēma Adriana Kandu ar 
rezultātu 11 m 85 cm.

Paldies Augšdaugavas novada 
sporta skolas treneriem Janai 
Hadakovai, Dmitrijam Hadakovam 
un Arnim Kaļiņinam par ieguldīto 
darbu.

NOVADA SPORTISTI 
PLŪCA LAURUS 

SVARBUMBU 
CELŠANAS 

ČEMPIONĀTĀ 
11. februārī Sventē notika 

Latvijas čempionāts svarbumbu 
celšanā vingrinājumā garais 
cikls ar divām svarbumbām. 
Izcilus rezultātus uzrādīja LIT-
Augšdaugavas novada komandas 
sportisti. Komandu kopvērtējumā 
sportisti izcīnīja pirmās vietas 
jauniešu un pieaugušo grupā.

Zeltu savā svara kategorijā 
izcīnīja: Anastasija Želtkova, 
Diana Bulaša, Rihards Azarevičs, 
Vladimirs Vaņkovs, Artūrs 
Obaruns, Aleksandra Jegorova, 
Anastasija Frolova, Deniss 
Margunovs, Pāvels Krasovskis.

Sudrabu ieguva: Dainis 
Siļčikovs, Aleksandra Jegorova, 
Ņikita Tīrelis, Dmitrijs Ozerskis, 
Vladimirs Vaņkovs, Kirils Petrovs, 
Vladimirs Trofimovs.

Vērts atzīmēt, ka komandas 
sportiste Anastasija Želtkova, 
uzstājoties ar divām svarbumbām 
pa 16 kg, uzstādīja jaunu Latvijas 
rekordu, divas svarbumbas paceļot 
42 reizes.

Piedaloties stafetēs, arī puiši 
uzrādīja labus rezultātus. Īpašu 
pateicību sportisti izsaka savam 
čaklajam trenerim Ivanam Gaļašam, 
kurš ikvienā treniņā un, gatavojoties 
sacensībām, veltīja uzmanību 
un rūpes katram sportistam, kas 
palīdzēja sportistiem sasniegt tik 
augstus rezultātus.

Foto: Dainis Bitiņš

ŠPOĢU VIDUSSKOLAI 
DIVKĀRŠĀ UZVARA 

SKOLĒNU 
SPORTA SPĒĻU 

SACENSĪBĀS 
BASKETBOLĀ

31. janvārī Špoģu vidusskolā 
notika Augšdaugavas novada 
skolēnu sporta spēļu sacensības 
2009. g. dz. un jaunākiem zēniem 
basketbolā. Kopumā piedalījās 
četras komandas. Turnīrā uzvarēja 
Ilūkstes Raiņa vidusskola, kuras 
sportistus trenē skolotāja Elita 
Rutkupa un Jānis Jarāns. 2. 
vietu ieņēma Špoģu vidusskola, 
savukārt 3 .vietā ierindojās Vaboles 
vidusskola.

7. februārī Špoģu vidusskolā 
atkal notika skolēnu sporta spēļu 

sacensības basketbolā 2007. g. 
dz. un jaunākiem, gan zēnu gan 
meiteņu komandās. Sacensības 
piedalījās četras zēnu komandas. 
Cīņa bija diezgan saspringta, tomēr 
nedaudz veiksmīgāki bija Špoģu 
vidusskolas zēni, kuri izcīnīja 
1. vietu. 2. vietā palika Ilūkstes 
Raiņa vidusskola, savukārt trešajā - 
Kalupes pamatskola.

Meitenēm scenārijs bija citādāks, 
piedalījās trīs komandas. Par 1. 
vietu cīnījās Špoģu vidusskolas un 
Lāču pamatskolas basketbolistes, 
tomēr Špoģu meitenes izrāva 
uzvaru. 2. pozīcijā palika Lāču 
pamatskolas audzēknes, savukārt 
3. vietā - Biķernieku pamatskolu 
komandas.

Teksts, foto: Jana Hadakova
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■  NAUJENES MUZEJS

NAUJENES 
NOVADPĒTNIECĪBAS 

MUZEJS 
AICINA 

KOPĀ SVINĒT 
VALENTĪNAS ZEILES 
DZIMŠANAS DIENU

Jaunā sezona Naujenes 
Novadpētniecības muzejā 
sākusies ļoti radoši. Pašlaik 
rit darbs pie jaunas izstādes 
gatavošanas, kas tiks veltīta mūsu 
novadniecei, tēlniecei Valentīnai 
Zeilei. Muzeja direktore Evita 
Kusiņa-Koļesņika atzīst, 
ka muzejs ik gadu piedāvā 
apmeklētājiem jaunas izstādes, 
un arī šis gads nebūs izņēmums. 
“Šogad muzeju nakts notiks 
13. maijā, un šis datums sakrīt 
ar tēlnieces Valentīnas Zeiles 
dzimšanas dienu. Tāpēc šoreiz 
Muzeju nakts laikā notiks daudz 
plašākas svinības, un Valentīnai 
Zeilei tiek veidota izstāde, kurā 
būs stāsts par mākslinieci un 
viņas modeļiem, tā sauksies 
“Mākslinieks un viņa mūzas”“.

Pašlaik vēl tiek atlasīti 
materiāli un rit spraigs darbs, 
taču jau 13. maijā plkst. 15:00 
Naujenes Novadpētniecības 
muzejā visus aicina kopā svinēt 
tēlnieces Valentīnas Zeiles 86. 
dzimšanas dienu. No plkst. 
15:00 – 23:00 apmeklētāji varēs 
kavēt savu laiku jubilārei veltītā 
Le Petit Moulin dzejas kafejnīcā, 
kur būs iespēja lasīt V. Zeiles 
rakstīto dzeju, baudīt retro 
mūziku un, malkojot kafiju, 
šķirstīt mākslinieces bibliotēkas 
grāmatas. Visa pasākuma 
laikā apmeklētāji varēs iepazīt 
māksliniecei veltītās pastāvīgās 
ekspozīcijas un izstādes “Latgales 
parīziete Valentīna Zeile” atklāto 
mākslas priekšmetu krājumu 
“Valentīnas Zeiles darbnīca”, 
biogrāfisko izstādi par Zeiļu 
dzimtu “Dzimtas mantojums”. 

Izstādē “Mākslinieks un viņa 
mūzas” varēs apskatīt ne tikai 
skulptūras, bet arī tuvāk iepazīt 
mākslinieces radošās dzīves 
periodu Francijā. Valentīna 
Zeile radošajā darbā sastapusi 
daudzus modeļus, kuru seju un 
figūru aprises ir iemūžinātas 
vairākos simtos zīmējumu, 
medaļās, plaketēs un skulptūrās. 
Sevišķi veiksmīga sadarbība 
tēlniecei izveidojās ar modeli 
Izabellu Bironu (Isabelle Biron). 
Valentīna jūsmoja par Rubensa 
laikmeta sievietes formām, 
par netipiski klasiskiem sejas 
pantiem, ko viņa atrada Izabellā, 
kurai pozējot, tapuši neskaitāmi 
zīmējumi ogles un sangīnas 
tehnikā, kā arī jaunās sievietes 
ķermeniskās aprises var atpazīt 
daudzos tēlniecības darbos. 

Tomēr modeļa un mākslinieka 
sadarbība ar laiku tika izsmelta. 
Valentīna Zeile bez nostaļģijas 
šķīrās no saviem modeļiem, lai 
rastu jaunu iedvesmu. Izabella 
deva jaunu ierosmi: “Ja jau 
es esmu tava iedvesmotāja – 

mūza, kādēļ gan neradīt veselu 
mūzu ciklu?”. Šī doma aizrāva 
mākslinieci un deviņdesmito 
gadu otrajā pusē viņa uzsāka 
veidot vairākas figurālas 
kompozīcijas, apzinoties, ka 
darbs būs ilgs, laikietilpīgs, 
sarežģīts un mūzu atveidošanā 
varēs ielikt visu gadiem krāto 
pieredzi un zināšanas. Tā aizsākās 
darbs pie deviņām sengrieķu 
mitoloģijas mūzām. 

Pirmo tēlniece veidoja dejas 
mūzu Terpsihoru (1995), kurai 
sekoja sarežģītas divu figūru 
kompozīcijas “Eiterpe un 
Erato” (1998), “Melpomene un  
Polihimnija” (1998), “Kalliope 
un Urānija” (1999-2000) un 

“Klio un Thali”. Strādājot pie 
vienas no mūzu kompozīcijām, 
V. Zeile raksta: “Es veidoju 
divas mūzas kopā – ļoti skaista 
kompozīcija un es esmu ļoti 
laimīga. Jūtu, kā Dievs klāj 
manu ceļu un es eju pa to, viņam 
dziedot pateicību.” Mūzu ciklam 
ir pieskaitāma arī skulptūra 
“Apollons” (2000) – gaismas 
dievs, kas vienmēr bija 9 mūzu 
pavadībā. Šajā tēlā iemiesojās 
cits modelis - dienvidnieciski 
melnīgsnējs jauneklis, Valentīnas 
Zeiles skolnieks Žeroms Balaī 
(Jérome Balaÿ). 

Muzeju nakts vadmotīvs - 
radīšana  

Paralēli tēlnieces dzimšanas 

dienas svinībām 13. maijā no 
plkst.15:00 līdz 24:00  Naujenes 
Novadpētniecības muzejā (Skolas 
ielā 1, Naujenē) norisināsies arī 
Eiropas muzeju nakts pasākums, 
kura vadmotīvs ir “Radīšana”. 
Muzeju nakts pasākuma laikā  
apmeklētājus gaidīs arī jaunas 
izstādes: “Pinumi lauku sētā”, 
jaunieguvumu izstāde no muzeja 
krājuma un brīvdabas izstāde 
“Personību dzīvesstāsti - 3 ”. 
Muzeju nakts pasākums no plkst. 
16:00 - 21:00 notiks arī Slutišķu 
vecticībnieku lauku sētā” un 
sētā “Upāni”, kur apmeklētājus 
sagaidīs slāvu tradīciju ansambļa 
“Radenije” koncerts, ekskursijas 
brīvdabas izstādē “Cilvēku 
un lietu stāsti”, iepazīšanās ar 
biškopībai veltītu izstādi “Dore 
– bluķis – strops” “Slutišķu 
vecticībnieku lauku sētas” šķūnī, 
kā arī radošās darbnīcas un 
meistarklases apmeklētājiem.

18. maijs – 
starptautiskā muzeju diena
Maijā turpināsies pasākumi 

muzejā. 18. maijs ir Starptautiskā 
Muzeju diena, kas tiek organizēta 
kopš 1977. gada. Latvijā šī diena 
ir muzeju svētki kopš 1978. gada. 
Muzeju dienas mērķis ir palielināt 
sabiedrības izpratni par to, ka 
muzeji ir svarīgs līdzeklis kultūras 
apmaiņai, kultūru bagātināšanai 
un cilvēku savstarpējās 
sapratnes, sadarbības un miera 
attīstībai. 18. maijā Naujenes 
muzeja apmeklētājiem muzeja 
darbinieku pavadībā būs iespēja 
ielūkoties muzeja krātuvēs un 
uzzināt stāstu, kā senas lietas 
nonāk muzeja krājumā.  

Personību dzīvesstāsti 
brīvdabas izstādē

2012. gadā Naujenes 
Novadpētniecības muzejā 
tika uzsākta datu bāzes 
„Novadnieks” veidošana, 
lai apzinātu un popularizētu 
Augšdaugavas novada cilvēku 
mūža gājumu un ievērojamāko 
personību veikumu. Muzejā tiek 
vākti un pierakstīti mutvārdu 
dzīvesstāsti, krājums tiek 
papildināts ar piemiņas lietām 
(fotogrāfijas, sadzīves un 
mākslas priekšmeti, utt.), kas 
saistītas ar ievērojamu personību 
dzīvi un darbu Augšdaugavas 
novadā. Pašlaik datu bāzē ir 
atrodami vairāk kā 170 ieraksti. 
Veikto pētījumu rezultāti pirmo 
reizi plašākai sabiedrībai tika 
prezentēti 2021. gadā muzejā 
aizsāktajā brīvdabas izstāžu ciklā 
“Personību dzīvesstāsti”. Arī 
šogad izstāžu cikls tiks turpināts 
ar stāstiem par 8 personībām 
un būs pieejams apskatei brīvā 
dabā Naujenes muzeja teritorijā 
Skolas ielā 1, Naujenē, sākot ar 
maija mēnesi. “Pērn sevi labi 
pierādīja tieši brīvdabas izstādes, 
kas apmeklētājiem bija pieejamas 
jebkurā laikā, tāpēc arī šogad 
tas tiks praktizēts, piedāvājot 
brīvdabas izstādes gan Slutišķos, 
gan Naujenes muzejā,” saka 
muzeja direktore.  

Runājot par personību 

dzīves gājuma izpēti, jāatzīmē, 
ka muzeja mājas lapā (http://
n a u j e n e s m u z e j s . l v / d a t u -
baze-novadnieks/) ir uzsākta 
virtuālo izstāžu publicēšana par 
ievērojamiem novadniekiem. 
Pašlaik mājas lapas apmeklētāji 
var iepazīties ar  liecībām par 
Mihaila Jermolajeva, Anfima 
Udova, Lavrentija Mihailova, 
Pītera Līpeņa un Bogdana Šahno 
darbību. Plašāka informācija par 
šīm personībām ir pieejama uz 
vietas muzejā.  
Muzeja krājuma un zinātniski 

pētnieciskā darba rezultātu 
pieejamība virtuālajā vidē
Sākot ar 2023. gada janvāri, 

Naujenes Novadpētniecības 
muzeja mājas lapā www.
naujenesmuzejs.lv ir izveidota 
jauna sadaļa “Muzeja virtuālās 
izstādes”, tādējādi paplašinot 
muzeja krājuma un zinātniski 
pētnieciskā darba rezultātu 
pieejamību apmeklētājiem 
virtuālajā vidē. Pēc saites 
https://ej.uz/ut1s var iepazīties 
ar dažādās platformās veidotajām 
muzeja virtuālajām tematiskajām 
izstādēm. Pašlaik apmeklētājiem 
apskatei tiek piedāvātas 4 
izstādes, bet gada garumā šis 
piedāvājums tiks pakāpeniski 
paplašināts.

Piedāvājums 
“Latvijas skolas somai”

Šogad Naujenes 
Novadpētniecības muzejs 
programmas “Latvijas 
skolas soma” ietvaros 
aicina piedalīties skolēnus 
divās muzejpedagoģiskajās 
programmās, kuras ir atrodamas 
kultūrizglītības norišu sarakstā 
Latvijas Nacionālā kultūras 
centra mājas lapā. Mērķauditorija 
ir 1.– 12. klase. Norišu saturs 
tiek pielāgots dažādiem 
vecumposmiem/klašu grupām. 

Pirmā programma – 
pastāvīgās ekspozīcijas “Latgales 
parīziete Valentīna Zeile” 
iepazīšana (Skolas iela 1, Naujene). 
Nodarbības laikā ar tēlnieces 
Valentīnas Zeiles personības 
starpniecību uzskatāmi tiek 
iepazīti dažādi tēlotājmākslas 
veidi (glezniecība, grafika, 
tēlniecība), mākslas vērtības un 
paplašināts skolēnu redzesloks 
par Latvijas mākslinieku 
devumu pasaules mākslā. Otrās 
programmas – Vecticībnieku 
kultūrvēsturisko ekspozīciju 
“Slutišķu vecticībnieku 
lauku sēta” un “Upāni” 
iepazīšana (Slutišķi, Naujenes 
pagasts) norises laikā tiek 
iepazīta viena no reliģiskajām 
konfesijām Latvijā – vecticībnieki 
un 19. gs. beigu – 20. gs. 1. 
puses Latgales lauku sētu 
arhitektūra un plānojums, kā arī 
vecticībnieku garīgās un sadzīves 
kultūras vērtības un ievērojamu 
vecticībnieku personību devums 
Latvijas sabiedrībai.

Foto: Inese Minova
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INFORMĀCIJA   ■

VĒSTURISKO ZEMJU ATTĪSTĪBAS PADOME ■
JAUNUMI 
SĒLIJAS 

VĒSTURISKĀS 
ZEMES IDENTITĀTES 

STIPRINĀŠANAI
Šonedēļ notikušajā Latviešu 

vēsturisko zemju attīstības padomes 
sēdē tika apspriesti vairāki Sēlijai 
būtiski jaunumi. Daži no tiem – 
reģionālā kultūras programma un 
ceļazīmes – varētu tikt īstenotas jau 
drīzumā.

2023. gada 21. februārī Valsts 
prezidents Egils Levits Rīgas 
pilī tikās ar Latviešu vēsturisko 
zemju attīstības padomi. Tajā 
piedalījās arī Sēlijas vēsturiskās 
zemes pārstāvji – Sēlijas pašvaldību 
pārstāvis, Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Maigurs Krievāns un 
Sēlijas sabiedrības pārstāve Ieva 
Jātniece, biedrības “Ūdenszīmes” 
valdes priekšsēdētāja un kopienu 
sadarbības tīkla “Sēlijas salas” 
stratēģiskā plānotāja.

Kopš 2008. gada Kurzemē, 
Latgalē, Vidzemē un Zemgalē 
darbojas Valsts kultūrkapitāla 
fonda reģionālās kultūras 
programmas,. Šogad pirmo 

tika iesniegti Latgales vai Zemgales 
kultūras programmās atbilstoši 
plānošanas reģionu robežām, kas 
nozīmēja nevienlīdzīgu konkurenci 
ar atšķirīgām reģionālajām 
kultūrtelpām.

Ieva Jātniece atzīst, ka pārstāvēt 
Sēlijas vēsturisko zemi padomē 
ir liels gods: “Mums kā jaunajai 
vēsturiskajai zemei tiek veltīta 
pastiprināta uzmanība. Līdz ar to 
arī mums kā Sēlijas iedzīvotājiem 
ir jābūt gataviem izmantot jaunās 
iespējas – īpaši gaidāmo Sēlijas 
kultūras programmu. Noteikti 
vērts atzīmēt arī to, ka Sēlija izceļas 
ar vienotu kopienu sadarbības tīklu. 
Teritoriāli daudz plašāko vēsturisko 
zemju kopienas interesējas par 
mūsu pieredzi.” 

No 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā 
notiks XXVII Vispārējie latviešu 
dziesmu un XVII Deju svētki. Arī 
šajā gadā svētku atklāšanas gājienā 
dalībnieki no Sēlijas dosies vienoti 
zem sarkanbaltzaļā karogā. Pirmo 
reizi izskanējusi doma svētku laikā 
izvietot latviešu vēsturisko zemju 
teltis, kurās būs iespējas uzzināt 
plašu informāciju gan par Sēliju, 
gan citām vēsturiskajām zemēm.

Kā informējusi Satiksmes 
Ministrija, jau šajā gadā paredzēts 

uzstādīt 16 norādes par latviešu 
vēsturisko zemju un kultūrtelpu 
robežām pie galvenajām satiksmes 
maģistrālēm uz valsts galvenajiem 
un reģionālajiem autoceļiem. 
Daugavu no Vidzemes un Latgales 
puses pa ceļu iespējams šķērsot 
5 vietās, bet no Zemgales puses 
uz Sēliju ved 2 reģionālie autoceļi. 
Pagaidām nav zināms, kurās tieši 
vietās Sēlijas zīmes plānots uzstādīt. 

Latviešu vēsturisko zemju 
attīstības padome ir konsultatīva 
institūcija, kas koordinē valsts 
pārvaldes iestāžu un pašvaldību 
sadarbību un lēmumu pieņemšanu 
jautājumos par latviešu vēsturisko 
zemju identitāti, kultūrvēsturiskās 
vides un kultūrtelpu saglabāšanu 
un ilgtspējīgu attīstību. Latviešu 
vēsturisko zemju attīstības padomi 
veido Ministru Kabineta locekļi, 
Valsts prezidenta, Saeimas un 
pašvaldību izvirzīti pārstāvji, kā 
arī vēsturisko zemju intereses 
pārstāvošo nevalstisko organizāciju 
un kopienu pārstāvji. 

Foto: Ilmārs Znotiņš,
 Valsts prezidenta kanceleja.

Informāciju sagatavoja:
 Jānis Dzimtaisreizi Latvijas valsts vēsturē tiks 

uzsākta Sēlijas reģionālā kultūras 
programma ar mērķi veicināt 

kultūras pieejamību sabiedrībai 
tieši Sēlijas vēsturiskajā zemē. Līdz 
šim projektu pieteikumi no Sēlijas 

IZMAIŅAS 
REĢIONĀLO 
AUTOBUSU 

MARŠRUTOS, 
VAIRĀKĀM PIETURĀM 
MAINĪTI NOSAUKUMI

Atsaucoties iedzīvotāju un 
biedrību ierosinājumam, no šī gada 
1. marta stājas spēkā izmaiņas dažos 
reģionālo autobusu maršrutos 
Augšdaugavas un Krāslavas novadā. 
Savukārt atsaucoties Augšdaugavas 
novada domes ierosinājumam, 
vairākām pašvaldības teritorijā 
esošajām reģionālā sabiedriskā 
transporta pieturām tiek atjaunoti 

to vēsturiskie apzīmējumi vai 
mainīti nosaukumi, lai atbilstu 
blakus esošajām apdzīvotajām 
vietām un ciemiem.

Lai pasažieriem vakaros būtu 
ērtāk nokļūt Krāslavā, reģionālās 
nozīmes maršrutā nr. 7543 
Daugavpils–Krāslava viena vakara 
reisa izpilde tiek pārcelta no plkst. 
17.35 uz plkst. 18.30, turklāt 
autobuss no Daugavpils turpmāk 
šajā laikā izbrauks katru dienu. 

Saistībā ar Ļubastu dārzkopības 
kooperatīva pārstāvju ierosinājumu, 
būs izmaiņas reģionālās nozīmes 
maršrutā nr. 5502 Daugavpils–
Ļubasti–Daugavpils. No šī gada 
marta autobusi no Daugavpils 

trešdienās, piektdienās, sestdienās 
un svētdienās laikaposmā no 15. 
aprīļa līdz 31. augustam izbrauks 
plkst. 19.30, savukārt no 1. 
septembra līdz 14. oktobrim - 
plkst. 16.45.

Augšdaugavas novadā tiek 
mainīti šādu reģionālā sabiedriskā 
transporta pieturvietu nosaukumi:

-	 šobrīd - Dzimtene, turpmāk 
– Ķirupe,

-	 šobrīd – Samogole, turpmāk 
– Somugols,

-	 šobrīd – Ferma, turpmāk – 
Ritiņauka,

-	 šobrīd – Latgale, turpmāk – 
Bībelišķi,

-	 šobrīd – Kalnciems, turpmāk 
– Kļockas,

-	 šobrīd – Vasiļeva, turpmāk – 
Vasiļova.

Reģionālās nozīmes autobusu 
maršruti, kā kustību grafikos 
turpmāk pasažieri pamanīs 
vienu vai vairākus mainīto 
pieturvietu nosaukumus – nr. 6159 
Daugavpils–Nīcgale–Kalupe–
Daugavpils, nr. 6184 Daugavpils–
Kalupe–Nīcgale–Daugavpils, nr. 
6183 Daugavpils–Vabole–Kalupe, 
nr. 5326 Daugavpils–Ambeļi, nr. 
5503 Daugavpils–Šķeltova, nr. 
5506 Daugavpils–Špoģi–Aglona–
Priežmale, nr. 6175 Daugavpils–
Lukna–Višķi–Daugavpils, nr. 7044 

Daugavpils–Madona, nr. 7479 
Daugavpils–Rēzekne, nr. 7541 
Daugavpils–Rēzekne–Ludza, nr. 
7560 Daugavpils–Aglona–Dagda–
Daugavpils.

Reģionālā sabiedriskā 
transporta pakalpojumus 
minētajos maršrutos nodrošina 
SIA “Daugavpils autobusu parks”. 
Izmaiņas Autotransporta direkcija 
saskaņojusi ar Augšdaugavas 
novada administrāciju un Latgales 
plānošanas reģionu. Valsts SIA 
“Latvijas Valsts ceļi” jau veikusi 
minēto pieturvietu zīmju nomaiņu.

Avots: Autotransporta direkcija

VID: 
GADA IENĀKUMU 
DEKLARĀCIJAS 

AICINĀM IESNIEGT 
ELEKTRONISKI UN 

NESTEIGTIES
 TO DARĪT 

MARTA 
PIRMAJĀS DIENĀS
Sākot no marta, iedzīvotāji var 

iesniegt gada ienākumu deklarācijas 
par 2022. gadu. Iedzīvotāji, kam 
tas jādara obligāti, var iesniegt 
deklarācijas trīs mēnešu laikā, līdz 
pat 1. jūnijam, bet brīvprātīgi, 
attaisnoto izdevumu atgūšanai, to 
var darīt trīs gadu garumā. 

Aicinām gada ienākumu 
deklarāciju iesniegt elektroniski, 
EDS, jo tādā gadījumā deklarācijā 
automātiski ielasās visi VID 
rīcībā jau esošie dati un aprēķinās 
maksājamās summas. Pieslēgties 
EDS var ikviens, izmantojot savas 

internetbankas lietotājvārdu un 
paroli, kā arī eID, eParakstu vai 
“eParaksts mobile”. VID arī aicina 
nesniegt deklarācijas tieši marta 
pirmajās dienās, jo gadījumā, 
ja sistēmai vienlaicīgi cenšas 
pieslēgties pārmēru liels lietotāju 
skaits, tā var darboties lēnāk vai uz 
laiku nebūt pieejama. 

VID tīmekļvietnes sadaļā “Gada 
ienākumu deklarācija” ir pieejama 
video pamācība, semināra ieraksts 
un citi palīgmateriāli deklarācijas 
iesniegšanai. 

Šogad pirmo reizi tiem 
cilvēkiem, kuri deklarācijai pievieno 
savus maksājumu dokumentus par 
ārstnieciskajiem pakalpojumiem, 
būs jānorāda, vai attiecīgajā gadā 
bija veselības apdrošināšanas 
līgums. Atbildot apstiprinoši, būs 
jānorāda veselības apdrošināšanas 
pakalpojuma sniedzēja nosaukums 
un apdrošināšanas periods. 

Tiem cilvēkiem, kuriem pašiem 
nav pietiekamu prasmju vai 

pieredzes EDS lietošanā, palīdzēt 
sagatavot deklarāciju var ģimenes 
locekļi. Tāpat ģimenes locekļi savu 
radinieku attaisnotos izdevumus 
var iesniegt savā deklarācijā. 
Deklarācijā var iekļaut vecāku, 
vecvecāku, bērnu, mazbērnu un 
arī laulāto attaisnotos izdevumus 
par ārstniecību un izglītību, kā arī 
izglītības un ārstniecības izdevumus 
par savām māsām un brāļiem, 
kuriem ir noteikta 1. vai 2.grupas 
invaliditāte. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 
+ 371 67120000 (svarīgi, ka, zvanot 
uz VID Konsultatīvo tālruni, 
ikviens var saņemt arī personificētu 
konsultāciju, ja vien zvanot 
pieslēdzas VID EDS un nosauc 
tur redzamo kodu). Jautājumus 
var uzdot arī VID EDS sadaļā 
“Sarakste ar VID” un visu diennakti 
– arī virtuālajam asistentam Tomam 
VID tīmekļvietnē.  

Ir arī iespēja pierakstīties uz 

VID klātienes apmeklējumu kādā 
no VID klientu apkalpošanas 
centriem, zvanot pa tālruni + 371 
67120005, vai arī doties uz tuvāko 
valsts un pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas centru, 
kur darbinieki sniegs pilnvērtīgu 
palīdzību deklarācijas aizpildīšanā 
EDS. Ierodoties klātienē, līdzi 
jābūt personu apliecinošam 
dokumentam (pase vai ID karte) un, 
ja cilvēks izmanto internetbanku - 
internetbankas lietotājvārdam un 
parolei, lai varētu pieslēgties VID 
EDS.

Valsts un pašvaldību vienotajos 
klientu apkalpošanas centros 
(VPVKAC) ir pieejams arī jauns 
e-pakalpojums “Gada ienākumu 
deklarācijas pieņemšana”. Tas 
paredzēts cilvēkiem, kuriem 
pašiem nav pietiekamu prasmju 
vai pieredzes EDS lietošanā. 
Lai saņemtu šo e-pakalpojumu, 
cilvēkam jāierodas kādā no 
VPVKAC un jāaizpilda atļauja 

jeb speciālpilnvara konkrētā 
pakalpojuma pieteikšanai. 
Tādējādi pats klients nekļūst par 
EDS lietotāju, bet klienta vārdā 
šo pakalpojumu, proti – Gada 
ienākumu deklarācijas iesniegšanu 
EDS, veic pilnvarotais VPVKAC 
darbinieks.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 
+ 371 67120000 (svarīgi, ka, zvanot 
uz VID Konsultatīvo tālruni, 
ikviens var saņemt arī personificētu 
konsultāciju, ja vien zvanot 
pieslēdzas VID EDS un nosauc 
tur redzamo kodu). Jautājumus 
var uzdot arī VID EDS sadaļā 
“Sarakste ar VID” un visu diennakti 
– arī virtuālajam asistentam Tomam 
VID tīmekļvietnē.  

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa
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  ■ IZSOLES   BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMI ■

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!

Mūžībā aizgājuši  no 14.01.2023.

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

- 2023. gada  7. martā plkst. 
09:00 nekustamo īpašumu “Spārīte 
78” ar kadastra numuru 4470 002 
0467, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4470 002 
0467 0.0532 ha platībā, un atrodas 
“78”, Spārīte, Maļinovas pagastā, 
Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1730.00 
eiro.

- 2023. gada 7. martā plkst. 
09:30 zemes vienību (starpgabalu) 
ar kadastra apzīmējumu 4488 
005 0819 2069 m2 platībā, kura 
ietilpst nekustamā īpašumā ar 
kadastra numuru 4488 005 0819, 
un atrodas Svente, Sventes pagastā, 
Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 870.00 
eiro.

- 2023. gada 7. martā plkst. 
10:00 zemes vienību (starpgabalu) 
ar kadastra apzīmējumu 4496 007 
0118 3.4 ha platībā, kura ietilpst 
nekustamā īpašumā “Tīrumi” ar 
kadastra numuru 4496 007 0038, 
un atrodas Vecsalienas pagastā, 
Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 8800.00 
eiro.

- 2023. gada 7. martā plkst. 
10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.3, Skolas 
iela 11A, Nīcgale, Nīcgales pagastā, 
Augšdaugavas novadā, ar kadastra 
numuru 4476 900 0082 un dzīvokļa 
īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 
666/8911 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar kadastra apzīmējumu 4476 005 
0428 001 un no zemes ar kadastra 
apzīmējumu 4476 005 0428.

Objekta sākotnējā cena – 1890.00 
eiro.

- 2023. gada 7. martā plkst. 
11:00 nekustamo īpašumu “Līksna” 
ar kadastra numuru 4468 005 0515, 
kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4468 005 0515 
1377 m2 platībā, un atrodas Līksnas 
pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1960.00 
eiro.

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

Samaksa par objektiem veicama 
saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties un saņemt Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālās 
administrācijā, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, 12. kabinetā vai 
elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē: 
www.augsdaugavasnovads. lv/
pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-
ma jok l i/ 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 3. 
martam, plkst. 15.00, iesniedzot 
iesniegumu un izsoles noteikumos 
norādītos dokumentus, iepriekš 
samaksājot nodrošinājumu 10% no 
izsoles sākumcenas un reģistrācijas 
maksu EUR 20.00.

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

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

 PAR BRAUKŠANAS 
MAKSAS 

ATVIEGLOJUMU 
IZMANTOŠANAS 

KĀRTĪBAS IZMAIŅĀM 
REĢIONĀLAJĀ 

SABIEDRISKAJĀ 
TRANSPORTĀ

2023. gadā tiks mainīta 
valsts noteikto atvieglojumu 
izmantošanas kārtība reģionālajā 
sabiedriskajā transportā. Pēc 
sistēmas modernizācijas valsts 
noteiktos braukšanas maksas 
atvieglojumus reģionālajos 
starppilsētu un vietējās nozīmes 
autobusu un vilcienu maršrutos 
pasažieri varēs izmantot, 
reģistrējot derīgu eID karti.

Jaunā sistēma vienkāršos 
pasažieriem braukšanas maksas 
atvieglojumu izmantošanu, 
jo turpmāk cilvēkiem būs 
nepieciešams tikai viens 
dokuments – eID karte, kura būs 
jāreģistrē biļešu tirdzniecības 
vietā, pie konduktora kasiera 
vai pie autobusa vadītāja. Visu 
pārējo paveiks pati sistēma, 
tostarp nolasīs, kāda tieši atlaide 
personai pienākas. Pasažierim 
vairs nebūs jāinformē transporta 
vadītājs par pienākošos 
atvieglojumu un nevajadzēs 
arī uzrādīt citas apliecības, kas 
nereti mēdza pazust, izbalēt un 
bija grūti salasāmas. 

Plānotās izmaiņas attieksies 
uz personām ar pirmās un otrās 
invaliditātes grupu, bērniem 
ar invaliditāti, daudzbērnu 
ģimenēm, politiski represētajām 
personām, nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem, bērniem 
bāreņiem un bez vecāku 
apgādības palikušiem bērniem, 
kas braukšanai reģionālajā 
sabiedriskajā transportā izmanto 
valsts noteiktos braukšanas 
maksas atvieglojumus.

Personas, kam pienākas 
braukšanas maksas atvieglojumi 
reģionālajā transportā, bet nav 
eID kartes, Autotransporta 
direkcija aicina nekavēties un 

savlaicīgi to noformēt kādā no 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP) nodaļām. 
Plašāk par eID karšu saņemšanu 
iespējams uzzināt, zvanot uz 
PMLP informatīvo tālruni: 
+371 67209400.

Pēc jaunas kartes jādodas arī 
tiem eID kartes īpašniekiem, 
kuriem karte ir izsniegta līdz 
2019. gada 1. septembrim. Šajās 
kartēs nav pieejama Autorizētās 
identifi kācijas sīklietotne (AIF), 
un tāpēc ir nepieciešams 
saņemt jaunu eID karti, lai arī 
turpmāk varētu izmantot valsts 
noteiktos braukšanas maksas 
atvieglojumus reģionālās 
nozīmes sabiedriskajā 
transportā. 

Ja eID karte ir izsniegta 
laikposmā no 2019. gada 2. 
septembra līdz 2021. gada 27. 
decembrim un persona šajā 
laika periodā bija sasniegusi 
vismaz 14 gadu vecumu, eID 
kartei nepieciešams aktivizēt 
braukšanas maksas atvieglojumu 
saņemšanas funkcionalitāti. 
Ņemot līdzi eID kartes PIN 
kodus, to ir iespējams izdarīt 
gan Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas Klientu apkalpošanas 
centros (CSDD KAC), gan 
PMLP. Ja eID kartes PIN kodi 
ir nozaudēti, tad karti būs 
iespējams aktivizēt tikai kādā no 
PMLP nodaļām. 

Braukšanas maksas 
atvieglojumu saņemšanai pilnībā 
gatavas ir visas eID kartes, kas 
ir izdotas no 2021. gada 28. 
decembra. Šo karšu īpašnieki 
varēs izmantot visus pienākošos 
braukšanas atvieglojumus, 
uzrādot savas eID kartes, kolīdz 
jaunā sistēma sāks darboties.

Plašāk iepazīties ar aktuālo 
informāciju par braukšanas 
maksas atvieglojumu 
saņemšanas jauno kartību 
iespējams Autotransporta 
direkcijas mājaslapas 
sadaļā “Braukšanas maksas 
atvieglojumi”: www.a td . l v/
l v / b r a u k š a n a s - m a k s a s -
a tv i eg lo jumi .

Ambeļu pagasts
Staņislavs Lazdāns (19.04.1959. - 19.02.2023.)

Bebrenes pagasts
Aigars Jakovelis (22.06.1965. - 28.01.2023.)
Jānis Naglinskis (23.10.1944. - 13.02.2023.)

Biķernieku pagasts
Anatolijs Vasiļjevs (04.07.1954. - 22.01.2023.)

Demenes pagasts
Antoņina Karaļķevičiene (24.08.1952. - 05.02.2023.)

Pāvels Stankevičs (25.05.1944. - 30.01.2023.)
Dubnas pagasts

Aleksejs Kļavinskis (17.07.1935. - 14.02.2023.)
Vilis Tukišs (03.09.1967. - 12.02.2023.)

Dvietes pagasts
Viktorija Cvečkovska (20.02.1933. - 17.01.2023.)

Tekla Griezāne (08.06.1931. - 08.02.2023.)
Eglaines pagasts

Pēteris Jagža (20.09.1933. - 05.02.2023.)
Vitolds Kveders (13.11.1956. - 08.02.2023.)

Ilūkste
Česlava Kurganska (25.04.1936. - 21.01.2023.)

Erna Livmane (21.06.1951. - 02.02.2023.)
Maribella Rubene  (30.10.2012. - 15.01.2023.)
Vasilijs Ušakovs 09.05.1935. - 11.02.2023.)
Jānis Valpēters (28.01.1937. - 02.02.2023.)

Kalupes pagasts
Marija Baika (26.04.1932. - 05.02.2023.)

Rūdolfs Kudeiko (15.04.1954. - 21.01.2023.)
Normunds Maļinovskis (24.10.1977. - 22.02.2023.)

Jānis Purviņš (09.05.1952. - 27.01.2023.)
Līksnas pagasts

Eleonora Šalkovska (29.07.1933. - 24.01.2023.)
Valentīna Vaivode (30.11.1954. - 10.02.2023.)

Maļinovas pagasts
Jefrosinija Sokolova (10.10.1938. - 12.02.2023.)

Medumu pagasts
Austra Žunda (06.09.1928. - 13.01.2023.)

Naujenes pagasts
Dmitrijs Ivanovs (05.04.1975. - 10.02.2023.)
Nikolajs Ivanovs (27.11.1971. - 04.02.2023.)

Dimitrijs Lapajevs (07.03.1987. - 18.01.2023.)
Janīna Leskovska (29.07.1937. - 16.01.2023.)

Valentīna Pakalniete (23.04.1943. - 23.01.2023.)
Ivans Puiša (02.01.1947. - 16.02.2023.)

Valentīna Voļhina (24.05.1937. - 18.01.2023.)
Pilskalnes pagasts

Alfrēds Elerts (17.08.1931. - 08.02.2023.)
Prodes pagasts

Jānis Linarts (31.05.1941. - 09.02.2023.)
Marta Norko (09.03.1941. - 04.02.2023.)

Salienas pagasts
Vladimirs Anančonoks (28.01.1947. - 25.01.2023.)
Leonards Vasiļonoks (30.12.1938. - 06.02.2023.)

Skrudalienas pagasts
Alla Ševjakova (19.12.1973. - 19.01.2023.)

Subate
Anfi sa Šarikova (20.08.1941. - 23.01.2023.)

Sventes pagasts
Leonards Akula (29.07.1961. - 05.02.2023.)

Jevdokija Ivanova (14.03.1933. - 21.01.2023.)
Šēderes pagasts

Helēna Kaladinskiene (10.01.1937. - 09.02.2023.)
Aļžbeta Smiļgina (29.07.1945. - 28.01.2023.)

Tabores pagasts
Igors Seļickis (12.01.1970. - 22.01.2023.)

Vaboles pagasts 
Ļubova Fatulajeva (01.05.1942. - 22.01.2023.)

Viktors Kusiņš (31.01.1942. - 07.02.2023.)
Vecsalienas pagasts 

Nadja Kuharjonoka (24.01.1960. - 13.02.2023.)
Olga Šeršņova (01.07.1957. - 13.02.2023.)

- 2023. gada 28. martā plkst. 
09:00 nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4474 006 0387, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4470 006 0387 
0.0693 ha platībā, un atrodas “149”, 
Vasarnīcas, Naujenes pagastā, 
Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1800 
eiro.

- 2023. gada 28. martā 
plkst. 09:30 nekustamo īpašumu 
“Daugava, 391” ar kadastra numuru 
4460 004 2008, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
4460 004 1479 0.1131 ha platībā, 
un atrodas Kalkūnes pagastā, 
Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 2550 
eiro.

- 2023. gada 28. martā plkst. 
10:00 nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 4490 009 0315, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4490 009 0315 0.0498 
ha platībā, un atrodas Šēderes 
pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 870 
eiro.

- 2023. gada 28. martā plkst. 
10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.21, 
“1”, Višķu tehnikumā, Višķu 
pagastā, Augšdaugavas novadā, ar 
kadastra numuru 4498 900 1668 un 
īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 
4560/129230 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar kadastra apzīmējumu 4498 005 
0633 001 un zemes ar kadastra 
apzīmējumu 4498 005 0633.

Objekta sākotnējā cena – 1730 
eiro.

- 2023. gada 28. martā plkst. 
11:00 dzīvokļa īpašumu Nr.2, “Baltā 
māja”, Kalniški, Līksnas pagastā, 
Augšdaugavas novadā, ar kadastra 
numuru 4468 900 0103 un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 
4680/40820 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar kadastra apzīmējumu 4468 
003 0193 001, būvēm ar kadastra 
apzīmējumiem 4468 003 0193 
002, 4468 003 0193 007, 4468 003 
0193 008 un no zemes ar kadastra 
apzīmējumu 4468 003 0193.

Objekta sākotnējā cena – 1900 
eiro.
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KULTŪRA  ■

DALĪBA KONKURSOS ■

LIELAIS 
AUGŠDAUGAVAS 

MUSTURDEĶIS 
TUVOJAS 

GINESA REKORDAM

Naujenes Novadpētniecības 
muzejā turpinās darbs pie lielā 
Augšdaugavas musturdeķa 
izveides. Šā gada februāra sākuma 
tas sasniedza jau 508,45 metrus, 
vēl par vienu soli ļaujot pietuvoties 
nospraustajam mērķim – izveidot 
lielāko musturdeķi Latvijā un, 
iespējams, pasaulē! 

Musturdeķa izveide aizsākās 
2011. gadā Starptautiskās akcijas 
„Muzeju nakts” laikā par godu 
Naujenes Novadpētniecības muzeja 
15 gadu jubilejai.  Idejas autore 
ir Naujenes Novadpētniecības 
muzeja direktore Evita Kusiņa 

– Koļesņika, kurai radās doma 
izveidot lielāko musturdeķi 
Latvijā, ko varētu nostiept no 
viena Daugavas krasta līdz otram, 
iesaistot šī deķa veidošanā pēc 
iespējas vairāk cilvēku un iekļūstot 
Ginesa rekordu grāmatā. 

Musturdeķis ir 1,6 m plats un 
veidots no atsevišķiem adītiem 

un tamborētiem fragmentiem, 
katrs no tiem darināts ar mīlestību 
un simboliski nes vēstījumu arī 
nākamajām paaudzēm par mūsu 
zemi, spēku un dzīvesziņu. Akcijā 
iesaistījušies vairāk nekā 5000 
cilvēki. Viena no rokdarbniecēm 
ir 84 gadus vecā Talsu novada 
Valdgales pagasta iedzīvotāja Zofija 

Maurere, kura par Augšdaugavas 
musturdeķi uzzinājusi 2016. gadā 
un kopā ar bijušo kolēģi saistījušas 
akcijā 141 dalībnieku - tuviniekus, 
draugus, paziņas un bijušos 
skolēnus. “Man radās doma ieadīt 
kaut ko no Latvijas dabai raksturīgā 
– putni, tauriņi, dzīvnieki, puķes, 
tad lauku sēta, kas nav iedomājama 
bez mājdzīvniekiem. Tad vēlējos 
ieadīt to cilvēku vārdus, kas bijuši 
pie Latvijas republikas šūpuļa, 
bet ornamentos ieadītas Latvijas 
tautas baltās un nebaltās dienas, 
sapņi un cerības, vilšanās un ticība. 
Piecu gadu laikā radīju 44,8 m. 
Tā ir pateicība tiem cilvēkiem, 
kas apzinīgi vadīja un vada mūsu 
mazās, mīļās Latvijas dzīvi. Šobrīd 
jūtu, ka viss ir nostājies savās vietās. 
Musturdeķis man ir palīdzējis 
atgūties un dzīvot tālāk,” teic 
rokdarbniece. 

Lielajā musturdeķī atrodams arī 
Latvijas lepnuma balvas ieguvējas 
Agras Jēgeres rokdarbs. Agra 
Jēgere musturdeķim darinājusi ļoti 
krāšņu 31 metru garu gabalu. Pati 
Agra izrēķinājusi, ka musturdeķa 
darināšanai viņai būtu aizgājuši 
pilni pieci mēneši viņas dzīves, ja 
tas taptu bez pārtraukumiem. 

Musturdeķa krāsainos 
kvadrātiņus rotā uzraksti “Saules 
mūžu Latvijai”, “Skaidras debesis 
novēl Salacgrīvas novads”, 
“Daugavu sveic Salaca” un citi.

Muzejs pateicīgs ikkatram, 
kurš ar savu darbu iesaistījās 
Lielā Augšdaugavas musturdeķa 
tapšanā. Atliek vien piešūt pēdējos 
fragmentus un reģistrēt Ginesa 
rekordu!

Foto: Inese Minova

SĒLIJAS 
KOPIENU ZĪMES 

SAŅEM 
EGLAINE, KAPLAVA, 

PAŠULIENE UN 
SALIENA

Pasniegtas jaunākās Sēlijas 
kopienu identitātes zīmes – tās 
Sēlijas kopienu dienā 18. februārī 
Salienas kultūras namā saņēma 
četras Sēlijas austrumu kopienas 
Eglaine, Kaplava, Pašuliene un 
Saliena.

Zīmes veidojusi māksliniece, 
kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas 
salas” valdes priekšsēdētāja Daina 
Alužāne. Tajās attēloti grafiskie 

simboli, kuri noskaidroti gan 
vietējo iedzīvotāju intervijās, gan 
apkopojot citu Sēlijas kopienu 
viedokļus. Katrai kopienai 

izstrādāta sava unikālā zīme, bet tās 
visas vieno piederības apliecinājums 
“Šeit dzīvo sēļu cilts”, kas novietots 
zīmes apakšā.

Eglaines zīmē attēloti gotiskie 
burti kā atsauce uz pagastā dzimušā 
mācītāja Gotharda Frīdriha 
Stendera nozīmīgo devumu kultūrā. 
Eglaines kopienas pārstāvis, 
biedrības “Stendera novadnieki” 
valdes loceklis Miervaldis Brodovs 
zīmes saņemšanas brīdī jutās 
saviļņots: “Es nebiju domājis, 
ka, saņemot šo zīmi, būs tik liels 
satraukums. Beidzot ir atgriezusies 
vēsturiskā patiesība un Eglaine 
pilntiesīgi apvienojas ar citām 
Sēlijas kopienām.”

2021. gada rudenī Sēlijas 
kopienu identitātes zīmes saņēma 
26 Sēlijas kopienas, tostarp 
vairākas no Sēlijas austrumiem – 
Demene, Medumi, Skrudaliena 

un Vecsaliena. 2022. gada oktobrī 
kopienu identitātes zīmes ieguva vēl 
8 Sēlijas kopienas, kam pievienojas 
četras jaunākās zīmes. Šobrīd visā 
Sēlijas vēsturiskajā zemē savu 
identitātes zīmi ir ieguvušas jau 38 
kopienas, apliecinot piederību sēļu 
ciltij un kopienu sadarbības tīklam.

Projekts “Derība ar savu 
zemi” tiek īstenots ar Sabiedrības 
integrācijas fonda finansiālu 
atbalstu no Kultūras ministrijas 
piešķirtajiem Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem. Par tā saturu 
atbild “Sēlijas salu” vadošā 
nevalstiskā organizācija biedrība 
„Ūdenszīmes”.

Informāciju sagatavoja:
 Jānis Dzimtais

ŠPOĢU 
VOKĀLI 

INSTRUMENTĀLO 
ANSAMBĻU 

UZVARA KONKURSĀ 
“NO BAROKA

 LĪDZ ROKAM”
14. februārī Špoģu Mūzikas un 

mākslas skolas vokāli instrumentālie 
ansambļi “Mi#” un “Bulta” (vadītājs 
Viktors Leonovičs) pārstāvēja 
Augšdaugavas novadu Latvijas 
izglītības iestāžu vokāli instrumentālo 
ansambļu, instrumentālo kolektīvu 
un popgrupu festivāla-konkursa 
“No baroka līdz rokam” reģionālajā 
kārtā Rēzeknē. Viens no konkursa 
mērķiem ir kolektīvu iesaistīšana 
Dziesmu un deju svētku kustībā, 
pēc konkursa reģionālo kārtu 
noklausīšanās labākie kolektīvi 
tiks aicināti piedalīties Bērnu un 
jauniešu mākslas un mūzikas 
festivālā “Latvijas Dziesmu 
svētku 150 toņi un pustoņi”. Abu 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
kolektīvu iekļūšana reģionālajā kārtā 
bija iespējama pateicoties žūrijas 
komisijas lēmumam pēc kolektīvu 
video ierakstu iesūtīšanas. Konkurss 
pārsteidza ne vien klausītājus, bet 
arī žūrijas komisijas locekļus ar 
lielu vokāli instrumentālo ansambļu 
skaitu, kolektīvu pārstāvēto mūzikas 

stilu daudzveidību un ar vokāli 
instrumentālo ansambļu augsto 
sagatavotības līmeni. Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolas kolektīvi noslēdza 
šo konkursa dienu, līdz ar to bija 
lieliska iespēja noklausīties pārējos 
sacensību dalībniekus no visas 
Latgales (grupas no Daugavpils, 
Dagdas, Rēzeknes, Līvāniem u.c.). 

Vokāli instrumentālais ansamblis 
“Mi #” darbojas tā vadītāja Viktora 
Leonoviča paspārnē mazāk par 
gadu, taču jau ir paspējis uzstāties 
plašas auditorijas priekšā Višķu 
pagasta svētku un jauniešu festivāla 
“Artišoks” (Daugavpils) koncertos,  
konkursa pieredze kolektīvam līdz 
šim nav bijusi. Savukārt vokāli 
instrumentālais ansamblis “Bulta” 

Viktora Leonoviča vadībā darbojas 
kopš 2015. gada. Kolektīvs ar 
nemainīgu sastāvu ir aktīvs skolas, 
pagasta, novada kultūras pasākumu 
dalībnieks. Ar panākumiem 
«Bulta» vairākkārt ir piedalījusies 
dažādos novada, reģiona un 
valsts mēroga konkursos vokāli 
instrumentālo ansambļu kategorijā. 
2019. gadā VIA «Bulta» sniedza 
koncertu Starptautiskā festivāla 
«Slavjanskij bazar» ietvaros Vitebskā 
(Baltkrievija).

Pēc žūrijas komisijas lēmuma 
abiem kolektīviem savās kategorijās 
tika piešķirti vislielākie punkti un 
Augstākās pakāpes Diplomi.

Lepojamies un apsveicam!

NOVADA SKOLĒNI 
IR RADOŠO DARBU 

KONKURSA
 „VALODA DZĪVO, 

JA TU TAJĀ RUNĀ” 
UZVARĒTĀJU VIDŪ

Dzimtās valodas dienu sagaidot, 
Latviešu valodas aģentūra apbalvos 
ikgadējā skolēnu radošo darbu 
konkursa uzvarētājus. Šoreiz 
konkursa tēma bija „Valoda dzīvo, 
ja Tu tajā runā”.

Konkursā pieteikti 1023 radošie 
darbi – esejas, dzejoļi, domraksti 
un zīmējumi no Latvijas un latviešu 
skolām ārzemēs: 689 – literārie 
darbi un 334 zīmējumi. No katras 
skolas varēja iesūtīt tikai deviņus 
darbus, tas nozīmē, ka konkursā 
piedalījās daudz vairāk bērnu un 
jauniešu.

Konkursā piedalījās skolēni 
no dažādiem Latvijas novadiem 
un arī no latviešu skolām pasaulē. 
Darbus iesūtīja arī Latviešu valodas 
aģentūras tālmācības platformas 
Clasflow valodas apguves 
nodarbību audzēkņi no dažādām 
valstīm. 

Žūrijas komisija 
(literatūrzinātniece, Latvijas 
Universitātes profesore, mācību 

grāmatu autore I. Stikāne, 
māksliniece, grāmatu „Koko un 
Riko” zīmējumu autore L. Lošina, 
UNESCO LNK ģenerālsekretāre 
B. Moļņika, rakstnieks V. Rūmnieks 
un Latviešu valodas aģentūras 
projektu vadītāja V. Līcīte-Meldere) 
spraigā diskusijā ir vērtējusi un 
noteikusi labākos radošos darbus. 
Godalgoto darbu autori balvas un 
diplomus saņems savās skolās. 

Literāro darbu grupā 1.-4. 
klašu grupā 3. vieta Raimondam 
Stalidzānam, Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas 4 a klase. 

Zīmējumu grupā 5.-9 klašu 
grupā 2. vieta Oskaram Saveļjevam, 
Sventes vidusskolas 8. klase. 

Arī šogad tiks turpināta skolēnu 
radošo darbu izdevumu sērija, un 
interesantākie darbi tiks iekļauti 
grāmatā. Skolēnu radošo darbu 
sērijā izdotas jau sešpadsmit 
grāmatas. Visas grāmatas brīvpieejā 
ir atrodamas Latviešu valodas 
aģentūras mājaslapā: https://
va loda . lv/pro jek t i/sko lenu-
radoso-darbu-konkursi/. 

Sadarbībā ar Latvijas Radioteātri 
aktieru lasījumos būs dzirdami 
konkursa labāko darbu fragmenti. 
Avots: Latviešu valodas aģentūra
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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

■  KONKURSS

■  PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

LIELĀ TALKA  ■

APSVEIKUMS  ■  

Februārī Augšdaugavas novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulību noslēdza 10 pāri,

 7 pāros - novada iedzīvotāji.

 No 2023. gada 15. janvāra Augšdaugavas novada 
iedzīvotāju ģimenēs dzimuši 6 bērniņi,

 no tiem 3 meitenes un 3 puikas.

LIELĀ TALKA 
ŠOGAD NOTIKS 

22. APRĪLĪ
Ar moto “Zaļa Latvija = Zaļa 

pasaule”, 16. gadu pēc kārtas notiks 
Lielā Talka. Šogad - 22. aprīlī. Jau 
šobrīd Lielajā Talkā pieteikušās 42 
Latvijas pašvaldības.

Izsakot pateicību visiem 
talkotājiem, kuri 15 gadu laikā 
ir piedalījušies Lielajā Talkā, 
vēlamies paziņot, ka Lielā Talka 
ir saņēmusi Ilgtspējas balvu no 
Pasaules talku kustības “Let’s 
do it!” (WorldCleanUpDay)  par 
procentuāli augstāko iedzīvotāju 
iesaistīšanās līmeni gadu gaitā (For 
highest engagement rate for the 
population through the years). 
Šis jau ir trešais apbalvojums, ko 
saņem Lielā Talka kā organizācijas 
“Let’s do it!” pārstāve Latvijā.

Gatavojoties šī gada talkai, 
turpināsim diskusijas par vides 
un klimata problēmām – gan 
iemesliem, gan iespējamiem 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, 
pieteikt un reģistrēt savas talkas varēs 
sadaļā Lielās talkas karte ’23, sākot 
no 21. marta.

Savukārt tiem, kuri vēlēsies talkot 
SOLO talkās, būs iespēja saņemt 
arī individuālos talkošanas maisus, 
par ko informēsim Lielās Talkas 
mājas lapā un sociālajos tīklos, kā 
arī atzīmēt savas solo talkošanas 
vietas Solo talkas kartē ’23, sākot 
no 21. marta.

Avots: lielatalka.lv 

risinājumiem. Savukārt talkas 
dienā kopīgiem spēkiem dosimies 
sakopt savu valsti, kā arī labiekārtot 
apkārtni. Katrs no mums var pielikt 
savu roku, lai Latvija būtu tīrāka un 
zaļāka.

Lai mēs būtu labāk informēti 
par piesārņotajām vietām, jau 
tagad ikviens var atzīmēt sev 
zināmās vietas, kuras būtu jāsakopj, 
“Piesārņoto vietu kartē”, kura 
ir atrodama Lielās talkas mājas 
lapā. Tomēr aicinām ne tikai 
atzīmēt piesārņotās vietas, bet arī 
organizēties pašiem šādu vietu 
sakopšanai talkas dienā.

 NORISINĀSIES 
XX STARPTAUTISKAIS 

AKORDEONISTU - 
SOLISTU 

KONKURSS 
„NAUJENE – 2023” 
4. - 5. aprīlī Augšdaugavas 

novada Kultūras centrā “Vārpa” 
norisināsies XX starptautiskais 
akordeonistu - solistu konkurss  
„Naujene – 2023”, ko rīko 
Naujenes Mūzikas un mākslas 
skola sadarbībā ar Augšdaugavas 
novada Kultūras pārvaldi.

Konkurss tiek rīkots ar 
mērķi veicināt jauno mūziķu 
profesionālās meistarības 
izaugsmi, paaugstināt 

atskaņojuma kultūras un 
mākslinieciskās gaumes 
izkopšanu, atklāt jaunus, 
talantīgus izpildītājus un 
popularizēt akordeona spēli.

Konkursā var piedalīties 
mūzikas skolu un mūzikas 
vidusskolu audzēkņi. 

Konkursa laureāti tiek 
apbalvoti ar I, II, III pakāpes 
diplomu vai Atzinības rakstu. 
Pēc žūrijas lēmuma, piešķir trīs 
Grand Prix prēmijas 100 eiro 
apmērā katru.

Konkursam jāpiesakās līdz 
28. martam. Konkursa nolikums 
atrodams pašvaldības mājaslapā 
www.augsdaugavasnovads.lv.

SKOLĒNI 
AICINĀTI 

PIEDALĪTIES 
VIDES IZGLĪTĪBAS 

KONKURSĀ

Augšdaugavas novada pašvaldība 
sadarbībā ar biedrību “Višķu 
attīstībai”, Daugavpils Inovāciju 
centru un SIA “Daugavpils ūdens” 
organizē vides izglītības konkursu 
par ūdens tēmu. 

Konkursa mērķis ir sekmēt 
skolēnu izpratni par vides 
aizsardzību un rosināt skolēnu 
interesi par ūdens resursu izpēti, 
aizsardzību, saglabāšanu un 
saprātīgu izmantošanu.

Konkursa mērķauditorija: 
Augšdaugavas novada  un 
Daugavpils valstspilsētas 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
5. - 9. klašu skolēni. 

Vides konkurss notiks 2 daļās: 
1.daļa. Dalībnieki veic pētījumu 

par kādu no tēmām, kas saistītas 
ar ūdeni, un prezentē pētījuma 
rezultātus 22. martā klātienē.

2.daļa. Ar ūdens tēmu saistītu 
uzdevumu izpilde klātienē 22. 
martā. 

Informācija par konkursu un 
pieteikuma anketa ir atrodama 
konkursa nolikumā. Pieteikties var 
līdz 2023. gada 6. martam. 

Konkurss notiek Norvēģijas 
fi nanšu instrumenta 2014. – 
2021. gada perioda programmas 
“Klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās tām un vide” projekta 
Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski 
piesārņotās vietas “Višķu 
profesionālās vidusskolas mazuta 
glabātava” sanācija Višķu pagastā, 
Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Konkursa nolikums ir atrodams 
pašvaldības mājaslapā www.
augsdaugavasnovads.lv.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu 
Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktiem 
un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10.  februāra  
Saistošiem noteikumiem Nr. 33 „Par koku ciršanu ārpus meža 
Augšdaugavas novadā ”, Skrudalienas pagasta pārvalde rīko publiskās 
apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu 
koku, kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu Voitišķu 
vecticībnieku draudzes kapsētā Skrudalienas pagastā. Tie ir 15 bīstamie 
koki.

Publiskā apspriešana ilgs no 27.02.2023. līdz 27.03.2023.
Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās 

apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu 
rakstiski, iesniedzot iesniegumu Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 
9, Silenē, Skrudalienas pag., Augšdaugavas novads, uz e-pastu:  parvalde@
skrudaliena.lv vai arī telefoniski pa tālruni 65439238 (Inese Alehina).

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, 
dzīvesvieta un tālrunis.


