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Dziesmu un deju svētku gājiens cauri A ugšdaugavas novadam

12. jūlijā, atbilstoši e – svētku kon-
cepcijai, Latvijas pašvaldībās sākās 
XII Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki. Pirmais notikums 
tajos gija svētku auto brauciens pa 
pašvaldībām “Saulesvija”. Brauciena 
ietvaros līdz 29. jūlijam tika sveikti 
vietējie dalībnieki un fi lmēti pasāku-
mu videomateriāli.

Parasti svētku dalībnieki gājienā 
devās ar kolektīviem, pašvaldības 
vadību, karogiem un vimpeļiem, ceļa 
malā viņus uzmundrināja un sveica 
skatītāji. Taču šoreiz bija citādi. Da-
lībnieki bija savās mājās, bet svētku 
organizatori un sveicinātāji devās uz 
novadiem – ar svētku auto un ripinā-
miem objektiem – saulesripām.

19. jūlijā XII Latvijas skolu jau-
natnes Dziesmu un deju svētku 
ceļš “Saulesvija” ieradās Augšdauga-
vas novada Kraujā, kur pie Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas viņus ar 
priekšnesumu sagaidīja pūtēju or-
ķestris.

Vēlāk Saulesripa ieripoja Slutišķos, 
kur to ar nelielu priekšnesumu sagai-
dīja Medumu pamatskolas Marione-
šu teātris (vadītāja N. Ogurcova).

Kolektīvu pārstāvji, izkārtojušies 
Latgales sētā, sagaidīja, sveicinā-
ja un pavadīja ripojošo Saulesripu. 
Dalībniekus uzmundrināja svētku 
sveicinātāja, aktrise Katrīna Griga. 
Kad Saulesripa ar svētku vēstnesi 
un viesiem pagāja garām, visi vieno-

jās kopīgā gājienā līdz skatuvei. Uz 
skatuves un teritorijā ap to, ievērojot 
drošu attālumu, izkārtojās dalībnie-
ku kolektīvu pārstāvji.

Klātesošos uzrunāja XII Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku vēstnesis, svētku virs-
diriģents Jevgeņijs Ustinskovs un 
Augšdaugavas novada domes priekš-
sēdētājs Arvīds Kucins: “Augšdauga-
vas novads pastāv vēl neilgu laiku, 
un šis ir pirmais pasākums jaunā no-
vada ietvaros. Vēlētos pateikt paldies 
jauniešiem, kas plašā pulkā šodien 
esat mums priekšā. Pateicamies arī 
skolu vadībai, deju un dziesmu sko-
lotājiem par ieguldīto darbu. Ceram, 
ka nākamie dziesmu un deju svētki 

būs daudz plašāki un bez ierobežoju-
miem. Lai jums visiem veicas!”

Turpinājumā Augšdaugavas no-
vada domes priekšsēdētājs kopā ar 
Dziesmu un deju svētku vēstnesi 
Jevgeņiju Ustinskovu atklāja svēt-
ku plakātu. Kolektīviem un to vadī-
tājiem tika pasniegtas pateicības un 
dāvanas.

Pateicības saņēma:
• Kalupes pamatskolas 1.-4. 

klašu deju kolektīvs “Kalupīte” (va-
dītāja Inese Sauša);

• Lāču pamatskolas 1.-4. klašu 
un 5.-9. klašu deju kolektīvs (vadītā-
ja Iveta Meškovska);
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• Medumu pamatskolas 3.-6. 
klašu deju kolektīvs (vadītāja Olga 
Goršantova);

• Salienas vidusskolas 6.-12. 
klašu koris (vadītāja Oksana Kli-
manska);

• Silenes pamatskolas un 
Sventes vidusskolas 5.-12. klašu ko-
ris (vadītāja Rozālija Almakajeva);

• Špoģu vidusskolas 3.-4. klašu 
un 5.-6. klašu deju kolektīvs “Zvār-
gulītis” (vadītāja Marija Umbraško);

• Špoģu vidusskolas 5.-12. kla-
šu koris (vadītāja Aija Ozoliņa);

• Vaboles vidusskolas 3.-6. kla-
šu deju kolektīvs “Kukainīši” un 10. 
-12. klašu deju kolektīvs (vad. Ināra 
Podniece un Anita Šalkovska);

• Zemgales vidusskolas vi-
zuālās un lietišķās mākslas pulciņš 
“Kolorīts” (vad. Tatjana Kavševiča, 
Anna Andrejeva);

• Naujenes Mūzikas un māks-
las skolas pūtēju orķestris (vad. Jā-
nis Grinberts);

• Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas pulciņš (vad. Ilona Abdula-
jeva);

• Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas koklētāju ansamblis “Dzirk-
steļeite” (vad. Vija Petrova).

Pēc svinīgās daļas svētku dalīb-
nieki izkārtojās pamīšus no svētku 
skatuves līdz pat Daugavai. Novada 
domes vadība svētku vainagu node-
va pasākuma dalībniekiem. Vainagu 
dalībnieki nodeva viens otram, līdz 
tas nokļuva pie Daugavas. Roku, 
ziedu pušķīšu mājienu un Naujenes 
pamatskolas folkloras kopas “Mazā 
Rūžeņa” dziesmu pavadījumā svēt-
ku vainags, labo domu, vēlējumu un 
Augšdaugavas novada pļavu ziedu 
piepildīts, tika ielaists Daugavā kā 
sveiciens visiem pārējiem Latvijas 
dalībniekiem.

Jaunatnes Dziesmu un deju svēt-
ku koordinatorei Daugavpils novadā 
Inesei Zuģickai tika pasniegta patei-

cība par ieguldīto darbu svētku orga-
nizēšanā. Viņa skaidro, ka dziesmu 
un deju svētku tradīcijai ir ļoti liela 
nozīme: “Mūsu novada kolektīvi ir 
aktīvi piedalījušies visos iepriekšējos 
dziesmu un deju svētkos Mežaparkā, 
Daugavas stadionā, arī citviet. Dejot-
prasmes un dziedātprasmes nāk no 
paaudzes paaudzē. Prieks, ka šī mā-
cību gada garumā bija iespēja tikties 
nelielos pulciņos, bet šodien uzvilkt 
tautastērpu, uzpīt skaistu ziedu vai-
nagu un kopā pavadīt pēcpusdienu 
mūsu skaistajos Daugavas lokos.”

“Saulesvija” sākās Kurzemē un 14 
dienās izvijās cauri visai Latvijai. Tas 
tika veidots kā klātienes mirkļu un 
video fi ksējums norisēs, kurā nepil-
nas stundas garumā ikvienā pašval-
dībā īpašais svētku vēstnesis kopā ar 
atraktīvu ceļotāju – sveicinātāju no-
deva svētku organizatoru pateicības 
un dāvanas ikvienam, kurš gatavojās 
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem, apguva svētku re-

pertuāru, veidoja aizraujošus video 
sveicienus un video priekšnesumus, 
piedalījās videoklipu fi lmēšanā.

Svētku auto no 12. jūlija līdz 29. 
jūlijam ieripoja katrā no 43 Latvijas 
pašvaldībām.

Katras dienas videoapskati būs pie-
ejami svētku mājaslapā nacgavilet.
lv, svētku profi lā digitālajā platformā 
“Youtube”, kā arī sabiedrisko mediju 
portālā lsm.lv, savukārt septembrī 
pirmizrādi piedzīvos režisora Paula 
Dombrovska dokumentālā fi lma pēc 
Dzintara Dreiberga idejas.

Visi videomateriāli tiks nodoti 
Rakstniecības un mūzikas muze-
jam topošās Dziesmu un deju svētku 
ekspozīcijas vajadzībām kā spilgta 
21. gadsimta liecība.

Dainis Bitiņš

“Saulesvija” ievijas Ilūkstē, Sēlijā!
Ilūkstes Raiņa vidusskolas tautas 

deju kolektīvi un koris  divus gadus 
gatavojās XII Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkiem, ap-
guva dziesmu repertuāru, mācījās 
deju soļus.  Piedaloties skatēs,  deju  
kolektīvi  sasniedza augstus rezultā-
tus. Sakarā ar Covid 19 pandēmiju 
un noteiktajiem ierobežojumiem val-
stī, svētki tika atcelti. Neskatoties  
uz to,  svētku  organizatori  atrada 
veidus un iespējas, lai svētki notik-
tu!

XII Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku ietvaros  Ilūkstē, 
Sēlijā 19.  jūlijā norisinājās  dzies-
mu  un  deju  ceļa  “Saulesvija”  pa-
sākums. Pilsētas  centrā – Vienības  
laukumā pie  strūklakas tika sagai-
dīti  XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku vēstneši – 
kordiriģents  Jevgeņijs  Ustinskovs 
un aktrise  Katrīna Griga. Svētku 
norises vietā dejotājs no Ilūkstes 
Raiņa vidusskolas deju kolektīva 
“Ance”  Renards Rimovičs kopā  ar 
svētku vēstnešiem ieripināja svētku 
simbolu “Saulīti” Vienības laukumā.

Svētku simbols savu “Saulesvi-
ju” uzsāka 12. jūlijā Kuldīgā, pabi-
ja Ventspilī, Liepājā, Tukumā un 
Saldū, un tagad ieripoja  Augšdau-
gavas novadā, sveicot  svētku da-
lībniekus vairākās  novada vietās. 
Tālāk tas dodas ceļojumā pa visiem 
Latvijas novadiem. 

Svētku vēstnešus sagaidīja  pa-
sākuma vadītāji - Ilūkstes Bērnu 
un jauniešu centra vadītāja Vanda 
Rimša, dziedātājs  Artūrs  Lapa,  
Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. kla-
šu koris, Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
5.-9. klašu deju kolektīvs “Ance”, 
Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.-9. kla-
šu deju kolektīvs “Ance” kopā ar ko-
lektīvu  vadītāju Anitu Meikšāni, kā  
arī daudzi  pasākuma  interesenti.

Svētku vēstneši sveica Ilūkstes 

jauniešu kolektīvus. Tos  uzrunāja 
arī Augšdaugavas novada priekšsē-
dētāja vietnieks  Maigurs  Krievāns, 
novēlot jauniešiem panākumus arī  
turpmāk -  skanīgas  balsis  un  raitu  
deju  soli.  

No Valsts Izglītības satura centra 

XII Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku organizatori un 
atbalstītāji saņēma  pateicības par 
gatavošanos XII Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkiem:

Bijušais Ilūkstes  novada  domes  
priekšsēdētājs Stefans Rāzna par 

sniegto  atbalstu Ilūkstes novada 
kolektīviem;  Ilūkstes Raiņa vidus-
skolas direktore Velta Šterna par 
sniegto  atbalstu skolas kolektīviem; 
Ilūkstes Raiņa vidusskolas tautas 
deju kolektīvu “Ance” vadītāja Anita 
Meikšāne par nozīmīgu ieguldījumu 
tautas tradīciju uzturēšanā, kopša-
nā un popularizēšanā; Ilūkstes Rai-
ņa vidusskolas skolotāja Aija Žurav-
ska par ieguldīto darbu un atsaucību 
skolas karoga izgatavošanā; Ilūkstes 
Raiņa vidusskolas koncertmeistare 
Daina Paukšte par ieguldīto darbu 
un aktīvu līdzdarbošanos; Ilūkstes 
Raiņa vidusskolas 12. klases skol-
nieks  Aleksejs Formanickis  par ie-
guldīto darbu un aktīvu līdzdarboša-
nos, video un foto sagatavošanā. 

Arī Ilūkstes  Raiņa vidusskolas  
jauniešu deju kolektīvi  un kora da-
lībnieki  saņēma  īpašas  dāvanas.

Pasākumā  piedalījās arī mazie  
Ilūkstes PII  “Zvaniņš” grupas “Va-
ravīksne” dalībnieki kopā ar tās  va-
dītāju  Onu Lapu.

Noslēgumā svētku dalībnieki vie-
nojās kopīgā Raimonda Paula dzies-
mā “Cielaviņa”. Dejotāji veidoja 
saules ceļu apkārt ozolam, tā caur 
dziesmu un deju  veidojot “Saulesvi-
ju”. 

Pasākuma norisi Ilūkstē fi lmē-
ja Latvijas Televīzija.

Aija Piļka, 
Ilūkstes  pilsētas  administrācijas 

sabiedrisko attiecību  speciāliste 
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Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

 
Katra mēneša pirmā pirmdiena, 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
centrālās administrācijas ēka

10.00-12.00 
14.00-18.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Aivars Rasčevskis

16.08. 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
centrālās administrācijas ēka

10.00-12.00 
14.00-18.00

Vitālijs Aizbalts
17.08. Līksnas pagasta pārvalde 14.00-16.30

24.08. Medumu pagasta pārvalde 14.00-16.30

Maigurs Krievāns
09.08. Ilūkstes pilsētas administrācija 09.00-13.00

Jānis Belkovskis
09.08. Ambeļu pagasta pārvalde 11.00-12.00

Viktors Jasiņavičs
10.08. Subates pilsētas pārvalde 15.00-16.00

12.08. Tiešsaistes Zoom platformā 15.00-17.00

17.08. Ilūkstes pilsētas administrācija 15.00-17.00

Pāvils Kveders
13.08. Tiešsaistes Zoom platformā 10.00-12.00

Aleksejs Mackevičs
30.08. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-20.00

Dainis Millers
13.08. Tiešsaistes Zoom platformā 17.00-19.00

Gunta Okmane
09.08. Tiešsaistes Zoom platformā 12.00-14.00

Dzintars Pabērzs
23.08. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

Regīna Tamane
24.08. Tiešsaistes Zoom platformā 09.00-11.30

31.08. Tiešsaistes Zoom platformā 09.00-11.30

Deputātu pieņemšanas laiks var mainīties. 
Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Novada 
dome”->”Deputāti”

2021. gada 8. jūlija ārkārtas sēdē pieņemti 10 
lēmumi:

 Ievēlēja Augšdaugavas novada pašvaldības do-
mes pastāvīgās komitejas.
 Apstiprināja Augšdaugavas  novada  pašvaldī-

bas  māksliniecisko  kolektīvu vadītāju  darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām paredzētās valsts budžeta mērķ-
dotācijas sadali no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. 
gada 31. decembrim.
 Nolēma iesniegt aizņēmuma pieprasījumu un 

slēgt aizņēmuma līgumu investīciju projektam 
“Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās 
bāzes pilnveidošana” 234490,62 eiro apmērā.
 Izsludināja ar 2021. gada 12. jūliju bērnu un 

jauniešu nometņu projektu konkursu   Covid-19 
pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanai un 
apstiprināja projektu konkursa nolikumu.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 5 pašvaldī-

bas nekustamajiem īpašumiem Demenes, Līksnas, 
Naujenes un Višķu pagastā.
 Atzina izsoli par nenotikušu uz pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Kalinki” Maļinovas pagastā.
2021. gada 15. jūlija sēdē pieņemti 34 lēmumi:
 Izdeva  saistošos noteikumus “Augšdaugavas 

novada pašvaldības nolikums” un “Augšdaugavas 
novada pašvaldības budžets 2021.gadam”.
 Izdeva Biķernieku, Demenes, Dubnas, Līks-

nas, Kalkūnes, Kalupes, Maļinovas, Medumu, 
Naujenes, Nīcgales, Skrudalienas, Sventes, Tabo-
res un Vaboles pagasta pārvaldes nolikumu.
 Izdeva Laucesas pamatskolas, Sventes, Vabo-

les, Zemgales vidusskolas nolikumu.
 Izdeva Medumu speciālās pamatskolas noliku-

mu.
 Izdeva Naujenes pirmsskolas izglītības iestā-

des “Rūķītis” nolikumu.
 Izveidoja Ar lauksaimniecības zemi veik-

to darījumu tiesiskuma uzraudzības komisiju,  
Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautā-
jumu komisiju, Augšdaugavas novada pašvaldības 
īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles 
komisiju, Augšdaugavas novada pašvaldības ne-
kustamā īpašuma pārvaldīšanas komisiju un ap-
stiprināja to nolikumus.
 Noteica  Augšdaugavas novada pašvaldības 

Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu - 7 locekļi un Vē-
lēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 
termiņu līdz 2021. gada 11. augusta plkst. 16.00.
 Nodeva Daugavpils valstspilsētas un Augšdau-

gavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
1.redakciju publiskajai apspriešanai ar redakcio-
nālajiem labojumiem.
 Noteica, ka ar 2021. gada 1. jūliju visas kapitā-

la daļas pieder Augšdaugavas novada pašvaldībai 
šādās apvienoto Daugavpils un Ilūkstes pašvaldī-
bu izveidotajās kapitālsabiedrībās Sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu ser-
viss” - 100% pamatkapitāla, Sabiedrībā ar ierobe-
žotu atbildību „Grīvas poliklīnika” - 100% pamat-
kapitāla, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Dau-
gavpils reģionālā slimnīca” -  8,94% pamatkapitā-
la, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Atkritumu 
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldī-
bu organizācija” - 20,19 % pamatkapitāla, Sabied-
rībā ar ierobežotu atbildību “Ornaments” - 100% 
pamatkapitāla, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
“Veselības centrs Ilūkste”  - 100% pamatkapitāla.
 Pilnvaroja Pašvaldības centrālo administrāciju 

turpināt Daugavpils novada pašvaldības projektu 
īstenošanu, kā arī pārņemt saistības, kas izriet no 
noslēgtajiem fi nansēšanas līgumiem, projektiem, 
kuru īstenošana ir pabeigta, un Ilūkstes pilsētas 
administrāciju turpināt Ilūkstes novada pašvaldī-
bas projektu īstenošanu, kā arī pārņemt saistības, 
kas izriet no noslēgtajiem fi nansēšanas līgumiem, 
projektiem, kuru īstenošana ir pabeigta.
 Iedalīja no pašvaldības ceļu fonda Līksnas 

pagasta pārvaldei 15147 eiro avārijas caurtekas 
nomaiņai uz ceļa “Kokiniški-Muncišķu mežs”, Bi-

ķernieku pagasta pārvaldei  4712,71 eiro ceļa “Ku-
dini-Reinišķi” grāvju tīrīšanai, Naujenes pagasta 
pārvaldei  33030 eiro grants iegādei ceļu piebēr-
šanai, Skrudalienas pagasta pārvaldei 9987,46 
eiro ceļa “Staņuki-Voitiški” triju avārijas caurteku 
nomaiņai, Sventes pagasta pārvaldei 24150 eiro 

Daugavpils ielas melnā seguma remontam, Vabo-
les pagasta pārvaldei 7964 eiro avārijas caurtekas 
nomaiņa ceļam “Krogasēta-Asaistūris”. 
 Nolēma īstenot pašvaldības investīciju projek-

tu “Daugavpils būvniecības tehnikuma IPĪV “Viš-
ķi” ēkas un inženiertīklu vienkāršotā atjaunoša-
na”, kura būvniecības izmaksas ir 603892,96 eiro.

 Nolēma uzsākt Norvēģijas fi nanšu instrumen-
ta 2014.–2021. gada perioda programmas “Klima-
ta pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un 
vide” projektu “Vēsturiski piesārņotās vietas “Viš-
ķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” 
sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” 
īstenošanu un apstiprināja tā ieņēmumu un izde-
vumu tāmi.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2020. gada 

25. marta lēmumu Nr.2053 “Par Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda projekta „Sociālo pakalpojumu 
centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaug-
stināšana”, Nr. 4.2.2.0./17/I/097, īstenošanu un 
ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 
un izteica projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi 
jaunā redakcijā.

2021. gada 29. jūlija sēdē pieņemti 26 lēmumi:
 Iecēla Vandu Keziku par Augšdaugavas nova-

da pašvaldības izpilddirektori.
 Iecēla Ināru Natarovu par Augšdaugavas no-

vada pašvaldības izpilddirektora 1.vietnieci.
 Izdeva  saistošos noteikumus “Par vienreizēja 

pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna pie-
dzimšanu”. 
 Izdeva Augšdaugavas novada Kultūras pārval-

des nolikumu.
 Izdeva Ambeļu, Laucesas, Salienas, Višķu pa-

gasta pārvaldes nolikumu.
 Izdeva pašvaldības aģentūras “Višķi” noliku-

mu.
 Grozīja Ilūkstes pilsētas administrācijas noli-

kumu.
 Izdeva Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Bebrenes 

vispārizglītojošās un profesionālas vidusskolas no-
likumu.
 Izdeva Kalupes, Lāču, Naujenes, Silenes pa-

matskolas nolikumu.
 Izdeva Ilūkstes bērnu un jauniešu centra noli-

kumu.
 Izdeva Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis“ nolikumu.
 Izdeva Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

nolikumu.
 Izveidoja Augšdaugavas novada pašvaldības 

administratīvo komisiju un izdeva komisijas noli-
kumu.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības 

domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr.6 “Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputā-
tu darba samaksu un amatpersonu mēnešalgām”.
 Nolēma uzsākt Raudas internātpamatskolas 

likvidāciju, to pievienojot Medumu speciālajai pa-
matskolai, un nosakot, ka Raudas internātpamat-
skolas pievienošanas process Medumu speciālajai 
pamatskolai pabeidzams ne vēlāk kā līdz 2021. 
gada 31. augustam, kā rezultātā Raudas internāt-
pamatskola kā izglītības iestāde beidz pastāvēt.  
 Nolēma, ka Ilūkstes pilsētas administrācija no-

dod Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai 
administrācijai aizņēmumu ilgtermiņa un īstermi-
ņa saistības.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības do-

mes 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr.9 “Par aizņē-
mumu pašvaldības investīciju projekta “Daugav-
pils būvniecības tehnikuma IPĪV “Višķi” ēkas un 
inženiertīklu vienkāršotai atjaunošanai” īstenoša-
nai”.

 Piešķīra Višķu pagasta pārvaldei fi nansējumu 
no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” 5600 eiro Špoģu vidusskolas pirms-
skolas fi ziskās vides uzlabošanai, āra nojumes uz-
stādīšanai skolas teritorijā.  

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

Cienījamie iedzīvotāji!
Augšdaugavas novada deputāti uzsāk iedzī-

votāju pieņemšanas. Tās notiek gan klātienē, 
gan Zoom platformā. Mājaslapu piekļuvei 
Zoom platformā meklējiet: daugavpilsnovads.
lv > novada dome > deputāti.
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Pēc šā gada pašvaldību vēlēšanām 
darbu sākusi jauna pašvaldība – 
Augšdaugavas novads, kurā apvie-
nots bijušais Daugavpils novads un 
Ilūkstes novads. Lai arī jaunizveido-
tās pašvaldības turpmākais liktenis 
saistībā ar Satversmes tiesas sprie-
dumu vēl nav zināms, dzīve nevar ap-
stāties un darbi jāturpina, lai sniegtu 
iedzīvotājiem visus pakalpojumus, 
pārliecināts Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins.

- “Daugavpils novada partija” ir 
pārliecinoši uzvarējusi šajās paš-
valdību vēlēšanās. Kādas ir partijas 
programmas galvenās vadlīnijas?

“Daugavpils novada partija” labi 
startēja pašvaldību vēlēšanās. Bez 
šaubām, ir patīkami, ka esam priekš-
galā. Rezultāts ir apliecinājums tam, 
ka cilvēki ir novērtējuši mūsu četru 
pēdējo gadu darbu un ka esam uz pa-
reizā ceļa. Iespējams, kaut kas nav 
sanācis, ir bijušas kļūdas. Taču ša-
jās vēlēšanās pie tik maza vēlētāju 
apmeklējuma, liela daļa savas balsis 
ir atdevuši par “Daugavpils novada 
partiju”. 

Partijas programmas galvenās 
vadlīnijas ir dažādas. Liels akcents 
likts uz izglītības un sociālo jomu. 
Gatavojot partijas programmu šīm 
vēlēšanām, skatījāmies, kā varētu iz-
skatīties viss Augšdaugavas novads, 
ne tikai Daugavpils novads, bet arī 
Ilūkstes novads. Tad to visu samik-
sēt un izcelt aktuālo. Ceru, ka tas ir 
izdevies. Bez šaubām, dzīve var ie-
viest korekcijas atkarībā no tā, kādi 
instrumenti būs pieejami to vai citu 
mērķu sasniegšanai. Godīgi sakot, 
pašreiz “covid nauda” pozitīvi ietek-
mē mūsu attīstību, jo varam paņemt 
kredītus, īstenot projektus, bet tas 
ir attiecībā uz jau esošajām iestrā-
dēm šim un nākamajam gadam, jo ar 
budžeta naudu vien mēs to nevaram 
sasniegt. Jāteic, ka pandēmija mums 
palīdz atrisināt infrastruktūras jau-
tājumus novadā - gan attiecībā uz ce-
ļiem, gan izglītības un sociālajā sfērā.  

- Divi deputāti pārstāv “Daugav-
pils novada partiju” arī Daugavpils 
domē. Ar kādu domu Jūsu vadītā 
partija piedalījās arī pilsētas domes 
vēlēšanās?  

Pirmo reizi mūsu partijas vēsturē 
tās pārstāvji startēja arī pilsētas do-
mes vēlēšanās, tas ir tāds interesants 
moments. Un pateicoties tā saraksta 
cilvēkiem, dabūjām divas balsis pil-
sētas domē. Kopā ar saraksta līderi 
Pēteri Dzalbi strādājām pie parti-
jas programmas Daugavpilij, dažas 
lietas skatījāmies mijiedarbībā ar 
Augšdaugavas novadu, teiksim, at-
tiecībā uz pilsētas braukšanas biļe-
tēm un citām lietām gan no pilsētnie-
ku, gan novada cilvēku viedokļa, par 
kopīgajiem procesiem, kas jārisina 
attiecībā uz dārzkopības kooperatī-
viem, jo tur praktiski ir pilsētnieki 
un tās lietas nevar atraut no pilsētas 
konteksta. 

Protams, partijas morālais gars ir 
cēlies no apziņas, ka divi mūsu pār-
stāvji ir tikuši pilsētas domē. Tagad 
Saeimas komisija sāk skatīt jautāju-
mu, kā tiks pildīts Satversmes tiesas 
lēmums attiecībā uz Augšdaugavas 
novadu, tad pirmais jautājums bija, 
vai nevajadzētu šos novadus, ne tikai 
Augšdaugavas, bet arī citus, pievie-
not valsts pilsētām. Šajā sakarā iz-
skan dažādi risinājumi, vismaz teo-
rētiski. Ja nu pēkšņi pateiks, ka vēl 
šī sasaukuma laikā vajag apvienot 
divas domes un deputātiem strādāt 

kopīgi? Ja izveidotos tāds butaforisks 
moments, kopīgajā domē deviņi būtu 
“Daugavpils novada partijas” deputā-
ti, pietiekoši daudz, bet tas diez vai 
notiks un arī nav jānotiek. 

Startēt arī pilsētas domē nolēmām, 
jo mums jau pats likumdevējs iedeva 
rokās špiķeri, proti, ka esošajam no-
vadam jāveido sadarbība ar pilsētu, 
lai kopā risinātu daudzus jautāju-
mus.

- Kā veidosies šī sadarbība ar Dau-
gavpils pilsētas domi? Pašlaik notiek 
darbs arī pie kopīgas stratēģijas iz-
strādes? 

Stratēģija pašreiz ir kā vīzija līdz 
2030. gadam, kā mēs izskatītos kopā 
ar pilsētu. Mēs palūdzām tajā ierak-
stīt, lai Augšdaugavas novadā būtu 
divi  attīstības centri – Ilūkste un 
Špoģi, visādam gadījumam, nezinot, 
kas var notikt. Ja nu pēkšņi Saeima 
nosaka, ka jāsadalās atsevišķi, tad 
Ilūkstes pusē ir Ilūkste, bet mums 
paliek Špoģi. Pakalpojumu klāsts 
Špoģos ir tāds pats kā Ilūkstē un pat 
vairāk, jo Višķos ir Būvniecības teh-
nikuma mācību vieta, kas dod plusu. 
Bet pašlaik Daugavpils paziņoja, ka 
sakarā ar Satversmes tiesas lēmumu 
lūdz stratēģijas iesniegšanu atlikt 
līdz pavasarim. Pēc stratēģijas iz-
strādes būs arī programma, kas ļaus 
konstruktīvi pieiet reālajiem pro-
cesiem. Taču tas viss ir “uz papīra”, 
svarīgs ir instruments tās īstenoša-
nai, ar budžeta naudu vien būs par 
maz.

- Ir zināms Satversmes tiesas sprie-
dums attiecībā uz Ilūkstes pievie-
nošanu Augšdaugavas novadam. 
Kas notiks tālāk? Vai pastāv iespēja 
Augšdaugavas novadam turpināt at-
tīstīties? No ka atkarīgs turpmākais 
scenārijs?

Grūti spriest, kas varētu būt. Paš-
reiz ir izrunāti dažādi varianti. Nupat 
izskanēja doma paplašināt sadarbību 
ar valsts pilsētām apkārt esošajiem 
novadiem. Pirms diviem gadiem to-
reizējais ministrs Juris Pūce iztei-
cās par labu Daugavpils novada un 
Ilūkstes apvienošanai ar Daugavpils 
pilsētu, bet jau pēc diviem mēnešiem 
parādījās cita retorika, ka šiem no-
vadiem jābūt atsevišķi, ārpus šīm 
pilsētām. Tas ir par Daugavpili, Rē-
zekni un Liepāju. Tāpēc nevar zināt, 
kāds būs variants, var parādīties vēl 
kāds. Saprotu, ka jebkurā gadījumā 
Saeimai būs jāpilda Satversmes tie-
sas lēmums, vai tas būs ar 2025. gada 
vēlēšanām vai agrāk, to redzēsim. 

- Kā šajā situācijā veidosies jaunā 
novada struktūra?  

Tā veidojas pēc klasiska varianta 
– priekšnieks, vietnieki, komitejas, 
komisijas, darba grupas. Neskatoties 
uz Satversmes tiesu, mēs nevaram 
stāvēt uz vietas, struktūra ir jāveido.

Saeimai rudenī jāpieņem lēmums, 
kas būs ar Augšdaugavas novadu – 
vai taisa reģionālās attīstības centru 
novadā, par ko, manuprāt Saeimai 
būs grūti vienoties, jo tagadējam 21 
reģionālās attīstības centram jāpie-
vieno vēl vismaz pieci, kam seko iz-
maiņas dažādos dokumentos. Otrs 
variants – pievienot pie valsts nozī-
mes pilsētām. Varbūt parādīsies vēl 
trešais variants, taču neviens nerunā 
par to, ka vēlēšanas vajadzētu anulēt 
vai atdalīt atsevišķi Daugavpils un 
Ilūkstes novadu. 

Pievienošana pilsētai arī ir reāla, 
bet es tai nepiekrītu, jo uzskatu, ka 
pilsētai jāattīstās pašai par sevi, bet 
mēs esam lauku teritorija, mums ir 
atšķirīgas nostādnes un viss pārējais. 

- Kādi ir tuvākie darbi, kas ir jāveic 
jaunajā Augšdaugavas novadā?

Pirmkārt, jāsakārto struktūras un 
jāsaprot, ar kādām sistēmām mēs 
operējam  - gan Daugavpils novadā, 
gan Ilūkstes novadā. Jāsaliek kopā, 
lai viss būtu pārskatāms cilvēkiem 
un mēs varētu normāli strādāt. 

- Partijas programmā ieskicēts 
plāns četru gadu laikā atjaunot visus 
perspektīvos ceļus novadā. Par ku-
riem ceļiem ir runa? 

Tiekoties ar iedzīvotājiem, pirmais 
jautājums vienmēr ir ceļi – gan valsts, 
gan pašvaldības ceļi. Programmā mēs 
ierakstījām atjaunot perspektīvos ce-
ļus, kur ir lielāka plūsma un kas ir 
svarīgi skolēnu pārvadājumiem un 
uzņēmējiem. Pie šīs programmas mēs 
strādājam. Protams, bez kredītiem te 
neiztikt, jo ar vienu ceļa fonda fi nan-
sējumu vien nepietiek. Lai arī tagad 
jaunajā novadā ceļu fonds palielinā-
jies, tomēr līdz ar to paplašinājies arī 
ceļu tīkls. Kopumā operējam ar 1,5 
miljonu eiro, taču vajadzību daudz. 

- Kuros ciematos plānots īstenot ielu 
apgaismojuma programmu?

Šogad pirmo reizi intensīvi metā-
mies iekšā ielu apgaismojuma prog-
rammā. Pašlaik darbi notiek Kalupē 
un Līksnā, drīz sāksies Maļinovā. 
Būs arī Biķerniekos. Pagaidām nav 
izgājis tehniskais projekts Randenē. 
Darba izpildē ir projekts visam Nīc-
gales ciematam, padomā ir Kumbuļi 
un Saliena, bet tur jāizstrādā pro-
jekts. Ja programma turpināsies un 
būs pieejams fi nansējums, jo līdz šim 
ir bijusi izstrādāti projekti, bet nau-
das nebija. Protams, šajā kontekstā 
jāskatās arī bijušais Ilūkstes novads, 
domāju, ka tur problēmu ar apgais-
mojumu arī pietiekoši.  

- Kādi pasākumi ir plānoti, lai sa-
mazinātu siltumenerģijas tarifu no-
vadā? Kāpēc novadā ļoti gausi rit dzī-
vojamo māju siltināšana? 

Protams, mums pārmet, ka siltum-
enerģijas tarifs ir liels. Novadā tiek 
modernizētas katlu mājas, lielākā 
daļa ir ar diezgan labu lietderības 
koefi cientu, diemžēl siltumtrases vē-
lamas daudz labākas, lai būtu mazāk 
zudumu, kas atstāj iespaidu uz sil-
tumenerģijas patēriņu un izmaksām. 
Ir divas medaļas puses, kā samazināt 
siltumenerģijas patēriņu. No vienas 
puses, var piegriezt krānu un sama-
zināt temperatūru, kas ļaus ietaupīt, 
būtu arī cita maksa par siltumener-
ģiju. Te problēma ir māju siltināša-
na. Neteiktu, ka iedzīvotāji ir kūtri. 
Pirms dažiem gadiem gan tā kūtri 

raudzījās, bet mums ir siltināšanas 
programma, kur ieliekam 120 000 
eiro šiem mērķiem, un cilvēki to lab-
prāt izmanto. Strādājam pie novada 
plāniem par sabiedrisko ēku siltinā-
šanu. Pašlaik valsts fi nansētu prog-
rammu nav. Taču jāteic, ka pašvaldī-
bas fi nansējums daudzdzīvokļu māju 
siltināšanai ir daudz labvēlīgāks ne-
kā bija no valsts programmām. 

- Vai turpināsies darbs pie degradē-
to rūpniecisko teritoriju atgriešanas 
ekonomiskajā apritē visā Augšdauga-
vas novada teritorijā? Kāds ir plānots 
pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbī-
bas attīstībai novadā?

Abos novados jau daudz izdarīts. 
Tās programmas realizēt nav tik 
vienkārši. Mēs nezinām vēl ES nāka-
mā plānošanas perioda programmas 
un kādi instrumenti mums būs pie-
ejami tās realizācijai.   

Atbalsts uzņēmējdarbībai var būt 
dažāds. Piemēram, mēs uzlabojam 
ceļu Nīcgalē, lai uzņēmums “Lafl ora” 
var jebkurā gada laikā tikt līdz pur-
vam. Perspektīvā viņi attīstīs tur fa-
sēšanas līniju, tas būs pluss visiem, 
ne tikai Nīcgales puses cilvēkiem. 

- Daugavpils dome nupat ir pieņē-
musi lēmumu atteikties no Daugav-
pils lidostas projekta īstenošanas. Vai 
tas ietekmē Augšdaugavas novadu?

Zeme atrodas mūsu novada terito-
rijā, bet pieder pilsētai. Uz mūsu no-
vada izaugsmi tas neatstāj iespaidu. 
Kā tas virzīsies tālāk, nezinu. Bez 
šaubām lidostas projektam iezīmētā 
nauda nekur nepazudīs, ja pilsēta to 
nepaņems, aizies kādam citam. 

- Kādu redzat novada skolu turp-
māko likteni? Vai izdosies saglabāt 
visas mācību iestādes vai arī gaidā-
ma optimizācija? 

Skolas ir smags jautājums. Jautā-
jums par Raudas internātpamatsko-
las likvidāciju ir izlemts. Sāpīgi, bet 
neko padarīt, jo situācija neuzlabojas. 

Attiecībā uz vispārizglītojošajām 
skolām mēs pašreiz kaut kā velkam. 
Ilūkstē ir cita situācija, tur jau ir no-
tikusi optimizācija. Šogad 10. klasi 
neuzņemsim Vaboles vidusskolā, 11. 
un 12. klases vēl pabeigs mācības un 
pēc diviem gadiem vidusskola drīzāk 
pārtaps par pamatskolu, jo skolēnu 
nav. Diez vai ministrija mainīs no-
teikumus. Pierobežā Zemgales un 
Salienas vidusskola atbilst esošajiem 
kritērijiem – audzēkņu skaits vidus-
skolas klasēs ir pāri 25. Pamatizglītī-
bas līmenī Medumu pamatskola būs 
kā izglītības ieguves vieta pie Sven-
tes vidusskolas – lai arī liels ciemats, 

Neskatoties uz reformām, darbam jārit uz priekšu
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Izveidotas Augšdaugavas novada pašvaldības domes pastāvīgās komitejas
8. jūlija Augšdaugavas novada paš-

valdības domes ārkārtas sēdē tika 
apstiprinātas domes pastāvīgās ko-
mitejas: fi nanšu komiteja 9 locekļu 
sastāvā, izglītības, kultūras un spor-
ta jautājumu komiteja 7 locekļu sa-
stāvā, sociālo un veselības jautājumu 
komiteja 7 locekļu sastāvā, tautsaim-
niecības komiteja 9 locekļu sastāvā 
un attīstības komiteja 9 locekļu sa-
stāvā.

Finanšu komitejā darbosies Arvīds 
Kucins (“Daugavpils novada parti-
ja”), Aivars Rasčevskis („Daugavpils 
novada partija”), Aleksandrs Sibir-
cevs („Daugavpils novada partija”), 
Regīna Tamane („Daugavpils novada 
partija”), Vitālijs Aizbalts (LATGA-
LES PARTIJA), Dzintars Pabērzs 
(LATGALES PARTIJA), Maigurs 
Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Reinis Līcis (“LAT-
VIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) 
un Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” 

sociāldemokrātiskā partija). Finan-
šu komitejas priekšsēdētājs – Arvīds 
Kucins.

Izglītības, kultūras un sporta jau-
tājumu komitejā darbosies Jānis 
Belkovskis („Daugavpils novada par-
tija”), Aleksandrs Sibircevs („Dau-
gavpils novada partija”), Regīna Ta-
mane („Daugavpils novada partija”), 
Gunta Okmane (LATGALES PARTI-
JA), Dzintars Pabērzs (LATGALES 
PARTIJA), Dainis Millers (“LAT-
VIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), 
Viktors Jasiņavičs (“Saskaņa” sociāl-
demokrātiskā partija). Par Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komi-
tejas priekšsēdētāju ievēlēts Jānis 
Belkovskis.

Sociālo un veselības jautājumu 
komitejā darbosies Aleksejs Macke-
vičs (“Daugavpils novada partija”), 
Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils 
novada partija”), Regīna Tamane 
(„Daugavpils novada partija”), Gun-

ta Okmane (LATGALES PARTIJA), 
Reinis Līcis (“LATVIJAS ZEMNIE-
KU SAVIENĪBA”), Dainis Millers 
(“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪ-
BA”) un Deniss Sarafaņuks (“Saska-
ņa” sociāldemokrātiskā partija). Par 
Sociālo un veselības jautājumu komi-
tejas priekšsēdētāju ievēlēts Aleksejs 
Mackevičs.

Tautsaimniecības komitejā darbo-
sies Jānis Belkovskis („Daugavpils 
novada partija”), Pāvils Kveders 
(„Daugavpils novada partija”), Alek-
sejs Mackevičs („Daugavpils novada 
partija”), Aivars Rasčevskis („Dau-
gavpils novada partija”), Vitālijs 
Aizbalts (LATGALES PARTIJA), 
Gunta Okmane (LATGALES PARTI-
JA), Maigurs Krievāns (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Dainis 
Millers (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”) un Deniss Sarafaņuks 
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā par-
tija). Par Tautsaimniecības komite-

jas priekšsēdētāju ievēlēts Maigurs 
Krievāns.

Attīstības komitejā darbosies Ar-
vīds Kucins („Daugavpils novada 
partija”), Jānis Belkovskis („Daugav-
pils novada partija”), Pāvils Kveders 
(„Daugavpils novada partija”), Alek-
sejs Mackevičs („Daugavpils novada 
partija”), Vitālijs Aizbalts (LATGA-
LES PARTIJA), Dzintars Pabērzs 
(LATGALES PARTIJA), Maigurs 
Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Reinis Līcis (“LATVI-
JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un 
Viktors Jasiņavičs (“Saskaņa” sociāl-
demokrātiskā partija). Par Attīstības 
komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Vi-
tālijs Aizbalts. 

tomēr audzēkņu nav. Smaga situāci-
ja ir Silenes, Kalupes un Biķernieku 
pamatskolā, bet vēl nevar zināt, kāds 
būs audzēkņu pieplūdums septem-
brī. Pērn patīkami pārsteidza Lāču 
pamatskola, kur nokomplektēja pat 
divas pirmās klases. 

- Pašlaik pamazām atdzimst biju-
šais Višķu tehnikums. Kādi ir ambi-
ciozie plāni attiecība uz arodizglītī-
bas attīstību novadā?

Strādājam pie lielām program-
mām, lai uzlabotu materiāltehnisko 
bāzi Višķu tehnikumā, kas tagad ir 
Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
paspārnē. Paldies tehnikuma direk-
torei Inārai Ostrovskai, kura redz 
perspektīvu attīstīt arī lauksaimnie-
cības profesijas. Protams, nepiecieša-
mi lieli līdzekļi, lai varētu izveidoties 
skaists lauksaimniecības profesiju 
ieguves centrs ar plašu apmācību po-
ligonu, kur varētu apmācīt arī ceļu 
būves speciālistus. Esam veikuši ie-
pirkumu (vairāk nekā 600 000 eiro) 
viena mācību korpusa sakārtošanai 
– siltumtrase, jumts, siltummezgls, 

iekšējā apdare. 
-Vai ir plānoti uzlabojumi sociālajā 

jomā?
Sociālajā sfērā ir ļoti plašs darbu 

loks. Iespējams, Ilūkstes pusē arī ir 
nepieciešamība pēc mobilās brigādes, 
kādu esam izveidojuši Daugavpils no-
vadā, lai cilvēki var saņemt plašāku 
pakalpojumu klāstu. Protams, aprī-
kot šādu automašīnu ir dārgs prieks, 
bet nepieciešama arī laba brigāde, 
kas strādā, jo darbs ir smags. Brigāde 
dodas pie tiem cilvēkiem, kam patiesi 
ir grūti.

Pašreiz noris deinstitucionalizāci-
jas projekts, kura ietvaros Nīcgales 
bijušajā skolā tiks veidoti 16 grupu 
dzīvokļi, pārbūve sāksies jau šogad.

Ir jau izremontēts dienas centrs 
Višķos un Skrudalienā, daudz maz 
sakārtojām sociālo pakalpojumu cen-
tru “Pīlādzis”, viss trešais stāvs izvei-
dots kā krīzes centrs, ierīkots lifts, 
ēka nosiltināta. Šis krīzes centrs Ka-
lupē atvieglo arī sociālo darbinieku 
darbu, jo dzīve ir skaudra un cilvēki 
nonāk dažādās likstās, paliek bez mā-

jokļa, taču tagad  ir vieta, kur viņus 
uz laiku var ievietot. Šajā ziņā esam 
spēruši lielu soli uz priekšu. 

- Kāds ir pašvaldības atbalsts ve-
selības aprūpes pakalpojumu uzla-
bošanā novadā? Kādas ir aktuālākās 
problēmas, kas jārisina šajā jomā?

Ir grūti piesaistīt ģimenes ārstus 
lauku teritorijām. Par to gan vajadzē-
tu rūpēties valsts institūcijām, lai šo 
tukšo lauciņu aizpildītu. No pašvaldī-
bas puses nodrošinām ģimenes ārstu 
kabinetu pieejamību. Smaga situāci-
ja ar ģimenes ārstu gada sākumā bija 
Silenē, bet pašlaik viss atrisinājies. 

Diemžēl ģimenes ārsta prakse stāv 
tukša Vabolē, šķiet, jau trešo vai ce-
turto gadu.

- Kā jūsuprāt varētu atbalstīt un 
aktivizēt jauniešus novadā? 

Covid-19 ieviesa savas korekcijas 
gan kultūrā, gan jauniešu ikdienā, 
jūtamas negatīvas tendences, jo ie-
robežota tikšanās. Lauku cilvēkiem 
nav tik vienkārši pārorientēties, jo 
viņi pieraduši dzīvot tiešā kontaktā. 
Arī jauniešiem ir svarīga kopā būša-

na. 
Šogad turpinās vasaras nometņu 

klāsts un jauniešu vasaras nodar-
binātības programmas. Par pašval-
dības programmas līdzekļiem no-
darbināti 138 jaunieši, bet no NVO 
programmas 11 jaunieši. Lielākoties 
ir pieprasītas darba vietas tūrisma 
jomā - Sventes muiža un Silene. Aiz-
gājām prom no tā, ka agrāk šajā jomā 
lielākie darba devēji ir pašvaldības 
iestādes. 

Es ceru, ka ar sapratni un kopīgu 
darbu mēs varēsim atrisināt visus 
jautājumus, lai mūsu novada iedzīvo-
tāju ikdiena uzlabotos. 

Inese Minova

Paziņojums par aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” dabas aizsardzības plāna 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 

Dabas aizsardzības pārvaldes uzde-
vumā Latvijas Universitātes Bioloģijas 
institūts ir izstrādājis dabas aizsardzī-
bas plānu īpaši aizsargājamai dabas un 
Natura 2000 teritorijai, aizsargājamo 
ainavu apvidum „Augšdaugava” Dau-
gavpils (Augšdaugavas)  un Krāslavas 
novados.

Aicinām piedalīties dabas aizsar-
dzības plāna sabiedriskās apsprie-
šanas attālinātā sanāksmē 31. au-
gustā plkst. 10.00 (https://failiem.
lv/u/vv79cfy7s). No 2021. gada 2. 
augusta plāns būs pieejams paš-
valdībās. Daugavpilī – Rīgas iela 
2, Krāslavā – Rīgas iela 51 un tī-
mekļvietnē (https://failiem.lv/u/
vv79cfy7s).

Izteikt viedokli un sniegt konstruktī-
vus priekšlikumus aicinām līdz 2021.
gada 03.09., adresējot tos Latvijas Uni-
versitātes Bioloģijas institūtam (Ojāra 
Vācieša iela 4, Rīga, LV-1004, www.
lubi.lu.lv, plāna izstrādes vadītājai El-
mīrai Boikovai (elmira.boikova@lu.lv), 
telefons 26186712 vai plāna redaktorei 

Leldei Eņģelei (lelde.engele@inbox.lv), 
telefons 26102617.

Plāna izstrāde tiek veikta Dabas 
skaitīšanas jeb Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda projekta „Priekšno-
sacījumu izveide labākai bioloģis-
kās daudzveidības saglabāšanai un 
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 
5.4.2.1/16/I/001 ietvaros. 

Aizsargājamo ainavu apvidus 
„Augšdaugava” dibināts 1990. gadā 
ar kopējo platību 52098 ha, lai sagla-
bātu izcilas kultūrainaviskas un dabas 
vērtības Daugavas ielejā un tās apkār-
tnē, un atrodas Augšdaugavas novada 
(kādreizējais Daugavpils novads) Nau-
jenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores, 
Vecsalienas pagastos un Krāslavas no-
vada Kaplavas, Krāslavas, Piedrujas, 
Ūdrīšu, Kalniešu pagastos. Kopš 2004. 
gada  tā ir  Eiropas Savienības nozīmes 
Natura 2000 teritorija. 

Aizsargājamo ainavu apvidus ietver 
Latvijas teritorijā ģeoloģiski vecāko 
un savdabīgāko Daugavas senielejas 
posmu un tai piegulošās teritorijas kā 

vienotu, reģionam raksturīgu dabas 
un kultūrainavu. 2011. gadā Augšdau-
gava tika iekļauta UNESCO Pasaules 
mantojuma Latvijas nacionālajā sa-
rakstā.

Ainavu apvidū ietilpst dabas parks 
“Daugavas loki”, kā arī vairāki ģeo-
loģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas 
pieminekļi: Adamovas krauja, Dau-
gavas vārti (Slutišķu un Ververu 
krauja), Mālkalnes avots, Sandarišku 
karengravas, Sproģu gravas, Viļušu 
avots un aizsargājamie dendroloģiskie 
stādījumi: Hoftenbergas parks, Juzefo-
vas parks, Rozališķu parks.

Plāna izstrādes laikā sertifi cēti sugu 
un biotopu eksperti veica teritorijas da-
bas vērtību inventarizāciju un izvērtēja 
ietekmes, riskus un apdraudējumus to 
turpmākajai saglabāšanai. Pirmo rei-
zi teritorijai izstrādāts ainavu struk-
tūrplāns, kā arī tika izvērtēta tūrisma 
infrastruktūra un potenciāls.

Ainavu apvidū konstatēti 28 Eiropas 
Savienības nozīmes biotopi, izcila fl o-
ras un faunas dažādība, kam pamatā 

ir unikālā un nemainītā Daugavas se-
nieleja ar palieni, terasēm un gravām, 
kā arī ainavu apvidū ietilpstošie ezeri, 
straujteču upītes un skujkoku un plat-
lapju meži.

Ņemot vērā teritorijas vērtības un 
ilgtspējīgas attīstības potenciālu, ir 
izstrādāti ieteicamie apsaimniekoša-
nas pasākumi gan dabas, ainavisko un 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai, 
gan tūrisma attīstībai, gan sabiedrības 
informēšanai un izglītošanai. Lai sek-
mētu teritorijas vērtību saglabāšanos 
un ilgtspējīgu attīstību, dabas aizsar-
dzības plānā ietverti priekšlikumi te-
ritorijas funkcionālajam zonējumam, 
izdalot regulējamā režīma, dabas lie-
guma, dabas parka, ainavu aizsardzī-
bas un neitrālo zonu, kā arī priekšli-
kumi ainavu apvidus individuālajiem 
aizsardzības un izmantošanas notei-
kumiem. Dabas plāns tiek izstrādāts 
turpmākiem 12 gadiem (2021.- 2033.).
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VSAC Kalupes fi liālē pabeigti Pusceļa un veļas mājas ēkas fasādes atjaunošanas remontdarbi
2020. gada nogalē tika uzsākti VSAC 

“Latgale” fi liāles “Kalupe” Pusceļa mā-
jas un veļas mājas ēkas fasādes apda-
res atjaunošanas darbi. Tika demon-
tēta vecā fasādes apdare un uzsākti 
darbi pie jaunās fasādes atjaunošanas.

Ēkas fasādes apdares atjaunošanas 
darbu ietvaros tika veikta ēkas siltinā-
šana, apdares elementu nomaiņa, no-
teku renovēšana, izkraušanas rampas 
izbūve uz ēdnīcu un veļas māju, kā arī 
pandusa renovācija par kopējo summu 
237 228,75 eiro.

Remontdarbi ir pabeigti un tagad vi-
sus priecē fi liāles “Kalupe” ēku sakop-
tība, vides pieejamība.

Būvdarbus veica SIA “ASKO AS”. 
Projekts tika pabeigts 31. maijā.

VSAC „Latgale” fi liāle „Kalupe” atro-
das Augšdaugavas novada Kalupes pa-
gastā. Šīs iestādes sākums meklējams 
1958. gadā, kad uz Kalupi pārvietoja 
Arendoles invalīdu namu, kuru izvei-
doja Kalupes muižas ēkā. 1970. gadā 
tika veikta jauna korpusa būvniecība, 
lai pansionāts būtu spējīgs uzņemt vai-
rāk personu. 1972. gadā uzbūvēja vēl 

veidota pusceļa māja, kurā dzīvojoša-
jiem klientiem tiek sniegtas zināšanas 
dažādās jomās, lai šīs personas saga-
tavotu pastāvīgai dzīvei ārpus centra. 
Pusceļa mājā dzīvojamās, atpūtas, 
rehabilitācijas un darbnīcas telpas 
nodrošina iespēju cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem apgūt pašap-
rūpes iemaņas, kas ir viens no pirma-
jiem soļiem, lai persona vēlāk spētu 
dzīvot ārpus aprūpes iestādes.

Filiāles „Kalupe” klientiem, atbil-
stoši personas individuālajām spējām, 
tiek piedāvātas daudzveidīgas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas: sportiskas 
aktivitātes, dziedāšana, dejošana, rok-
darbu darināšana no dažādiem mate-
riāliem, attīstošu spēļu spēlēšana, lasī-
šana u.c. nodarbes. Filiāles klientiem 
tiek sniegta iespēja doties ekskursijās, 
apmeklēt teātra izrādes, dažādus kon-
certus un cita veida pasākumus. Ne-
izpaliek arī pašu organizēti pasākumi 
un priekšnesumi citu organizētās akti-
vitātēs. 

Dainis Bitiņš

vienu korpusu.
Filiālē īsteno valsts politiku ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas jomā attiecībā uz personām ar 
garīgās attīstības traucējumiem cilvē-
kiem no 18 gadu vecuma.

Filiāles klientiem tiek nodrošināta 

nepieciešamā sociālā un medicīnas ap-
rūpe, par kuru rūpējas ārsts psihiatrs, 
ģimenes ārsts, ārsta palīgs, medicīnas 
māsas, fi zioterapeits, sociālie darbinie-
ki, sociālie aprūpētāji, aprūpētāji un 
citi speciālisti.

VSAC „Latgale” fi liālē „Kalupe” iz-

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits tikās ar Augšdaugavas novada vadību 

30. jūlijā Augšdaugavas novada Cen-
trālās administrācijas ēkā viesojās 
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Mi-
nistrs tikās ar novada vadību – domes 
priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu, priekš-
sēdētāja 1. vietnieku Aivaru Rasčev-
ski, priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju 
Aizbaltu, izpilddirektores 1. vietnieci 
Ināru Natarovu un pašvaldības speciā-
listiem – Attīstības pārvaldes vadītāju 
Vitu Rūtiņu un transporta tīklu inže-
nieri Anitu Pabērzu.

Viens no aktuālākajiem jautājumiem 
ne tikai mūsu novadā, bet arī visā val-
stī ir ceļi. Satiksmes ministrs akcen-
tēja faktu, ka, pateicoties papildus lī-
dzekļiem (75 miljoni eiro pagājušogad 
un 100 miljoni šogad), kas tika iedalīti 
ceļiem, tiek sakārtoti ceļa posmi arī 
Augšdaugavas novadā. Tāpat Admi-
nistratīvi teritoriālās reformas ietvaros 
pašvaldībām būs pieejami papildus 55 
miljoni eiro ceļu sakārtošanai.

Sāpīgs jautājums ir arī Daugav-
pils – Rīgas četru joslu šosejas posms 

līdz Nīcgalei. Ministrs skaidroja, ka 
nākamgad šim ceļa posmam tiek pa-
redzēts uzsākt projektēšanu, pēc kā 
sekos būvniecības darbi, taču konkrēti 
datumi netika nosaukti.

Ar Satiksmes ministru tika ap-
spriestas arī aktuālas problēmas un 
jautājumi ceļu būvniecības jomā. 
Augšdaugavas novadā viens no šādiem 

jautājumiem ir nobrauktuvju izbūve uz 
valsts ceļiem. Bieži vien remontdarbu 
ietvaros tās izbūvē neatbilstošā līmenī, 
kā rezultātā tās lietot ir apgrūtinoši vai 
arī tās vispār nav lietojamas.

Kā pozitīvu aspektu ministrs atzī-
mēja arī jaunos autobusus, kas vadās 
cilvēkus reģionos. Tie būs moderni, 
atbilstoši vides pieejamības prasībām, 

ar kondicionieriem, pieejami arī riteņ-
braucējiem, aprīkoti ar Wifi  un ierīču 
USB uzlādes sistēmu. Autotransporta 
direkcija patlaban strādā pie vienotās 
biļešu sistēmas izveides, proti, ar vienu 
biļeti varēs izbraukt dažādos maršru-
tos, dažādos transporta veidos, izplāno-
jot savu maršrutu.

Tika akcentēts arī jautājums par 
vides pieejamību VSAC “Latgale” Ka-
lupē. Objektā ir nepieciešama gājēju 
celiņa izbūve valsts ceļa posmā, kas 
būtiski uzlabotu drošību aprūpes cen-
tra klientiem.

Ar ministru tika pārrunātas lidos-
tas un industriālā parka būvniecības 
ieceres Locikos, jaunā Augšdaugavas 
novada ceļa zīmju uzstādīšana, digi-
talizācijas (optisko interneta kabeļu 
ievilkšana) iespējas novada attālākajos 
nostūros.

Dainis Bitiņš

Aizvadīta pēdējā LPR A ttīstības padomes esošā sasaukuma sēde
23. jūlijā, Augšdaugavas novada 

Červonkas muižā notika esošā, pa-
plašinātā sasaukuma pēdējā klātie-
nes Latgales plānošanas reģiona At-
tīstības padomes (LPRAP) sēde, kuru 
vadīja Padomes priekšsēdētājs Gu-
nārs Upenieks.

Latgales plānošanas reģiona attīs-
tības padome ir pašvaldību priekšsē-
dētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla 
institūcija un Latgales plānošanas 
reģiona lēmējorgāns, kuru līdz šim 
veidoja 21 Latgales pašvaldību vadī-
tāji un deputāti – pa vienam pašval-
dību izvirzītam pārstāvim no katras 
Latgales plānošanas reģionā ietilp-

stošās pašvaldības.
Administratīvi teritoriālās refor-

mas (ATR) rezultātā, Latgalē paš-
valdību skaits samazinājās no 21 uz 
9. Latvijā kopumā pēc 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanām līdzšinējo 119 
vietējo pašvaldību vietā ir 43.  To 
paredz Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums, kas spēkā 
stājies 2020. gada 23. jūnijā. Ņemot 
vērā, ka jaunās pašvaldību domes 
darbu uzsākušas jūlijā, tās vēl nav 
deleģējušas savus jaunievēlētos pār-
stāvjus darbam LPRAP, tādēļ darbu 
līdz 9. augustam, kad kopā pulcēsies 
jaunais Padomes sastāvs, pilda līdz-

šinējais sasaukums.
Klātesot LPRAM locekļiem Gunā-

ram Upeniekam,  Sergejam Maksimo-
vam, Jānim Lāčplēsim, Aleksandram 
Bartaševičam, Jurim Butēvi-
cam, Sarmītei Taborei, Aivaram Trū-
lim, Arvīdam Kucinam, Stefanam 
Rāznam, Inārai Silickai, Andrim 
Vaivodam, Edgaram Mekšam, Pē-
terim Rožinskim un Sandrai Kap-
teinei, darba kārtībā tika izskatīti 
vairāki jautājumi, no kuriem nozī-
mīgākie bija veltīti dokumentācijas 
pilnveidošanai: Latgales plānošanas 
reģiona nolikuma apstiprināšanai 
un  Latgales speciālās ekonomiskās 

zonas nolikuma grozījumiem.
Sēdes noslēgumā Latgales plāno-

šanas reģiona administrācija visiem 
LPRAP locekļiem pasniedza pateicī-
bas rakstus par nozīmīgu ieguldīju-
mu Latgales reģiona izaugsmes veici-
nāšanā un godprātīgu darbu Latgales 
plānošanas reģiona Attīstības pado-
mē.

Oskars Zuģickis,
 LPR sabiedrisko attiecību speciālists
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 Stipro dzimtu stāsts Skrindu dzimtas muzejā 
Skrindu dzimtas muzejā Vabolē at-

klāta neparasta izstāde, kas stāsta 
par  plašo Vingru un Ritiņu dzimtu 
un tās prasmīgajiem amatniekiem.  

Izstādes autore ir bijusī Vaboles pa-
gasta iedzīvotāja Lūcija Apele, kura 
strādā par latviešu valodas skolotāju 
Jelgavā. Doma par izstādi nākusi ne-
gaidīti un izvērtusies par aizraujošu 
piedzīvojumu, pētot savas dzimtas 
saknes. Arvien nāk klajā jaunas at-
klāsmes, kas mudina turpināt iesāk-
to.  

Lūcija stāsta, ka pavasarī veido-
jot stundas latviešu valodā 7. klasei, 
projektā “Tava klase” fi lmējusi siže-
tu Skrindu dzimtas muzejā, kur re-
dzējusi austas segas, dvieļus, rišeljē 
un citus rokdarbus. Dzimtās puses 
sajūta likusi atcerēties, ka arī pašas 
mamma bija audēja. “Gribējām dāvi-
nāt kādu segu muzejam, bet muzeja 
vadītāja Anna Lazdāne mums teica, 
ka varam sarīkot izstādi,” stāsta Lū-
cija.  

Tas bijis impulss veidot ne tikai 
savas mammas rokdarbu izstādi, bet 
apzināt visu plašo dzimtu, kurā visos 
laikos bijušas izcilas rokdarbnieces 
un amatnieki. Pateicoties radu at-
saucībai, izdevies savākt pāri simts 
eksponātiem, kurus var aplūkot iz-
stādē. Kopumā tie ir 28 autoru dar-
bi – daudzveidīgās tehnikās darināti 
rokdarbi, kā arī dažādu arodu darba 
piederumi.  

“Vingru un Ritiņu rados ir ļoti spē-
cīgi izteikta lauku amatnieku pras-
me, gan audēji, gan kokapstrāde, gan 
kalšana un metālapstrāde, kulināri-
ja, dažāda veida rokdarbi, biškopība, 
lopkopība un dārzkopība – visas tās 
prasmes, kuras pieprata tā laika cil-
vēki. Un kā tilts cauri paaudzēm šeit 
ir izvietoti darbiņi no 19. gadsimta 
sākuma līdz pat mūsdienām. Dažu 
darbu autori ir 4 un 5 gadus veci bēr-
ni,” stāsta Lūcija Apele. 

Pašai Lūcijai ir tuvi dažādi rokdar-
bi, jo īpaši izšūšana un adīšana. Iz-
stādē var aplūkot viņas šūstīto glez-
nu “Svētais vakarēdiens” un izšūtu 
blūzi, taču lielākoties te dominē viņas 
mammas un vecmammas rokdarbi.  

Arī Lūcijas piecus gadus vecā mei-
tiņa Anna sarūpējusi eksponātu iz-
stādei – zīmējumu “Kafi jas krūze ar 
dūmiem”.  

Reizē ar radu prasmju apkopoša-
nu izdevies paveikt vērienīgu darbu, 
proti, izzināt savas dzimtas saknes 
un izveidot trīs dzimtas kokus, darbs 
pie kuru papildināšanas vēl turpinā-
sies. Lūcija Apele ir pateicīga visiem, 
kas atbalstīja izstādes veidošanu. 
Vingru dzimtas pārstāve Eva Bičkov-
ska jau iepriekš bija izveidojusi savas 
dzimtas - Vingru un Kursišu dzim-
tas koku, bet trešais - Kuciņu-Ritiņu 
dzimtas koks tika izveidots tieši uz 
izstādi. Pētot radu rakstus, Lūcija 
atklājusi daudz interesanta par savu 
dzimtu. Līdz šim viņa domājusi, ka 
vecvectēvam bijuši pieci bērni, taču 
atklājies, ka ģimenē bijuši deviņi bēr-
ni, no kuriem divi krituši karā, bet 
divi pašlaik dzīvo ārzemēs. Lūcija arī 
atklājusi, ka viens no vecvectēva brā-
ļiem Onuprijs izaudzinājis audžudēlu 
Juri Ritiņu, kurš vēlāk kļuva par Rī-
gas domes priekšsēdētāja vietnieku.  

kiem nav bijis tādas tehnikas kā 
mūsdienās, taču lauki bija jāap-
strādā, tāpēc kalēja amats bijis ļoti 
pieprasīts. “Vajadzēja taisīt arklus, 
pluškas, trapakus jeb kultivatorus, 
ecēšas, tāpēc vietējie ļaudis nāca pie 
kalējiem – tēva un dēla, lai viņi meis-
taro. Un tā viņi meistaroja,” stāsta 
Agnese Gronska. Daudzi tēva meis-
tarotie lauksaimniecības rīki sagla-
bājušies līdz mūsdienām un ir darba 
kārtībā, vienīgi neviens vairs mūs-
dienās ar zirgu lauku neapstrādā, arī 
zirgu apkārtnē vairs neesot.   

Agneses tēvs taisījis pakavus un 
apkalis zirgus, izgatavojis metāla 
svečturus ar 18 žuburiem, kas tolaik 
bijuši lielā modē uz pilngadības svēt-
kiem. No tēva par piemiņu palikusi 
viņa darba rīku kaste. 

Arī pati smēde vēl esot saglabāju-
sies, taču neviens no trim Agneses 
dēliem un mazdēliem neizrādot inte-
resi par kalēja arodu. Agneses māte 
nodarbojusies ar biškopību, bijusi 
laba saimniece un visā apkārtnē ievē-
rojama maizes cepēja, pie kuras pēc 
maizes nāca visi kaimiņi un radi.  

Agnese savulaik izmācījusies par 
daiļdārznieci, apguva fl oristiku un 
dažādus rokdarbus, bet pašlaik ar 
māsu saimnieko dzimtas mājās, cen-
šoties turēt godā savu senču darinā-
tās lietas. 

No Plašās Vingru dzimtas nāk arī 
daugavpiliete Ināra Faibuševiča. Lai 
arī viņa saviem vecākiem bija vienīgā 
meita, taču bērnību pavadījusi kuplā 
māsīcu un brālēnu pulkā un nevienu 
brīdi nav jutusies viena. Ināra stāsta, 
ka viņu dzimtā pieņemts radiem ci-
tam citu atbalstīt grūtā brīdī un būt 
kopā dažādos svētkos. Arī prasmīgu 
rokdarbnieču dzimtā nav trūcis. Inā-
ra atceras savu tanti Nelliju, kura bi-
jusi ļoti laba šuvēja un apšuvusi visus 
radus. “Mums bija viss, sākot no klei-
tiņām un beidzot ar mēteļiem. Tante 
brauca no Rīgas, un tad tika atklāta 
liela darbnīca, kur viņa darbojās il-
gāk kā mēnesi, katram radam bija ie-
dalīta sava diena, kad nākt mērīties 
un šūties. Tante visus Latgales radus 
apšuva, vienmēr bijām sapucēti. Un 
mums, visām māsīcām, bija vienādas 
kleitas sašūtas,” stāsta Ināra. Savas 
tantes iespaidā arī Ināra iemācījusies 
šūt un šo tradīciju turpina. Ar lielu 
sirsnību viņa stāsta par saviem vec-
vecākiem, kas izaudzinājuši un izsko-
lojuši kuplu bērnu pulciņu, apstrādā-
ja zemi un kopa savu saimniecību. 
Par to viņas vecmāmiņa savulaik ap-
balvota ar ordeni “Māte varone”. Zī-
mīgs fakts dzimtas vēsturē esot tas, 
ka viņas vecvecāki bija pirmais pāris, 
kas tika salaulāts tikko uzbūvētajā 
Līksnas katoļu baznīcā.

Izstāde “No Vingru un Ritiņu pūra 
lādes – dzimtu stāsts” būs skatāma 

Skrindu dzimtas muzejā līdz gada 
beigām. 

 Inese Minova

“Mūsu dzimtā ir arī Mākslas aka-
dēmijas lektors, profesors, kultūras 
un reliģijas pētnieks, dziesmusvētku 
virsdiriģents Andrejs Mūrnieks. Pie-
daloties dziesmusvētkos un dziedot 
dažādos kolektīvos, mani no sirds 
aizkustināja viņa attieksme pret 
šiem svētkiem, pret izpildītājiem kā 
tādiem. Viņš savu dziesmu vienmēr 
diriģēja baltos cimdos,” atceras Lūci-
ja.   

Veidojot dzimtas kokus, ir izdevies 
rast atbildes uz daudziem jautāju-
miem, taču vēl esot daudz nezināmā, 
ko nāksies izpētīt. “Kuciņu-Ritiņu 

dzimtas koks ir pusceļā. Mēs turpinā-
sim darbu, varbūt to pabeigsim digi-
tālā variantā, jo šobrīd viss ir zīmēts 
un rakstīts ar roku,” saka Lūcija.  

Izstādes atklāšanā piedalījās vai-
rāki plašās dzimtas pārstāvji, kuri 
dalījās katrs savā stāstā un atmiņās. 
Agneses Gronskas mamma Leonora 
Ritiņa jaunībā iemācījusies veidot 
dažādus rokdarbus, bijusi laba šu-
vēja. Savulaik apprecējusies ar Līks-
nas pagasta puisi Staņislavu Suseju, 
kura dzimtā lielā cieņā bijis kalēja 
arods. 

Agnese stāsta, ka agrāk zemnie-

Agnese Gronska

Lūcija Apele
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 Vecsalienas muižas pilī atklāta mākslas plenēra darbu izstāde
Vecsalienas pagastā gleznainajā 

Vecsalienas muižas pilī atklāta māks-
las plenēra darbu izstāde “Cauri gad-
simtiem”. Pasākuma apmeklētājiem 
bija iespēja radošā atmosfērā aplūkot 
plenēra laikā tapušos mākslas darbus, 
cienājoties ar gardu saldējumu un bau-
dot džeza mūziku Daugavpils Teātra 
solistes Lidijas Breskas izpildījumā. 
Ikviens varēja sev izgatavot piemiņas 
suvenīru -  magnētu ar izstādes darbu 
reprodukcijām, bet pašiem mazāka-
jiem izstādes apmeklētajiem tika pie-
dāvātas āra spēles.  

Plenērā piedalījās 16 mākslinieki 
no dažādām Latvijas pilsētām un pat 
no ASV Gleznotāju apvienība V.I.V.A. 
(Ilze Griezāne, Vija Stupāne, Agra 
Ritiņa), mākslinieki no Daugavpils 
Jelena Ondzule, Alina Petkune, Na-
taļja Krjukova, Viktorija Lavrenko un 
Stanislavs Lifars, Līvānu mākslinieki 
Svetlana un Mihails Kuļgajevi, Rīgas 
mākslinieki Aivis Pīzels, Dārta Hapa-
nioneka, Maija Bērziņa, Zane Bērziņa, 
kā arī māksliniece no ASV Inga Strau-
se Godejorde. 

Plenēra dalībnieki apmeklēja Vecsa-
lienas pili, Lielbornes muižu un citas 
skaistas vietas novadā, kur smēlās ie-
dvesmu saviem darbiem. Plenēra laikā 
tapa 52 mākslas darbi dažādās tehni-
kās. 

Ik gadu plenērā piedalās māksliniece 
Svetlana Kuļgajeva kopā ar savu vīru 
mākslinieku Mihailu. Svetlana darbo-
jas dažādos mākslas virzienos, veido 
arī grafi kas un skulptūras. Šajā plenē-
rā viņa uzgleznojusi vienu darbu eļļas 
tehnikā.

“Esmu profesionāls mākslinieks, pie-
dalos šajā plenērā, jo gleznošana ir vai-
rāk kā vaļasprieks. Man šeit vislabāk 
patīk pati atmosfēra. Te var satikt ļoti 
interesantu publiku, mīļus cilvēkus,” 
saka Svetlana. Vecāku pēdās gājusi arī 
viņas meita, šī pasākuma organizato-

re Jeļena Ondzule, kura pati ik gadu 
piedalās plenērā un jau ir izveidojusi 
vairākas savu darbu izstādes. 

Vistālāko ceļu uz plenēru mēroja 
Inga Strause Godejorde, kura ieradu-
sies šurp no Amerikas, lai apciemotu 
savu dzimto Rēzekni un draugus, bet 
pie viena arī piedalījās mākslas plenē-
rā. Ingas darbi ir atšķirīgi, jo tie ir vei-
doti uz zīda. Māksliniece centusies uz 
zīda attēlot iespaidus, kas gūti, apmek-
lējot vairākas vietas novadā. “Plenērs 
bija ļoti skaists, draudzīga un jauka 
atmosfēra, bija ļoti labs laiks, viss bija 
ļoti labi noorganizēts, paldies organi-
zatorei Jeļenai. Patika tas, ka katram 
māksliniekam ir cits stils, katrs glezno 
no sava skatupunkta, katram iznāca 
kaut kas savs, skaists un vienreizējs,” 
teic Inga. 

Viena no plenēra dalībniecēm māks-
liniece Alina Petkune uzdāvināja Vec-
salienas muižai savu gleznu, kuru 
veidojusi pagājušā gada plenērā, ie-
dvesmojoties no stāsta par muižas 
baronu fon Hānu, kurs apņēmis sievu 
pret vecāku gribu. Šī glezna turpmāk 
atradīsies barona bijušajā kabinetā.   

Aizkustinošajam barona mīlas stās-
tam veltīta arī pasaka, kuras autore ir 
Jeļena Jonāne. Pasākuma apmeklētā-
jiem bija iespēja pirmajiem dzirdēt šo 
pasaku Jeļenas Ondzules izpildījumā. 
Tajā pieminēts kāds neparasts koks, 
kas aug pils parkā. Jeļenai Ondzulei ir 
iecere uzrunāt māksliniekus, kas šajā 
kokā varētu izveidot elfu pilsētiņu. 

Plenēra un konkursa darbus būs ie-
spējams apskatīt līdz 30. augustam 
Vecsalienas muižas pilī, savukārt 
pils parkā var aplūkot jūnijā plenērā 
“Māksla dabā” veidotos darbus – glez-
nojumus uz kokiem.

Inese Minova

Vabolē skanēja un ziedēja Annas diena

26. jūlijā visā Latvijā tiek suminātas 
Annas. Vaboles pagastā Annas diena 
īpaši tiek svinēta jau vairāk nekā 20 
gadus. Izņēmums nebija arī šis gads, 
tiesa, ņemot vērā esošo epidemioloģis-
ko situāciju, aicināt kuplā skaitā pasā-
kuma viesus nebija iespējas.  

Tradicionāla šo svētku rota pagastā 
ir krāšņa ziedu izstāde. Dažādas zie-
du kompozīcijas pie pagasta kultūras 
nama priecē ikvienu pagasta iedzīvotā-
ju un viesi. 

Vaboles Kultūras nama direktore 
Vija Pabērze pastāstīja, ka Vabolē 
pirms daudziem gadiem dzīvoja 36 
Annas, viņas tika pulcinātas kā saim-
nieces. Pamazām pasākums kļuva par 
tradīciju ar skaistu ziedu izstādi “Ziedi 
no Annas dārza”, bet saimnieces pasā-
kuma norises vietā no dažādiem pro-
duktiem gatavoja cienastu. Diemžēl 
pašlaik saimnieču publiska rosīšanās 
vēl nav atļauta, toties ziedu Annas die-
nā gan netrūka. Tie sarūpēti no 17 Va-

boles iedzīvotāju dārziem.
Šogad pasākums papildināts ar An-

nas dienas stidziņu, kurā varēja satikt 
Augšdaugavas novada etnogrāfi sko 
ansambli “Vabaļis”, folkloras kopas 
“Kolupkas”, “Speiga” un “Atzola”, kā 
arī Preiļu novada folkloras kopu “Nak-
tineica”, kas visām Annām veltīja mu-
zikālu sveicienu. “Šī folkloras taciņa 
sasaucas ar mūsu novada folkloras 
kopu sadziedāšanās pasākumu, kas 
vairākkārt tika pārcelts, bet šodien 

mēs tādā veidā satiekamies parkā uz 
stidziņas,” teic Vija Pabērze. 

Vaboles muižas parkā var aplūkot 
arī brīvdabas fotoizstādi, kas veltīta 
Vaboles pagasta etnogrāfi ska ansam-
bļa “Vabaļis” 15 gadu jubilejai. 

Inese Minova

Jelena Ondzule,

Inga Strause Godejorde
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Daugavas lokos norisinājās aizraujošs vasaras piedzīvojums – “Tūrisma triatlons 2021” 
1. augustā Dabas parkā “Daugavas 

loki” Augšdaugavas novada Naujenes 
pagastā, Slutišķu un Dileviču ciemu 
teritorijā, norisinājās ikgadējais Tūris-
ma triatlons, kuru organizē pašvaldī-
bas aģentūra “TAKA”.

Šogad pasākums nebija balstīts uz 
sacensībām, bet gan uz vērīgumu, at-
jautību, dabas baudīšanu un Augšdau-
gavas novada plašo tūrisma iespēju 
iepazīšanu. Pasākuma mērķis ir po-
pularizēt aktīvu dzīvesveidu, atpūtu 
pie dabas, kā arī popularizēt vienu no 
skaistākajiem upes posmiem, kur arī 
notika Tūrisma triatlons.

Ļauties aizraujošajam vasaras pie-
dzīvojumam ieradās 14 komandas, to-
starp dalībnieki ne tikai no Daugavpils 
un Augšdaugavas novada, bet arī no 
Rīgas, Ventspils, Ādažiem un pat no 
Vācijas. Ļoti priecē tas, ka dalībnieki 
pārstāvēja dažādas vecuma grupas. 
Jaunākajam dalībniekam Jegoram 
Karpovam ir 5 gadi, savukārt vecāka-
jam dalībniekam Romānam Saušam 
- 87.

Tūrisma triatlona trase tika iedalīta 
trijos posmos. Starts tika dots gleznai-
nā kempingā “Daugavas lokos”, kur 
dalībnieki, kuriem nebija savu velo-
sipēdu vai laivu, varēja tās iznomāt. 

dām izlozes veidā par uzvarētāju tika 
pasludināta komanda “Ohaio”, kurā 
startēja Kristiāna Siliņa un Zanda Li-
sovska. Vēlreiz sirsnīgi sveicam meite-
nes ar godam nopelnītu uzvaru! Dalīb-
nieces saņēma īpašu piemiņas balvu 
– stilizētu koka pulksteni, kuru izga-
tavoja darbnīca “Urtawood” Pilskalnes 
pagastā. Darbnīcas īpašnieki arī veik-
smīgi piedalās tūrisma apritē, ir izvei-
dojuši savu darinājumu veikalu, kā arī 
piedāvā personalizētu koka priekšme-
tu izgatavošanas meistarklases, koku 
atpazīšanas viktorīnas un ekskursijas 
pa darbnīcu. 

Arī pārējie pasākuma dalībnieki sa-
ņēma nelielas piemiņas balvas. Noslē-
gumā svaigā gaisā pēc aktīvas dienas 
un piedzīvojumiem tika baudīta garda 
putra, kuru sagatavoja kafejnīca “Bal-
tais krogs”.

Pats svarīgākais un patīkamākais 
ir dzirdēt pozitīvas atsauksmes no da-
lībniekiem un lielu vēlmi piedalīties 
Tūrisma triatlonā arī nākošgad. Pal-
dies visiem par lielisku noskaņojumu, 
cīņassparu, neatlaidību un draudzīgu-
mu! Tiksimies nākošgad!

Pašvaldības aģentūra “TAKA”

Skrudalienas pagastā veiksmīgi realizēts sporta un atpūtas dienas nometnes projekts  „Kopā jautrāk!”
No 26. līdz 30. jūlijam biedrība “Si-

lenes stariņi” organizēja bērnu dienas 
nometni „Kopā jautrāk!” daudzfunkcio-
nālajā centrā, ko vadīja Ināra Lapkov-
ska un brīvprātīgie jaunieši. Nometne 
tika organizēta Augšdaugavas novada 
bērnu un jauniešu nometņu organi-
zēšanas Covid-19 pandēmijas radītās 
krīzes seku mazināšanas projektu 
konkursa ietvaros, kopējās izmaksas - 
1235 eiro. 

Projektā piedalījās 12 Augšdauga-
vas novada bērni vecumā no 7 līdz 12 
gadiem. Īpaša uzmanība tika veltīta 
bērniem no sociālā riska grupām, maz-
nodrošinātām un daudzbērnu ģime-
nēm. Projekta mērķis bija organizēt 
Augšdaugavas novada bērniem lietde-
rīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, 
lai, darbojoties neformālos apstākļos, 
bērni kļūtu saliedētāki, apgūtu jaunas 
iemaņas un prasmes, kas palīdzēs vi-
ņiem pārvarēt ar Covid-19 pandēmiju 
saistītās krīzes sekas un uzlabot vese-
lību. Saskaņa ar projekta vadlīnijām 
bērniem tika organizēta aktīva brīvā 
laika pavadīšana, dažādas sporta un 

tūrisma nodarbības, atraktīvas spēles 
”Jautrās stafetes”, „Veiklība un dros-
me”, ”Tūrista prasmes”, “Jautrs kuģis”, 
„Kapteinis nāk! Mierā!”, „Apslēptās 
mantas meklēšana”. Visas nodarbības 
tika organizētas svaigā gaisā, ņemot 
vērā dalībnieku vecumu, nodarbību 
ilgums nepārsniedza 30 minūtes. No-

darbības iemācīja bērniem spēlēt pāros 
un grupās, ievērot spēles noteikumus.

Bērniem ļoti patika darboties radoša-
jās darbnīcās “Atstarotāja izgatavoša-
na” ,“Vēja rādītājs”, “Trauku rotāšana” 
un „Koka krelles”. Bet laboratorijas un 
eksperimentu darbnīca, kur tika iz-
mantotas praktiskas pētīšanas meto-

des, izraisīja sajūsmu. Tika organizēti 
izklaides braucieni uz “ROXY” centru 
un minizoodārzu “Raptors Park”.  

Atraktīvo spēļu “Latvija”, “Latvijas 
valsts simboli”, „Mūsu zaļās pēdas ze-
mei” un bibliotēkas organizētās spē-
les “Grāmatu draugs” laikā bērni pa-
plašināja zināšanas par Latvijas un 
Augšdaugavas novada vēsturi, ģeogrā-
fi ju, kultūru un personībām, deva bēr-
niem iespēju apgūt jaunas prasmes un 
attīstīt savas spējas un talantus, kas 
kopumā palīdzēja novērst akadēmisko 
zināšanu nepilnības, kas radušās attā-
lināta mācību procesa rezultātā. 

Piedalīšanās nometnē deva bērniem 
iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, 
attīstīt savas prasmes, pilnveidot zinā-
šanas un radošumu, iemācīja emocio-
nāli atbalstīt citus, pareizi veidot attie-
cības ar saviem vienaudžiem, strādāt 
komandā. 

Sofi ja Mole
Daudzfunkcionālā centra 

"Skrudaliena" vadītāja

Dalībnieki laivoja, brauca ar velosipē-
du un soļoja. Sacensības nebija uz āt-
rumu, bet bija nepieciešams iekļauties 
trijās stundās. Pats interesantākais 
uzdevums izrādījās foto orientēšanās 
- gan peldot ar laivu, gan braucot ar 
velo, dalībnieki meklēja dažādas vietas 
un objektus. Tiem tika sagatavoti un 
piedāvāti 12 attēli jeb kontrolpunkti, 
kurus vajadzēja sastapt, ieraudzīt un 

nofotografēt. Galvenais uzdevums bija 
vērīgums un atjautība.

Priecēja saulainais laiks, un, neska-
toties uz stipru pretvēju, laivojot pa 
Daugavu ar kajaku, visi dalībnieki 
lieliski tika galā ar uzdevumiem, un 
visi piedzīvojuma posmi tika veiksmīgi 
pārvarēti. Kopumā sešām komandām 
izdevās atrast un piefi ksēt visus 12 
kontrolpunktus, tāpēc no šīm koman-
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Medumu pagasta iedzīvotāja Marija Pukinska svin 102. dzimšanas dienu
2. augustā savu 102. dzimšanas dienu 

nosvinēja Medumu pagasta iedzīvotāja 
Marija Pukinska.  Sveikt jubilāri ieradās 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevs-
kis, Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja Vija 
Sibirceva un Medumu pagasta pārvaldes 
vadītājs Nikolajs Poltavecs, novēlot Marijai 
stipru veselību un vēl ilgus dzīves gadus.

Marija piedzima Krievijā, Omskas pilsētā 
1919. gadā, laikā, kad viņas ģimene atradās 
bēgļu gaitās.  Ģimene diezgan ātri atgriezās 
Latvijā un palika dzīvot Medumu pagas-
tā. Jau no sešu gadu vecuma mazā Marija 
ganīja govis. Vēlāk daudzi gadi tika veltīti 
darbam kolhozā un sovhozā. Lai pabarotu 
kuplo ģimeni, turējusi lopus un kopa dārzu. 
Nav izticis arī bez smagiem pārdzīvojumiem 
– 25 gadu vecumā gāja bojā Marijas meita, 
arī viens no dēliem jau ir aizsaulē. Arī pati 
Marija piedzīvoja divus infarktus. 

Vasarā Marija dzīvo kopā ar meitu mājā 
Medumos, bet ziemā dzīvoklī Daugavpilī, jo 
māju ir grūti piekurināt. Sirmgalve savos 
gados cenšas patstāvīgi pārvietoties, soļot 
un būt aktīva.  Kad spēku bija vairāk, Ma-
rijai patika dejot. Meita stāsta, ka Marijas 
vectēvs arī bija ilgdzīvotājs - nodzīvojis līdz 
110 gadu vecumam. 

Marijas kundze atbalstu meklē Dievā un 
bērnos. Viņa piedalījās arī Medumu baznī-
cas celšanā. Marijas Pukinskas lielā bagātī-
ba ir viņas kuplā ģimene - 5 bērni, 10 maz-
bērni un 13 mazmazbērni. 

Dainis Bitiņš

Norisinājās pirmās Mājas kafejnīcu dienas Kalkūnē 

24. jūlijā Kalkūnes jaunajā kultūrvietā “August 
Platz” norisinājās Mājas kafejnīcu dienas. Tas ir pa-
sākums, kurā saimnieces vilināja viesus ar mājas 
receptēm. Apmeklētāji varēja iepazīties ar tradicio-
nālām latviešu, latgaliešu, lietuviešu, krievu un pat 
turku receptēm. Pasākuma galvenā idejas virzītāja 
Sventlana Smirnova šo vietu redz kā ģimenes atpū-
tas centru, kur var lietderīgi pavadīt laiku un no aug-
stienes baudīt skaisto panorāmas skatu uz pilsētu. 
Viņa vēlas, lai vietējie uzzina savas dzimtās vietas 
vēsturi un biežāk sanāk kopā.

Šāda veida pasākums Kalkūnē norisinājās pirmo 
reizi, taču apmeklētāju skaits jau bija pietiekoši liels. 
Apmeklētāji visas dienas laikā veselām ģimenēm de-
vās uz bijušās muižas teritoriju, lai izbaudītu lielisko 
laiku, nogaršotu saimnieču gardumus un jautri pa-
vadītu laiku.

Pie ieejas viesus sagaidīja pati Svetlana ar mini-
ceptuvi, kur viņa gatavo skursteņkūkas. Šī ēdiena 
tradīcijas nāk no Ungārijas, Rumānijas un Čehijas. 
Ideja par šīs vietas attīstību viņai ienāca prātā jau 
pirms trim gadiem, kad muižas apkārtnes izskats 

bija bēdīgs. Bet tagad viesiem pat ir iespēja pieteik-
ties ekskursijām, lai ne tikai izbaudītu ēdienus, bet 
arī uzzinātu daudz interesantu faktu par šo vēstures 
notikumiem bagāto vietu.

Bijušā staļļa teritoriju Svetlanas ģimene nomā 
no privātīpašnieka. Pašu spēkiem tā tika iztīrīta no 
gružiem, par projekta līdzekļiem izveidoja tualetes, 
nelielu āra lapeni un vagoniņu, kur var pārģērbties 
viesmākslinieki. Caur LAD projektu iegādājās dārza 
mēbeles un virtuves aprīkojumu.

Mājas kafejnīcu dienās piedalījās arī Kalkūnes 
pagasta saimniece Jolanta Bāra. Viņa viesiem pie-
dāvāja “Kalkūnu tēju pret slinkumu”. Tās sastāvā ir 
naktssveces ziedi, kuri pēc Ziemeļamerikas indiāņu 
ticējumiem palīdz pret slinkumu un resnumu. Tējas 
sastāvā ir arī aveņu lapas, muskatsalvija, upeņu la-
pas, u.c. augi, tādēļ to droši var saukt arī par veselī-
bas tēju. Tāpat tika piedāvāta “Maršala Makdonalda 
zivju zupa”. Nosaukums ir cēlies no franču karaspē-
ka, kurš kādreiz ir stāvējis pie Kalkūnes 19. gadsim-
ta sākumā. To vadīja Maršals Makdonalds. Nostāsti 
vēsta, ka franču karaspēks vārīja zupu no Kalkūnes 

apkārtnē noķertajām zivīm (zivju zupas galvenās sa-
stāvdaļas – plaudis un līņi).

Saimniece Vineta no Naujenes kopā ar vīru, kurš 
ir dzimis Turcijā, klātesošajiem stāstīja par turku 
ēdienu īpatnībām. Apmeklētājus viņi pārsteidza ar 
jēra gaļas sīpolu zupu (Soğan Çorbası), kas Turcijā ir 
ļoti populāra tieši ziemas periodā, lai nesaaukstētos 
un nesaslimtu. Darbīgajai ģimenei Naujenes pagas-
tā pieder arī saimniecība – paipalas, kazas, fazāni, 
vistas, arī zvērudārzs.

Cita saimniece viesiem piedāvāja gardos leišu ce-
pelīnus ar sīpolu mērci, vecticībnieku draņikus, pe-
lēkos zirņus, siļķi kažokā.

Pasākuma galvenā organizatore Svetlana skaidro, 
ka viņa vēl vērtēs, vai pasākums bija pietiekoši pie-
prasīts, un tad septembrī vai tālākā nākotnē līdzīgi 
festivāli varētu atkārtoties.

Dainis Bitiņš
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Par fi tosanitāro pasākumu piemērošanu 
P ilskalnes rādiusā

Valsts augu aizsardzības dienesta
Latgales reģionālās nodaļas lēmuma Nr. 28-14.31/21 izraksts

2021. gada 15. jūlijā
Par fi tosanitāro pasākumu piemērošanu

Sakarā ar [..] piederošajā piemājas dārzā Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, 
Augšdaugavas novadā konstatēto augu karantīnas organismu – bakteriālo iede-
gu Erwinia amylovora (turpmāk – bakteriālā iedega) nosaku:

1. Par bakteriālās iedegas Erwinia amylovora buferzonu 3 km rādiusā teritori-
ju, kas norādīta lēmuma 2. pielikumā;

2. Bakteriālās iedegas saimniekaugu (bumbieres (Pyrus L.), ābeles (Ma-
lus Mill.), pīlādžu (Sorbus L.), klintenes (Cotoneaster Ehrh.) u. c.) ziedēšanas 
periodā un vismaz divas nedēļas pēc augu ziedēšanas beigām aizliegts pārvie-
tot bišu stropus no bakteriālo iedegu buferzonas un vest bišu stropus bakteriālo 
iedegu buferzonā.

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas, ie-

sniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas depar-
tamenta direktorei Gunitai Šķupelei Lielvārdes ielā 36, Rīgā. Saskaņā ar Augu 
aizsardzības likuma 4. panta desmito daļu iesnieguma iesniegšana augstākai 
iestādei, lai apstrīdētu lēmumu par fi tosanitāro pasākumu piemērošanu, neap-
tur šā lēmuma darbību.

V. Putniņa,
 Latgales reģionālās nodaļas vadītāja

Uzlabos IPĪV “Višķi” 
ēku un atjaunos inženiertīklus

15. jūlija Augšdaugavas novada do-
mes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt 
pašvaldības investīciju projektu “Dau-
gavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV 
“Višķi” ēkas un inženiertīklu vienkār-
šotā atjaunošana”. 

Būvniecības izmaksas būvdarbiem 
sastāda 603 892 eiro, no kuriem 2021. 
gada būvniecības izmaksām tiks ņemts 
aizņēmums 400 000 eiro apmērā, savu-
kārt 2022. gadā atlikušos darbus segs 
no pašvaldības līdzekļiem uz kopējo 
summu 203 893 eiro. 

Investīciju projekta mērķis ir uzla-
bot Daugavpils Būvniecības tehniku-
ma izglītības programmas īstenošanas 
vietas “Višķi” mācību un fi zisko vidi, 
nodrošinot izglītības iestādes darbību 
atbilstoši higiēnas un ugunsdrošības 
vajadzībām, stiprināt uz profesionā-
lām vērtībām veidotu izglītības sistē-
mu ar mūsdienīgu saturu un metodēm.  

Projekta ietvaros tiks veikta telpu 

grupu vienkāršota atjaunošana, iekšē-
jās elektroapgādes sistēmas pārbūve, 
automātiskās ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sistēmas 
ierīkošana, zibensaizsardzības sistē-
mas ierīkošana, jumta seguma nomai-
ņa, jumta siltināšana, siltumtrases 
pievada un siltummezgla pārbūve. 
Tādējādi tiks attīstīta izglītības infra-
struktūra.

Mācību process Višķos tiek organi-
zēts mācību korpusa ēkā, kura ir uz-
celta 1967. gadā. Ēkai, kas būvēta no 
silikātķieģeļiem, līdz šim nav veikts 
kapitālais remonts vai siltināšana. 

Profesionālā izglītības iestāde Višķos 
darbojas no 1921. gada, izglītojot au-
dzēkņus lauksaimniecības nozarē.

Dainis Bitiņš

Par izmaiņām sabiedriskā transporta maršrutos no 1. augusta
Maršruta 

nosaukums Izmaiņas no 1. augusta

Nr.5104 
Daugavpils –Višķi

     Tiks slēgti reisi:
– reiss, kas Daugavpils autoostā pirmdienās, 
otrdienās un ceturtdienās tiek uzsākts plkst.7.20 un 
18.45 (rīta reiss šobrīd tiek izpildīts no 1. septembra 
līdz 31. maijam);
– reiss, kas pieturā Višķi pirmdienās, otrdienās un 
ceturtdienās tiek uzsākts plkst.19.35.

Nr.5320 
Daugavpils–Saliena

    Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā 
darbadienās tiek uzsākts plkst.5.30.

Nr.5326 
Daugavpils–Ambeļi

    Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā 
darbadienās tiek uzsākts plkst.5.45 (reiss tiek 
izpildīts no 1. septembra līdz 31. maijam).

Nr.5573 
Daugavpils–Cirši–
Naujenes stacija

Reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts 
plkst.7.10, 9.50, 12.10, 13.55, 17.00, 18.50 un 
20.00, pieturā Cirši – plkst.10.25, 12.45, 14.30, 
16.25 un 19.20, bet pieturā Naujenes stacija – 
plkst.7.45 un 20.25, sestdienās un svētdienās vairs 
netiks izpildīts (autobuss kursēs darbadienās).

    Tiks slēgti reisi:
–  reiss, kas Daugavpils autoostā darbadienās 

tiek uzsākts plkst.5.50 un 6.30, bet katru dienu – 
plkst.21.50;

–  reiss, kas pieturā Cirši katru dienu tiek 
uzsākts plkst.21.20 un 22.20.

Nr.5575 
Daugavpils–Biķernieki

    Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā katru 
dienu tiek uzsākts plkst.5.50.

Nr.6154 
Daugavpils–Sabiedrība 
Celtnieks

Reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts 
plkst.19.20 un pieturā Sabiedrība Celtnieks – 
plkst.19.50, no pirmdienas līdz ceturtdienai vairs 
netiks izpildīts (autobuss kursēs no piektdienas 
līdz svētdienai). Reiss tiek izpildīts no 1. jūnija līdz 
31. augustam.

Nr.6157 
Daugavpils–Pastarati

    Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā 
darbadienās tiek uzsākts plkst.20.05 un pietu-
rā Pastarati – plkst.20.30.

Nr.6165 
Daugavpils–Ilūkste

Reiss, kas Ilūkstes autoostā tiek uzsākts 
plkst.6.50, 7.45, 12.05 un 18.20, bet Daugavpils 
autoostā – plkst.7.45, 9.20, 11.00 un 17.20, 
sestdienās un svētdienās vairs netiks izpildīts 
(autobuss kursēs darbadienās).
    Tiks slēgts reiss, kas Ilūkstes autoostā katru 
dienu tiek uzsākts plkst.22.05.

Nr.6169 
Daugavpils–Silene–
Šengeida

    Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā 
darbadienās tiek uzsākts plkst.6.20.

Nr.6173 
Daugavpils–Zemgale

    Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā 
darbadienās tiek uzsākts plkst.6.05.

Nr.6176 
Daugavpils–
Degtjarka

Reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts 
plkst.6.30 un pieturā Degtjarka – plkst.6.50, 
sestdienās un svētdienās vairs netiks izpildīts 
(autobuss kursēs darbadienās).
    Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā 
darbadienās tiek uzsākts plkst.6.40 (reiss tiek 
izpildīts no 15. oktobra līdz 14. aprīlim).

Nr.6177 
Daugavpils–
Matulanišķi–Demene–
Lietuvas robeža

Reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts 
plkst.12.40 un pieturā Kultūras nams – plkst.13.20, 
svētdienās vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs 
pirmdienās, trešdienās un piektdienās).

Nr.6183 
Daugavpils–Vabole–
Kalupe

Reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts 
plkst.14.30 un pieturā Kalupe – plkst.15.35, 
sestdienās un svētdienās vairs netiks izpildīts 
(autobuss kursēs darbadienās).
    Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā 
darbadienās tiek uzsākts plkst.5.20.

Nr.6187 
Daugavpils–Tabores 
ciems–Sborka

    Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā 
darbadienās tiek uzsākts plkst.6.35.

Nr.6190 
Daugavpils–Kščevo–
Bratanišķi

Reiss, kas Daugavpils autoostā trešdienās, 
piektdienās, sestdienās un svētdienās tiek uzsākts 
plkst.9.20 un 17.25, bet pieturā Bratanišķi – 
plkst.10.10 un 18.15, tiks izpildīts no 1. maija līdz 
14. oktobrim (līdz šim tika izpildīts no 15. aprīļa līdz 
14. oktobrim).

Nr.6203 
Ilūkste–Zariņi–
Bebrene

    Tiks slēgts reiss, kas Ilūkstes autoostā 
darbadienās tiek uzsākts plkst.7.20.

Nr.6295
Ilūkste–Subate

    Tiks slēgts reiss, kas Ilūkstes autoostā 
darbadienās tiek uzsākts plkst.6.00.

Nr.7543 
Daugavpils–Krāslava

    Tiks slēgts reiss, kas Krāslavas autoostā katru 
dienu tiek uzsākts plkst.13.50.
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Aktivitātes sabiedrības veselības stiprināšanai vasarā

Projekta  SAM 9.2.4.2. “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profi laksei Ilūkstes 
novadā” (ESF Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/058) 
ietvaros plānotās aktivitātes 2021.
gadā tiek īstenotas gan attālināti, gan 
arī brīvā dabā, ņemot vērā ieteikumus 
COVID-19 infekcijas izplatības iero-
bežošanai. Daudzi no plānotajiem pa-
sākumiem tiek pārcelti, bet projekta 
ietvaros plānotās aktivitātes veselības 
veicināšanai un slimību profi laksei no-
risināsies līdz 2023. gadam. 

Maija mēnesī skolēni Ilūkstes Raiņa 
vidusskolā un Bebrenes VP vidusskolā 
attālināti tikās ar psiholoģi A.Šmuksti, 
lai  apskatītu tēmas, kas ietekmē kā 
indivīda, tā arī sabiedrības veselību. 

Indivīda rakstura stiprināšanai svarī-
ga loma ceļā uz pilnvērtīgu dzīvi pēc 
iespējas mazāk saistītu ar atkarībām. 
Paralēli šai aktivitātei  Šēderē un  Pils-
kalnē divas reizes nedēļā fi zioterapei-
tes Karīnas Jadčenko vadībā notika 
aktivitāte “Vingrošana dabā”. Aktivitā-
tes laikā klātesošie dalībnieki  apguva 
pamatvingrojumus muskuļu stiepša-
nai, elpošanas un asinsrites sistēmas 
stiprināšanai, lai arī mājās, apgūdami 
pamatus, spētu pastāvīgi veltīt laiku 
vienkāršām, bet veselībai nozīmīgām 
aktivitātēm. Katrā no ciemiem notika 
12 nodarbību cikls, kura noslēgumā 
3. jūlijā notika lekcija-meistarklase 
“Uzturs – pamats veselīgam dzīves-
veidam” ,  ko vadīja uztura speciāliste 
Gundega Rudzīte-Aniščenko. 

No 5. jūlija līdz 30. jūlijam aktivitā-
te “Vingrošana dabā”  (12 nodarbības) 
notika arī Eglainē un Subatē. Gan no-
darbību dalībniekiem, gan vietējiem 

iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar ser-
tifi cētu uztura speciālistu jau augusta 
sākumā un praktiski iepazīt veselīga 
uztura pamatprincipus, to iekļaušanu 
ikdienā vienkāršā un visiem pieejamā 
veidā.

Savukārt  iedzīvotāji, kuri 2020. gadā 
Sociālajā dienestā saņēmuši peldba-
seina apmeklēšanas kuponus un nav 
tos izmantojuši, aicināti sazināties ar 
Ilūkstes sporta centra administrāciju, 
lai izmantotu peldēšanas iespējas.  

Lūdzam pievērst uzmanību, ka, 
piedaloties pasākumos iekštelpās, 
dalībniekiem jāuzrāda derīgs vak-
cinācijas, pārslimošanas vai testē-
šanas sertifi kāts, saskaņā ar 2020. 
gada 9. jūnija MK  noteikumiem 
Nr.360 (un to grozījumi).

Projekta mērķis: Uzlabot pieeja-
mību veselības veicināšanas un slimī-
bu profi lakses pakalpojumiem visiem 
Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši 

teritoriālās, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem ie-
dzīvotājiem, īstenojot novada mēroga 
pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada ie-
dzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maz-
nodrošinātās personas, bezdarbnieki, 
personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, 
kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvo-
tāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-
01.06.2023. 

Kopējās projekta izmaksas: 156 
064,00 EUR  (ESF – 85%,  Valsts bu-
džeta fi nansējums  – 15 %).

Pilnveidos Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehnisko bāzi
8. jūlijā Augšdaugavas novada paš-

valdības domes ārkārtas sēdē pieņemts 
lēmums ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
234 490 eiro apmērā investīciju pro-
jekta “Ilūkstes Raiņa vidusskolas ma-
teriāli tehniskās bāzes pilnveidošana” 
īstenošanai.

Projekta mērķis ir pilnveidot Ilūkstes 
Raiņa vidusskolas un tās fi liāļu mate-
riāltehnisko bāzi atbilstoši īstenoja-
majām izglītības programmām, no-
drošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu 
izglītības pakalpojumu veselībai dro-
šos apstākļos.

Lai tiktu nodrošināta mērķa sa-

sniegšana, Ilūkstes novada pašvaldība 
plāno veikt mācību telpu iekārtošanu, 
pilnveidošanu ar mūsdienīgu IT un 
tehnoloģiju nodrošinājumu Ilūkstes 
Raiņa vidusskolā un fi liālēs (Ilūkstē, 
Subatē). Ņemot vērā izglītojamo skaitu 
un tendences, kā arī īstenoto Adminis-
tratīvi teritoriālo reformu, kvalitatīva 
un efektīva izglītība Ilūkstes pilsētā, 
kas ir lielākā pilsēta Augšdaugavas 
novadā un lauku teritorijā (Subates 
pilsētā), arī nākotnē ieņems prioritāru 
nozīmi lauku reģionu un administratī-
vās teritorijas attīstībai.

Īstenojot investīciju projektu, 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas (Raiņa iela 
49, Ilūkste) ar tās fi liālēm (Stadiona 
iela 1, Ilūkste un Tirgus laukums, Sub-
ate) mācību telpas tiks nodrošinātas 
un pilnveidotas ar mūsdienīgu tehnis-
ko bāzi – portatīvie datori, stacionārie 
datori, mikroskopi, tāfeles ar iebū-
vētu interaktīvu displeju, projektori, 
pārvietojams auditorijas galds, u.c.). 
Kvalitatīva un mūsdienīga materiāl-
tehniskā bāze nodrošinās kvalitatīva 
izglītības pakalpojuma sniegšanu lau-
ku reģionos līdzvērtīgi izglītības iestā-
dēm valstspilsētās, sekmējot pedagogu 
darba efektivitāti un veicinot skolēnu 

motivāciju mācību procesā.
Ilūkstes Raiņa vidusskola patstā-

vīgi gada budžeta ietvaros un iespēju 
robežās līdz šim rūpējās par izglītības 
iestāžu materiāltehnisko nodrošināju-
mu, kas arī šobrīd ir nepietiekams un 
nepietiekami atbilstošs attālināta mā-
cību procesa nodrošināšanai. Iegādā-
tie materiāli, iekārtas un aprīkojums 
turpmāk tiks izmantots pamatskolas 
un vidusskolas izglītības programmu 
kvalitatīvai īstenošanai. Projekts tiks 
īstenots jau šogad. 

Inese Minova

Uzsāks Raudas internātpamatskolas likvidāciju
29. jūlija Augšdaugavas novada paš-

valdības domes sēdē deputāti atbalstīja 
priekšlikumu par Raudas internātpa-
matskolas likvidāciju un pievienošanu 
Medumu speciālajai pamatskolai.

Medumu speciālā pamatskola pār-
ņems Raudas internātpamatskolas 
tiesības, arhīvu, lietvedību, saistības, 
tostarp darba tiesiskās attiecības, mā-

cību līdzekļus, fi nanšu līdzekļus, funk-
cijas, izglītības programmu un izglīto-
jamos.

Likvidējamās Raudas internātpa-
matskolas darbiniekiem tiks izmak-
sāts atlaišanas pabalsts likumā no-
teiktajā kārtībā. Izglītojamo vecākus 
informēs par gaidāmajām izmaiņām.

Izglītības iestādes likvidācija jāpa-

beidz līdz 31. augustam. Izglītojama-
jiem ar vecāku līdzdalību tiks piedāvā-
ta iespēja turpināt mācības Medumu 
speciālajā pamatskolā, taču viņiem 
ir tiesības izvēlēties arī citu izglītības 
iestādi.

Galvenais Raudas internātpamat-
skolas slēgšanas iemesls ir izglītojamo 
skaita samazināšanās. Ja 2017./2018. 

m. g. izglītības iestādē mācījās 31 au-
dzēknis, tad 2020./2021. m.g. mācījās 
tikai 15 audzēkņi, bet uz šo mācību 
gadu tika plānoti 12 izglītojamie. 

Dainis Bitiņš

Augšdaugavas novads viens no pirmajiem paraksta memorandu par sociālā darba attīstību
Latvijas pašvaldībās nupat vē-

lētāju uzticību ir saņēmuši jauni 
deputāti, un viņu rokās tagad ir 
tiesības noteikt novada vai pilsē-
tas darbības prioritātes, varas un 
fi nansējuma sadali. 

15. jūlijā memorandu par sociālā 
darba attīstību pašvaldībās atbalstīja 
Augšdaugavas novads. Dokumentu 
domes sēdē parakstīja visi 15 jaun-
ievēlētās domes  deputāti. Līdz ar to 
Augšdaugavas novads kļuva par vie-
nu no pirmajām pašvaldībām Latvijā, 
kura pievienojās memorandam. 

Ar piedāvāto memorandu Latvijas 
pašvaldību sociālo dienestu vadītāju 
apvienība un Latvijas sociālo darbinie-
ku biedrība vēlas deputātiem atgādi-
nāt par sociālo darbu pašvaldībās un 
sociālajiem dienestiem, kuros savas 
dzīves laikā ar lielākām vai mazākām, 
vienreizējām vai ilgtermiņa vajadzī-

bām vēršas katrs ceturtais Latvijas 
iedzīvotājs. 

Latviju veido cilvēki, ikkatrs cilvēks 
ir vērtība, un sociālā darba atbalsts 
grūtā brīdī patiesībā stiprina mūs vi-
sus. Katra pašvaldība ir tik stipra, cik 
stipri ir tās cilvēki, un investīcijas cil-
vēku atbalstā šodien atmaksājas paš-
valdībai rītdien.

Sociālais darbs nav tikai pabalstu iz-
maksa vai konfl iktu risināšana nelab-
vēlīgās ģimenēs. Ar pareizo attieksmi 
un pareizo jaudu darīts sociālais darbs 
ir gan psihologa konsultācijas, gan 
karjeras konsultanta darbs, gan iz-
augsmes trenera padomi, gan fi nanšu 
plānošanas prasmju stunda. Veiksmī-
gi īstenota sociālā funkcija pašvaldībā 
nozīmē cilvēku labklājību un iespējas 
realizēt savu potenciālu, veselīgas at-
tiecības starp cilvēkiem un iedzīvotāju 
grupām, kā arī ilgtspējīgu vietējo ko-

pienu. 
Latvijas pašvaldību deputātus aici-

nāja pievienoties Memorandam par 
sociālā darba attīstību pašvaldībās, ar 
to apliecinot izpratni par sociālā darba 
un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī 
iezīmējot apņemšanās savu pilnvaru 
laikā veltīt sociālajam darbam pienācī-
gus administratīvos, fi nanšu un cilvēk-
resursus.

Memorands
par sociālā darba attīstību 

pašvaldībās
Latvijas pašvaldībām šogad ir div-

kāršs izaicinājums – gan vietvaru vē-
lēšanas, gan administratīvi teritoriālā 
reforma. Tomēr pārmaiņu laiks ir arī 
iespēju laiks, un jauno deputātu rokās 
ir veidot tādu pašvaldību, kas strādā 
cilvēku labā, īpaši mazaizsargāto iedzī-
votāju interesēs, risina sociālās problē-
mas savlaicīgi un izprot sociālā darba 

lomu kā pamatprofesiju labklājības 
jomā.

Reformas ietvaros mainoties sociālo 
dienestu struktūrai un sociālā dar-
ba organizācijas principiem, ikvienas 
pašvaldības sociālajam dienestam ir 
jāvirzās uz tāda atbalsta izveidi, kura 
centrā ir katra sociālā dienesta klienta 
vajadzības, potenciāls un pašnoteikša-
nās tiesības.

Demogrāfi sko izaicinājumu apstāk-
ļos ikvienas pašvaldības lielākais kapi-
tāls ir cilvēki – arī tie, kuriem šobrīd 
ir nepieciešams sabiedrības atbalsts. 
Katrs, kam ar sociālā dienesta palīdzī-
bu izdodas īstenot savas iespējas un 
atgriezties aktīvā darba un sociālajā 
apritē, turpmāk nes labumu visai ko-
pienai, novadam, pilsētai un valstij.

Divas lielākās Latvijas sociālos dar-
biniekus apvienojošās nevalstiskās 
organizācijas – Latvijas Pašvaldību 
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sociālo dienestu vadītāju apvienība un 
Latvijas sociālo darbinieku biedrība – 
aicina pašvaldību deputātus paraks-
tīt Memorandu par sociālā darba 
attīstību pašvaldībās, ar to aplieci-
not vēlmi izprast sociālā darba nozīmi 
un gatavību pilnveidot sociālās funkci-
jas īstenošanu savā pašvaldībā.

Parakstot šo memorandu, paš-
valdības deputāti apņemas savu 
pilnvaru laikā:

- atvēlēt sociālajam dienes-
tam pietiekamus administratīvos, 
fi nanšu un cilvēkresursus, kā arī 

iesaistīt sociālo dienestu pašval-
dības attīstības un pakalpojumu 
plānošanā,

- sadarbībā ar novada sociālā 
dienesta vadību attīstīt sociālo 
darbinieku zināšanas un pras-
mes, paredzēt viņu ieguldītajam 
atbilstošu samaksu, rūpēties par 
mūsdienīgu darba vidi sociālajam 
dienestam un telpām, kurās tiek 
ievērotas gan sociālo darbinieku, 
gan sociālā dienesta klientu vaja-
dzības,

- nodrošināt savlaicīgu, piln-
vērtīgu un sistēmisku pašvaldības 
vadības un iesaistīto institūciju 
visu līmeņu sadarbību ar sociālo 
dienestu, īpaši veselības aprūpes, 
izglītības, nodarbinātības un sa-
biedriskās kārtības sargāšanas 
jomās.

Latvijai ir svarīgas rūpnīcas, ceļi un 
Dziesmu svētki, bet vēl svarīgāki ir cil-
vēki, kas vada ražotnes un tajās strā-
dā, ved bērnus uz skolu un brauc uz te-
ātra izrādēm, dzied koros un kopj savu 
dārzu, jo tikai mēs visi kopā veidojam 

Latviju. Tieši veiksmīgi īstenota soci-
ālā funkcija pašvaldībā nozīmē cilvēku 
labklājību un iespējas realizēt savu po-
tenciālu, veselīgas attiecības starp cil-
vēkiem un iedzīvotāju grupām, kā arī 
ilgtspējīgu vietējo kopienu.

Statusu ar pašvaldībām, kas pievie-
nojušās Memorandam, iespējams ap-
lūkot šeit: celamieskopa.lv. 

Dainis Bitiņš

Pašvaldības ūdenstilpēs turpinās zivju resursu pētniecība
Jau ceturto gadu pēc kārtas Daugav-

pils novadā notiek ezeru zivju resursu 
pētniecība. Pētniecību fi nansē ”Valsts 
zivju fonds”, atbalsta apakšveida ”Zi-
nātniskās pētniecības programmu fi -
nansēšana un līdzdalība starpvalstu 
sadarbībā zinātniskajos pētījumos ziv-
saimniecībā” projektā ”Zivsaimniecis-
kās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 
Daugavpils novada ezeriem”.

Projekta plānotās kopējās izmaksas 
sastāda 4118,84 eiro, no kurām Zivju  
fonda fi nansējums sastāda 3665,77 ei-
ro jeb 89% no kopējām izmaksām un 
Daugavpils novada domes līdzfi nan-
sējums sastāda 453,07 eiro jeb 11% no 
kopējām izmaksām.

Pētniecība tika iesākta, lai noteiktu 
esošo situāciju ar ezeriem, un ieteiktu 
labāko veidu, kā apsaimniekot ūdens-
tilpes. Aizpagājušogad pētnieki bija 
pētījuši Daugavas upes posmu novadā, 
pērn pētnieki devās uz septiņiem Dau-
gavpils novada ezeriem, bet šogad pro-
jekta ietvaros, SIA “Saldūdeņu risinā-
jumi” pētnieki devās uz trim – Dārza, 
Demenes un Kalnišķu ezeru.

Kā notiek pētniecība?
Vakara pusē konkrētajā ezerā tiek 

ielaisti tīkli, kas nākamās dienas rītā 
tiek vilkti ārā. Ezeros tiek ņemti arī 
grunts un ūdens paraugi, lai noteiktu 
ezera ekoloģisko stāvokli.

Tam pētnieki izmanto dažādus ins-
trumentus – zinātniskos tīklus, enk-
mani grunts paraugu ņemšanai, metā-
la sietiņu, un citus palīglīdzekļus.

Vēlāk tīkli ar zivīm tik savesti uz 
improvizēto laboratoriju, kas šogad ti-

ka izvietota Berķenelē, kur tās atbrīvo 
no tīkliem, sašķiro pa sugām, nomēra 
un nosver. Nosaka arī zivju vecumu, 
ņemot zvīņu un kaulu paraugus. Zivij 
tiek izņemts kuņģis, lai pētītu tā sa-
turu. Tādejādi pētnieki nosaka, ar ko 
barojas zivis un vai barības konkrētajā 
ezerā ir pietiekami.

Kādi ir secinājumi sākumposmā?
Pētnieks Matīss Žagars uzsver, ka 

šogad pētāmajos ezeros dabas resursi 
ir ne īpaši bagāti. Kalnišķu ezerā tika 
izvilkti četri nelegālie murdi un viens 
tīkls, kas iezīmē nelabvēlīgo situāciju 
ar malu zveju. Zivju resursi Kalnišķu 
ezerā ir diezgan bēdīgi, diemžēl tas ir 

pārzvejots, secina zinātnieks. Pētnie-
cības gaitā, tīklos tika iegūtas nelielas 
zivju sugas mazā daudzumā. Ezeram 
arī tika konstatēts skābekļa trūkums 
jau 1,5 m dziļumā, kas nozīmē, ka tā 
dziļākā ezera zona ir neapdzīvojama. 
M. Žagars skaidro, ka to ietekmē dabis-
ko un antropogēno apstākļu kopums – 
ezers atrodas ielejā un ir diezgan dziļš, 
apkārt aug koki.

Visi trīs šogad pētāmie ezeri atro-
das labā ekoloģiskā stāvoklī, taču arī 
Demenes un Dārza ezerā iegūtie zivju 
resursi liecina par to, ka tajos trūkst 
zivju.

Kas ietekmē ezera ekoloģisko 
stāvokli?

Pašvaldības speciālists ezeru apsaim-
niekošanā skaidro, ka zvejnieku vidū 
lielāku popularitāti gūst tieši plēsīgās 
zivis, kuras mēdz izķert. Plēsīgo sugu 
skaita samazināšanās savukārt, noved 
pie ezeru aizaugšanas, jo savairojas ci-
tas zivis. Lai sabalansētu ezera iemīt-
nieku skaitu, un palīdzētu tam attīrī-
ties, zinātnieki iesaka vienu gadu laist 
līdakas, bet nākamajā gadā zandartus. 
Šādi risinājumi tika pielietoti pagājušā 
gada projektos. Līdakas un zandarti ir 
raksturīgi mūsu ezeru faunas iemītnie-
ki, bet citas,  mūsu apvidum nerakstu-
rīgās sugas, ielaist nevajadzētu.

Kad būs zināmi pētījumu rezul-
tāti?

Pašvaldības Vides pārvaldības spe-
ciālists ezeru apsaimniekošanā Valē-
rijs Ašķeļaņecs skaidro, ka pētījumi 
aizņems dažus mēnešus, un rezultāti 
visticamāk būs zināmi rudenī. Kad 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas notei-
kumi tiks saņemti, tie palīdzēs apsaim-
niekot ezerus, un, laižot zivis, uz rokām 
būs zinātnisks pamatojums, kādēļ no-
teiktas sugas un kādā daudzumā tiek 
laistas.

Zivju resursu projekti tika iesākti 
Daugavpils novadā. Pēc administratīvi 
teritoriālās reformas stāšanās spēkā 1. 
jūlijā novada nosaukums ir Augšdau-
gavas novads.

 Autors: Dainis Bitiņš

Mūsu sportistu panākumi Baltijas komandu čempionātā
31. jūlijā un 1. augustā Ogrē notika 

Baltijas komandu čempionāts, sacen-
šoties U18 un U20 izlasēm, kurā star-
tēja arī Augšdaugavas novada sportis-
ti. 

U20 junioru grupā Daugavpils no-
vada sporta skolas audzēknis Edvīns 
Hadakovs izcīnīja pirmo vietu tāllēk-
šanā (7,36 m) un trīssoļlēkšanā (15,34 
m), savukārt U18 jauniešu grupā Dau-
gavpils novada sporta skolas audzēkne 
Adriana Kandu izcīnīja 4. vietu lodes 
grūšanā (13,22 m) un 5. vietu diska 
mešanā (33,73 m). 

U20 vecuma grupā Latvijas koman-
dai kopvērtējumā pirmā vieta, bet U18 
grupā pirmā vieta Igaunijas vieglatlē-
tu komandai. 

Latvijas Vieglatlētikas savienība

Futbola komanda 
“Kalupe” veiksmīgi 

uzsāk sezonu
Latvijas futbola čempionāta 3. līgas 

Latgales zonā šosezon startē divas 
komandas no Augšdaugavas novada 
“Ilūkste” un “Kalupe”. 

Aizvadītajās jūlija spēlēs komanda 
“Kalupe” guvusi trīs uzvaras, pārva-
rot BFC/FA Daugavpils ar rezultātu 
4:0, FK Krāslava ar rezultātu 3:0 un 
Rēzeknes NBJSS ar rezultātu 5:2. 

Turpretī komandai “Ilūkste” pagai-
dām neveicas, pašmāju stadionā Ilūk-
stē zaudētas trīs spēles ar FK Krāsla-
va (0:2), FK Līvāni  (2:4) un Rēzeknes 
NBJSS  (0:1). 
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Albīna Znutiņa (1935.g.) 
Demenes pagastā

Leontīna Požarska (1952.g.)
Dubnas pagastā 

Fireja Vaņkova (1941.g.)

Kalupes pagastā
Fraņa Morkane (1925.g.)

Jānis Beinarovičs (1962.g.)
Līksnas pagastā

Skaidrīte Birkenšteine (1988.g.)
Gunārs Vaiders (1970.g.)

Maļinovas pagastā
Gaļina Stiļve (1953.g.)

Naujenes pagastā
Georgijs Manirko (1953.g.)
Regīna Kreipāne (1933.g.)

Vanda Adamkoviča (1930.g.)
Vladimirs Proščenko  (1951.g.)

Sventes pagastā
Nadežda Kovaļova (1938.g.)

Anna Caunīte-Brasle (1933.g.)

Tabores pagastā
Valērijs Čepikovs (1948.g.)

Vaboles pagastā 
Jānis Veliks (1946.g.)

Mobilā mamogrāfa izbraukumi augustā 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātas programmas ietva-
ros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus. Mamogrāfi ja ir krūts audu rent-
genoloģiska izmeklēšana ar zemas intensitātes rentgenstarojumu. Šī uzska-
tāma par vienu no efektīvākajām metodēm, lai savlaicīgi atklātu krūts vēzi.
Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pie-
ejamība izbraukumos pa Latviju atvieglo iedzīvotājiem iespēju sa-
ņemt augstvērtīgu mamogrāfi jas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.
Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar speciālām Na-
cionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm izmeklējumu veic BEZ MAK-
SAS, savukārt personām, kas atbilstoši normatīvajiem dokumentiem nav atbrī-
votas no pacientu iemaksām, par diagnostisko izmeklējumu veikšanu ar ārsta 
nosūtījumu, jāmaksā pacienta iemaksa – EUR 3.00.

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

Veicam visu veidu laboratoriskās analīzes.
Analīžu rezultātus saņemsiet Jums ērtākā veidā. Tālrunis uzziņām: 26212236.
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LAIKĀ TIKS IEVĒROTI VISI HIGIĒNISKIE UN PRETEPI-

DĒMISKIE AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI, KA ARĪ PACIENTIEM TIKS IZSNIEGTI INDIVIDU-
ĀLAS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI.

ATRODOTIES GAIDĪŠANAS RINDĀ UZ IZMEKLĒJUMIEM, LŪDZAM IEVĒROT DISTANCI!

MOBILĀ MAMOGRĀFA IZBRAUKUMI AUGUSTĀ

N.p.k.
Adminis-
tratīvā te-

ritorija
Datums Pieņemšanas

laiks Vieta

1. Ambeļi 21.08.2021. 09:00-11:00 Ambeļu pagasta 
pārvalde

2. Višķi 21.08.2021. 12:0013:00 Višķu pagasta 
pārvalde

3. Biķernieki 21.08.2021. 14:30-15:30 Biķernieku pagasta 
pārvalde

4. Dubna 28.08.2021. 12:00-13:30 Dubnas pagasta 
pārvalde

5. Kalupe 28.08.2021. 14:00-15:30 Kalupes ambulance

Modernizē robežas šķērsošanas vietu “Silene”

“Valsts nekustamo īpašumu” vadītā 
robežas šķērsošanas vietas “Silene” in-
frastruktūras modernizācijas I posma 
attīstības projekta gaitā 28. jūlijā pie-
ņemtas ekspluatācijā divas nojumes 
un galvenās ēkas fasādes atjaunoša-
nas darbi.

Vēl tuvākos mēnešus turpināsies 
darbi pie kontroles paviljonu, teritori-
jas un autobusa termināla izbūves, lai 
padarītu robežas šķērsošanu raitāku 

un patīkamāku, vienlaikus radot mūs-
dienīgus apstākļus robežšķērsošanas 
vietā strādājošajiem.

Satiksmes organizācijas pasākumi 
un papildus pārbaudes joslu izbūve 
ļaus būtiski paātrināt robežas šķērso-
šanas procesu.

 Jānis Ivanovskis-Pigits,
 VNĪ NĪ attīstības pārvaldes 

direktors

Kapusvētki Augšdaugavas novadā  augustā
Demenes pagasta draudžu kapi
7. augustā plkst. 12.00 Faļtopu kapos;
28. augustā plkst. 12.00 Pakapiņu kapos.
Spruktu Sv. Antona Romas katoļu draudzes kapi
7. augustā plkst. 14.00 Spruktu komunālajos kapos; 
21. augustā plkst. 14.00 Rudānu kapos. 
Višķu draudzes kapi
22. augustā plkst. 13.00 Višķu kapos.

 Mācību poligonā “Meža Mackeviči” intensīvi 
turpinās zemessargu apmācība

No 1.  līdz 31. augstam, Daugavpils 
novada Vaboles pagasta mācību poli-
gonā “Meža Mackeviči” notiks Zemes-
sardzes militārās mācības. Mācību 
mērķis ir pilnveidot zemessargu zi-
nāšanas un iemaņas darbā ar dažāda 
veida ieroču sistēmām. 

Militārais apmācību process Ze-
messardzes 3. Latgales brigādes 
vienībās turpinās saskaņā ar valstī 
noteiktajiem Covid-19 izplatības ie-
robežošanai noteiktajiem drošības 
pasākumiem. 

Iedzīvotāju ievērībai!
Mācību laikā pārvietosies militārā 

tehnika, bruņoti karavīri un zemes-
sargi, tiks izmantota mācību un kau-
jas munīcija, kā arī kaujas imitācijas 
līdzekļi. Kaujas munīcija tiek izman-
tota tikai poligonā tam īpaši paredzē-
tās vietās. Poligona apkārtnē iespē-
jami pārvietošanās ierobežojumi un 
būs izvietots drošības apķēdējums. 

Mācību poligona “Meža Mackeviči” 
teritorijā ir aizliegts aiztikt jebkādu 
munīciju, tās sastāvdaļas, vai citus 
aizdomīgus priekšmetus. Atrodot tos, 
apzīmējiet priekšmetu atrašanās vie-
tu un nekavējoties ziņojiet poligona 
administrācijai, zvanot uz tālruņa 
numuru 27883109.

Bruņotie spēki aicina ar izpratni 
izturēties pret iespējamiem pārvieto-
šanās īslaicīgiem apgrūtinājumiem, 
kas var rasties apmācību laikā. 

Iedzīvotāji tiek aicināti neuztrauk-
ties, redzot arī karavīru un zemessar-
gu pārvietošanos ārpus militārajiem 
poligoniem un vienību izvietojumiem, 
tehnikas un cita veida aprīkojuma iz-
vēršanu un pozīciju ieņemšanu dažā-
dās Latvijas vietās.
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Naujenes pagastā apmeklētājus gaida “Zvēru dārzs”
Augšdaugavas novadā kļuvis par 

vienu apskates objektu vairāk – Nau-
jenes pagastā Goftenbergu mājās iz-
veidots “Zvēru dārzs”, kur var aplū-
kot dažādas eksotiskas putnu sugas 
un kazas. Nelielajā zoodārzā saim-
nieko Vineta Era kopā ar vīru Aita-
ču, kuriem tas ir jaunas aizraušanās 
sākums. Piebraucot pie saimniecības, 
viesus sagaida zvērudārza simbols 
un ieejas sargs - amatnieka Valda 
Grebeža radītā kaza Fatma. 

Sekojot Ģenerālim 
Uz lauka, kas iepriekš bijis kokiem 

un krūmiem aizaudzis, pamazām no-
tiek rosība, uzcelti putnu aploki un 
neliela būdiņa pašu saimnieku dzī-
vošanai, bet viesus sagaida divi drau-
dzīgi suņuki Ģenerālis un Seržants, 
kas te uzņemti no dzīvnieku patvers-
mes. “Esmu 15 gadus nodienējusi ro-
bežsardzē, tāpēc man te tāda militāra 
atmosfēra,” smejas Vineta. 

Saimniece stāsta, ka sākotnēji gan 
doma par zoodārzu nav bijusi, abi ar 
vīru plānoja veidot nelielu biznesu, 
audzējot kartupeļus. Lai arī pirmā 
sezona bijusi lietaina un daudziem 
raža izslīka, viņiem kartupeļi izau-
guši, taču nekāds bizness nesanāca. 
Nākamā ideja bija audzēt avenes, 
tās nelielā platībā aug joprojām. To-
laik ar vīru paņēmuši no patversmes 
Ģenerāli, taču pilsētas dzīvoklī tam 
nebija vietas, tāpēc sākuši domāt 
par pārcelšanos uz laukiem. Uz sava 
zemes gabala uzmeistarojuši nelielu 
būdiņu, sākuši turēt sezonālos broi-
lerus, ko pa vasaru izaudzē un rude-
nī pārdod. Tiem pamazām klāt nāca 
šķirnes putni, sāka pašiem vairoties 
interese un nācās pirmo ziemu pār-
laist būdiņā, jo putnus vienus atstāt 
nevar.

Soli pa solim putnu aploki paplaši-
nājās, saimniecībā ievilkta elektrība, 
arī pašu būdiņa daudz maz labiekār-
tota, taču Vineta sapņo ar laiku te uz-
būvēt īstu māju dzīvošanai. Saimnie-
ce iekopusi puķu dobes un ierīkojusi 
Ēnu dārzu, kur var atpūsties no dar-
biem un paslēpties no saules svelmes. 

Kazas un putni
Abu mīlules ir kazas. No kādas 

sievietes nopirkuši jau grūsnu pun-
durkazu, Afgāņu džudžu, kurai ir at-
skrējuši divi raibi kazlēni. “Puikam 
jau bārda aug, ļoti liels nebēdnis, jau 
interesējas par meitenēm, tāpēc to 
lūpu tā uzrāvis,” stāsta Vineta. 

Netālu aplokā ganās divi pieaugu-
ši āži, kurus saimnieki piedāvā kā 
vaisliniekus. Uz lauka ganās četras 
Latvijas vietējās kaziņas, kas dod 
ļoti gardu pienu, no kura top siers un 
krēmsiers. 

Vineta un Aitačs laipni izvadā eks-
kursijā pa nelielo saimniecību un iz-
rāda neparastas putnu šķirnes – te 
mīt pērļu vistas, paipalas, Ķīnas zīda 
vistas, Puškinas un Pavlovas vistas, 
Lavandas Ameraukāni, Kohini, Sud-
raba un Zelta Brāventes, Favelores, 
Bramas, Araukanas, Antverpenes 
vistas, ungāru plikkaklainās, Orlovas 
vistas, Džersijas giganti un daudzi 
citi. Īpaši eksotisks ir Ayam Cemani 
šķirnes gailis, kas visnotaļ ir melnā 
krāsā, arī gaļa esot melna, bet garšas 
ziņā neatšķiroties no parastas vistas 
gaļas. Aitača mīlules ir Sultanas šķir-

nes baltās vistas ar kuplu “turbānu” 
uz galvas. Vinetai ir mīļš plikkaklai-
nais gailis vārdā Eiriks, ko nopirkusi 
par vienu eiro no kādas tantes, kas 
gribēja no gaiļa atbrīvoties. 

Saimniecībā mīt arī fazānu pāris 
un vairākas skrējējpīles, kuras atbrī-
vo apkārtni no gliemjiem un vabolēm, 
kā arī vairākas baltas zosis. Viena no 
tām piedzimusi ar īpatnēju defektu – 
eņģeļa spārnu. Tas gan zosij netrau-
cē dzīvot, turklāt viņa vienīgā izrādot 
interesi perināt mazuļus, un Vineta 

cer, ka nākamgad tas varbūt arī iz-
dosies. 

Saimnieki iepērk cāļus vai šķirņu 
putnu olas, ko izperina savos inku-
batoros. Putnu sadēto olu pietiek gan 
pašu patēriņam, gan tālākai inkubē-
šanai. Atkarībā no šķirnes arī putnu 
olas ir dažādu krāsu – zaļas, zilga-
nas, baltas un bēšas. 

Uz ziemu visi putnu būri tiek silti-
nāti, lai putni var turpat pārziemot. 
Cauru gadu saimnieki uzmana savus 
iemītniekus, jo gadās arī nelūgti viesi 

– vanagi, lapsas un sveši suņi. 
Pašmāju un eksotiski gardumi 
Vineta ir reģistrējusi preču zīmi 

“Zvēru dārzs” un jau var uzņemt ap-
meklētājus, kuriem piedāvā apskatīt 
un pabarot dzīvniekus, var pat  iz-
mēģināt izslaukt kazu, savukārt bēr-
niem patīkot čubināties ar suņiem. 

Saimnieki piedāvā arī iegādāties 
pašu produkciju - vistu un paipalu 
olas, jauno gailīšu gaļu, aromātisko 
un veselīgo kazas pienu. Uz pasūtīju-
mu var nopirkt arī saimnieka gatavo-
to kazas sieru un krēmsieru ar piede-
vām, kā arī nobaudīt dažādus turku 
našķus. Galvenais pavārs ģimenē ir 
Aitačs, kurš pirms pieciem gadiem 
pārcēlies no Turcijas uz sievas dzim-
teni. Abi iepazinušies internetā un 
kāzas svinēja Stambulā. Gan Vine-
tai, gan Aitačam tā ir trešā laulība, 
par ko Aitačs smejas, ka trīs lietas ir 
labas lietas. Latvijā viņš jūtoties ļoti 
omulīgi, jo te nav tik karsti un trokš-
ņaini kā Turcijā. Pats paguvis vairā-
kus gadus padzīvot arī Amerikā, kur 
viņam piederēja elektropreču vei-
kals. Turcijā Aitačam bija restorānu 
bizness Marmarisā, iespējams, tāpēc 
viņam tik labi padodas gatavošana. 
Taču Aitačs gan atzīst, ka gatavošana 
viņam patikusi vienmēr, jo tas ļaujot 
relaksēties, turklāt Vinetai nepatī-
kot ņemties pa virtuvi, tāpēc viņam 
nākas uzņemties šo pienākumu. Ai-
tačs smejas, ka sieva viņu nelutinot 
ar vietējiem ēdieniem, tāpēc Latvijas 
virtuvi vēl neesot labi iepazinis, taču 
viņam ļoti garšojot soļanka. 

Šogad dzīvesbiedri piedalījās Mājas 
kafejnīcu dienās Kalkūnē, kur pie-
dāvāja nobaudīt sīpolu zupu ar aitas 
gaļu un mednieku pankūkas turku 
gaumē. Saimnieki jau tagad sastāda 
ēdienkarti nākamajam pasākumam, 
kur piedāvās nogaršot turku picas un 
zupu ar kazas gaļu, kā arī ķirbju sal-
dumus ar valriekstiem. 

Aitačs aizraujas ar dažādām senlie-
tām, kuras iegādājas izsolēs un sapņo 
ar laiku izveidot nelielu ekspozīciju. 
Viņš rāda dažādus interesantus eks-
ponātus, kuru vidū arī 1868. gada 
avīžu lappuses, kas drukātas vēl 
Osmaņu impērijas laikā. Avīzē dru-
kāto gan viņš pats nesaprot, jo tā esot 
sena valoda.

Vineta mācās turku valodu, Aitačs 
– latviešu, taču ikdienā abi lielāko-
ties sarunājas angļu valodā. Saikne 
ar dzimteni Aitačam ir joprojām, jo 
tur viņam ir dēls un savs online vei-
kals. Vinetai ir divi dēli, vecākais jau 
pieaudzis un bieži vien palīdzot mam-
mai ar investīcijām viņas trakulīga-
jās idejās. Pašai paralēli vēl ir darbs 
pilsētas sporta pārvaldē par darba 
aizsardzības speciālisti. Bet brīvais 
laiks paiet, darbojoties savā saimnie-
cībā un kaļot jaunas idejas. 

 Inese Minova

Dainis Bitiņš
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7069 eks., izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

Jūlijā Augšdaugavas novada iedzīvotāju ģimenēs piedzimuši 
11  bērniņi - 7 meitenes un 4 puikas.

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā un baznīcās laulību 
noslēguši 45 pāri, no tiem 12 pāri ir novada iedzīvotāji.

Aicinām Augšdaugavas novada jauniešus 
pieteikties talantu konkursam “Zibsnis”

Ar mērķi veicināt radošās spējas 
un jaunradi 2021. gada 1. oktobrī 
plkst. 17.00 Daugavpils novada Kul-
tūras centrā “Vārpa” (Dobeles iela 30, 
Daugavpils) tiek organizēts Augšdau-
gavas novada jauniešu talantu kon-
kurss “Zibsnis”. 

Dalībai konkursā var pieteikties 
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem 
(ieskaitot), kas ir deklarējušies, mā-
cās vai strādā Augšdaugavas novadā. 
Talantu būs iespējams demonstrēt 
gan individuālos, gan grupu priekš-
nesumos. Konkursā var piedalīties 
arī grupas, kas darbojas kādā no no-
vada kultūras un izglītības iestādēm 
vai pieder pie novadā reģistrētas ne-
valstiskās organizācijas. Skaitliski 
lielākās grupās līdz 25% dalībnieku 
var būt no cita vecumposma. 

Katram dalībniekam ir jāsagatavo 
divi 3 – 4 minūšu gari priekšnesumi, 
kas saturiski un mākslinieciskā kva-
litātē atbilst izpildītāja (-u) vecumam. 

Priekšnesums var tikt veidots vienā 
no izvēlētajām kategorijām:

• mūzika (solo, duets, trio, 
kvartets, kvintets, sekstets, vokā-
lais, vokāli instrumentālais, ins-
trumentālais ansamblis u. c.);

• deja (individuāli, pāris, mūs-
dienu deju kolektīvi u. c. (izņemot 
tautas deju kolektīvus));

• estrāde (skatuves runa (dze-
ja, proza u.c. literārā darba lasī-
jums), cirks, teātris, pantomīma, 
stand up u. c.).

Vienam priekšnesumam konkursā 
ir jābūt pirmatskaņojumam/jaunie-
studējumam, respektīvi, tādam, kas 
nav bijis individuālā izpildītāja vai 
grupas iepriekšējo gadu repertuārā. 
Jānodrošina, lai priekšnesums neap-
draud ne pašu dalībnieku, ne apkārt 
esošo cilvēku veselību un drošību.   

Jauniešu uzstāšanos vērtēs Kultū-
ras pārvaldes apstiprināta žūrija, kas 
tiks izveidota, ņemot vērā dalībnieku 
pieteikuma anketas. Vērtēšanas kri-

tēriji ir:
• izpildījuma mākslinieciskā 

kvalitāte atbilstoši kategorijai;
• novitāte un radošums;
• skatuves priekšnesuma atbil-

stība izpildītāju vecumam;
• kopējais skatuviskais tēls (at-

raktivitāte, dabiskums, tērps).
Konkursā tiks piešķirtas divas vai 

trīs galvenās balvas katrā no trim 
kategorijām – vienu individuālajam, 
otru grupu izpildītājam, trešo pēc ne-
pieciešamības: atsevišķi nodalot no 
grupām duetus/pārus. Ja dažādās ka-
tegorijās piedalās tikai viens vai divi 
dalībnieki (individuāli vai grupās), 
žūrija var izlemt apvienot vienas 
kategorijas individuālos un grupu 
izpildītājus vai apvienot kategorijas, 
piešķirot vienu galveno balvu.  Visi 
dalībnieki saņems veicināšanas bal-
vas un pateicības rakstus.

Pieteikšanās konkursam līdz 2021. 
gada 17. septembrim (ieskaitot), 
aizpildot anketu https://forms.gle/
DmfrdPsbpDGyRsiD6.

Talants nav tikai prasme izcili at-
darināt un paveikt kaut ko jau esošu 
un apgūtu. Konkursa organizatori ai-
cina meklēt oriģinālas idejas, ekspe-
rimentēt ar jauniem sastāviem, kā 
arī uzdrīkstēties sagatavot individu-
ālus priekšnesumus. Izaiciniet sevi 
un gūstiet prieku darot!

Papildu informācija par konkursu 
un tā norisi: Anita Lipska, Kultūras 
centra “Vārpa” kultūras pasākumu 
organizatore, tālr. 654 31 867, mob.t. 
26362572, e-pasts: anita.lipska@
dnkp.lv.

Par drošības pasākumiem Vissvētākās 
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas 

svētkos
No 11. līdz 15. augustam Aglonā 

norisināsies Vissvētākās Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas svētki. 
Visiem apmeklētājiem stingri būs 
jāievēro epidemioloģiskās drošības 
prasības.

No 11. līdz 13. augustam uz Svēto 
Misi plkst. 12.00 un 19.00 būs atļau-
ta pulcēšanās līdz 1000 cilvēkiem, 
uzrādot digitālo Covid-19 sertifi kā-
tu par vakcinācijas vai pārslimo-
šanas faktu, vai negatīvu Covid-19 
testa rezultātu, kā arī personu ap-
liecinošu dokumentu. Atlikušajā lai-
kā cilvēkiem būs iespēja apmeklēt 
Aglonas Baziliku, stingri ievērojot 
epidemioloģiskās drošības prasības.

Svētku svarīgākajos dievkalpo-
jumos 14. augustā plkst. 19.00 un 
15. augustā plkst. 12.00 drīkstēs 
piedalīties imunizētās vai testētās 
personas, uzrādot digitālo sertifi kā-
tu un personu apliecinošo dokumen-
tu, un personas ar derīgu negatīvu 
Covid-19 testu, ja tie ir pieteikušies 
Aglonas Bazilikas draudzes infor-
mācijas centrā (pa tālruni +371 
25 911 536 vai e-pastu info.aglona@
inbox.lv). 14. un 15. augustā sak-
rālais laukums tiks sadalīts divās 
daļās. Viena sakrālā laukuma daļa 
būs pieejama neierobežotam cilvēku 
skaitam ar derīgu Covid-19 vakci-
nācijas sertifi kātu vai pierādījumu 
par Covid-19 pārslimošanu. Otra 
daļa sakrālā laukuma būs pieejama 
noslēgtā režīmā ar ierobežotu cil-
vēku skaitu līdz 1000 personām ar 
negatīvu Covid-19 testu un iepriekš 
piesakoties. Šajā daļā būs jāatro-
das iezīmētajās vietās, izvairoties 
no pārvietošanās pasākuma laikā, 
kā arī cilvēkiem būs jāievēro epide-
mioloģiskās drošības prasības, par 
ko informēs uz vietas esošais perso-
nāls.

 Visiem cilvēkiem, tai skaitā svēt-
ceļniekiem un garīdzniekiem, kas 
ierodas Aglonā ārpus Svētās mises, 
būs stingri jāievēro 2 metru distan-
ce un citas epidemioloģiskās drošī-
bas prasības.

Attiecībā uz naktsmītnēm, Aglo-
nas Bazilikā iespēja būs pārnakš-
ņot tikai vakcinētām pret Covid-19 
vai Covid-19 pārslimojušām per-
sonām, lai nodrošinātu visus pie-
sardzības pasākumus. Kopumā 
Bazilikā tiks nodrošinātas līdz 400 
naktsmītņu vietas, kuru iepriekšē-
ja pieteikšana ir obligāta (aicinām 
sazināties ar Aglonas Bazilikas 
draudzi par iespējām pārnakšņot 
baznīcas telpās).

Atgādinām, ka visiem, kas uz-
ņems svētceļniekus savās mājās, 
jāievēro visi piesardzības pasāku-
mi, kurus nosaka MK noteikumi 
par epidemioloģiskās drošības pa-
sākumiem Covid-19 infekcijas iz-
platības ierobežošanai.

Kārtības un drošības nodrošinā-
šanai tiks piesaistīti gan zemessar-
gi, gan Valsts policija, lai palīdzē-
tu ar satiksmes organizēšanu un 
stingri kontrolētu cilvēku plūsmu. 
Cilvēku plūsmu kontrolēs arī brīv-
prātīgie no Katoļu baznīcas.

Tāpat Aglonas svētku laikā ne-
vakcinētām personām pret Co-
vid-19 būs iespēja saņemt vakcīnu. 
Nacionālā veselības dienesta Vak-
cinācijas projekta nodaļa informēs 
par kārtību, kādā būs iespēja vak-
cīnu saņemt.

Tieslietu ministrija
Vairāk informācijas ministrijas 

mājaslapā https://www.tm.gov.lv/lv 


