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  skolās sākas jaunais mācību gads
Ik gadu, tuvojoties jaunajam 

mācību cēlienam, skolu pieņem-
šanas komisija dodas uz novada 
izglītības iestādēm, lai novērtētu 
to gatavību audzēkņu sagaidīša-
nai. Šogad komisijai darba bija 
daudz vairāk, jo pēc reformas 
jaunajā Augšdaugavas novadā 
ir paplašinājies izglītības iestāžu 
skaits. 

Īpaša uzmanība, vērtējot sko-
las, tiek pievērsta to materiālajai 
bāzei, jo īpaši modernajām teh-
noloģijām, bez kurām mācību 
process mūsdienās vairs nav ie-
domājams.  

Augšdaugavas novada paš-
valdības izpilddirektore Vanda 
Kezika atzīst, ka visās mācību 
iestādēs tika pārrunāta iepriek-
šējā mācību gada pieredze sais-
tībā ar attālināto apmācību un 
izrunāti iespējamie scenāriji šim 

gadam. “Prieks, ka visas skolas 
saprot, kādi uzdevumi ir šogad 
un ka tie ir daudz lielāki nekā pa-
rasti. Skolas strādā pie materiālās 
bāzes pilnveidošanas. Šodien 
izglītības sistēmā strauji ienāk 
mūsdienu tehnoloģijas, tāpēc ir 

svarīgi tās produktīvi izmantot.” 
 Šajā mācību gadā novadā dar-

bojas 20 izglītības iestādes, no 
kurām 3 ir  pirmsskolas izglītības 
iestādes, 14 vispārizglītojošās 
skolas, viena speciālā pamatsko-
la un divas sporta skolas. Visas 

izglītības iestādes šogad apmek-
lē 2554 izglītojamie. Pirmsskolas 
izglītības posmā skolas šogad 
apmeklē 297 piecgadīgie un seš-
gadīgie bērni, savukārt vecumā 
līdz pieciem gadiem – 346 bērni.  

Vislielākā vidusskola novada 

ir Ilūkstes Raiņa vidusskola ar 
433 audzēkņiem, kurai ir mācī-
bu programmu īstenošanas vieta 
Subatē. Šo Tai seko Špoģu vidus-
skola ar 260 bērniem un Sventes 
vidusskola ar 200 skolēniem. 

simtais mācību gads sventes vidusskolai
1. septembrī Sventes vidus-

skolas aktu zālē pulcējās prāvs 
skolnieku un skolotāju skaits, 
lai sagaidītu jaunā mācību gada 
sākumu. Sveikt viesus ieradās 
arī Augšdaugavas novada paš-
valdības izpilddirektore Vanda 
Kezika, kā arī Sventes pagasta 
pārvaldes vadītāja Brigita Vasi-
ļevska un pirmklasnieku vecāki. 

Zinību dienas atklāšanas pa-
sākumā skolas direktors Alek-
sandrs Sibircevs izteica ganda-
rījumu, ka jaunais mācību gads 
sākas klātienē. Viņš izteica ce-
rību, ka atšķirībā no pagājušā 
gada, kad mācības arī iesākās 
klātienē, šogad nevajadzēs do-
ties attālinātajā režīmā: 

”Šis mācību gads ir īpašs ar to, 
ka tas ir Sventes skolas simtgades 
gads. 2021. gadā Sventes skolai ap-
rit apaļi 100 gadi. Ja situācija valstī 
to ļaus, tad rudenī mēs varēsim at-
zīmēt šo skaisto jubileju.”

Jaunais mācību gads ir īpašs 
arī ar to, ka kopā ar Sventes vi-
dusskolas audzēkņiem mācības 
uzsāk Medumu pamatskolas 
audzēkņi. No 1. septembra 
Medumu pamatskola darbo-
sies kā ”Sventes vidusskolas 
programmu īstenošanas vieta 
”Medumi”. Medumos mācības 
turpinās pirmsskolas grupa, 2., 

4., un 6. klase, savukārt 7. klasi 
pabeigušie audzēkņi mācības 8. 
klasē turpinās Sventē. 

Sventes vidusskolā šogad 
kopā ar neklātienes program-
mas audzēkņiem mācības uz-
sāks 204 jaunieši un jaunietes. 

Vanda Kezika pauda gan-
darījumu par lielo Sventes vi-
dusskolas audzēkņu skaitu. 
Izpilddirektore atzīst, ka visi 
gaidīja klātienes mācību atsāk-
šanos, gan audzēkņi, gan vecā-
ki, gan skolotāji. Tika paziņots 
arī patīkams jaunums – tuvāka-
jā laikā tiks pieņemts lēmums 
par Sventes vidusskolas sporta 
bāzes renovācijas uzsākšanu. 
14 mēnešu laikā tiks atjaunots 

skolas sporta stadions, pārvei-
dota sporta bāze, labiekārtota 
teritorija. No 1. janvāra, kad tiks 
apvienota Daugavpils novada 
Sporta skola un Ilūkstes nova-
da Sporta skola, audzēkņiem 
pavērsies jaunas iespējas spor-
tošanai. Jaunieši varēs izmantot 
Ilūkstes sporta infrastruktūru, 
kur atrodas gan stadions, gan 
peldbaseins. 

Svinīgajā pasākumā pirm-
klasniekus sveica un uzmun-
drināja 12. klases audzēkņi, paši 
mazākie skolēni lasīja dzejoļus, 
svinīgi izskanēja pirmais skolas 
zvans. 

Sākumskolas skolotāja Aija 
Valeine Sventes vidusskolā strā-

dā jau 10 gadus. Šogad viņai 
uzticēta 1. klase, kura jau ir trešā 
skolotājas darba gados. Milzīgu 
prieku audzinātājai sagādā lie-
lais audzēkņu skaits. Ja iepriekš 
pirmajā klasē bija 8 - 9 audzēkņi, 
tad šogad jau ir 15. Daži skolē-
ni ir pārnākuši no Medumiem, 
bet dažu bērnu vecāki pilsētas 
izglītības iestādes vietā izvēlējās 
tieši Sventes vidusskolu. Aija 
skaidro, ka, uzsākot šo mācību 
gadu, ir jūtamas dažādas emo-
cijas – kā pārsteigums un prieks, 
tā arī neliels uztraukums. Lielā-
kās bažas ir par to, vai izdosies 
mācīties visu gadu klātienē. 

Skola mācību procesam ir ga-
tava, ir sapirkti mācību līdzekļi, 

kabineti savesti kārtībā, iegādā-
ti mācību piederumi. Skolotāji 
ir gatavi darīt visu, lai šis gads 
noritētu sekmīgi. 

Sventes skola tika atklāta 
1921. gadā kā Sventes valsts 
sešgadīgā pamatskola. Sākumā 
tajā mācības norisinājās latvie-
šu un poļu valodā. Tolaik sko-
la atradās Sventes muižas ēkā, 
bet jaunā ēka tika atklāta 1976. 
gadā. Kopš tā brīža skolai ir pie-
šķirts vidusskolas statuss. 2008. 
– 2009. gadā tika veikta skolas 
rekonstrukcija.
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Pedagoģiskais sastāvs visās sko-
lās ir saglabājies diezgan stabils, 
jauni pedagogi nav nākuši klāt, 
ir arī vakances, piemēram, Salie-
nas vidusskolā uz pilnu slodzi 
nepieciešams sporta skolotājs.  

Šogad skolu tīklu skārusi op-
timizācija. Apvienojot Medumu 
pamatskolu ar Sventes vidus-
skolu, Medumos izveidota mācī-
bu programmu realizācijas vieta, 
kur mācīsies bērni no 1. līdz 6. 
klasei.  

No šī mācību gada mazā au-
dzēkņu skaita dēļ ir likvidēta 
Raudas speciālā pamatskola. Šo 
skolu nolemts pievienot Medu-
mu speciālajai pamatskolai, kura 
tagad lielu uzmanību veltīs tieši 
profesionālajai izglītībai. 

“Šajā skolā pozitīvi ir tas, ka 
tā realizē arī profesionālās izglī-
tības programmas. Tām ir divi 
virzieni – skola gatavo pavāra 
palīgus un pārdevēja palīgus,” 
stāsta Izglītības pārvaldes vadī-
tāja Janita Zarakovska. Profesiju 
šajā skola varētu iegūt 40 līdz 60 
bērni.

Pakāpeniski mācību klases no 
Medumu speciālās pamatskolas 
tiks pārceltas uz Medumu pa-
matskolas trīsstāvu piebūvi, kur 
turpmāk notiks mācību process, 
savukārt speciālās pamatskolas 
telpās atradīsies internāts un 
profesionālā apmācība. Plānots, 
ka ik gadu nāks klāt viena jau-
na profesionālās izglītības prog-
ramma.

Savukārt no nākamā gada 1. 
janvāra tiks apvienotas abu bi-
jušo novadu sporta skolas, kuru 
galvenā bāze turpmāk atradīsies 
Ilūkstē, atstājot Sventē program-
mas realizācijas vietu.  

Visas skolas pirms jaunā mā-
cību gada centušās uzspodrināt 
telpas. Lieli ieguldījumi remon-
tos nav bijuši nepieciešami, jo 
iepriekšējā mācību gadā lielāko-
ties darbs notika attālināti. Toties 
skolas ievērojami uzlabojušas 
savu materiāli tehnisko bāzi. Pie-
mēram, Randenes pamatskola 
ieguldījusi līdzekļus moderna-
jās tehnoloģijās, lai ikdienā var 
izmantot dažāda veida interak-
tīvās metodes. Praktiski visas 
skolas ir apgādātas ar datoriem 

un 3D printeriem.
“Es saprotu, ka mūsu skolotā-

ji ieguva ļoti lielu pozitīvu piere-
dzi pēc pagājuša gada attālinātās 
apmācības. Viņi bija spiesti to 
izdarīt, izmantot maksimāli jau-
nākās tehnoloģijas. Tāpēc šodien 
jautājums par tehnoloģijām, par 
to izmantošanu mācību proce-
sā ir īpaši aktuāls,” saka Vanda 
Kezika. Īpašs gandarījums esot 
par Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
darbu. Šogad skolā tiks īstenots 
vērienīgs projekts, kas ļaus piln-
veidot skolas materiālo bāzi ar 
mūsdienīgām tehnoloģijām.

Sāpīgs jautājums esot mācību 
līdzekļi, kas kļuvuši ļoti dārgi, 
atzīst IP vadītāja Janita Zara-
kovska. Dažu grāmatu cena jau 
sasniedz 20 eiro. “Varbūt būtu 
vajadzīgas kādas valsts dotāci-
jas, lai grāmatas būtu lētākas, jo 
nepietiek pat to mērķdotāciju, ko 
iedala valsts, vienas mācību grā-
matas iegādei, bet mums skolā ir 
vairāki mācību priekšmeti nevis 
viens, tā visa pārējā nauda nāk 
no pašvaldības līdzekļiem.” Ar 
lielu nepacietību joprojām tiek 
gaidītas grāmatas, kas ļaus īste-
not jauno kompetenču pieejas 
izglītību, taču pagaidām šādu 
mācību līdzekļu vēl nav. 

Apmeklējot katru skolu, tika 
apzināti arī aktuāli jautājumi, 
kas būtu jārisina tuvākajā laikā. 
Viens no tādiem ir jautājums par 
turpmāko pirmsskolas izglītības 
sistēmu novadā un pedagogu 
štatu palielināšanu Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādē. 
Tāpat nopietns darbs veicams 
pie izglītības iestāžu vides sa-
kārtošanas, sporta laukumu un 
mākslīgās ventilācijas sistēmu 
sakārtošanas.   

Jau šogad tiks uzsākts liels 
projekts, kas paredz renovēt 
Nīcgales pirmsskolas izglītības 
iestādi. “Šogad tuvākajā laikā 
mēs uzsāksim tādu diezgan lie-
lu projektu par Nīcgales pirms-
skolas iestādes renovāciju. Tur 
būs ne tikai renovācija, bet arī 
rekonstrukcija, jo fi ziski tā vide 
neatbilst risināmajiem uzdevu-
miem. Prieks par to, ka pirms-
skolas bērnu skaits palielinājās 
Nīcgalē. Domāju, ka tur viņi 

produktīvi strādā,” stāsta izpild-
direktore Vanda Kezika. “Do-
mājam par to, lai attīstītu sporta 
skolas bāzi. Mums sākas diez-
gan liels, ar miljonu vērtējams 
projekts Sventes vidusskolas te-
ritorijas labiekārtošanā un spor-
ta bāzes pārbūvē. Tas ir ļoti liels 
projekts. Pie stadiona atjaunoša-
nas strādā arī Špoģu vidusskola. 
Izskatām iespējas sadarbībā ar 
Latvijas Futbola federāciju attīs-
tīt arī Ilūkstes Sporta skolas bāzi. 
Tādu projektu mums ir daudz, 
paskatīsimies, kā izdosies tos 
realizēt.” 

Jaunajā mācību gadā mācī-
bas skolā tiek uzsāktas klātienē. 
Cerības tiek liktas uz to, ka šis 
process noritēs veiksmīgi un 
neatkārtosies iepriekšēja gada 
scenārijs. Taču gan pedagogiem, 
gan skolēniem būs jāievēro virk-
ne dažādu nosacījumu. Katru 
nedēļu skolās tiks veikta nevak-
cinēto skolēnu, pedagogu un 
darbinieku Covid testēšana. Tas 
būšot liels papildus slogs sko-
lām. 

“Skolēniem no 4. līdz. 12. kla-
sei, kuriem nav sadarbībspējīga 
sertifi kāta, kuri nav slimojuši, 
tiem vajadzēs stundās un starp-
brīžos izmantot maskas. Pirmo 
triju klašu skolēni mācīsies bez 
maskām, bet starpbrīžos koplie-
tošanas telpās būs jālieto maskas. 
Pozitīvs moments, ka vairāk nav 
jāievēro distance, izkārtojot kla-
sēs solus, un nav jāievēro kvad-
rātmetru skaits uz katru skolēnu. 
Bet skolēni sēdēs pa vienam, tie 2 
m tiks ievēroti vienam no otra, tā-
pēc klasē varēs darboties mierīgi 
un viegli,” saka Izglītības pārval-
des vadītāja Janita Zarakovska. 
Viņa uzskata, ka gan pedagogi, 
gan skolēni jau ir pieredzējuši 
pielāgoties jebkuriem jauniem 
apstākļiem, tāpēc noteikti tiks 
galā arī ar jaunajiem nosacīju-
miem, jo visiem ir vēlme atgriez-
ties skolā un turpināt mācības 
klātienē. “Gribu novēlēt, lai sko-
lotājiem arī šogad pietiek spēka, 
izturības un galvenais -veselības, 
lai tas Covid mums paiet garām 
un mēs varam šo mācību gadu 
skaisti nostrādāt, būt pašiem ar 
sevi apmierinātiem, iedot skolē-
niem visu to, ko katrs skolotājs 
spēj iedot. Tāpēc visiem veiksmi, 
izdošanos un visu to labāko!”

Augšdaugavas novada paš-
valdības izpilddirektore Vanda 
Kezika domā, ka arī šis mācību 
gads nebūs tik vienkāršs, ņemot 
vērā testēšanu skolās, vakcināci-
ju un visus ierobežojumus, kas 
būs jāievēro, tāpēc aicina vecā-
kus un pedagogus uz sadarbību, 
lai šajā mācību gadā izdotos at-
griezties pie ierastā mācību pro-
cesa klātienē.  

Teksts, foto: Inese Minova
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deputātu pieņemšanas laiki

a u g š d a u g a v a s  n o v a d a  p a š v a l d ī b a s  d o m e s  l ē m u m i

augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
arvīds kucins

 06.09.
augšdaugavas novada pašvaldības ēka,
rīgas ielā 2, daugavpilī 

10.00-12.00 
14.00-18.00

augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks aivars rasčevskis

20.09. 
augšdaugavas novada pašvaldības ēka,
rīgas ielā 2, daugavpilī

10.00-12.00 
14.00-18.00

vitālijs aizbalts
14.09. naujenes pagasta pārvalde 14.00-16.30

21.09. subates pilsētas pārvalde 14.00-16.30

maigurs krievāns
13.09. ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 09.00-13.00

jānis belkovskis
06.09. višķu pagasta pārvalde 10.00-12.00

13.09. dubnas pagasta pārvalde 10.00-12.00

viktors jasiņavičs

07.09. eglaines pagasta pārvalde 16.00-17.00

16.09. tiešsaistes zoom platformā 15.00-17.00

23.09. šederes pagasta pārvalde 15.00-16.00

23.09. Pašuliene 16.10-17.10

reinis līcis

21.09. ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 16.30-17.30

aleksejs mackevičs

01.09. tiešsaistes zoom platformā 15.30-18.30

02.09. kalkūnes pagasta pārvalde 16.00-18.00

06.09. biķernieku pagasta pārvalde 15.30-17.30

dainis millers
06.09. tiešsaistes zoom platformā 10.00-12.00

gunta okmane

07.09. subate, subates kultūras nams 13.00-15.00

dzintars pabērzs
13.09. tiešsaistes zoom platformā 14.00-16.00

27.09. tiešsaistes zoom platformā 14.00-16.00

deniss sarafaņuks
15.09. tiešsaistes zoom platformā 18.00-20.00

22.09. tiešsaistes zoom platformā 18.00-20.00

aleksandrs sibircevs
10.09. sventes vidusskola 16.00-18.00

21.09. sventes vidusskola 16.00-18.00

regīna tamane

21.09. kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-16.00

28.09. salienas pagasta pārvalde 14.00-16.00

deputātu pieņemšanas laiks var mainīties. lūdzu se-
kojiet aktuālajai informācijai mājas lapā www.daugav-
pilsnovads.lv sadaļā “novada dome”->”deputāti”

cienījamie iedzīvotāji!
Augšdaugavas novada deputāti pieņem iedzīvo-

tājus gan klātienē, gan Zoom platformā. Mājaslapu 
piekļuvei Zoom platformā meklējiet: daugavpilsno-
vads.lv> novada dome>deputāti

2021. gada 5. augusta ārkārtas sēdē pieņemti 
2 lēmumi:

 Atļāva Arvīdam Kucinam apvienot Augšdauga-
vas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu 
ar Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 
locekļa amatu.
 Izvirzīja darbam Latgales plānošanas reģiona At-

tīstības padomē Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu.

2021. gada 12. augusta sēdē pieņemti 58 lēmumi:
 Precizēja saistošos noteikumus “Par vienreizēja 

pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna pie-
dzimšanu”.
 Izdeva Špoģu vidusskolas nolikumu.
 Izdeva Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas noli-

kumu.
 Izveidoja Augšdaugavas novada pašvaldības 

ceļu  fonda komisiju un apstiprināja tās nolikumu.
 Grozīja Daugavpils sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas nolikumu.
 Nolēma ar 2022. gada 1. janvāri izveidot Augšdau-

gavas novada Dzimtsarakstu nodaļu kā Augšdau-
gavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 
struktūrvienību un noteikt tās darbības teritoriju – 
Augšdaugavas novada administratīvā teritorija.
 Noteica, ka Augšdaugavas novada administratī-

vajā teritorijā būvniecības procesa tiesiskuma nodro-
šināšanu īsteno Augšdaugavas novada Būvvalde, 
kas ir Daugavpils novada Būvvaldes un Ilūkstes no-
vada būvvaldes tiesību un saistību pārņēmēja.
 Apstiprināja Sociālā atbalsta un aprūpes centra 

“Avots” sociālās rehabilitācijas centra bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem speciālistu maksas pa-
kalpojumu cenrādi.
 Nolēma uzsākt projekta “Slutišķu sādžas kultūr-

vēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un saglabā-
šanas metodikas izstrāde” īstenošanu un apstiprināja 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Piekrita nodot valstij Iekšlietu ministrijas perso-

nā bez atlīdzības Augšdaugavas novada pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Skrudalie-
nas pagastā.
 Uzdeva veikt nekustamajā īpašuma “Zeltkalni 1” 

Demenes pagastā novērtēšanu ar mērķi veikt mantis-
ko ieguldījumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” pa-
matkapitālā.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma “Lejasmeži” 

Eglaines pagastā nosacīto cenu.
 Nolēma pārņemt valdījumā 7 nekustamos īpašu-

mus un nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda.
 Nodeva atsavināšanai 19 pašvaldības nekus-

tamos īpašumus Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, 
Kalupes, Laucesas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, 
Nīcgales, Sventes un Tabores pagastā.
 Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Nīcgales, Naujenes, Sventes un Višķu pagastā.
 Nolēma rīkot atkārtotās izsoles 6 pašvaldības ne-

kustamajiem īpašumiem Kalkūnes, Naujenes, Skrud-
alienas un Višķu pagastā.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa noka-

vētos maksājumus 5 personām Demenes, Kalkūnes 
un Salienas pagastā.
 Nolēma samazināt aprēķināto samaksu, izpērkot 

lietošanā piešķirto zemi 2 personām Laucesas pagas-
tā.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam paš-

valdības vienistabas dzīvoklim 18. novembra iela 
420, Vecstropi, Naujenes pagastā.
 Pieņēma 1 lēmumu zemes jautājumā.
2021. gada 26. augusta sēdē pieņemti 43 lēmumi:
 Izdeva Augšdaugavas novada pašvaldības cen-

trālās administrācijas, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, 
Pilskalnes, Šēderes pagasta pārvaldes, Subates pil-
sētas un Prodes pagasta pārvaldes, Biķernieku pa-
matskolas, Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde 
“Zvaniņš”, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Paš-
valdības aģentūras “TAKA”, Sociālo pakalpojumu 
centra “Pīlādzis” un Sociālā atbalsta un aprūpes cen-

tra “Avots” nolikumu.
 Izdeva noteikumus “Grozījumi Daugavpils no-

vada domes 2020. gada 6. jūlija noteikumos Nr.4 
“Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības no-
teikumi””.
 Nolēma uzsākt Ilūkstes novada sporta skolas un 

Daugavpils novada sporta skolas apvienošanās pro-
cesu.
 Ievēlēja Augšdaugavas novada pašvaldības Vē-

lēšanu komisiju.
 Nolēma veikt Valsts kasē aizņēmumu pašvaldī-

bas investīciju projekta “Augšdaugavas novada paš-
valdības ceļu  (86-37)  “Vārpene - Ezerne - Saulkal-
ni”  pārbūve Skrudalienas pagastā,  (88-13) “Svente 
- Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā un 
Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana 
Līksnas pagastā” īstenošanai 667799,51 eiro apmērā.
 Nolēma veikt Valsts kasē aizņēmumu pašvaldī-

bas investīciju projekta “Īres dzīvokļu izveidošana 
Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esoša-
jās ēkās” īstenošanai 263100,95 eiro apmērā.
 Nolēma iesniegt aizņēmuma pieprasījumu un 

slēgt aizņēmuma līgumu investīciju projektam “Sko-
las ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes nova-
dā” 387858,86 eiro apmērā.
 Nolēma pieprasīt Augšdaugavas novada paš-

valdībai, kura izveidojās apvienojoties Daugavpils 
novada un Ilūkstes novada administratīvajām terito-
rijām, dotāciju           131822 eiro apmērā, ko piešķir 
no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas budžeta programmas “Attīstības nacionā-
lie atbalsta instrumenti” šim mērķim paredzētajiem 
līdzekļiem 2021. gadam, nodrošinot valsts budžeta 
līdzfi nansējumu katram novadam, kurš izveidosies, 
apvienojoties pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2021.
gadā.  
 Grozīja Daugavpils novada domes 2021. gada 1. 

februāra lēmumu Nr.2746 “Par Daugavpils valsts-
pilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”, nozīmējot 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekš-
sēdētāju Arvīdu Kucinu par atbildīgo personu par 
Stratēģijas Augšdaugavas novada daļas izstrādi. 
 Grozīja Ilūkstes novada domes 2021. gada 28. 

janvāra lēmumu Nr.8 “Par Daugavpils valstspilsētas 
un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas izstrādes uzsākšanu” un izslēdza 6.punktu 
par atbildīgās personas nozīmēšanu.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2021. gada 1. 

februāra lēmumu Nr.2747 “Par Daugavpils valstspil-
sētas un Augšdaugavas novada attīstības program-
mas 2022.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”, no-
zīmējot Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu par atbildīgo personu 
par Attīstības programmas Augšdaugavas novada 
daļas izstrādi.
 Grozīja Ilūkstes novada domes 2021. gada 28. 

janvāra lēmumu Nr.7 “Par Daugavpils valstspilsē-
tas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 
2022.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu” un izslēdza 
6.punktu par atbildīgās personas nozīmēšanu.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2020. gada 

23. jūlija lēmumu Nr.2327 “Par projekta “Daugav-
pils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstī-
šana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga 
dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) 
uzsākšanu” un izteica projekta ieņēmumu un izde-
vumu tāmi jaunā redakcijā. 
 Nolēma Višķu pagasta pārvaldei pieņemt Sa-

biedrības ar ierobežotu atbildību “Mikrotīkls” dāvi-
nājumu 1598,92 eiro, kurš jāizmanto Špoģu vidussko-
las datortīkla uzlabošanai.
 Nolēma nodot no Augšdaugavas novada pašval-

dības centrālās administrācijas valdījuma Skrudalie-
nas pagasta pārvaldes valdījumā nekustamo īpašu-
mu “Pašvaldības ceļi” Skrudalienas pagastā. 
 Nolēma atsavināt 9 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, Nīcgales un 
Tabores pagastā.
 Nolēma pārdot uz nomaksu 1 pašvaldības ne-

kustamo īpašumu Kalkūnes pagastā.

 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 1 personas 
nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksāju-
mus par nekustamo īpašumu Pilskalnes pagastā.
 Piešķīra 1 personai Tabores pagastā vienreizējo 

pabalstu apkures krāsns remontam.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam paš-

valdības vienistabas dzīvoklim Nr.3, “Zaļumi 2”, Za-
ļumi, Maļinovas pagastā.
 Pieņēma 3 lēmumus zemes jautājumos.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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valdība izsludina ārkārtējo situāciju 
latvijas pierobežā

10. augustā Ministru kabinets 
(MK) izdeva rīkojumu par ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu 
atsevišķās administratīvajās te-
ritorijās, ņemot vērā Latvijas—
Baltkrievijas robežas nelikumī-
gās šķērsošanas gadījumu skaita 
straujo pieaugumu.

Ārkārtējā situācija tiek izslu-
dināta no 2021. gada 11. augusta 
līdz 2021. gada 10. novembrim 
Ludzas, Krāslavas un Augšdau-
gavas novadā, kā arī Daugavpilī.

MK rīkojums nosaka pienā-
kumu Nacionālajiem bruņota-
jiem spēkiem (NBS) un Valsts 
policijai (VP) sniegt palīdzību 
Valsts robežsardzei (VRS) Lat-
vijas— Baltkrievijas robežuz-
raudzības nodrošināšanā, lai 
nepieļautu nelikumīgu robežas 
šķērsošanu.

Tāpat MK rīkojums nosaka 
tiesības VRS, NBS un VP izman-
tot paredzētās procedūras un to 
rīcībā esošos līdzekļus, lai attu-
rētu personas no Latvijas—Balt-
krievijas robežas nelikumīgas 
šķērsošanas.

Tāpat valdības rīkojums no-

saka, ka VRS, NBS un VP, kon-
statējot personas nelikumīgu 
Latvijas—Baltkrievijas robežas 
šķērsošanu, personām dos rīko-
jumu atgriezties valstī, no kuras 
persona šķērsojusi robežu, kā 
arī veiks nepieciešamos pasāku-
mus, lai pārliecinātos, ka perso-
nas šo rīkojumu izpilda.

Valsts robežsardzei, kon-
statējot personas nelikumīgu 
Latvijas—Baltkrievijas robežas 
šķērsošanu, ir tiesības pielietot fi -
zisku spēku un speciālos līdzek-
ļus, lai nekavējoties atgrieztu 
personu valstī, no kuras tā neli-
kumīgi šķērsoja valsts robežu.

Rīkojums arī nosaka, ka ār-
kārtējās situācijas izsludinātajā 
teritorijā izvietotajās Valsts ro-
bežsardzes struktūrvienībās un 
citās iestādēs nepieņem personu 
iesniegumus par bēgļa vai alter-
natīvā statusa piešķiršanu.

Savukārt Nacionālajiem bru-
ņotajiem spēkiem sadarbībā ar 
VRS, kā arī PMLP ir pienākums 
nodrošināt vietu un infrastruk-
tūru, kur būtu izmitināmas per-
sonas, kas šķērsojušas Latvijas—

Baltkrievijas robežu.
VRS un PMLP ir atļauts 

piemērot Publisko iepirkumu 
likuma 3.panta astotās daļas 
izņēmumu, lai nodrošinātu pa-
tvēruma meklētāju, kas ieradu-
šies no Baltkrievijas Republikas, 
izmitināšanu, apgādāšanu ar 
pārtiku un pirmās nepieciešamī-
bas precēm.

Pasākumus rīkojuma izpildes 
nodrošināšanai, tajā skaitā ie-
saistīto institūciju personāla virs-
stundu darbu un komandējuma 
izdevumus, plānots fi nansēt no 
attiecīgajam mērķim institūci-
jām iedalītajiem valsts budžeta 
līdzekļiem, kā no valsts budžeta 
programmas “Līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem”.

Nepieciešamības gadījumā 
MK var lemt par starptautis-
kās palīdzības pieprasīšanu, iz-
mantojot ES civilās aizsardzības 
mehānisma, NATO, kā arī citu 
starptautisko sadarbības organi-
zāciju un ārvalstu platformas.

Avots: mk.gov.lv 

iekšlietu ministre tikās ar pierobežas pašvaldību 
pārstāvjiem

11. augustā Valsts robežsar-
dzes Daugavpils pārvaldē iekš-
lietu ministre Marija Golubeva 
tikās ar to pašvaldību pārstāv-
jiem, kurās tika izsludināta ār-
kārtējā situācija. Tās ir pierobe-
žas pašvaldības ar Baltkrieviju 
– Augšdaugavas novads, Dau-
gavpils pilsēta, Ludzas novads 
un Krāslavas novads. 

Iekšlietu ministre tikšanos 
uzsāka ar plāna robežas nostip-
rināšanai prezentēšanu. Tajā 
iekļauta paātrinātā žoga izbūve 
gar Baltkrievijas robežu, kam 
speciāli tiks grozīts būvniecības 
likums. Tāpat valdības plānos 
ir stingrāk vērsties pret tiem, 
kas nodarbojas ar nelegālās ro-
bežšķērsošanas organizēšanu. 
Jau patlaban notiek aktīva sa-
darbība ar NBS struktūrām, ku-
ras palīdz patrulēt robežjoslu.

Kā skaidro Iekšlietu minis-
trijas Valsts sekretārs Dimitrijs 
Trofi movs, līdz ar ārkārtējās 
situācijas iestāšanos visām ie-
saistītajām drošības struktū-
rām (robežsardzei, policijai, 
NBS) būs iespēja virzīt atpakaļ 
tos, kuri mēģinās nelegāli šķēr-
sot Latvijas valsts robežu. Šāda 
kārtība darbosies, kamēr valstī 
ir izsludināta ārkārtējā situāci-
ja, proti, līdz 10. novembrim. 
Uz ārkārtējās situācijas laiku 
robežsardze neizskatīs patvē-
ruma meklētāju pieprasīju-
mus par patvēruma sniegšanu 
mūsu valstī, izņemot atseviš-

ķus individuālos gadījumus. 
Plašākā sabiedrībā izskan 

neizpratne, kādēļ ārkārtējā si-
tuācija netika izsludināta jau 
laikus. Taču, kā skaidro M. Go-
lubeva, ārkārtējo situāciju var 
izsludināt tikai tad, kad tā jau 
pastāv reālajā dzīvē. 

Iekšlietu ministre skaidro, 
ka situācija tiek risināta, sadar-
bojoties dažādām struktūrām 
– gan Ārlietu ministrijai, gan 
Aizsardzības ministrijai, kā 
arī Eiropas līmenī. Ja situācija 
pasliktināsies un nelegālo ro-
bežšķērsotāju skaits kļūs pārāk 
liels, tiek pieļauta iespēja prasīt 
palīdzību arī ārvalstīs, līdzīgi 
kā to darīja Lietuva. 

Pierobežas pašvaldībām tika 
prasīta informācija par ēdinā-
šanas iespējām un pieejamajām 
telpām nelegālo robežšķērsotā-
ju izmitināšanai, taču patlaban 
praktiskās vajadzības tam ne-
pastāv. Iekšlietu ministrija vāc 

šāda veida informāciju gadīju-
mam, ja situācija pasliktināsies 
un būs nepieciešams izvietot 
lielāku skaitu nelegālo robežas 
šķērsotāju.

Jāatgādina, ka patlaban ro-
bežsardze neielaiž valstī tos, 
kuri cenšas nelegāli šķērsot ro-
bežu, un novirza atpakaļ Balt-
krievijā. 

11. augustā iekšlietu ministre 
Marija Golubeva kopā ar Valsts 
robežsardzes priekšnieku Gun-
ti Pujātu apmeklēja arī Valsts 
robežsardzes Silenes robežap-
sardzības nodaļu. Viņiem pie-
vienojās Saeimas priekšsēdētā-
ja Ināra Mūrniece, deputāti no 
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu 
un korupcijas novēršanas ko-
misijas, valsts sekretārs Dimit-
rijs Trofi movs un citas Iekšlietu 
ministrijas amatpersonas.

 Autors: Dainis Bitiņš

latvijas mazo skolu reitinga topā 
iekĻŪst špoĢu vidusskola

Ir nopublicēts ”Latvijas sko-
lu reitings 2021”. Tajā skolas 
tika sadalītas lielajās un maza-
jās skolās, kā arī ģimnāzijās.

Mazo skolu reitingā šogad 
tika iekļautas 24 skolas. To 
starpā Špoģu vidusskola ierin-
dojās 6. vietā ar 13 ballēm. Špo-
ģu vidusskolu apsteidza RTU 
inženierzinātņu vidusskola 
(123,33 balles), kas ierindojās 
1. vietā, tai sekoja Rudzātu 
vidusskola (29,24 balles), Dau-
gavpils Saskaņas pamatskola 
(20,91 balles), Auces vidussko-
la (19 balles) un Rēzeknes 5. vi-
dusskola ar 13,33 ballēm. 

Ģimnāziju topā, pirmo reizi 
30 gadu laikā Rīgas Valsts 1. 
ģimnāzija zaudēja līderpozī-
ciju un ierindojās 2. vietā. Par 

labāko ģimnāziju šogad atzīta 
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, sa-
vukārt 3. vietā ierindojās Rīgas 
Valsts vācu ģimnāzija.

Lielo skolu reitingā 1. vieta 
- Rīgas 10. vidusskolai, 2. vie-
ta - Rīgas 40. vidusskolai, bet 
3. vieta - Rīgas Franču licejam.

Skolu reitingu veido, pama-
tojoties uz valsts un atvērto 
olimpiāžu rezultātiem, skolu 
zinātnisko konferenču rezultā-
tiem un citiem sasniegumiem. 
Ar savu darbību fonds vēlas 
palīdzēt valstij un sabiedrībai 
izaudzināt talantīgus skolē-
nus, kas nākotnē būs valsts in-
telektuālais balsts.

 Apkopoja: Dainis Bitiņš

klātienes mācību uzsākšanai valdība 
nosaka skolēnu obligātu testēšanu
Jaunajā mācību gadā mācībās 

klātienē skolēni varēs piedalīties 
ar sadarbspējīgu vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifi kātu, 
kā arī ar apliecinājumu par Co-
vid-19 negatīvu testa rezultātu – 
to paredz Izglītības un zinātnes 
ministrijas sagatavotie grozīju-
mi noteikumos par epidemio-
loģiskās drošības pasākumiem 
Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai, kas 10. augustā, 
apstiprināti valdībā.

Šis nosacījums pieņemts, lai 
jauno mācību gadu sāktu un 
turpmāk izglītības procesu no-
drošinātu epidemioloģiski dro-
šā mācību vidē.

Lai nodrošinātu droša izglī-
tības procesa sākšanos 2021. 
gada 1. septembrī, skolēniem 
pamatizglītības un vidējās iz-
glītības pakāpē pirmie testi bija 
jānodod jau pirms mācību gada 
sākuma – no 23. līdz 30. augus-
tam. Turpmākā testēšana notiks 
atbilstoši Veselības ministrijas 
Slimību profi lakses un kontro-
les centra izstrādātajam algorit-
mam. Covid-19 tests nav jāveic 
bērniem ar sadarbspējīgu vak-
cinācijas vai pārslimošanas ser-
tifi kātu. Testēšanu apmaksā no 
valsts budžeta līdzekļiem.

Izglītības iestādē (izņemot 
pirmsskolas izglītības iestādes 

un augstākās izglītības iestādes) 
Covid-19 testa veikšana notiks 
sadarbībā ar laboratoriju, kura 
veic šos testus. Izglītības iestā-
dei ir tiesības nodot skolēna da-
tus attiecīgajai laboratorijai.

Ierodoties izglītības iestādē, 
skolēnam būs jāuzrāda  papīra 
vai digitālā formā (elektroniskā 
veidā viedierīcē) Covid-19 testa 
negatīvais rezultāts vai sadarb-
spējīgs vakcinācijas vai pārsli-
mošanas sertifi kāts.

Izglītības iestādēm ir jānosa-
ka atbildīgā amatpersona, ku-
ras pienākums būs pārbaudīt 
informāciju par skolēna iespē-
jām piedalīties mācību procesā 
klātienē.

Neveicot testēšanu, skolēns 
nevarēs uzsākt un arī  turpināt 
izglītības ieguvi klātienē, un 
vecākiem ir iespēja veikt nepie-
ciešamās formalitātes, lai pa-
matizglītības ieguvi 1.- 6. klasē 
bērnam nodrošinātu ģimenē.

Lai gan pirms mācību gada 
uzsākšanas izglītības iestādēm 
palielināsies darba apjoms, sa-
gatavojot skolēnu datus, kas 
nododami laboratorijām, tomēr 
tas ir svarīgi mūsu visu drošībai 
un veselībai. Turklāt mācību 
gada ietvaros informāciju vaja-
dzēs tikai aktualizēt. 



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2021. gada 2. septembris 5

naujenes ciemā noslēdzās divu ielu 
pārbŪve

2020. gada vasarā tika no-
slēgts līgums ar būvniekiem 
par Naujenes ciema Vecpils 
un Dzelzceļa ielas pārbūvi 
ar kopējo garumu 938 m. Re-
montdarbi objektā iesākās vēl 
rudenī un pēc ziemas tehnolo-
ģiskā pārtraukuma atsākās šī 
gada pavasarī. 

Projekta ietvaros tika no-
mainīts grants un asfalta se-
gums, nomainītas betona ap-
males, atjaunotas ceļa zīmes. 
Darbu ietvaros tika uzstādīti 
peldošā tipa aku vāki, kas ļauj 
nodrošināt to atrašanos asfalta 
līmenī. 

Tika ierīkotas papildus au-

tostāvvietas un nobrauktuves, 
kā arī nobruģēta gājēju ietve, 
uzklāti horizontālie ceļa apzī-
mējumi. 

Remontējamajos ceļa pos-
mos ierīkots moderns ielu 
apgaismojuma tīkls, kurš dar-
bojas jau no iepriekšējā gada 
decembra.

Apkārtējā teritorija tika ap-
zaļumota, iesējot zālienu. 

Kopējā līguma summa būv-
darbiem Naujenes ciemā ir 
391 151 eiro. 

Darbus izpildīja SIA “DSM 
Meistari”.

Autors: Dainis Bitiņš 

kanādas vēstniecības latvijā padomnieks viesojās 
augšdaugavas novadā

18. augustā Augšdaugavas 
novadu ofi ciālajā vizītē apmek-
lēja Kanādas vēstniecības Latvi-
jā padomnieks Ževons Nikolā 
(Jevone Nicholas). Augšdauga-
vas novada centrālās adminis-
trācijas ēkā diplomāts tikās ar 
novada vadību – pašvaldības 
domes priekšsēdētāju Arvīdu 
Kucinu, 1. vietnieku Arvīdu 
Rasčevski un izpilddirektores 1. 
vietnieci Ināru Natarovu. 

Ževons Nikolā ir vairāk nekā 
15 gadus strādājis Kanādas val-
dības Globālo attiecību depar-
tamentā, kas pārvalda Kanādas 
diplomātiskās un konsulārās 
attiecības, veicina starptautis-
ko tirdzniecību ar Kanādu, kā 
arī virza Kanādas starptautisko 
attīstību un humāno palīdzību. 
Vēstniecības pārstāvis ir strādā-
jis dažādās ministrijās, attīstības 
un korporatīvajos procesos, kā 
arī pievērsies Kanādas un Ei-
ropas sadarbības veicināšanai. 
Pirms ierašanās Latvijā Ževons 
Nikolā strādāja par padomnie-
ku Kanādas vēstniecībā Kabulā 
un Afganistānā.

Šī bija pirmā Kanādas vēst-
niecības padomnieka vizīte Lat-
gales reģionā, kuru viņš iesāka 
ar Augšdaugavas novada iepa-
zīšanu. Vispirms tika apmek-

lēts Silenes robežšķērsošanas 
punkts, lai iepazītos ar esošo ne-
legālās robežšķērsošanas prob-
lēmu uz Latvijas – Baltkrievijas 
robežas. Kā atzina pats diplo-
māts, viņam ir ārkārtīgi svarīgi 
doties vizītēs arī ārpus galvas-
pilsētas, tostarp uz pierobežu.

Vēstniecības pārstāvi iepazīs-
tināja ar aktualitātēm Augšdau-
gavas novadā. Tika apspriestas 
izglītības un mācību gada ak-
tualitātes, kas norisinās Co-
vid-19 pandēmijas ietvaros. Kā 
pozitīvs aspekts turpmākajai 
sadarbībai tika pieminēta abu 
valstu sadarbība NATO ietva-
ros. Latvijā atrodas Kanādas 
militārais kontingents, kuriem 
apmācības notiek arī Augšdau-
gavas novada militārajā bāzē 
Meža Mackevičos.  

Ževonu Nikolā interesēja arī 
vakcinācijas jautājumi – kā tā 
norisinās mūsu novadā, kā šajā 
procesā iesaistās pašvaldība, kā 
arī dalījās ar Kanādas pieredzi. 
Viņa pārstāvētajā valstī vakci-
nācijas tempi ir daudz augstā-
ki, nekā vidēji Latvijā, savukārt 
mediji ir daudz vienotāki vakci-
nācijas nepieciešamības skaid-
rošanā.

Tika apspriesta arī adminis-
tratīvi – teritoriālā reforma un 
pašvaldību sadarbība ar valdī-
bas struktūrām.

Kanādas vēstniecības pārstā-
vis pateicās par uzņemšanu, ap-
liecinādams savu interesi veici-
nāt sadarbību dažādos līmeņos.

 Autors un foto: Dainis Bitiņš

ārkārtējās situācijas laikā neizsniegs 
pierobežas caurlaides

Valsts robežsardze informē, 
ka, pamatojoties uz LR valsts 
robežas likuma 18. panta piek-
tās daļas otro punktu, uz ār-
kārtējās situācijas laiku Latvi-
jas – Baltkrievijas pierobežā ir 
pārtraukta speciālo pierobežas 
joslas caurlaižu pieprasīšana 
un izsniegšana.

Tāpat Valsts robežsardze ai-
cina tos iedzīvotājus, kuriem ir 
izsniegtas speciālās pierobežas 
joslas caurlaides, bez pamatota 
iemesla neuzturēties Latvijas-
Baltkrievijas pierobežas joslā, 
kamēr ir izsludināta ārkārtējā 
situācija.

Atgādinām, ka atbilstoši 
Ministru kabineta noteiku-
miem gar ārējo Latvijas Re-
publikas sauszemes robežu 
ir noteikta ne vairāk kā 2 km 

plata pierobežas josla. Lai uz-
turētos pierobežas joslā gar 
Latvijas Republikas – Krievijas 
Federācijas valsts robežu un 
Latvijas Republikas – Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežu, 
personām no 15 gadu vecu-
ma ir nepieciešama Valsts ro-
bežsardzes izsniegta speciālā 
caurlaide.

Atgādinām, ka no 2021. 
gada 11. augusta līdz 2021. 
gada 10. novembrim Ludzas, 
Krāslavas un Augšdaugavas 
novadā, kā arī Daugavpilī ir 
izsludināta ārkārtējā situācija.

Jolanta Babiško,
Valsts robežsardzes Galvenās 

pārvaldes Stratēģiskās 
attīstības un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vecākā 

speciāliste 

 realizēs vairākus ceĻu projektus
Augšdaugavas novadā plā-

no īstenot ceļa posma Vārpene 
– Ezerne - Saulkalni  pārbūvi 
Skrudalienas pagastā,  ceļa pos-
ma Svente – Gulbji seguma at-
jaunošanu Sventes pagastā, kā 
arī Daugavas ielas posma asfalta 
seguma atjaunošanu Līksnas pa-
gastā.

ceļš vārpene – ezerne – saul-
kalni tiks pārbūvēts degradētās 
teritorijas revitalizācijai. Tam 
ieklās dubulto virsmas segumu 
un paplašinās klātnes segumu 
2,7 km garumā. Remontējamais 
posms savienojas ar valsts nozī-
mes autoceļu P68, pa kuru var 
sasniegt pagasta centru – Sileni 
un tiek nodrošināts savienojums 
ar augstākas pakāpes ceļu. Ceļa 
posma garumā ir izvietotas vien-
sētas, zemnieku saimniecības, 
viesu nami, remontu darbnīca, 
liellopu novietne. Ceļa pārbū-
ve pavērs iespējas komersantu 
saimnieciskās darbības attīstībai. 

Autoceļš svente – gulbji, 
kuram atjaunos grants segumu 
6,17 km garumā, ir vienīgais ceļš 
par kuru četru ciemu iedzīvotā-
ji (55 mājas) un komersanti var 
sasniegt savus īpašumus vai arī 
saņemt pašvaldības pakalpoju-
mus. Ceļš ir būtisks un nepiecie-
šams uzņēmējiem – trim mobilo 
sakaru operatoriem, vairākām 

zemnieku un piemājas saimnie-
cībām un tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem. Sventes ezera kras-
tā ar ES fi nansētu projektu atbal-
stu ir izvietotas vairākas atpūtas 
vietas, kurās bauda dabu un ak-
tīvi atpūsties ierodas vairāki tūk-
stoši cilvēku. 

daugavas ielai līksnas pa-
gastā 290 m garumā atjaunos 
asfalta segumu. Iela nodrošina 
piekļuvi svarīgākiem objektiem 
– pagasta pārvaldei, muižas par-
kam, bibliotēkai, bāriņtiesai un 
sociālajam darbiniekam. Iela sa-
vienojas ar valsts ceļu A6 (Rīga – 
Daugavpils - Krāslava - Baltkrie-
vijas robeža) un atrodas ciema 
centrā. Ceļu izmanto tūristi, kā 
arī reģionālie autobusu maršruti. 

Projektu realizēšanai Valsts 
kasē ņems aizņēmumu 667 799 
eiro apmērā. No pašvaldības 
budžeta līdzfi nansēs daļu pare-
dzētās summas, kopumā tie būs 
117 846 eiro.

Projekta mērķis ir Augšdau-
gavas novada pašvaldības sa-
tiksmes infrastruktūras attīstība, 
uzlabojot pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību iedzīvotājiem, 
mazinot Covid-19 infekcijas iz-
platības radītās sekas reģionālā 
līmenī un sekmējot administra-
tīvi teritoriālās reformas mērķu 
sasniegšanu.

Remontdarbus plāno realizēt 
līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Autors: Dainis Bitiņš
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19. augustā norisinājās 
Augšdaugavas novada paš-
valdības Attīstības komitejas 
izbraukuma sēde Ilūkstē, ku-
ras laikā deputāti un klātesošie 
pašvaldības speciālisti izska-
tīja divus nozīmīgus jautāju-
mus, iepazīstoties ar esošo si-
tuāciju tieši objektos. 

Viens no galvenajiem jautā-
jumiem, kurš tika izskatīts iz-
braukuma komitejas sēdē, bija 
SAM 5.6.2. projekta ,,Degradē-
to rūpniecisko teritoriju revi-
talizācija Daugavpils pilsētas 
un Ilūkstes novada teritorijās, 
II kārta” Nr. 5.6.2.0117111035 
(turpmāk tekstā Projekts) ie-
tvaros uzbūvētās ražošanas te-
ritorijas attīstība. Izbraukuma 
komitejas sēdē piedalījās arī 
komersanti, kuriem saskaņā 
ar projekta pieteikumā sniegto 
apliecinājumu ir jāinvestē šajā 
teritorijā, lai attīstītu saimnie-
cisko darbību un radītu jaunas 
darba vietas. Saskaņā ar pro-
jekta ietvaros parakstīto aplie-
cinājumu revitalizētajā terito-
rijā, bijušajā putnu fermā, līdz 
2023. gada beigām jānodrošina 
iznākuma rādītāji: investīcijas 
3 miljonu eiro apmērā un 24 
jaunas darbavietas. 

Attīstības komitejas izbrau-
kuma sēdē uzņēmēji izklāstīja 
savas ieceres teritorijas attīstī-
bai. Sākotnēji uzņēmēji plāno-
ja būvēt ražošanas ēkas metāla 
konstrukciju ražošanai, taču 
straujais izejmateriālu cenu 
kāpums  šos plānus mainīja. 
Uzņēmēji skaidroja, ka alter-

natīvais variants ir attīstīt bio-
etanola ražošanu. Kā skaidroja 
uzņēmuma pārstāvis, patla-
ban notiek projektēšana, bet 
konkrētie datumi nav zināmi, 
jo tiek plānota darbība, kura 
prasa rūpīgu izvērtējumu no 
Valsts vides dienesta puses.

Attīstības komitejas depu-
tāti vienojās ar uzņēmēju pār-
stāvjiem, ka divu nedēļu laikā 
pašvaldībā tiks iesniegts plāns 

ar konkrētām darbībām, laika 
grafi ks un indikatīvās izmak-
sas projekta īstenošanai. 

Pašvaldībai ir svarīgi re-
gulāri tikties ar uzņēmējiem, 
sekot līdzi uzņēmēja attīstības 
plāniem šajā teritorijā, lai līdz 
noteiktajam termiņam tiktu sa-
sniegti iznākuma rādītāji, kuri 
deklarēti projektā, lai piesaistī-
tu ERAF fi nansējumu.

Daudzas Latgales pašval-

 plāno attīstīt bijušo klosteri un ražošanas teritoriju

dības iesaistījās Degradēto 
teritoriju revitalizācijas prog-
rammā. Augšdaugavas nova-
dā ir vairākas teritorijas, ku-
ras atgrieztas ekonomiskajā 
apritē, piesaistot komersantus  
– Randenē, kur darbojas šūša-
nas cehs, Sventes pagastā, kur 
paplašināsies paipalu ražotne, 
Višķu, Tabores un Vecsalienas 
pagastā tika attīstīta publiskā 
infrastruktūra – pārbūvēti paš-
valdības ceļi komercdarbības 
attīstības veicināšanai. 

vēlas atdzīvināt jezuītu 
klostera telpas

Tāpat Attīstības komitejas 
sēdē tika izskatīts jautājums 
par Ilūkstes bijušā klostera 
ēkas reģenerāciju. 2020. gada 
pavasarī Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde atbalstīja 
klostera kompleksa virzīšanu 
Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā ar nosau-
kumu “Ilūkstes klostera kom-
plekss ar Jezuītu baznīcas frag-

mentiem.”
Klostera ēkas atjaunošana 

ir iezīmēta kā prioritāri attīs-
tāma teritorija Augšdaugavas 
novadā “Daugavpils valsts-
pilsētas un Augšdaugavas 
novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā līdz 2020. gadam” I 
redakcijā. 

Ēku plānots izmantot tū-
risma nozares attīstībai. Plā-
no veikt ne tikai klostera ēkas 
restaurāciju, bet arī apkārtējās 
teritorijas labiekārtošanu, kā 
arī baznīcas ēkas pamatu ie-
konservēšanu un izpēti, kas 
līdz šim nav veikta. Baznīcas 
pamatu fragmenti ir vienīgā 
liecība, kas saglabājusies pēc 
baznīcas sagraušanas. 

Teksts: Dainis Bitiņš
Foto: Guntis Kaminskis

vietējā brendija mazajai ražotnei jauns pakalpojums
2019. gadā Daugavpils no-

vada Grantu konkursā ar savu 
ideju par nelielās stiprā alko-
hola ražotnes izveidi pieteicās 
Iļja Ivanovs no Biķernieku pa-
gasta. Saņemot no novada do-
mes atbalstu 1500 eiro apmērā, 
jau 2020. gada sākumā viņam 
bija savs produkts, ko piedāvāt 
interesentiem. Tāpat viņš tika 
uzņemts arī LIAA biznesa inku-
batorā. Pateicoties pašvaldības 
atbalstam, uzņēmējs iegādājies 
Itālijā ražotu fi ltrācijas iekārtu 
un uzpildīšanas iekārtu, par sa-
viem līdzekļiem nopircis desti-
lēšanas iekārtu. 

Pirms dažām dienām Iļja ie-
viesis jaunu pakalpojumu – eks-
kursiju pa savu nelielo ražotni 
ar izgatavotās produkcijas de-
gustāciju. Viesiem tiek piedā-
vāts iepazīties arī ar brendija 
gatavošanas procesa posmiem, 
iesaistīties ražošanā. Saimnieks 
izstāstīs par franču destilācijas 
tehnoloģijām, kuras pats pielie-
to, parādīs vīna tapšanas pro-
cesu, un dalīsies pieredzē, kā 

viņam tapa brendija ražotne. 
Savs stāsts ir arī uzņēmuma no-
saukumam. 

Vēlamais cilvēku daudzums 
grupā, kurā var ierasties uz de-
gustāciju – līdz 10 cilvēkiem. 

Kopš atvēršanas Iļja bija 
krietni uzlabojis ražošanas teh-
noloģijas, un daudz kas vēl 
ir priekšā. Pieci gadi pagājuši 
garšu eksperimentos, telpu un 
līdzekļu meklējumos, kā arī lai 
saņemtu nepieciešamās atļau-
jas. 

Ražotne iekārtota kādreizējā 
bērnudārza ēkā Biķernieku cie-
mā. Savulaik šajā bērnudārzā 
par pavāri strādājusi Iļjas vec-
māmiņa. Tagad telpas daļēji ir 
tukšas, vienā spārnā apmeties 
veikals, izveidota svarcelšanas 
zāle, bet vienu ēkas daļu no 
pagasta īrē Iļja. Telpas ražotnei 
izremontējis pats, plāno pama-
zām labiekārtot arī apkārtni, lai 
ražotne būtu atpazīstama un ar 
laiku piesaistītu arī tūristus.

Nelielajā noliktavas telpā 
plauktos savirknētas gatavās 

produkcijas pudeles. Visus dzē-
rienus vieno kopīgs uzņēmuma 
zīmols “Kazanova moonshine”. 
Kazanova savulaik bijis īsts sir-
žu lauzējs, tāpēc arī savai pro-
dukcijai izvēlējies moto “From 
the men Kazanova””, proti, ja 
izdzer vīrietis, viņš kļūst par Ka-
zanovu, bet, ja iedzer sieviete, 
tad viņa iepazīstas ar Kazano-
vu. Savukārt vārds ‘moonshine’ 
(mēness gaisma) saistīts ar alko-
hola vēsturi Amerikā.

Jaunais uzņēmējs Iļja Ivanovs 
sava brendija ražošanā liek lietā 
no sentēviem aizgūto dzēriena 
recepti, apvienojot tradīcijas un 
jaunākās tehnoloģijas vienā ve-
selā. Viss jaunais ir labi aizmirsts 
vecais, mūsdienu izpildījumā.

Visu dzērienu pamatā ir ābo-
lu sulas destilāts, no kura tālāk 
top uzlējums. Brendija ražošana 
ir īsta māksla, kura ietver sevī 
ne tikai tehnoloģisko procesu 
ievērošanu un pārzināšanu, bet 
arī fantāziju un jaunu garšu ek-
sperimentus. Uzņēmuma pie-
vienotā vērtība ir pašu izaudzē-

tu ābolu, ogu, riekstu, garšaugu 
un medus izmantošana brendija 
ražošanā.

Uz doto brīdi SIA «Kazano-
va» piedāvā 6 dažādus brendija 
veidus (www.kazanova.lv), bet 
nākotnē garšu klāsts tiks papil-
dināts. «Apple wood brandy», 
«Mens resort» un «Jigan» ir pir-
mie jaunā uzņēmēja brūvējumi, 
un nav likuši klientiem vilties.

Gatavo produkciju ir iespē-
jams iegādāties uz vietas saim-
niecībā, vai arī ir iespējama pie-

gāde.
Par atsevišķu samaksu ir 

iespējams iegādāties arī īpašu 
koka iepakojumu ar uzņēmuma 
zīmolu «Kazanova moonshi-
ne», kas kalpos kā labs iepako-
jums dāvanai. 

Autors: Dainis Bitiņš
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 uz mirkli iejusties vaboles grāfu lomā
Ja ir vēlme kaut uz mirkli 

atgriezties senākos laikos un 
iejusties gaisotnē, kad Latgalē 
dzīvoja grāfi Plāteri, jādodas uz 
Skrindu dzimtas muzeju, kur 
jūs sagaidīs grāfiene Izabella 
un vedīs aizraujošā pastaigā 
pa Vaboles muižas parku. Šajā 
brīvdabas ekskursijā ir iespē-
ja dzirdēt stāstus par Vaboles 
muižas kompleksu, muižas par-
ka dabu un dzirdēt leģendas par 
grāfu Plāteru–Zībergu dzīvi. 
Savukārt pastaigas izskaņā 
var pielaikot amatnieces Irēnas 
Voitānes darinātās cepures 18.-
19. gadsimta stilā. 

Šādā ekskursijā 4. augus-
tā devās Vaboles vidusskolas 
bērnu vasaras nometnes “Ie-
griežam vasaru” dalībnieki. 
Grāfi ene Izabella, kuras lomā 
iejutās muzeja speciāliste Ilze 
Ozoliņa, aizrāva jauniešus ar 
interesantu stāstījumu un pie-
dāvāja vietējo dabu iepazīt at-
raktīvā veidā, proti, izkrāsot 
parkā atrodamo vaboļu zīmē-
jumus. Daudzi dzirdētie fakti 
bērnos radīja izbrīnu, piemē-
ram, kā tajos laikos varēja sa-
zināties bez interneta. 

Pirmais zināmais Vaboles 
īpašnieks ir 1690. gadā dūmu 
nodokļu maksātāju sarakstā 
minētais pans Mikolajs Zar-
dens. 18. gadsimtā Vabole, 
tāpat kā tuvākās apkārtnes ze-
mes (Līksna, Ķirupe, Nīcgale, 
Kalupe) nonāca vācu baronu 
Zībergu no Vestfālenes īpa-

šumā. Vēlāk plašie Plāteru-
Zībergu īpašumi tika sadalīti 
starp vairākiem mantiniekiem. 
Vabole, Līksna, Ķirupe, Nīc-
gale un Auseja nonāca grāfa 
Henrika Vaclava Plātera - Zī-
berga (1811-1903) un Adelas 
Kelleres (1817-1885) īpašumā.  
19. gadsimta otrajā pusē Va-
boles muiža tika nodota viņu 
piektajam dēlam Teofi lam 
Staņislavam Plāteram-Zīber-
gam (1862-1917), kas faktiski 
uzskatāms par pēdējo Vaboles 
muižas īpašnieku.

Izejot pastaigu taku, var re-
dzēt pāris ēkas, kas saglabāju-
šās no grāfu laikiem. Muižas 
komplekss stipri cieta Pirmā 
pasaules kara laikā.

Saglabājusies muižas klēts 
ēka, malkas šķūnītis, 1896. 
gadā celtā pārvaldnieka māja, 
daļa no diviem ledus pagra-
biem un 1902. gadā celtais stal-

lis. Kungu māja tika nopostīta 
kara laikā, bet uz tās pama-
tiem vēlākos gados tika uzbū-
vēta skolotāju dzīvokļu māja. 
Pārvaldnieka mājas koka ēkā 
savulaik atradās muižas dar-
binieku veļas mazgātava, kal-
potāju dzīvokļi un virtuve, at-
sevišķa telpa, kurā gatavoja ēst 
grāfu suņiem un muižas skola 
– internāts, kurā strādāja pie-
ņemts skolotājs – audzinātājs. 
Parādes pagalma vietā izvei-
dots sporta un rotaļu laukums. 
Staļļa ēka 1919. gadā tika pār-
būvēta par skolu, kur joprojām 
darbojas Vaboles vidusskola.  

Kalpu māja padomju laikā 
pārveidota par administratīvo 
ēku, bet šodien tajā atrodas 
Skrindu dzimtas muzejs – pie-
miņas vieta pirmajiem tautas 
atmodas darbiniekiem brāļiem 
Skrindām. 

Senatnes elpa joprojām jū-

tama 19. gadsimta vidū angļu 
ainavu parka stilā veidotajā 
muižas parkā, kur atrodama 
21 koku un krūmu suga – gan 
vietējās, gan svešzemju. Te ir 
daudz ošu, ozolu, liepu, vīto-
lu, gobu, melnalkšņu un ievu. 
Parka lepnums ir Lielais ozols, 
bet dendroloģisks retums ir 
Moltkes liepa, kas reti sasto-
pama Latvijas parkos. Daļēji 
saglabājušās liepu, kļavu un 
egļu alejas. Pie lapegļu birzs 
atrodas neliela lauce, kur tiek 
svinēti Jāņi un citi pasākumi. 
Pavasarī lauces tālākā malā 
grezni zied ievas.   

Parka ziemeļu daļā atrodas 
Skrindu dzimtas muzejs, Pa-
domju armijas brāļu kapi, ZR 
un R daļā vairākas saimniecī-
bas un dzīvojamās mājas. 

Arhitektoniski nozīmīgas 
būves parka teritorijā nav sa-
glabājušās, taču interesanta ir 

kāda ēka parka vienā stūrī, kas 
daļēji būvēta no māla kleķa 
ķieģeļiem. 

Parka centrā atrodas dīķi, 
kuru gultne, kā vēsta leģenda, 
grāfu laikos bija izklāta ar ozo-
lu baļķiem. Viss muižas parks 
ir daudzām leģendām apvīts. 
Viena no šīm leģendām stās-
ta par jaunu meiteni no grāfu 
dzimtas, kura  samīlējās vietē-
jā kalpu puisī. Grāfs nav ļāvis 
ar kalpu precēties, un meitene 
aiz nelaimīgas mīlestības ielē-
kusi muižas parka dīķī. Vietē-
jie mēļo, ka dažkārt naktīs pa 
muižas parku var manīt stai-
gājam nelaimīgo jaunavu.

Gan šo, gan daudzas citas 
aizraujošas leģendas par grāfu 
laikiem varēsiet dzirdēt, dodo-
ties pastaigā ar pašu grāfi eni 
Izabellu! 

Autors: Inese Minova

 sventē var apskatīt augšdaugavas novada lielāko saktu
No 1. septembra Sventes 

Tautas namā var aplūkot iz-
stādi “Saktu saktas rotājās!”, 
kuras eksponāti ir liela formāta 
saktas, veidotas no ekstrudēta 
putuplasta. 

Eksponātu autors ir Viktors 
Petaško, kurš ikdienā organizē 
kultūras dzīvi Sventes pagastā 
un darbojas ar vietējiem jaunie-
šiem.

Pirms pāris gadiem, siltinot 
pagrabu ar putuplasta loks-
nēm, Viktors atklājis, ka šis 
materiāls noder ne tikai celt-
niecībā, bet no tā var radīt arī 
mākslu. Latvijas simtgadei par 
godu tapa pirmā putuplasta 
dekoru izstāde. Šogad Viktors 
pārsteidz ar lielformāta sak-
tām, kas lieliski iederas inter-
jerā iekštelpās, kā arī var tikt 
izmantotas kā āra dekori. 

Viktors atzīst, ka ideja veidot 
saktas nākusi no viņa kolēģes 
Ilūkstē, kura apjautājusies, vai 
viņš var izgatavot no putuplas-
ta saktu, kas varētu atrasties 
ārā. “Tobrīd man nebija ne 
jausmas, kā to dabūt gatavu, 

bet nez kāpēc piekritu,” saka 
meistars. Tuvākās pāris nedē-
ļas pagāja eksperimentējot, līdz 
ticis līdz vēlamajam rezultā-
tam. Putuplasta detaļas salīmē-
jot, noklājot ar kvarca smiltīm 
un nolakojot, var dabūt dekoru, 
kas ir izturīgs arī āra apstākļos 
un izskatās ļoti smalks. Gata-
vos darbus Viktors nekrāso, jo 
kvarca smiltis mākslas darbiem 
piešķir pelēcīgu toni, kas atgā-
dina linu audeklu.  

Katra sakta ir tās autora fan-
tāzijas lidojums, neviens raksts 
nav noskatīts citos avotos. Ma-
zākās saktas tiek veidotas no 
vismaz 20 detaļām, bet lielāko 
eksponātu detaļu skaits sa-
sniedz gandrīz pustūkstoti. 

Izstādes rozīnīte ir lielākā 
sakta Augšdaugavas novadā, 
kas izveidota no 438 detaļām. 

“Šo saktu es neplānoju iz-
gatavot, taču gribējās kaut ko 
vērienīgu un īpašu, kas nav sa-
stopams nekur citur šajā galak-
tikā,” smejas Viktors. Turklāt 
tā arī bijusi vēlme pārbaudīt, 
vai pats spēj uztaisīt ko ļoti 

apjomīgu. Tas varētu 
noderēt arī nākotnē, 
ja Viktora darbi iein-
teresēs lielās izstāžu 
zāles. “Tā es sāku ek-
sperimentēt. Pirmie 
darbi jau ir miskastē, 
bet šeit ir gala rezul-
tāts. Pat man patīk.” 

Viktors uzskata, ka 
šī milzu sakta vēl nav 
pats lielākais formāts, 
ko viņš spēj izgatavot. 
Ja būs interese un pa-
sūtījumi, taps arī lielā-
ki darbi.   

Kopš Viktors Petaš-
ko atklāja putuplas-
tu kā daudzpusīgu 
materiālu, viņš ļaujas eksperi-
mentiem un veido no tā dažā-
das interesantas lietas – eglīšu 
rotājumus, svētku dekorus, 
dekoratīvos fasādes paneļus un  
galda spēles. Sākumā darbojies 
ar vienkāršiem instrumentiem, 
pats meistarojis darbgaldus, 
līdz nolēma pieteikties paš-
valdības grantu konkursā, lai 
varētu iegādāties nopietnākas 

iekārtas darbam ar putuplastu. 
Pašvaldības atbalstu savu 

ideju īstenošanai Viktors saņē-
mis jau divreiz, tas ļāvis iegā-
dāties modernu darbgaldu pu-
tuplasta griešanai, kas strādā ar 
datorprogrammas palīdzību, 
tāpat iegādājies putekļu sūcē-
ju, gaisa attīrītāju, datoriekār-
tu, plauktu sistēmas un lielas 
kastes gatavo izstrādājumu un 

materiālu uzglabāšanai. 
Viktors atzīst, ka tieši paš-

valdības atbalsts ļāvis atsper-
ties un attīstīties, izgatavojot 
ļoti daudzveidīgu produkciju. 

Izstāde “Saktu saktas rotājās!” 
būs skatāma Sventes Tautas namā 
līdz septembra vidum. 

Autors: Inese Minova
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 viesojoties višĶos, valsts prezidents godina priesteri – mocekli
15. augustā Višķu Svētā Jāņa 

Kristītāja Romas katoļu drau-
dzē norisinājās vēsturisks noti-
kums. To ar savu klātbūtni, do-
doties no Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Debesīs uzņemšanas 
svētkiem Aglonā, pagodināja 
Valsts prezidents Egils Levits. 
Valsts pirmo personu kopā ar 
kundzi Andru Leviti sagaidīja 
Augšdaugavas novada pašval-
dības domes priekšsēdētājs Ar-
vīds Kucins un Višķu pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis Proms. 
Pie baznīcas vārtiem prezidentu 
sveica Višķu katoļu draudzes 
prāvests Andrejs Aglonietis un 
priesteris Bernards Vagalis. 

Vispirms delegācija de-
vās baznīcas kreisajā pusē pie 
priestera – mocekļa Vladisla-
va Litaunieka kapa, kur notika 
aizlūgums. Pēc nežēlīgas ko-
munistu līdzgaitnieku spīdzi-
nāšanas Daugavpils cietumā 
atrodot viņa apgānīto ķermeni 
masu kapā, šurp viņu pārveda 
un apglabāja vietējās draudzes 
locekļi. Višķu baznīcas kora iz-
pildījuma pavadībā augstie vie-
si nolika ziedus pie tautā mīlētā 
prāvesta kapavietas pieminekļa.

Pēc dažiem mirkļiem valsts 
prezidentu aicināja ienākt baz-
nīcā, lai apskatītu priesterim 
- moceklim veltīto tematisko 
izstādi, kurā ir apkopoti vēstu-
riskie fakti par priestera dzīves-
gājumu. Ir zināms, ka viņš sa-
vos patriotiskajos sprediķos bija 

aicinājis nepakļauties padomju 
varai. Apzinādamies nāves 
briesmas, viņš palika uzticīgs 
kristīgajai ticībai un Latvijai, ne-
lokāmi nostājoties pretī padom-
ju antireliģiskajai politikai. 

Savā uzrunā klātesošajiem 
Egils Levits atzīmēja Vladislava 
Litaunieka spilgto personību, 
nelokāmību un gara raksturu:

“Višķos es šodien esmu tādēļ, lai 
godinātu priestera mocekļa Vladis-
lava Litaunieka piemiņu, kuru pa-
domju okupanti nogalināja pirms 
80 gadiem. Viņš stingri stāvēja pie 
savas ticības un bija kopā ar savu 
tautu. Un viņš pat nebaidījās no 
nāves, viņa principi un ticība bija 
pirmajā vietā. Šādi stingri cilvēki ir 
tie, uz kuriem tauta var paļauties, 
uz ko var balstīties.” 

Jāatzīmē, ka Vatikānā uz-
sākts beatifi kācijas process, kura 
rezultātā priesteris varētu tikt 
pasludināts par svētīgo, taču kā 
atzīst pats prezidents, sarunā ar 
pāvestu viņš pārliecinājies, ka 
šis process var būt ilgs. 

Egils Levits aprunājās arī ar 
klātesošajiem, kurus interesē-

 ekspluatācijā nodod divas ēkas slutišĶu sādžā 
4. augustā Slutišķu vecticībnie-

ku sādžā tika nodotas eksplua-
tācijā divas ēkas, kurās tuvākajā 
nākotnē taps vecticībnieku kultū-
ras mantojuma centrs un radošās 
darbnīcas.

Bijusī dzīvojamā māja, kūts un 
šķūnis ir kultūras mantojuma ob-
jekti, ko pašvaldība iegādājusies 
savā īpašumā ar mērķi tās atjau-
not un saglabāt.

Lauku sētas “Slutišķi 2” atjau-
nošanas būvprojektu izstrādāja 
SIA “Ināras Caunītes birojs”, būv-
darbus veica SIA “WARSS +”, bet 
būvuzraudzību - AS Būvuzņē-
mums “Restaurators”. 

Lauku sētas “Slutišķi-2” at-
jaunošanas mērķis bija iespēju 
robežās saglabāt un atjaunot ēkas 
vēsturisko plānojumu, lai nodroši-
nātu telpu izmantošanu un drošu 
ekspluatāciju Vecticībnieku kultū-
ras mantojuma centra un radošas 
darbnīcas izveides vajadzībām, 
paredzot esošo konstrukciju sa-
glabāšanu pēc iespējas esošajā sa-
glabātības līmenī, zudušo un nest-
spēju zaudējušo konstrukciju vai 
to daļu aizvietošanu, ēkas iekšējo 
inženierkomunikāciju (elektrotīk-
lu) nomaiņu atbilstoši telpu plā-

notajai funkcijai, iekštelpu apdares 
atjaunošanu un restaurāciju. Ēkās 
ir ierīkota ugunsdzēsības un ap-
sardzes signalizācija. Ir izbūvēts 
artēziskais urbums un labiekārto-
ta teritorija. 

Būvniecības laikā ar domkratu 
guļbūves tika saudzīgi paceltas 
no akmens pamatiem, lai varētu 
nomainīt vai restaurēt atsevišķas 
detaļas. Daudzus baļķus neglāb-
jami sabojājis laika zobs un ķirmji, 
tāpēc tie tika aizstāti ar jauniem, 
taču lielākoties būvnieki saglabāja 
oriģinālās konstrukcijas.

Šķūnim ieklāts jauns skaidu 
jumts veca šīfera vietā. Katrs dēlis 

tika sanumurēts, lai pēc tā noņem-
šanas un restaurācijas atgrieztos 
savā vietā. Dažas detaļas atjaunot 
veda uz darbnīcām, taču lielāko-
ties visi darbi tika veikti uz vietas. 

Restaurētajā lauku sētā “Slutiš-
ķi 2” tiks ierīkots vienots ekspo-
zīcijas komplekss “Vecticībnieku 
kultūras mantojuma centrs”. Vie-
nā no ēkām būs pieejama infor-
mācija par vecticībnieku garīgo un 
materiālo kultūru, tiks atjaunots 
telpas interjers, kurā iekļausies 
vecticībnieku tradicionālā krāsns, 
dažādi sadzīves un reliģiskā kul-
ta priekšmeti. Savukārt otrajā ēkā 
izvietotās ekspozīcijas mērķis būs 

parādīt tautas koka būvniecības 
prasmes un iepazīstināt ar Dien-
vidlatgales vecticībnieku amata 
prasmēm – galdnieka amatu, kā 
arī tradicionālo nodarbošanos lau-
ku sētā – lopkopību.

Projekta “Rīteiropas vērtības” 
vadošais partneris ir Daugavpils 
pilsētas dome (projekta iesnie-
dzējs) un sadarbības partneri 
– Augšdaugavas novada pašval-
dība, Krāslavas novada dome, 
Ludzas novada pašvaldība, Preiļu 
novada dome. Projekta mērķis ir 
saglabāt un attīstīt nozīmīgu kul-
tūras un dabas mantojumu Latga-
lē ar augstu simbolisko vērtību un 

devumu vietējās, nacionālās un ei-
ropeiskās identitātes stiprināšanai, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakal-
pojumus ilgtspējīgai ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanai reģionā. 
Kopumā tiks atjaunoti seši valsts 
nozīmes kultūras pieminekļi Lat-
galē. Kopējā līguma summa ir 6 
454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdz-
fi nansējums 4 695 000 eiro. 

Augšdaugavas novada paš-
valdības daļa projektā ir 500 000 
eiro. Projekta īstenošanas termiņš 
– 2022. gada 21. marts.

Autors: Dainis Bitiņš

Augsto viesi aicināja mirkli 
uzkavēties, lai noklausītos Viš-
ķu draudzes kora solistu trio 
- Agates Jermaļonokas, Jacintas 
Ciganovičas un Andra Bižāna - 
muzikālo priekšnesumu. 

ja visdažādākie jautājumi, gan 
valstiskie, kā ģimenes jēdziena 
stiprināšana, gan arī sadzīvis-
kie. Višķu pagasta pārvaldes va-
dītājs Jānis Proms kā piemiņas 
dāvanu prezidentam pasniedza 
vietējo uzņēmēju un mājražotā-
ju sagādātās dabas veltes.

Vizītes beigās Egils Levits 
pateicās par sirsnīgo pieņemša-
nu, uzsverot, ka daudzas reizes 
bija braucis garām Višķu baznī-
cas siluetam un jau sen vēlējies 
apciemot šo vietu, kā arī īpaši 
atzīmēja vietējo ļaužu sirsnību, 
uzņēmību un patriotiskumu:

“Šeit ir tik aktīvi cilvēki, kuri rū-
pējas par savu pagastu, par to, lai 
tas izskatās skaists un ir sakopts. 
Es teiktu tā – Višķi ir paraugs visai 
Latvijai!” 

Autors: Dainis Bitiņš
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osnabrukas delegācijas vizīte augšdaugavas novadā
18. augustā Augšdaugavas 

novada centrālās administrā-
cijas ēkā tika sagaidīti viesi no 
Vācijas. Delegācija ieradās no 
Osnabrukas pilsētas, kas atro-
das Vācijas Ziemeļrietumos. 

Ciemiņus sagaidīja Augš-
daugavas novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Ar-
vīds Kucins, priekšsēdētāja 1. 
vietnieks Aivars Rasčevskis, 
priekšsēdētāja vietnieks Vitā-
lijs Aizbalts, izpilddirektore 
Vanda Kezika, Višķu pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis Proms 
un deputāts Jānis Belkovskis. 

Tikšanās sākumā viesiem 
tika pasniegtas dāvanas - glez-
nas uz audekla, kurās ir attē-
lota viena no populārākajām 
tūrisma vietām Augšdaugavas 
novadā – Vecsalienas muižas 
pils. 

Viesus iepazīstināja ar jaun-
izveidoto novadu, adminis-
tratīvi – teritoriālās reformas 
aspektiem un vēsturisko kon-
tekstu, vēlēšanu rezultātiem 
mūsu novadā un politisko spē-
ku sadalījumu, ikdienas aktua-
litātēm un problēmām.

Hasbergenas galva Holgers 
Eliksmanns (Holger Elixmann) 
paskaidroja, ka, neskatoties uz 
to, ka starp Vāciju un Latviju 
attālums ir liels, pašvaldību 
problēmas ir līdzīgas. Arī viņi 
saskaras ar migrācijas problē-
mām, aktuāls ir Covid-19 pan-
dēmijas un vakcinācijas jautā-
jums. 

Pašvaldībai viesi pasniedza 
piemiņas dāvanu – “kalnu rū-
ķīti”, kas ir izveidots no Has-
bergenas apkārtnē iegūtiem 
metāliem. Darbarūķi ir attēlo-
ti arī Hasbergenas ģerbonī kā 
simbols ieguves šahtu varenī-
bai. 

Delegācijā klāt bija arī Vāci-
jas — Osnabrukas pilsētas eb-

reju kopienas kantors Baruhs 
Čauskins, brīvprātīgo organi-
zācijas jauniešu nometņu vadī-
tāja Katrīna Gloja no Berlīnes, 
profesionālu mūziķu duets 
no Nīderlandes “Duo NIHZ” 
Bobijs Rotvelds un Sanna van 
Elste, kuri ceļo pa visu Eiropu, 
apkopojot geto un koncen-
trācijas nometnēs sarakstītās 
dziesmas, kā arī Osnabrukas 
geto muzeja direktors doktors 
Mihaels Ganders. 

Baruhs izteica pateicību par 
ielūgumu tikties ar Latvijas 
Valsts prezidentu Višķos, kur 
pie vietējās baznīcas notika 
īsa saruna. Egils Levits izteica 
pateicību Baruham par veikto 
darbu un atzīmēja tā svarīgu-
mu. 

Ebreju kopienas kantors 
skaidro, ka ir radusies ideja 
par muzeja ierīkošanu Višķos, 
kur tiktu attēlota tieši Latga-
les laukos kādreiz skaitliski 
plaši pārstāvēto ebreju ikdie-
nas dzīve un vēsture. Tāpat 
Višķos nākamgad tiek plānots 
organizēt tematisko jauniešu 
nometni. Vizītes ietvaros cie-
miņi apmeklēja arī Naujenes 
novadpētniecības muzeju.

Ar viesiem tika apspriestas 
arī sadarbības iespējas izglī-

tības nozarē. IPĪV “Višķi” ir 
ieinteresēta sadarboties ar Os-
nabrukas reģionu, jo tajā dar-
bojas kompānija “Amazone”, 
kura ražo lauksaimniecības 
tehniku. ”Višķi” cer uz sadar-
bību, jo izglītības procesā jā-
izmanto modernākās tehnolo-
ģijas. Vācijas puse apliecināja 
vēlmi sadarboties šajā virzie-
nā.  

var aizmirst vēsturi, bet ne 
dzimtās vietas

Baruhs Čauskins klātesoša-
jiem skaidroja, ka viņa dzimtas 
saknes ir meklējamas Višķos, 
tieši tādēļ viņš ar lielu prieku 
apmeklē mūsu novadu. Pirms 
trim gadiem Vācijas delegācija 
viesojās Daugavpils novadā, 
lai pārrunātu ideju izveidot 
Višķu pagastā memoriālu eb-
rejiem, kas dzīvojuši Višķos un 
gājuši bojā holokaustā. Pirmo 
reizi ierodoties pie Višķu sina-
gogas pamatiem, vieta bija tik 
aizaugusi, ka pamatus nemaz 
nebija iespējams ieraudzīt, 
stāsta Baruhs. Bija saskatāmi 
tikai trīs ieejas pakāpieni. Tā 
Vācijā tika izveidota biedrība 
“Drei Stufen” jeb “Trīs pakā-
pieni”. Ar laiku, pateicoties 
sadarbībai ar Višķu pagastu, 
vietu izdevās sakārtot.

pie višķu sinagogas pama-
tiem atklāj piemiņas plāksni 

Jau nākamajā delegācijas 
vizītes dienā (19. augustā) pie 
Višķu sinagogas pamatiem 
notika informatīvās plāksnes 
atklāšanas pasākums. Plaksne 
veltīta Višķu ebreju sinagogai 
un kopienai, kas pirmskara 
Latvijas periodā veidoja lielā-
ko daļu no ciemata iedzīvotā-
jiem.

“Vēsturi ir iespējams aiz-
mirst, bet savas dzimtās vie-
tas aizmirst nav iespējams. 
Kad mēs veidojām informatīvo 
plāksni, bija svarīgs arī jaunās 
paaudzes viedoklis. Šī ir mūsu 
kopējā vēsture, un es esmu pa-
teicīgs, ka piemiņu par to mēs 
veidojām kopā,” atklāšanas pa-
sākumā teic Baruhs Čauskins.

Stends ir izveidots trijās 
valodās, tāpat tajā ir ievietots 
QR kods, ar kura palīdzību 
iespējams nolasīt vairāk in-
formācijas par šo vēsturisko 
vietu. Dažādos avotos atrastā 
informācija liecina, ka sinago-
ga bija ļoti pieticīga, arī Višķos 
dzīvojošie ebreji nepiederēja 
pie bagātākiem sabiedrības 
slāņiem. Ir savākta informāci-
ja par dažiem ebreju kopienas 
locekļiem.

Višķu pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Proms kopā ar 
Baruhu Čauskinu pēc izveido-
jušās tradīcijas nolika piemi-
ņas sveci pie bijušās sinagogas 
pamatiem.

”Piemiņas vieta Višķos 
mums atgādina, ka mums kopā 
ir jāsadarbojas demokrātijas 
attīstībā un rasisma problēmas 
risināšanā”, sacīja Osnabrukas 
geto muzeja direktors doktors 
Mihaels Ganders. Viņš atzī-
mēja dialoga nepieciešamību 
un Višķu kā multietniska un 
multireliģiska centra potenciā-
lu kļūt par tādu vietu, kur šāds 
dialogs varētu notikt.

Ebreju kopienas vēsture un 
holokausta tēma 20. gadsimtā 
bija samērā maz atspoguļota, 
un daudzas neskaidrības pār-
nāk arī uz 21. gadsimtu. Pro-
jekta “trīs pakāpieni” ietvaros 
varēja izsekot ebreju ģime-
ņu likteņiem, kā viņi dzīvoja 
pirms kara, un ko pārdzīvoja 
tā laikā, kas, kā atzīst novada 
Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ināra Mukāne, ir izglītojoši un 
pamācoši visai sabiedrībai.

Autors: Dainis Bitiņš

subates ebreju kapsētas jaunā žoga un informatīvo plākšņu atklāšana
Subates mazpilsēta Augš-

daugavas novadā ir izvietoju-
sies gleznaino, upēm līdzīgo 
ezeru krastos. Pagājušā gadā 
tā atzīmēja savu 450. gadadie-
nu. Tālajā 1570. gadā pirkuma 
– pārdevuma dokuments ir 
senākais, kurā minēts Subates 
vārds. Vēsturiski Subate kā ap-
dzīvota vieta noteikti ir izvei-
dojusies daudz agrāk. Tirdz-
niecības ceļi, tirgus norise ir 
krustojušies un risinājušies tie-
ši Subatē, veidojot to kā gada-
tirgu norises vietu. Šī tradīcija 
ir saglabājusies un tiek kopta 
arī mūsdienās.

Viens no minējumiem, kā 
Subate ir ieguvusi savu nosau-
kumu, ir ebreju tautas svētku 
diena sabat. Ebreji līdzās lat-

viešiem, krieviem, lietuvie-
šiem ir veidojuši mazpilsētas 
veidolu, tradīcijas, arhitektūru 
un kultūrvēsturisko mantoju-
mu. Subates teritorijā atrodas 
vecie ebreju kapi un II Pasau-
les kara genocīda upuru kapi. 
Pirms 80 gadiem, 1941. gada 
vasarā, šeit tika nogalināti vai-
rāk nekā 800 ebreju no Subates 
un apkārtējām teritorijām, arī 
Lietuvas. 1992. gadā šeit tika 
uzstādīts piemineklis.

Saulainajā 13. augusta die-
nā pie vecajiem ebreju kapiem 
notika pasākums, kurā tika at-
klāts jauns akmens krāvuma 
žogs apkārt kapsētai un divas 
piemiņas plāksnes. Atklāšana 
notika Latvijas ebreju piemi-
ņas un vēsturiskā mantoju-

ma saglabāšanas nākamajām 
paaudzēm projekta ietvaros. 
Projekta vadītāja Valentīna 
Šabuņeviča.

Šafura (ebreju instruments 
darināts no auna raga) skaņas 
ir zīme, ka cilvēki tiek aicināti 
palīgā kādā nelaimē. Šajā die-
nā šafurs simboliski aicināja 
cilvēkus glābt, sakopt un at-
jaunot senos ebreju kapu ap-
bedījumus Subatē. Mazpilsētā 
dzīvojošo ebreju pēcteči tagad 
mīt Latvijā, Izraēlā, ASV, Aus-
trālijā, Dienvidāfrikas Repub-
likā. Ģimeņu ziedojumi un rū-
pes par savu dzimtu saknēm 
deva iespēju uzstādīt skaistu 
akmens žogu un plāksnes ar 
uzrakstiem un skaidrojumu 
par apbedījuma vietām. 
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Rubaņenko ģimene, kas tagad 
dzīvo Izraēlā, ir devusi būtis-
ku ieguldījumu atjaunošanas 
un sakopšanas darbu fi nan-
sēšanai. Pasākumā viesojās 
viens no ģimenes locekļiem – 
Daniels Rubaņenko.

Apbedījumu sakopšana 
un pieminekļu pacelšana tika 
uzsākta jau 2019. gadā, kad 
Subatē uzturējās brīvprātīgie 

jaunieši no Vācijas. Šogad dar-
bi tika turpināti, tajos piedalī-
jās vietējie un Vācijas jaunieši, 
kopā ar vadītāju un mācītāju 
Klausu Pēteru Reksu. Pašreiz 
hasīdu daļā ir pacelti 130 pie-
minekļi no aptuveni 600.

Pasākumā daudz intere-
santas informācijas par ebreju 
dzīvi un tradīcijām pastāstīja 
vēsturnieks no Daugavpils, 

muzeja “Ebreji Daugavpilī 
un Latgalē” izveidotājs un di-
rektors Josifs Ročko. Tad visi 
dalībnieki devās uz genocīda 
upuru apbedījuma vietām, 
kurās pēc ebreju tautas tradī-
cijām tika nolasītas lūgšanas 
par mirušajiem.

Subatē pirms II Pasaules 
kara dzīvoja ap 400 ebreju. 
Te darbojās četras sinagogas. 

Mūsdienās par ebreju dzīvi 
Subatē liecina trīs kapsētas 
un viena ēka – ebreju tirgus 
bodīte. Pilsētas pārvalde un 
Subates kultūras nams cen-
šas uzturēt ebreju esošo kul-
tūrmantojumu, caur kultūras 
pasākumiem ienest pilsētā eb-
reju tautas tradīciju noskaņas, 
uzturēt saikni ar pēctečiem. 
Pagājušogad Domes ielas svēt-

kos subatiešiem bija iespēja 
klausīties Daugavpils ebreju 
kopienas  amatierkolektīva 
dziesmas, uzdejot kopā ebreju 
dejas, kā arī nogaršot ebreju 
ēdienu foršmaku.

Gunta Okmane, 
Subates kultūras nama vadītāja

par labiem vakcinācijas rādītājiem veselības ministrs godina Ģimenes ārstus
18. augustā Daugavpilī ģi-

menes ārstu un ārstu palīgu 
konferencē “Vakcinācija pret 
Covid-19: aktualitātes un izai-
cinājumi” par labiem Covid-19 
vakcinācijas rādītājiem trīs no-
minācijās veselības ministrs 
Daniels Pavļuts godināja vai-
rākus Latgales ģimenes ārstus.

“Vakcinācija ir primārās 
veselības aprūpes pamata pa-
kalpojums, ko pelnījis saņemt 
ikviena ģimenes ārsta pacients. 
Latvijas iedzīvotāji, it īpaši se-
niori un hroniski slimojošie, 
par vakcināciju vēlas tikt uz-
runāti tieši no savas uzticības 
personas – ģimenes ārsta. Pal-
dies tiem Latgales ģimenes ārs-
tiem, kuri iedrošina cilvēkus un 
vakcinē pret Covid-19. Tomēr 
Latgalē mums vēl ļoti daudz ko-
pīgi darāms, lai cilvēkus pasar-
gātu,” sacīja Daniels Pavļuts.

Veselības ministrs Daniels 
Pavļuts goda rakstus pasnie-
dza:

• par labāko pacien-
tu vakcinācijas pret Co-

vid-19 aptveri praksē ģime-
nes ārstei Inesei Kudeiko 
(Augšdaugavas novads), ku-
ras praksē pret Covid-19 vak-
cinēti 48% pacientu;

• par labāko pacientu 
vakcinācijas pret Covid-19 
aptveri senioru grupā ģime-
nes ārstei Ligitai Martinovai 
(Augšdaugavas novads), ku-
ras praksē pret Covid-19 vak-
cinēti 53% senioru un pacien-

tu, kas slimo ar hroniskām 
slimībām;

# par visvairāk pret Co-
vid-19 vakcinētajiem pacien-
tiem:

– ģimenes ārstam Artūram 
Bogdanovičam (Augšdauga-
vas novads), kura praksē pret 
COVID 19 vakcinēti 874 pa-
cienti;

– ģimenes ārstei Annai Bo-

runei, kuras praksē pret CO-
VID 19 vakcinēti 714 pacienti;

– ģimenes ārstei Tatjanai 
Kramičai, kuras praksē pret 
Covid-19 vakcinēts 661 pa-
cients.

Konferencē speciālisti no 
Slimību profi lakses un kontro-
les  centra, Valsts zāļu aģen-
tūras, Latvijas Ģimenes ārstu 
asociācijas, Latvijas Psihotera-
peitu ārstu asociācijas un Dau-
gavpils reģionālās slimnīcas 
kopā ar Latgales ģimenes ārs-
tiem un prakšu ārstu palīgiem 
diskutēja par  aktualitātēm 
saistībā ar Covid-19 infekcijas 
izplatību un vakcināciju, kā 
arī dalījās līdzšinējā pieredzē 
saistībā ar darbu pandēmijas 
apstākļos. Konferencē tika ap-
spriestas tādas tēmas kā imu-
nitātes ilgums pēc vakcinācijas 
vai izslimošanas, saslimstības 
prognozes rudenī atkarībā no 
vakcinācijas tempiem, vakci-
nācijas darba organizēšana ģi-
menes ārsta praksē, statistika 
u.c.

Šobrīd Latvijā vakcināciju 
pret Covid-19 noslēguši 38% 
no visiem Latvijas iedzīvotā-
jiem un 44% no iedzīvotājiem, 
kas vecāki par 12 gadiem un 
šobrīd var vakcinēties pret 
Covid-19. Senioru un cilvē-
ku ar hroniskām slimībām 
grupā vakcinācijas aptvere ir 
augstāka nekā vidēji valstī, 
piemēram, Vidzemē, Zemgalē 
un Kurzemē vakcinēta vairāk 
nekā puse šo grupu iedzīvo-
tāju.

Konferences ģimenes ārs-
tiem un ārstu palīgiem orga-
nizē Veselības ministrija, Sli-
mību profi lakses un kontroles 
centrs un Nacionālais veselī-
bas dienests.

Informāciju sagatavoja
 Ginta Ozoliņa, 

Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītājas vietniece
 Foto: Dainis Bitiņš

gan kaĶiem, gan cilvēkiem tīkams produkts
2020. gadā Daugavpils nova-

da Grantu konkursā tika atbal-
stītas divas uzņēmējdarbības 
idejas. Viena no tām bija Natā-
lijas Lebedjokas ideja par kaķu 
mēbeļu (nagu asināmo – zviļņu) 
ražošanu no kartona (ArtKato). 

Natālija stāsta, ka ideja radu-
sies tādēļ, ka viņai pašai mājās ir 
kaķene, kurai jau ir tuvu desmit 
gadiem. Kad mājas mīlule bija 
vēl maza, Natālija tai pirka nagu 
asināmos stabiņus, kas ir apšū-
ti ar džuta virvītēm. Tādējādi 
tika risināta mēbeļu bojāšanas 
problēma. Stabiņus nācās mai-
nīt ik pēc diviem - trim gadiem, 
jo, kaķenei asinot nagus, tie ātri 
izlietojās.   

Pirmo reizi ideju par kartona 
nagu asināmo saimniece noska-
tīja interneta dzīlēs. Tie izska-
tījās interesantāk nekā ierastie 
nagu asināmie - stabiņi, bet kva-
litāte kliboja. Ar draudzeni ra-
dās doma, ka nagu asināmajiem 
varētu veidot kādas interesantā-
kas formas ar stilīgām fasādēm, 
lai produkts iederētos interjerā. 

“Kad ir skaista forma un 

skaista fasāde, tad tie iederē-
sies jebkurā interjerā, salīdzinot 
ar tradicionālajiem stabiņiem, 
kas ne visiem patīk,”  skaidro 
Natālija. Viņa atzīst, ka kartons 
izrādījās daudz sarežģītāks 
materiāls nekā sākotnēji likās. 
Daudz laika aizņēma pareizās 
produkta veidošanas tehno-
loģijas izstrāde. Piemēram, ja 
kartons ir pārāk sauss, tad to ir 
grūti salīmēt kopā, un iecerētā 
forma arī nesanāk. Tika ekspe-
rimentēts arī ar līmi, lai vien-
laicīgi nodrošinātu gan kartona 
gabalu turēšanos kopā, gan to, 
lai līme nebūtu redzama. Līdz 
galam pareizā tehnoloģija tika 
izstrādāta tikai dažus mēnešus 
iepriekš, un, lūk, produkts ir 
gatavs. 

Vienā reizē ražošanai tiek 
sagatavoti seši gabali zviļņu. 
Ar formu palīdzību, kurās ie-
tilpst naži un gumijas, izgriež 
nepieciešamos gabalus. Lai 
forma turētos, konstrukcijai ir 
jāļauj pilnībā izžūt, kas aizņem 
trīs – četras dienas. Pēc izņem-
šanas no formas produktam vēl 

ir pilnībā jānožūst, tas aizņem 
apmēram pāris dienas. Tādējādi 
sešu zviļņu ražošanas process 
ieilgst līdz vienai nedēļai. Izga-
tavošanas tehnoloģiju uzlaboša-
nas process neapstājas, skaidro 
Natālija, tieši mūsu vizītes laikā 
viņai prātā iešāvās ideja, kā pro-
cesu varētu paātrināt, atsakoties 
no līmes izmantošanas.

Vienam modelim nepiecieša-
mi 45 kartona gabali. Ražošanas 

procesā materiāls tiek izman-
tots maksimāli lietderīgi. Teh-
noloģija ir izveidota tā, lai no 
viena kartona gabala sanāktu 
izgrieznes trim dažādām mē-
belēm. Procesa beigās veidojas 
minimāls atkritumu daudzums. 
Produktam izmantojamais kar-
tons ir ekoloģiski tīrs un drošs 
mājdzīvniekiem, kuri lietošanas 
procesā mēdz tās grauzt. 

Patlaban tiek meklētas ie-

spējas sadarboties ar vietējiem 
zooveikaliem, bet primāri pār-
došana tiek plānota caur mājas-
lapu. Tās izveide ir iekavējusies, 
jo līdz pēdējam nebija pārliecī-
bas par ražošanas kapacitāti. Ja 
pēkšņi rastos liels pieprasījums, 
sākotnējā posmā to būtu grūti 
nodrošināt. 

Produkts iepatikās pašas 
saimnieces kaķenei, kurai tas 
kļuva par iemīļotu vietu gulē-
šanai, jo kartons ir silts mate-
riāls. Nagu asināmais - zvilnis ir 
drošs un izturīgs. Lielākā izmē-
rā atveidotā konstrukcija varētu 
izturēt pieauguša cilvēka svaru. 
Natālija atzīst, ka nākotnē varē-
tu iesākt arī citu produktu ražo-
šanu – ir idejas par kaķu trauku 
un arī cita veida produktu izga-
tavošanu. 

Produkts top Kalkūnes pa-
gastā “Lielakmeņos”, kur atro-
das vecāku māja. Šeit lielākoties 
saimnieko viņas tēvs, bet Natā-
lija darbojas kā kvalitātes inže-
niere uzņēmumā Daugavpilī. 
Pamatdarbā iegūtās iemaņas – 
spēja risināt problēmas, runāt, 



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2021. gada 2. septembris 11

sarunāt un izdomāt noderēja arī 
savas biznesa idejas virzībā. 

Kopumā 2020. gadā Daugav-
pils novada grantu konkursā 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstībai tika saņemti 11 pietei-
kumi. Grantu konkursa budžets 
ir 8000 eiro, kur viens grants 
varēja saņemt ne vairāk kā 4000 
eiro. Pieteikumi tika vērtēti di-
vās kārtās. Natālijas Lebedjokas 
projekta īstenošanai nepiecieša-
mā summa sastādīja 3880 eiro. 
Pieprasītais grants sasniedza 

90% no projekta kopējām iz-
maksām jeb 3492 eiro.

ArtKato produktus var ap-
skatīt:

- mājas lapā artkato.lv; 
- instagram.com/kato_cat-
furniture;

- e – pasts: artkatosia@
gmail.com.

 Autors: Dainis Bitiņš

 skolas ēka ilŪkstē tiks pārbŪvēta par 
dzīvojamo māju

Augšdaugavas novada paš-
valdības domes sēdē pieņemts 
lēmums iesniegt aizņēmuma 
pieprasījumu un slēgt aizņēmu-
ma līgumu investīciju projek-
tam “Skolas ēkas pārbūve Raiņa 
ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” 
387 858 eiro apmērā. Projekta 
mērķis ir nodrošināt pieejamī-
bu brīviem, kvalitatīviem mā-
jokļiem Ilūkstes pilsētas iedzī-
votājiem, veicinot pašvaldības 
pakalpojumu infrastruktūras 
attīstību.

Būvprojekts izstrādāts jau 
ziemā, bet pavasarī konkursa 
rezultātā ir noskaidrots būv-
darbu veicējs SIA “Kraftwork”. 
Kopumā būvdarbi izmaksās 
456 304,54 eiro, no kuriem paš-
valdības līdzfi nansējums būs 
68 445,68 eiro. 

Esošo divstāvu ēku, kas paš-
laik nav apdzīvota, paredzēts 
pārbūvēt par daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju un izmantot 
pašvaldības īres dzīvokļiem. 
Projekta rezultātā  tiks veikta 
ēkas fasādes siltināšana un at-
jaunošana – tiks siltinātas ār-
sienas un cokola daļa, mainītas 
durvis un logi, uzstādīti cinko-
tu skārda palodžu fasādes ele-
menti, izbūvēta bruģēta apmale 
pa ēkas perimetru, tiks siltināti 
pamati un ieklāta hidroizolācija. 
Plānoti vērienīgi rekonstruk-
cijas darbi iekštelpās – iekšējie 
apdares darbi, apkures sistēmas 
pārbūve, ūdensvada tīklu izvei-
došana, ventilācijas pārbūve, 
iekšējās elektrotehnikas nomai-
ņa. Rezultātā ēkā tiks izveidoti 
10 dzīvokļi - trīs vienistabas, seši 
divistabu dzīvokļi un viens trīs-
istabu dzīvoklis. Ēkas telpu ko-
pējā platība, kas tiks pārbūvēta, 
ir 778,6 m2. Būvdarbus plānots 
īstenot līdz šī gada beigām.

uzsākts vēsturiska piesārņojuma sanācijas projekts

Starp Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministri-
ju un Augšdaugavas novada 
pašvaldību ir parakstīts lī-
gums par  Norvēģijas fi nanšu 
instrumenta 2014. – 2021. gada 
perioda programmas “Klimata 
pārmaiņu mazināšana, pielā-
gošanās tām un vide” projekta 
Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski 
piesārņotās vietas “Višķu pro-
fesionālās vidusskolas mazuta 
glabātava” sanācija Višķu pa-
gastā, Augšdaugavas novadā” 
īstenošanu.

Projekta ietvaros līdz 2024. 
gada pavasarim Augšdauga-
vas novada pašvaldība sadar-
bībā ar projekta Norvēģijas 
partneri “Henric Johansson 
Konsult” un projekta Latvi-
jas partneri biedrību “Višķu 
attīstībai” īstenos sanācijas 
projektu vēsturiski piesārņo-
tā vietā – Višķu profesionālās 
vidusskolas mazuta glabātavā. 
Projekta mērķis ir piesārņotās 
vietas attīrīšana, lai panāktu 
augsnes un grunts kvalitātes 
uzlabošanu, tādējādi novēr-
šot apdraudējumu iedzīvotā-

ju veselībai un videi. Projekta 
ietvaros ir paredzēts likvidēt 
piesārņojuma avotus – atbrī-
vot/attīrīt tvertnes un dīķi, kas 
izveidojies vēsturisku naftas 
produktu noplūžu rezultātā, 
pazemes un virszemes infra-
struktūru un grunti no naftas 
produktiem, veikt sanācijas 
darbus un revitalizēt piesārņo-
juma areālu, kā arī demontēt 
tvertnes, iekārtas un degradē-
jošo infrastruktūru. Projekta īs-
tenošanai kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 1 682 189 EUR, tai 

skaitā programmas fi nansē-
jums 1 429 861 EUR, saņēmēja 
līdzfi nansējums 252 328 EUR.

Papildus sanācijas darbiem 
sadarbībā ar nevalstisko sek-
toru tiks īstenotas sabiedrības 
informēšanas kampaņas, pa-
augstinot sabiedrības izpratni 
par aktuāliem vides un klima-
ta jautājumiem.

 Juta Valaine,
Projektu nodaļas projektu 

koordinatore

 augšdaugavas novada jaunatnes salidojums
21. augustā Naujenes pagas-

ta Slutišķos notika Augšdau-
gavas novada jaunatnes sa-
lidojums. Pasākuma formāts 
bija nedaudz citādāks, jo epi-
demioloģiskā situācija šobrīd 
ievieš vairākas korekcijas pa-
sākumu organizēšanā, bet, 
neskatoties uz to, jauniešiem 
bija iespēja jautri un lietderīgi 
pavadīt šo dienu. 

Salidojumā piedalījās ko-
mandas no Salienas, Biķernie-
ku, Sventes, Višķu, Naujenes, 
Tabores, Vaboles, Līksnas, De-
menes, Medumu, Kalkūnes un 
Maļinovas pagasta, un koman-
da no Ilūkstes.  

Pasākums sākās ar dalībnie-
ku reģistrāciju un instruktāžu 
par pasākuma norisi. Pēc tam, 
kad visas komandas piereģis-
trējās pasākumam, mūsu sali-
dojums varēja sākties, un mēs 
visi draudzīgi devāmies un 
Krāslavu, lai piedalītos laivu 
braucienā pa Daugavu. Sada-
lot laivas un inventāru, ceļo-
jums varēja sākties. Jaunieši 
ar lielu aizrautību un interesi 
mēroja gandrīz 30 km lielu 
distanci no Krāslavas līdz Slu-
tiškiem. Tas bija arī fi ziski ļoti 
grūti, līdz ar to jauniešiem bija 
iespēja pārbaudīt savu fi zisko 
formu un to uzlabot. Pēc brau-
ciena ar laivām salidojuma da-
lībniekus gaidīja garšīgas pus-
dienas brīvā dabā.

Pēc nelielas atpūtas sākās 
sacensību daļa, kur komandas 
startēja 5 disciplīnās.

Sacensību rezultāti:
frisbija metieni mērķī uz laiku:

1. vieta – Ilūkste;
2. vieta- Vabole;
3. vieta- Biķernieki.

futbola bumbas sitieni vārtos:
1. vieta- Maļinova;
2. vieta-  Saliena;
3. vieta- Vabole.

“bumbiņas”:
1. vieta – Naujene/Svente;
2. vieta –Vabole;
3. vieta – Saliena.

“veiklie”:
1. vieta –Ilūkste;
2. vieta – Biķernieki;
3. vieta – Naujene/Svente;

“jautrā stafete”:
1. vieta –Saliena;
2. vieta – Tabore;
3. vieta –Biķernieki.
Augšdaugavas novada jau-

natnes salidojuma kopvērtēju-
mā uzvarēja Salienas pagasta 
komanda. 

2. vieta ir  Vaboles pagas-
tam, 3. vieta – Naujene/Sven-
te! 

Paldies visām komandām 
par aktīvu dalību salidojumā. 
Īpašs paldies sporta biedrībai 
“Grozs” par sporta sacensī-
bu organizēšanu un biedrībai 
“Aktīvā atpūta Latgalē” par 
laivu brauciena organizēšanu!

Informāciju sagatavoja
 Olesja Ņikitina

pašvaldības ēkās veidos īres 
dzīvokĻus

Augšdaugavas novada paš-
valdības dome plāno īstenot 
pašvaldības investīciju projek-
tu “Īres dzīvokļu izveidošana 
Augšdaugavas novada pašval-
dības īpašumā esošajās ēkās” 
īstenošanai.

Projekta mērķis ir palielināt 
dzīvojamā fonda piedāvājumu 
klāstu personām, kuras ir re-
ģistrētas pašvaldības dzīvokļu 
jautājumu palīdzības reģistrā, 
atjaunot pašvaldības īpašumā 
esošās dzīvojamās telpas, kā arī 
atjaunot jumta segumu daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām, 
kurās visi īres dzīvokļi pieder 
pašvaldībai. 

Projekta ietvaros plānots pār-
būvēt 12 pašvaldības īpašumā 
esošus dzīvokļus Biķernieku, 
Demenes, Naujenes, Tabores 
un Vecsalienas pagastā, kā arī 
atjaunot jumta segumu divām 
daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām, kurās visi dzīvokļi pie-
der pašvaldībai, - Stacijas ielā 9, 
Naujenes pagastā un «Cibuļov-

ka 2» Tabores pagastā.
Dzīvojamo telpu Biķernieku, 

Demenes, Naujenes, Tabores 
Vecsalienas pagastos atjauno-
šanas gaitā paredzēta sienas, 
grīdas, griestu atjaunošana, 
logu un durvju nomaiņa, elek-
troinstalācijas un santehnikas 
nomaiņa. Daļēji labiekārtotiem 
dzīvokļiem paredzēts ierīkot lo-
kālās apkures sistēmu.  

Īstenojot projektu, tiks snieg-
ta palīdzība pašvaldības pa-
līdzības reģistrā reģistrētām 
personām, izīrējot dzīvojamās 
telpas. Šobrīd pašvaldības dzī-
vokļu jautājumu palīdzības re-
ģistrā ir 87 personas, kuram ne-
pieciešams mājoklis. Būvdarbus 
plānots veikt jau šogad.

Projekta īstenošanas plānotās 
izmaksas ir 309 530 eiro, tostarp 
aizņēmums Valsts kasē 263 100 
eiro apmērā un pašvaldības 
līdzfi nansējums 46 429 eiro ap-
mērā. 

Autors: Inese Minova
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interreg v-a latvijas-lietuvas programmas 2014.-2020. 
gadam projekts nr.lli-541 “daugavpils novada un 

zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot 
mŪžizglītības, kultŪras un veselīga dzīvesveida 

aktiviitātes” (akronīms “mŪžam jauns”)

PROJECT DURATION: 
03.08.2020- 02.02.2022

PROJECT ERDF FINAN-
CING: € 195 500

PROJECT CALL: 3nd call
www.latlit.eu.
www.europa.eu.

2021. gada 23. – 25. jūlijā ne-
lielā pilsētiņā Salakas (Zarasu 
rajons, LT) notika radošā teāt-
ra nometne jauniešiem “Yout-
heatre”. 

Aktivitāte tika realizēta In-
terreg V-A Latvijas – Lietu-
vas programmā 2014. – 2020. 
gadam projekta Nr. LLI-541 
“Daugavpils novada un Za-
rasu rajona lauku kopienu 
attīstīšana, izmantojot mūžiz-
glītības, kultūras un veselīga 
dzīvesveida aktivitātes (akro-
nīms “Mūžam jauns”)” ietva-
ros. 

Trīs dienas jaunieši no 
Daugavpils novada (LV) un 

Zarasu rajona (LT) piedalījās 
teātra meistarklasēs, ko vadīja 
profesionāli režisori: Gražina 
Karlaite (Zarasi, Lietuva) un 
Viktors Jansons (Daugavpils, 
Latvija). Nometnes dalībnie-
kiem bija iespēja ieskatīties 
teātra mākslas aizkulisēs un 
apgūt  dažādus kustību, uz-
manības, koncentrēšanās, sa-
skarsmes, improvizācijas vin-
grinājumus, līdz ar to veicinot 
savu radošumu. Nometnes 
noslēgumā tika izveidota foto-
kolāža kuras tēma bija leģenda 
par Zarasu ezeru rašanos. 

No Daugavpils novada no-
metnē piedalījās jaunieši no 
Višķu, Biķernieku, Naujenes, 
Kalupes, Kalkūnu un Līksnas 
pagasta.

Šis  raksts ir sagatavots ar Ei-
ropas Savienības fi nansiālo atbal-
stu. Par šī  raksta saturu pilnībā 
atbild Daugavpils novada Kultū-
ras pārvalde, un tas nekādos aps-
tākļos nav uzskatāms par Eiropas 
Savienības ofi ciālo nostāju. 

J eļena Merņaka,
Augšdaugavas novada 

Kultūras pārvaldes projektu 
vadītāja

divos novada ezeros ielaiž zivju mazuĻus
5. augustā Līksnas pagasta 

pārvalde realizēja projektu par 
zivju resursu papildināšanu 
Koša ezerā, kur ielaida 5000 
zandartu mazuļu 1400 eiro vēr-
tībā. Savukārt Kalupes pagasta 
pārvalde Mazajā Kalupes ezerā 
ielaida 7000 zandartu mazuļu, 
kas izmaksāja 1892 eiro.

Koša ezera zivju resursus gal-
venokārt izmanto makšķernie-
ki. Zivju barības bāze pietieka-
ma gan zivju mazuļu attīstībai, 
gan pieaugušu zivju populāciju 
uzturēšanai. Ezerā pārāk maz 
sastopami zivsaimnieciski un 
ekoloģiski nozīmīgie lielie ziv-
ju īpatņi, kas plēsēju gadījumā 
svarīgi populāciju pašregulāci-
jai un spiediena uzturēšanai uz 
miermīlīgo zivju populācijām.

Mazā Kalupes ezera zivju re-
sursus arī galvenokārt izmanto 
makšķernieki. Kopš pēckara 
gadiem Mazajā Kalupes ezerā 
regulāri notikusi rūpnieciskā 
zveja (BIOR, 2010. gads). Mazā 
Kalupes ezera ūdens kvalitāte ir 
apmierinoša, zivju barības bāze 
pietiekama gan zivju mazuļu 
attīstībai, gan pieaugušu zivju 
populāciju uzturēšanai.

Projekti īstenoti pasākuma 
”Zivju resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās ūdenstil-
pēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

tiesības pieder valstij, kā arī ci-
tās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldību īpašumā” ietvaros. 

Minētajiem projektiem Zivju 
fonds sedz 89% no izmaksām, 
savukārt 11% pašvaldība.

Zivju mazuļu ielaišanas pro-
cesā piedalījās arī Augšdau-

gavas novada domes Vides 
pārvaldības speciālists ezeru 
apsaimniekošanā, Valsts vides 
dienesta zivju inspektors un 
PVD pārstāvis.

 Autors: Dainis Bitiņš

mŪsu sporta veterāni gŪst panākumus 
latvijas un baltijas mērogā

Augusta nogalē Ventspi-
lī norisinājās 7. Latvijas un 8. 
Baltijas čempionāts vieglatlēti-
kā veterāniem, kurā Augšdau-
gavas novada veterāni guvuši 
panākumus dažādās disciplī-
nās. 

rezultāti vīriešiem
400 m skrējiens 
Romualds Saušs - 02:46,66/ 

1. vieta Latvijā un 1. vieta 
Baltijā

Jurijs Kopasovs – 01:59,61/ 
1. vieta Latvijā un 2. vieta 
Baltijā

Vladimirs Jermaļonoks – 
01:20,76/ 4. vieta Latvijā un 4. 
vieta Baltijā

800 m skrējiens 
Romualds Saušs -06:13,95/ 

1. vieta Latvijā un 1. vieta Bal-
tijā

Jurijs Kopasovs – 05:04,78/ 
2. vieta Latvijā un 2. vieta Bal-
tijā

Vladimirs Jermaļonoks – 
03:23,65/ 3. vieta Latvijā un 4. 
vieta Baltijā

1500 m skrējiens 
Vladimirs Jermaļonoks - 

06:55,48/ 1.vieta Latvijā un 2. 
vieta Baltijā

5000 m skrējiens  
Romualds Saušs – 49:01,77/ 

1. vieta Latvijā un 1. vieta Bal-
tijā

lodes grūšana 
Juris Kopasovs – 10,24/ 3. 

vieta Latvijā un 4. vieta Baltijā
Ivars Veliks – 8,50/ 3. vieta 

Latvijā un 4. vieta Baltijā
diska mešana
Jurijs Kopasovs – 26,06/ 5. 

vieta Latvijā un 10. vieta Baltijā

Ivars Veliks -  21,00/ 4. vieta 
Latvijā un 5. vieta Baltijā

šķēpmešana 
Ivars Veliks – 20,39/ 3. vieta 

Latvijā un 3. vieta Baltijā
Vesera mešana
Ivars Veliks – 16,42/ 2. vieta 

Latvijā un 2. vieta Baltijā
Svara mešana
Jurijs Kopasovs – 10,72/ 3. 

vieta Latvijā un 6. vieta Baltijā
Ivars Veliks – 7,60/ 4. vieta 

Latvijā un 4. vieta Baltijā
rezultāti sievietēm
augstlēkšana
Varvara Jefi mova – 0,90/ 1. 

vieta Latvijā un 1. vieta Baltijā
tāllēkšana
Varvara Jefi mova – 1,82/ 1. 

vieta Latvijā un 1. vieta Baltijā
trīssoļlēkšana
Varvara Jefi mova – 4,32/ 1. 

vieta Latvijā un 1. vieta Baltijā
Gaļina Meteļska – 4,36/ 2. 

vieta Latvijā un 2. vieta Baltijā
lodes grūšana
Daina Amosova – 8,63/ 1. 

vieta Latvijā un 2. vieta Baltijā
diska mešana
Daina Amosova – 19/1. vie-

ta Latvijā un 2. vieta Baltijā 
Vesera mešana
Daina Amosova – 20,87/ 1. 

vieta Latvijā un 1. vieta Baltijā
Gaļina Meteļska – 19,52/ 2. 

vieta Latvijā un 2. vieta Baltijā
Svara mešana
Gaļina Meteļska – 7,78/  1. 

vieta Baltijā

skrējēji izcīnījuši medaĻas
21. augustā Piltenē norisi-

nājās skrējiens «Piltene 2021», 
Ventspils novada atklātais 
čempionāts 10 km un 5 km 
šosejas skrējienā un Latvi-
jas čempionāts 10 km šosejas 
skrējienā, kurā veiksmīgi star-
tēja Augšdaugavas novada 
skrējēji, izcīnot četras medaļas.
Rezultāti 

• 5 km distance, 2006. g.dz. 
un jaunākas meitenes:

1. vieta Alberta Zeltiņa - 21 
min. 23 sek. (24 dalībnieces);
2. vieta Andīna Lapa - 23 min. 
22 sek. (24 dalībnieces).

• 5 km distance, 2003.-2005. 
g.dz. jaunieši:

1. vieta Kristaps Trafi movs - 
19 min. 02 sek. (7 dalībnieki).

• 5 km distance, 2002. g.dz. 
un vecāki vīrieši:

5. vieta  Mārtiņš Plešners - 18 
min. 24 sek. (32 dalībnieki).

• 10 km distance, 1992.- 2001. 
g.dz. sievietes:

2. vieta Anna Marija Petrako-
va - 42 min. 06 sek. (4 dalībnie-
ces).

• 10 km distance, 1992.-2001. 
g.dz. vīrieši:

6. vieta Santis Setkovskis - 36 
min. 53 sek. (16 dalībnieki).

Latvijas čempionāta 10 km 
distances kopvērtējumā pie-
augušo konkurencē (2005. 
g.dz. un vecāki) Annai Marijai 
Petrakovai 6. vieta no 31 dalīb-
nieces, bet Santim Setkovskim 
15. vieta no 80 dalībniekiem.
Kristaps Trafi movs mācās 
Ilūkstes Raiņa vidusskolā, An-
dīna Lapa un Alberta Zeltiņa 
ir Bebrenes VPV skolnieces, 
Anna Marija Petrakova ir RSU 
3.kursa studente, Santis Set-
kovskis mācās DU 2.kursā, bet 
Mārtiņš Plešners šogad pabei-
dza Ilūkstes Raiņa vidusskolu 
un tagad ir Valsts Robežsar-
dzes koledža 1. kursa students.

Apsveicam sportistus un 
trenerus ar teicamiem rezultā-
tiem!

Sergejs Petrakovs,
Daugavpils novada Sporta skolas 

treneri s
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 sporta veterāni ieguva medaĻas 
riteņbraukšanā

22. augustā Sporta un atpū-
tas bāzē Madonā Smeceres silā 
notika Latvijas Sporta veterānu 
senioru savienības 58. sporta 
spēļu fi nālsacensības riteņ-
braukšanā. 

Sacensībās piedalījās 16 
komandas, tajā skaitā arī 
Augšdaugavas novada koman-
da. Komandas sastāvā bija 10 
dalībnieki, kuri pārstāvēja da-
žādas vecuma grupas gan solo 
braucienā 10 km distancē, gan 
krosā 5, 10 un 15 km distancē.

Kopvērtējumā  Augšdauga-
vas novada komanda ieguva 5. 
vietu. 

Solo braucienā dāmu konku-
rencē pa vecuma grupām god-
algotas vietas izcīnīja:

D 35+ 10 km Inga Zeltiņa  - 3. 
vieta;

D 50+ 10 km Valda Nami-
ņa – 2. vieta; Elita Rutkupa - 3. 
vieta;

D 60+ 10 km Anita Purvins-
ka – 2. vieta;

D 75+ 10 km Emīlija Baleiša 
– 1. vieta.

Solo braucienā kungu kon-
kurencē pa vecuma grupām 
godalgotas vietas izcīnīja:

K 70+ 10 km Aleksandrs Jeļi-
sejevs – 2. vieta. 

Krosa braucienā dāmu kon-
kurencē pa vecuma grupām 

godalgotas vietas izcīnīja:
D 35+ 15 km Inga Zeltiņa – 3. 

vieta;
D 50+ 10 km Elita Kaļiņina – 

1. vieta;
D 60+ 5 km Anita Purvinska 

– 2. vieta.
Krosa braucienā kungu kon-

kurencē pa vecuma grupām 
godalgotas vietas izcīnīja:

K 70+ 10 km Aleksandrs Jeļi-
sejevs -3. vieta.

Jāpiemin arī dalībnieki, kas 
neizcīnīja medaļas, bet nopelnī-
ja punktus komandas kopvēr-
tējumam.

Solo braucienā 
K 50+ 10 km Andris Miglāns 

– 4. vieta;
K 55+ 10 km Ilmārs Rutkups 

- 7. vieta;
K 55+ Ēvalds Kurmis – 9. 

vieta.
Krosa braucienā
K 55+ 15 km Ilmārs Rutkups 

– 5. vieta.
Laiks bija fantastisks, sajūtas 

burvīgas! Pateicamies par at-
balstu! Ceram arī turpmāk uz 
veiksmīgiem startiem, kā arī 
aicinām ikvienu, kas ir gatavs 
izaicinājumam piebiedroties.

Informāciju sniedza 
Augšdaugavas komandas 

pārstāve Elita Kaļiņina

kalupes un ilŪkstes futbolistu 
panākumi

28. augustā FK Kalupe aiz-
vadījusi kārtējo spēli 3. līgas 
Latgales reģionā. Ar rezultātu 
3:0 izcīnīta uzvara, pārspējot 
FK Līvāni.    

Līdz šim komanda “Kalu-
pe” guvusi piecas uzvaras, 
pārvarot BFC/FA Daugavpils 
ar rezultātu 4:0, FK Krāslava ar 
rezultātu 3:0, Rēzeknes NBJSS 
ar rezultātu 5:2 un 7:2, kā arī 
Ilūkstes komandu ar rezultātu 
3:1.   

Jāatgādina, ka Latvijas fut-
bola čempionāta 3. līgas Latga-
les zonā šosezon startē divas 
komandas no Augšdaugavas 
novada “Ilūkste” un “Kalu-
pe”.

28. augustā Ilūkstes koman-
da mērojās spēkiem ar Rēzek-
nes NBJSS un guva uzvaru ar 
rezultātu 4:1. Iepriekš koman-
dai “Ilūkste” neveicās un b ija 
zaudētas četras spēles.

 bērnu vasaras nometne “iegriežam vasaru”
Covid-19 pandēmijas radītās 

krīzes seku mazināšanas projek-
ta ietvaros Vaboles vidusskolā 
Ināras Podnieces un Zitas Kizi-
lovas vadībā tika rīkota nomet-
ne bērniem, kurā piedalījās 20 
vietējie  jaunieši.

Nometnes mērķis bija no-
stiprināt sociāli – emocionālās 
prasmes, veicināt labas izjūtas 
sadarbojoties, izkopt bērnu ta-
lantus un spējas.

Radošajās darbnīcās tika ie-
gūtas un pilnveidotas zināšanas 
par dabas un otrreiz izmantoja-
majiem materiāliem, ka arī vei-
doti radošie darbiņi – gobelēni. 
Bērni paši izstrādāja nometnes 
drošības noteikumus, izveidojas 
tās karogu, bet vēlāk notika arī 
karoga prezentācija.

Bērni arī apzināja kultūrvēs-
turisko mantojumu un iepazina 
darba tradīcijas, apmeklējot brā-
ļu Skrindu muzeju, kur vadītā-
jas pavadībā bērni uzzināja, kā 
cep maizi un kūkas. Radošajā 

darbnīcā tika ceptas un nogar-
šotas kanēļmaizītes. Jaunieši arī 
devās ekspedīcijā uz Vaboles 
parku, lai noteiktu tur sasto-
pamos augus, kā arī apciemoja 
vietējo amatnieku Vari Vilcānu 
un iemēģināja roku loku šauša-
nā.

Nometnes laikā tika praktizē-
tas arī sporta aktivitātes un ro-
taļas, kā arī saliedētības spēles. 
Katru rītu jaunieši iesāka ar rīta 

rosmi. Tika novadītas arī orien-
tēšanās spēles.

Nometnes pēdējā dienā jau-
nieši devās ekskursijā uz Rīgas 
Zoodārzu.

Nometnes pedagogi pateicas 
cilvēkiem, kas palīdzēja, lai no-
metne taptu! Paldies arī Vabo-
les mazās skolas komandai! Pal-
dies bērniem un viņu vecākiem!

Autors: Dainis Bitiņš

 demenes pagastā realizēts nometnes projekts 
“kustība ir veselība!”

Biedrība Demenes “Sociālā 
atbalsta centrs” Augšdaugavas 
novada bērnu un jauniešu no-
metņu organizēšanas Covid-19 
pandēmijas radītās krīzes seku 
mazināšanas projektu konkur-
sa ietvaros Demenē, laukumā 
pie Demenes kultūras nama, 
no 1. līdz 5. augustam organi-
zēja bērnu un jauniešu  vasa-
ras dienas nometni „Kustība 
ir veselība!”. Kopējās projekta 
izmaksas sasniedza 2850 eiro.

Nometnē piedalījās 30 
Augšdaugavas novada bērni 
un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 
gadiem. Īpaša uzmanība tika 
pievērsta sociālā riska grupas 
bērniem un jauniešiem (maz-
nodrošinātiem, no daudzbēr-

organizētas svaigā gaisā. Katrai 
dienai bija piešķirts savs nosau-
kums:

1. diena – “Izzini sevi!” – iepa-
zīšanās; 2. diena – “Talantu die-
na” – savu prasmju un talantu 
prezentēšana; 3. diena – “Svaigs 
gaiss, daba un dzīvnieki” – ,,Iz-
braukums uz “Raptors Park”;
4. diena – “Radošā diena” – 
ziepju burbuļu šovu un izklai-
des programmu „Formāts A4”;
5.diena –  “Pārgājiens uz De-
menes Mednieku sabiedrisko 
centru”.

Nometnes laikā tika organi-
zēta bērnu un jauniešu aktīvā 
un mobilā brīvā laika pavadīša-
na, dažādas sporta un tūrisma 
veida nodarbības un atraktīvas 
spēles (“Rīta rosme”, “Jautrās 
stafetes”, „3. lieks”, ”Izdzīvo-
šanas skola”, “Vārnas un zvir-
buļi”, „Simtkājis”, “Pārgājiens 
uz Demenes Mednieku sabied-
risko centru”, izbraukums uz 
“Raptors Park” u.c.), radošās 
aktivitātes (“Karoga veidoša-
na”, “Mēs meklējam talantus”, 
“Zīmēšana ar krītiņiem”, “Kro-
kodils”,  “Esi fotogrāfs”, ” “Ne-
parasts dzīvnieks”, “Formāts 
A4”, TikTok veidošana, plakā-
tu veidošana u.c.)

Nometnes laikā bērni un 
jaunieši iemācījās darboties un 
spēlēt individuāli, pāros un 
grupās, papildināja savas zinā-
šanas par dabu, tūrismu dzīv-
niekiem (eksotiskajām putnu 
sugām), sportu, veselīgu dzī-
vesveidu, iemācījās veidot ko-
mandas, pilnveidoja un attīstīja 

savas saskarsmes, sadarbības, 
komunikācijas un prezentācijas 
prasmes, attīstīja un pilnvei-
doja savu talantu, iniciatīvu, 
sportiskās spējas, organizato-
riskās un radošās (dziedāšana, 
dejošana, zīmēšana, fi lmēšana, 
fotografēšana, mākslinieciskās 
u.c.) prasmes.

Piedalīšanās nometnē deva 
bērniem un jauniešiem iespēju 
lietderīgi pavadīt savu vasaras 
brīvo laiku, papildināt un at-
tīstīt savas fi ziskās un garīgās 
prasmes (taisnīgumu, ticību 
sev, godīgumu, labestību u.c.) 
un sociālās prasmes (sadarbī-
bas prasmes, patstāvību, palī-
dzību viens otram u.c), kas dos 
pozitīvu atsauci uz visu viņu 
turpmāko dzīvi.

Nometnes laikā dalībnieki 
ieguva jaunus draugus, uz-
laboja savas komunicēšanās 
prasmes, emocionālo fonu un 
psihoemocionālo labsajūtu, 

nu ģimenēm, ar mācīšanās, 
uzvedības, psihoemocionāliem 
traucējumiem u.c.) un bērniem 
un jauniešiem, kuri ir tikuši ie-
robežoti savu spēju un talantu 
izkopšanā, individuālo kompe-
tenču pilnveidē un kolektīvajā 
darbībā valstī noteikto epide-
mioloģisko ierobežojumu dēļ.

Nometnes mērķis ir popula-
rizēt veselīgu un aktīvu dzīves-
veidu bērnu un jauniešu vidū, 
attīstīt patstāvību un pārliecību 
par savām spējām, uzlabot fi -
zisko un garīgu sagatavotību – 
parādīt nometnes dalībniekiem 
labvēlīgus apstākļus veselības 
nostiprināšanai COVID 19 pan-
dēmijās laikā.

Nometnes aktivitātes tika 

radās vēlēšanās vairāk komu-
nicēt klātienē, dalībnieki kļuva 
aktīvāki, brīvāki un radošāki, 
kas ir svarīgs aspekts Covid-19 
pandēmijas radīto veselības 
problēmu pārvarēšanā.

Iespēja apgūt jaunas pras-
mes, attīstīt savas spējas un 
talantus palīdzēja novērst aka-
dēmisko zināšanu nepilnības, 
kas radušās attālināta mācību 
procesa rezultātā.

Piedalīšanos sporta aktivitā-
tēs, pārgājienā, izbraukumā po-
pularizēja veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu bērnu un jauniešu 
vidū, attīstīja un nostiprināja 
nometnes dalībniekus fi ziski 
un garīgi, kas radīja labvēlīgus 
apstākļus veselības nostiprinā-
šanai COVID 19 pandēmijās 
laikā.

Autors: Dainis Bitiņš
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

mūžībā aizgājuši

biķernieku  pagastā
Vasilijs Fedulovs (1955.g.)

demenes pagastā
Staņislavs Požarskis (1947.g.)
Trofi ms Kuprijanovs (1938.g.)

kalupes pagastā
Pēteris Stūriška (1925.g.)
Monika Soma (1948.g.)

laucesas pagastā
Sigizmunds Roļiks (1936.g.)

līksnas pagastā
Valentīna Vaikule (1936.g.)
Broņislavs Sarkans (1928.g.)

Solvita Sparāne (1995.g.)
naujenes pagastā

Nataļja Frolova (1970.g.)
Ņina Groza (1942.g.)

Ludmila Frolova (1970.g.)

Arvīds Daukšta (1961.g.)
Irēna Kokina Veronika (1936.g.)

Semjons Žitiņecs (1935.g.)
Miropija Moskaļova (1948.g.)

Taisa Pliska (1960.g.)
skrudalienas pagastā

Antoņina Grigase (1969.g.)
Marina Širokova (1964.g.)

Antoņina Širokova (1969.g.)

vecsalienas pagastā 
Gaļina Ivanova (1934.g.)
Bruno Salenieks (1927.g.) 

 augšdaugavas novadā notiks 
militārās mācības “namejs 2021”

4. un 5. septembrī Daugav-
pilī un Augšdaugavas novadā 
norisināsies Nacionālo bru-
ņoto spēku militārās mācības 
“Namejs 2021”, kuru laikā tiks 
pārbaudīta Zemessardzes 3. 
Latgales brigādes karavīru, re-
zerves karavīru un zemessar-
gu, tostarp Zemessardzes 34. 
kājnieku bataljona, spēja veikt 
uzdevumus konvencionālā 
apdraudējuma gadījumā. 

Zemessardzes 34. kājnieku 
bataljona teritorijā mācības no-
risināsies iepriekš saskaņotās 
vietās – Dvietes, Līksnas, Ma-
ļinovas, Naujenes, Nīcgales, 
Pilskalnes, Sventes, Vaboles 
pagastā, kā arī Daugavpilī un 
Ilūkstē.

Militāro mācību laikā 
Augšdaugavas novadā un 
Daugavpilī pārvietosies mi-
litārā tehnika, karavīri un 
zemessargi formas tērpos ar 
ieročiem. Uzdevumu izpil-
des laikā tiks lietota mācību 
munīcija un kaujas imitācijas 
līdzekļi, kas rada troksni, bet 
neapdraud cilvēku veselību 
un dzīvību. Tomēr, ja tāda tiek 
atrasta, to nedrīkst aiztikt. Mi-
litāro mācību laikā tiks ievē-
rotas ugunsdrošības un dabas 
aizsardzības prasības. Izman-
totās teritorijas pēc militārajām 
mācībām tiks sakoptas.

Militāro mācību cikla uz-
devumi tiks veikti uz iepriekš 
saskaņotiem valstij un pašval-
dībām, kā arī juridiskām un 
privātām personām piedero-
šas zemes īpašumiem. 

Iedzīvotāji tiek aicināti ne-
uztraukties, redzot karavīru 
un zemessargu pārvietošanos 
arī ārpus militārajiem poli-
goniem un vienību izvietoju-
miem, tehnikas un cita veida 
aprīkojuma izvēršanu un po-
zīciju ieņemšanu.

Aicinām ar sapratni izturē-
ties pret iespējamajiem satik-
smes kustības īslaicīgiem ap-
grūtinājumiem, kas var rasties 
sakarā ar militārās tehnikas 
pārvietošanos pa autoceļiem 
vai īslaicīgu kontrolpunktu un 
pārvietojamo šķēršļu izvieto-
šanu. Šie šķēršļi nepiesārņo 
vidi un nebojā infrastruktūru.

Regulāri vingrinoties un 
pārbaudot savas spējas, Lat-
vijas zemessargi nodrošina to, 
ka ar katru gadu valsts aizsar-
dzība kļūst arvien spēcīgāka. 
Zemessargi un karavīri trenē-
jas pēc iespējas realitātei pie-
tuvinātos apstākļos, tādējādi 
nostiprinot savas prasmes aiz-
sargāt savu atbildības teritori-
ju – savus novadus, pilsētas, 
pagastus, ciemus.

Papildus informācija par mi-
nētajām aktivitātēm Augšdau-
gavas novadā un Daugavpilī 
pieejama, sazinoties pa tālruni 
26658364.

Informāciju sagatavoja:
Zemessardzes 3.Latgales 

brigādes Informācijas daļa
Fotogrāfijas autors – 

Imants Suveizda

 reitterapijas nodarbībās dziednieks ir zirgs

Laika posmā no 9. līdz 20. 
augustam Daugavpils Cietok-
šņa teritorijā norisinājās reit-
terapijas nodarbības. Reittera-
pija ir ārstēšanas metode, kurā 
galvenais dziednieks ir zirgs. 
Tā ietver problēmu risināšanu 
medicīniskā, psiholoģiskā un 
sociālā rehabilitācijā.

Kad zirga ritmiskās kustības 
un siltums pāriet uz pacientu, 
notiek pastāvīga jātnieka mus-
kulatūras trenēšana, musku-
ļu tonusa normalizēšana, tiek 
stimulēta normāla kustība un 
paaugstinās tās aktivitāte, uz-
labojas koordinācija, balanss 
un līdzsvars, notiek gaitas sti-
mulēšana un trenēšana, tiek 
veicināta slimnieka pašcieņa, 
paškontrole un neatkarība.

Ne visi bērni ar funkcionā-
liem traucējumiem (FT) var sa-
ņemt reitterapiju, tāpēc pirms 
pakalpojuma uzsākšanas reit-
terapeitam jāiesūta bērnu pe-
diatru izziņas 027/u, tās tiek 
izvērtētas un tiek noteikts, vai 
klients varēs saņemt pakalpo-
jumu – reitterapiju.

No Augšdaugavas novada 
pašvaldības centrālās admi-
nistrācijas Sociālā dienesta uz 
reitterapiju tika nosūtīti seši 
bērni. Reitterapija notiek sting-
rās reitterapeites Olgas uzrau-

dzībā, piemeklējot vispiemē-
rotāko vingrinājumu katram 
bērnam ar FT individuāli.

Bērni, kuri saņem reittera-
piju no gada gadā, gaida šo 
vasaras periodu, un, redzot 
zirgus, atplaukst no jauna. 
Pakalpojuma sniegšanas vietā 
valda miera sajūta, no kuras 
negribas izrauties – pavisam 
noteikti tas ir skaidrojams ar 
zirgu burvību.

Ir bērni, kuri pie zirgiem 
brauc ar cienastu – maizi vai 

citu gardumu, lai pirms terapi-
jas tos pamielotu, kas tika sa-
skaņots ar pakalpojuma snie-
dzēju – Ilzi Stabulnieci.

Liels paldies Ilzei Stabul-
niecei un viņas komandai par 
sadarbību, sapratni un pama-
nāmu personisko ieguldījumu, 
kā arī atdevi šī pakalpojuma 
sniegšanā.

Pasākums notiek “Dein-
stitucionalizācijas pasākumu 
īstenošana Latgales reģionā” 
Nr. 9.2.2.1./15/I/005, projekta 
ietvaros.

 sventes pagastā maina pasta darbības modeli
Zemā pasta pakalpojumu 

pieprasījuma dēļ Augšdauga-
vas novada Sventes pagastā no 
2021. gada 30. septembra tiek 
mainīts Sventes pasta nodaļas 
darbības modelis, darbalaiks 
un atrašanās vieta, pielāgojot 
to iedzīvotāju reālajām vaja-
dzībām. Turpmāk Sventē visi 
pasta pakalpojumi katru darb-
dienu no plkst. 11 līdz 12 tiks 
nodrošināti bibliotēkas telpās 
Alejas ielā 11 vai arī iedzīvotāji 
varēs izvēlēties tos saņemt pie 
pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta 
pakalpojumu pieprasījumu 

Sventes pasta nodaļā, kas rada 
Latvijas Pastam ikgadējos zau-
dējumus aptuveni 2400 eiro 
apmērā, tiek mainīts pasta no-
daļas darbības modelis, dar-
balaiks un atrašanās vieta, bet 
iedzīvotājiem arī turpmāk būs 
ērti pieejami visi nepiecieša-
mie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Sventes 
pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā iedzīvotājiem būs pieeja-
mi visi pasta pakalpojumi un 
arī citi pakalpojumi, kurus no-
drošina Latvijas Pasts.

Jebkuram reģionu iedzīvo-
tājam jau patlaban ir plašas ie-

spējas saņemt nepieciešamos 
pasta pakalpojumus arī pie 
pastnieka tieši savā dzīves-
vietā. Pastnieks klienta dzī-
vesvietā nodrošina tos pašus 
pakalpojumus, kas pieejami 
pasta pakalpojumu sniegša-
nas vietā.

Sventes iedzīvotāji par 
pasta pakalpojumu saņem-
šanas iespējām no 2021.gada 
30.septembra tiks informēti ar 
īpašiem paziņojumiem savās 
pastkastītēs.

Autors: Indra Tomko
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 kraujā atklāts unikāls latvijas mērogā reHabilitācijas centrs

Projekta „Pakalpojumu in-
frastruktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plānu īstenošanai 
Daugavpils novadā” ietvaros 
Sociālās aprūpes un atbalsta 
centrā “Avots” darbu sāk so-
ciālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu centrs bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem. 17. 
augustā notika rehabilitācijas 
centra atvēršana. Tajā tiek 
plānots sniegt jaunus pakal-
pojumus 24 bērniem.

Atklāšanas pasākumā no-
vada Sociālā dienesta vadī-
tāja Anna Jegorova uzsvēra, 
ka šis projekts bija liels izai-
cinājums: “Šeit būs vieta ne ti-
kai mājiniekiem, bet būs arī per-
sonāls un attiecīgie speciālisti, 
kas varēs kompleksi, mērķtiecīgi 
un individuāli strādāt. Cik liels 
gandarījums būs mums visiem, 
kad mēs redzēsim, ka bērniņš, 
kurš nevarēja staigāt, apstājās 
uz kājām, bērniņš, kurš nevarēja 
atšķirt pildspalvu no zīmuļiem – 
varēs to izdarīt.”

Centrs ir aprīkots ar multi-
sensorās istabas aprīkojumu 
(30 pozīcijas), fi zioterapijas 
pakalpojuma un kabineta 
aprīkojumu (77 pozīcijas) 
un smilšu terapijas kabine-
ta aprīkojumu (28 pozīcijas). 
Ierīkots arī audiologopēda 
kabinets. Kopumā šī centra 
aprīkojuma iegādē un uzstā-
dīšanā no projekta ir investēti 
49 781, 33 eiro. Rehabilitācijas 
centrā darbosies fi ziotera-
peits, ergoterapeits, psiho-
logs un audio logopēds.

Centrs pavērs unikālu ie-
spēju bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem un viņu 
vecākiem vienuviet saņemt 
pakalpojumus četru kvalifi -
cētu speciālistu uzraudzībā. 
Multisensorā istaba tiks iz-
mantota ergoterapijas un fi -
zioterapijas nodarbībām vai 
psihologa vajadzībām. Ar uz-
stādītā aprīkojuma  palīdzību 

speciālisti darbosies, lai attīs-
tītu bērniem dažādas iema-
ņas, kuras noteiktu iemeslu 
dēļ nav attīstījušās (atmiņa, 
tauste, garša, redze, skaņa, 
smaržas un kustības sajūtas).

Kā atzīst psiholoģe Rita 
Surtajeva, kas strādās centrā, 
multisensorās istabas mērķis 
ir panākt, lai bērni, klienti at-
rod harmoniju ar sevi un ap-
kārtējo pasauli:

”Tā ir “maģiskā” istaba. 
Strādāsim ar dažāda spektra 
klientiem un bērniem, kuriem ir 
emocionāli un funkcionāli trau-
cējumi. Palīdzību sniegs dažā-
dos veidos, ar smaržām, krāsām, 
arī ar ūdens gultu, kas noņems 
stresu. Bērniem jāizpauž dažā-
das emocijas un jāmēģina atvēr-
ties.”

Kā atzīst multisensorās 
istabas inventāra piegādātā-
ja uzņēmuma pārstāve Daiga 
Garanča, izvēlētais aprīko-
jums ir ļoti progresīvs un mo-
derns, un darbojas no centra-
lizētās vadības sistēmas:

“Ja mēs aplūkojam kopumā, 
kādas ir multisensorās istabas 
Latvijā, tad es ar pilnu atbildību 
varu teikt, ka šī multisensorā is-
taba ir viena no labākajām, ja ne 
pati labākā Latvijā šobrīd.”

Tāpat no speciālā vadības 
centra tajā ir iespējams kon-
trolēt visas gaismas un krā-
sas. Šo vadības centru sauc 
arī par ”Centrālo ambulatorisko 
karti”, kurā iekšā var ievadīt 
datus, bet vēlāk tos iespējams 
analizēt. Iekārta pati izskait-
ļos tendences, kuras rādīs 
bērnu progresu attīstībā.

Pakalpojums prioritāri 
būs pieejams Augšdauga-
vas novada bērniem, kuri 
izvērtēti projekta “Deinsti-
tucionalizācijas pasākumu 
īstenošana Latgales reģionā” 
Nr.9.2.2.1/15/I/005 ietvaros. 
Nākotnē pakalpojumus varē-
tu piedāvāt arī citu pašvaldī-

bu bērniem.
Lai izveidotu sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūru un veicinātu 
tās attīstību Augšdaugavas 
novada teritorijā, īstenojot 
Latgales plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas (turp-

māk tekstā – DI) plānā 2017. 
– 2020. g. paredzētos infra-
struktūras risinājumus, tiek 
realizēts specifi skā atbalsta 
mērķa 9.3.1.1 “Pakalpojumu 
projekts „Pakalpojumu in-
frastruktūras attīstība dein-
stitucionalizācijas plānu īste-

nošanai Daugavpils novadā” 
Nr.9.3.1.1/19/I/037, kura ie-
tvaros Sociālās aprūpes un at-
balsta centrā “Avots” ir izvei-
doti un darbojas ģimeniskās 
vides pakalpojumi: ģimenis-
kai videi pietuvināta pakal-
pojuma centrs “Kamoliņš” un 
“Jauniešu māja”.

Sociālās aprūpes un atbal-
sta centrs “Avots” atrodas 
Kraujā, Daugavas ielā 2, kur 
sociālo pakalpojumu sniegša-
nai minētā projekta ietvaros 
ir veikta ēkas pārbūve, teri-
torijas labiekārtošanas un ap-
gaismojuma atjaunošana.

Kopējās projekta attieci-
nāmās izmaksas – 1 346 004, 
38 eiro, tai skaitā ERAF fi -
nansējums 971 059, 39 eiro 
jeb 72,14%, valsts budžeta fi -
nansējums 42 093,09 eiro jeb 
3,13%, valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām – 49 95,49 eiro 
jeb 3,71%, pašvaldības fi nan-
sējums 282 900,41 eiro jeb 
21,02%.

lai saņemtu pakalpojumu 
bērns ar ft

Bērna ar funkcionālajiem 
traucējumiem likumiskais 
pārstāvis vēršas Sociālajā die-
nestā, lai uzrakstītu iesniegu-
mu pakalpojuma saņemša-
nai, pievieno nepieciešamos 
dokumentus: ģimenes ārsta 
izrakstu, Veselības un darb-
spēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijas lēmumu, atzinuma 
kopiju, dzimšanas apliecības 
kopiju, ja nepieciešams, arī 
laulību apliecības kopiju.

lai saņemtu pakalpojumu 
bērna ar ft likumiskais pār-
stāvis

Bērna ar funkcionālajiem 
traucējumiem, kurš iepriekš 
tika izvērtēts projekta ietva-
ros, likumiskais pārstāvis 
vēršas Sociālajā dienestā ar 
iesniegumu, pievieno nepie-
ciešamos dokumentus: ģi-
menes ārsta izrakstu, bērna 
dzimšanas apliecības kopiju, 
ja nepieciešams, arī laulību 
apliecības kopiju.

Sociālais dienests pieņem 
lēmumu piešķirt vai atteikt 
pakalpojumu.

Lai saņemtu sīkāku infor-
māciju vai jautājumu gadīju-
mā var vērsties Daugavpils 
novada Sociālajā dienestā pie 
sociālās darbinieces Indras 
Tomko, tālr.: 267 09 385.
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Atbildīgie par izdevumu: Augšdaugavas novada pašvaldības
centrālās administrācijas Informācijas un sabiedrisko 
attiecību nodaļa, 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

No  šī gada 25. jūlija Augšdaugavas novada iedzīvotāju ģimenēs dzimuši 
11 bērniņi - 7  meitenes un 4 zēni. 

Augustā Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā  un baznīcās laulību 
noslēguši 59 pāri, no tiem 16 pāros – Augšdaugavas novada iedzīvotāji.

  augšdaugavas novada iedzīvotāji aicināti pieteikt 
elektroiekārtu bezmaksas izvešanu

Latvijas Zaļais punkts sadar-
bībā ar vides apsaimniekošanas 
uzņēmumiem elektrotehnikas 
šķirošanas kampaņā “Viegla 
šķirošanās” aicina Augšdau-
gavas novada iedzīvotājus līdz 
5. oktobrim pieteikt nolietoto 
un nevajadzīgo elektroiekārtu 
bezmaksas izvešanu no savām 
mājsaimniecībām vai uzņēmu-
miem. Piedaloties akcijā, ir ie-
spēja laimēt noderīgas balvas 
– veikala dāvanu kartes 30 eiro 
vērtībā.

pieteikties elektronikas iz-
vešanai var, aizpildot reģistrā-
cijas anketu šeit - https://ej.uz/
Viegla_skirosanas, zvanot pa 
tālr. 26626165 vai rakstot uz e-
pastu elektronika@ecobaltiavi-
de.lv, norādot precīzu adresi, 
apjomu un kontaktinformāciju.

elektrotehnikas savākšana 
no pieteiktajām adresēm no-
tiks no 13. līdz 16. oktobrim, 
sākot no plkst. 7.00 visas die-
nas garumā. Drošības nolūkos 
elektronikas savākšana notiek 
bezkontakta veidā. Visai pie-
teiktajai tehnikai tās izvešanas 
dienā jābūt novietotai pie nama 
vai ēkas ārdurvīm un ārpus no-
žogotas teritorijas, atkritumu 
apsaimniekošanas operatoram 
brīvi pieejamā vietā. 

Akcijā iedzīvotāji var nodot 
gan lielo sadzīves tehniku, to-
starp ledusskapjus, veļas mašī-
nas, plītis, trauku mazgājamās 
mašīnas u.c., gan arī mazo teh-
niku, piemēram, mikroviļņu 
krāsnis, blenderus, elektriskos 
svarus, fēnus, virtuves kom-
bainus un citas ierīces, kā arī 
papildu var kopā ar elektro-
niku nodot uzkrātās baterijas 
un akumulatorus. Lai pieteiktu 

rā tam novadniekam, kurš būs 
nodevis lielāko apjomu elektro-
tehnikas.

Vairāk par šķirošanas kam-
paņu “Viegla šķirošanās” lasi 
Latvijas Zaļā punkta mājas lapā 
www.zalais.lv sadaļā “Jaunu-
mi”. Jautājumu gadījumā par 
akcijas norisi aicinām sazināties, 
zvanot pa tālr.: 26626165 vai 
rakstot uz e - pastu: elektroni-
ka@ecobaltiavide.lv.

Informāciju sagatavoja:
Alise Zvaigzne

SIA “Eco Baltia vide”
Sabiedrisko attiecību projektu 

vadītāja

izvešanu adresē, minimālajam 
kopējam nodoto lietu svaram 
jābūt vismaz 50 kg.  

Aicinām ievērot, ka akcijā var 
nodot tikai nolietotās elektro-
preces, akumulatorus un bateri-
jas. Netiks savākti citi atkritumu 
veidi, piemēram, mēbeles, logi, 
durvis, podi u.c.

Piedaloties kampaņā “Viegla 
šķirošanās”, ikviens dalībnieks 
varēs pretendēt uz patīkamām 
un noderīgām balvām. Katrā 
novadā starp dalībniekiem tiek 
izlozēta veikala dāvanu karte 30 
eiro vērtībā, kā arī tiks piešķirta 
dāvanu karte līdzvērtīgā apmē-

kur vērsties iedzīvotājiem, 
ja pamana nelikumīgi 

robežu šĶērsojušas 
personas?

Valsts robežsardze infor-
mē, ka sakarā ar ārkārtējo 
situāciju Latvijas - Baltkrie-
vijas pierobežā, ja šo no-
vadu iedzīvotāji konstatē 
svešas personas, var ziņot 
Valsts robežsardzei pa tāl-
runi 654 03 777 vai 110, vai 
vērsties tuvākajā robežap-
sardzības nodaļā.

Valsts policija neap-
stiprina, ka tās rīcībā būtu 
kāda informācija par šāda 
veida noziedzīgiem noda-
rījumiem,  un tādi nav re-
ģistrēti. Taču, ja iedzīvotāji 
pamana kaut ko aizdomīgu 
vai rodas aizdomas par ie-
spējamu laupīšanu vai ap-
zagšanu, aicināti zvanīt uz 
policijas palīdzības tālruni 
110.

Ņemot vērā ārkārtējo si-
tuāciju Latvijas-Baltkrievi-
jas robežā, lai nepieļautu 

nelikumīgu robežu šķērso-
šanu, Valsts policija sniedz 
atbalstu Valsts robežsar-
dzei un uz četrām nedēļām 
uz Latvijas pierobežu ir 
komandējusi 71 Valsts po-
licijas Speciālo uzdevumu 
bataljona darbinieku no 
visiem Latvijas reģioniem, 
izņemot Rīgas reģionu. 
Papildu atbalstu robežsar-
dzei diennaktī sniedz arī 
36 Valsts policijas Latgales 
reģiona pārvaldes amatper-
sonas.

Latvija stingri sargā sa-
vas robežas un nepieļauj 
situāciju, ka nelikumīgie 
robežšķērsotāji nekontrolēti 
masveidā šķērso robežu.

 Avots: Iekšlietu ministrija

izveidos augšdaugavas novada 
dzimtsarakstu nodaĻu

12. augustā Augšdauga-
vas novada domes pašvaldī-
bas sēdē deputāti atbalstīja 
priekšlikumu par Augšdau-
gavas novada dzimtsarakstu 
nodaļas izveidošanu ar 2022. 
gada 1. janvāri. Tās darbības 
teritorija būs attiecināma uz 
Augšdaugavas novada admi-
nistratīvo teritoriju.  

Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu dzimtsarakstu nodaļas 
civilstāvokļa aktu reģistrāciju 
pārtrauks 2021. gada 30. de-
cembrī, visus dokumentus un 

saistības nododot Augšdau-
gavas novada dzimtsarakstu 
nodaļai. 

Augšdaugavas novada 
dzimtsarakstu nodaļa civilstā-
vokļa aktu reģistrāciju uzsāks 
2022. gada 1. janvārī.

Lai reģistrētu laulības 2022. 
gadā Augšdaugavas novadā, 
pieteikumus  laulību reģistrā-
cijai varēs iesniegt Daugavpils 
un Ilūkstes novadu dzimtsa-
rakstu nodaļās.
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daugavpils un ilŪkstes novadu 
bŪvvalžu tiesības un saistības 

pārņems augšdaugavas novada 
bŪvvalde

12. augusta Augšdauga-
vas novada domes pašvaldī-
bas sēdē deputāti atbalstīja 
priekšlikumu, ka Augšdauga-
vas novada administratīvajā 
teritorijā būvniecības procesa 
tiesiskuma nodrošināšanu īs-
tenos Augšdaugavas novada 
būvvalde, kas būs Daugavpils 
novada būvvaldes un Ilūkstes 
novada būvvaldes tiesību un 
saistību pārņēmēja.

Augšdaugavas novada būv-
valde darbosies kā Augšdau-
gavas novada pašvaldības 
centrālās administrācijas 
struktūrvienība.

Turpmāk Būvniecības in-
formācijas sistēmā būs reģis-
trēts Augšdaugavas novada 

būvvaldes konts, apvienojot 
Daugavpils novada būvvaldes 
un Ilūkstes novada būvvaldes 
kontus.

Augšdaugavas novada 
Būvvaldes pieņemšanas laiks:

• Augšdaugavas nova-
da centrālā administrācija – 
pirmdienās 13.00 – 18.00; ce-
turtdienās 09.00 – 12.00;

• Ilūkstes pilsētas admi-
nistrācija – otrdienās 10.00 – 
12.00.
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