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bebrenē var apgŪt retu proFesiju – Zirgkopis

Vispārizglītojošo skolu tīkla 
optimizācijas projekta ietva-
ros, apvienojot Bebrenes vi-
dusskolu un Bebrenes profe-
sionālo vidusskolu, 2014. gadā 
tika izveidota Bebrenes vispār-
izglītojošā un profesionālā vi-
dusskola – skola no ābeces līdz 
profesijai.

Tas ļāva gan saglabāt abas 
izglītības iestādes, kas darbo-
jas kā divas nodaļas – vispār-
izglītojošā nodaļa un profesio-
nālā nodaļa, gan arī piedāvāt 
jauniešiem iegūt labu profe-
siju. Jaunizveidotā izglītības 
iestāde mantojumā saņēma 
spēcīgu pedagogu kolektīvu 
ar lielu pieredzi mācību proce-
sa organizēšanā  gan vispārējā 
vidējā izglītībā, gan profesio-
nālajā izglītībā.

Valstī 10 gadus notiek 
Draudzīgā aicinājuma fonda 
organizētais skolu reitings, 
 kur skolas tiek izvērtētas pēc 
centralizēto eksāmenu rezul-
tātiem. Ik gadu uz Bebrenes 
skolu ceļo Draudzīgā aicināju-
ma fonda galvenā balva Lielā 
pūce, kas ir atzinība par rezul-
tātiem kopvērtējumā. Tādas 
skolai ir četras. Mazā pūce tiek 
pasniegta par sasniegumiem 
mācību priekšmetos. Tādas 
skolai ir matemātikā, dabaszi-
nībās un latviešu valodā.

Šogad skolai specializē-
to skolu grupā no 20 skolām 
ir septītais labākais rezultāts 

matemātikā un otrais labākais 
dabaszinībās. Kopvērtējumā 
iegūta Lielā pūce – 2020.

“Esam piedalījušies ļoti 
daudzos projektos arī tad, kad 
vēl netika runāts par kompe-
tenču izglītību un nebija vēl 
projekts Skola 2030. Skolotā-
jiem jau bija ievirze, kā to darīt 
un kā to labi darīt,” stāsta sko-
las direktore Ērika Šaršune.

Skolā ir vispārizglītojošā 
nodaļa, kurai mācību gads sā-
kas 1. septembrī un beidzas 31. 
maijā, un ir profesionālās izglī-
tības nodaļa, kur mācību gads 
sākas 1. septembrī un beidzas 
30. jūnijā. Oktobrī notiek pir-
mais izlaidums. Muižas ēku, 
kurā atrodas vispārizglītojošā 
nodaļa, joprojām rotā vecā iz-
kārtne – Bebrenes vidusskola 
un pie profesionālās nodaļas ir 
vecā izkārtne – Bebrenes pro-
fesionālā vidusskola. Tās nolē-
muši atstāt vēsturei.

“Mēs esam skola, kas īsteno 
izglītību no ābeces līdz profe-
sijai, jo mums ir gan pirmā kla-
se, gan profesionālā izglītība. 
Skola darbojas ļoti produktīvi 
un radoši, esam atvērti jebku-
ra veida jaunām darbībām. 
Sadarbībā ar Ilūkstes novada 
pašvaldību ir īstenoti daudzi 
projekti - gan ēku siltināša-
na, teritorijas labiekārtošana, 
materiāli tehniskās bāzes at-
jaunošana un uzlabošana, gan 
dienesta viesnīcas telpu labie-

kārtošana, jaunas katlu mājas 
izbūve un centrālās apkures 
ierīkošana muižas ēkā. Līdz-
tekus šiem projektiem skola 
piedāvā arī daudz radošo akti-
vitāšu, meistarklases un vasa-
ras nometņu organizēšanu gan 
skolēniem, gan pedagogiem.

Pašvaldībai pārņemot no 
valsts profesionālo vidussko-
lu, tika uzsākts nopietns darbs 
pie jaunu profesionālās izglī-
tības programmu veidošanas. 
Bebrenē jaunieši var apgūt 
veterinārārsta asistenta, eko-
tūrisma speciālista un pavāra 
profesiju. Šo kvalifi kāciju var 
iegūt 4 gadu laikā ar vispārē-
jo pamatizglītību un pusotra 
gada laikā ar vispārējo vidējo 
izglītību. Trīs gadu laikā var 
iegūt arī pavāra palīga arodu. 
Savukārt no pagājušā mācī-
bu gada skola piedāvā apgūt 
lopkopības tehniķa ar specia-
lizāciju zirgkopībā profesiju. 
Veterinārārsta asistenta profe-
siju var iegūt tikai divās skolās 
Latvijā – Bebrenē un Smiltenē. 

“Skola ir izgājusi īstu ērkšķu 
ceļu, veidojot šo programmu, 
taču mums tas  izdevās - lop-
kopības tehniķa programma ar 
specializāciju zirgkopībā. Pats 
sākums nebija īsti veiksmīgs, 
jo pirmajā gadā sākās pandē-
mija. Taču šogad šis jautājums 
ir veiksmīgi atrisinājies un au-
dzēkņi ir gan četrgadīgajā, gan 
pusotra gada programmā,” 

teic Ērika Šaršune.
Bebrenes skola ir īstenojusi 

virkni projektu, modernizējusi 
mācību kabinetus un materi-
ālo bāzi. Veterinārmedicīnas 
audzēkņiem izveidota praktis-
ko darbu laboratorija, kur viņi 
sertifi cēta vetārsta klātbūtnē 
apgūst dažādas manipulācijas 
ar dzīvniekiem. 

Skolas direktore uzsver, 
ka Bebrenes skolā lopkopības 
tehniķis ar specializāciju zirg-
kopībā ir oriģinālprogramma, 
kur audzēkņus sāk iepazīsti-
nāt ar dzīvu zirgu jau no pirmā 
kursa. Notiek gan teorētiskās, 
gan praktiskās nodarbības. 
Turklāt praktiskās nodarbības 
ir diezgan viegli realizēt, jo 
skolai ir pašai savi pieci zirgi. 
“Audzēkņiem ir iespējas šos 
zirgus pētīt, iepazīt to ikdienas 
dzīvi, viņi mācās tos iesaistīt 
tūrisma un sporta aktivitātēs. 
Tā kā Bebrenē bieži ierodas 
tūristi, piedāvājam viņiem gan 
vizināšanos karietē, gan izjādi 
zirga mugurā.”

Zirga anatomijas apgūšanā 
audzēkņi izmanto īsta zirga 
skeletu, kas tapis sadarbībā 
ar Lauksaimniecības Univer-
sitāti. Skelets veidots no zirga 
vārdā Pasaciņa, kas ilgus ga-
dus kalpojis bērnu apmācībai 
vietējā jātnieku pulciņā, bet 
bija kļuvis ļoti vecs un vārgs, 
tāpēc tika nolemts to iemidzi-
nāt un uzticēt Lauksaimniecī-

bas Universitātes studentiem 
skeleta izveidošanai. Lielu 
daļu uzskates līdzekļu anato-
mijas stundām veidojuši paši 
pasniedzēji.

Jaunā mācību programma 
ietver ne vien zirgkopību, bet 
arī zirgu apmācīšanu un trenē-
šanu, jātnieku sagatavošanu, 
kā arī zirgkopību kā uzņēmēj-
darbības formu. Tāpēc mācību 
procesā tiek iesaistīti zirgkopī-
bas nozares profesionāļi. “Šīs 
programmas īstenošanai mēs 
piesaistām ļoti daudz pasnie-
dzēju, kuri ir praktiķi zirgko-
pības nozarē. Pie mums māca 
gan Lauksaimniecības Univer-
sitātes pasniedzēji, gan arī cil-
vēki, kuri ir iesaistīti tūrismā,” 
teic Ērika Šaršune. 

Mums ir iespēja vērot jāt-
nieku sagatavošanas nodar-
bību mācību laukumā, kur ar 
audzēkņiem strādā vieslekto-
re no Latvijas Universitātes, 
Latvijas šķirnes zirgu audzē-
tāju asociācijas valdes locekle 
Laine Orbidāne. Viņa māca 
audzēkņiem pareizi turēties 
seglos, vadīt zirgu, veikt dažā-
dus vingrinājumus. Bebrenes 
iedzīvotājiem un arī viesiem 
dažādu pasākumu ietvaros ir 
iespēja vērot zirgu paraugde-
monstrējumus. 

Studēt uz Bebreni dodas 
jaunieši no visas Latvijas, vie-
tējo ir mazāk. Lielākoties au-
dzēkņiem ir sava lauku 
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strādājam kopā zaļai eiropai

saimniecība, kur nepiecieša-
mas zināšanas veterinārmedi-
cīnā vai ir savs mīļdzīvnieks 
zirgs, par kuru jāzina viss. 

Lai studētu zirgkopību vai 
veterināriju, jābūt motivācijai 
un mērķim, turklāt ne kurš 
katrs to spēj, ir jājūt aicinā-
jums, uzskata skolas direktore. 
Jaunajiem veterinārmedicīnas 
speciālistiem mūsdienās darbs 
atrodas mazajās veterinārajās 
klīnikās, kuru specializācija ir 
mazie dzīvnieki.   

 Zirgu skaits Latvijā šobrīd 
kaut nedaudz, bet palielinās, 
tas rosina jauniešu interesi 
apgūt zirgkopību. Zirgs mūs-

dienās tiek izmantots dažādās 
jomās, piemēram, sportā, tū-
rismā un reitterapijā, šī profe-
sija ir pieprasīta un perspektī-
va.  

Skola piedāvā arī tālākiz-
glītības kursus profesionālajā 
jomā – mākslīgās apsēkloša-
nas tehniķa kursus, kas ir diez-
gan apmeklēti. Ir dažādi kursi 
darbam ar liellopu ganāmpul-
kiem, aitkopībā. Liela interese 
ir par zirgu nagu kopšanas 
kursiem, jo šādu speciālistu 
Latvijā ir maz.  

Pieredze liecina, ka jaunieši 
pēc prakses vienmēr atrod sev 
nākamo darbavietu, jo visas 

skolā piedāvātās profesijas ir 
pieprasītas darba tirgū. 

Bebrenes vispārizglītojošā 
un profesionālā vidusskola 
vienmēr ir bijusi atvērta da-
žāda veida aktivitātēm. Pirms 
valstī vēl sāka runāt par kom-
petenču pieeju, skola jau sāka 
to ieviest, tāpēc pāreja uz kom-
petenču izglītību nevienu ne-
pārsteidza nesagatavotu. 

Šis ir pirmais mācību gads, 
kad profesionālās nodaļas 
otrā kursa audzēkņi sāks ap-
gūt jaunu mācību priekšmetu 
- valsts aizsardzība. To jaunie-
šiem pasniegs kaprālis And-
ris Vuškāns. Skolas direktore 

uzskata, ka jauniešiem tā būs 
pilnīgi jauna un arī noderīga 
pieredze: “Bebrenes skola ir 
pirmā, kura bija sākusi aktivi-
zēt jaunsardzes kustību vēl to-
reizējā Ilūkstes novadā. Mums 
tas ir  izdevies, jo jau pāris ga-
dus šī jaunsargu kustība aktīvi 
norisinās gan mūsu skolā, gan 
Ilūkstes Raiņa vidusskolā. Šī 
kustība piesaista gan zēnus, 
gan arī meitenes, jo uzrunā 
pasniedzējs militārā formā, 
turklāt aizrauj arī dažādas ak-
tivitātes, kā āra nodarbības, 
pārgājieni un citas.”

Arī vasaras Bebrenē ir ļoti 
rosīgas, jo notiek meistarkla-

ses, radošās aktivitātes un 
vasaras nometnes dažādām 
auditorijām. “Sadarbībā ar 
Latvijas humānās pedagoģi-
jas asociāciju ir liela pieredze 
humānās pedagoģijas vasaras 
skolas organizēšanā, jo tā pie 
mums ir notikusi jau ilgāku 
laiku. Pie mums ir bijusi arī 
vasaras skola angļu valodas 
skolotājiem, organizējam arī 
paši dažāda veida kursus sko-
lotājiem, dalāmies pieredzē.  

“Tā kā skolā mācās arī to-
pošie pavāri, skola piedalās 
dažādās Kulinārā mantojuma 
aktivitātēs. Viena no skolas 
pedagogiem ir līdzautors Sēļu 
kulinārā mantojuma grāmatai 
“Ceļojums ar Sēlijas garšu”. 
Šogad guvām jaunu pieredzi, 
piedaloties biedrības “Sēli-
jas salas” organizētajās Māju 
kafejnīcu dienās Bebrenē, ko 
kuplināja zirgu parāde,” stāsta 
skolas direktore.

Jauno mācību gadu skolā ir 
uzsākuši 203 audzēkņi, no ku-
riem 55 mācās vispārizglītojo-
šajā daļā, bet 148 apgūst profe-
sionālo izglītību. 

Teksts, foto: Inese Minova

 veCās maZuta tvertnes – bumba ar laika degli

Augšdaugavas novada paš-
valdība sākusi īstenot Norvē-
ģijas fi nanšu instrumenta 2014. 
– 2021. gada perioda program-
mas “Klimata pārmaiņu ma-
zināšana, pielāgošanās tām un 
vide” projektu Nr. NFI/AK/01 
“Vēsturiski piesārņotās vietas 
“Višķu profesionālās vidussko-
las mazuta glabātava” sanācija 
Višķu pagastā, Augšdaugavas 
novadā”.

14. septembrī notika preses 
konference, lai plašāk informētu 
par projekta nepieciešamību un 
ieguvumiem. Preses konferen-
cē piedalījās projekta partneri - 
biedrība “Višķu attīstībai”, Hen-
ric Johansson Konsult, VARAM 
Investīciju politikas departa-
menta Vides investīciju nodaļas 
vadošā eksperte Austra Auziņa, 
VARAM Attīstības instrumen-
tu departamenta Nacionālo un 
ārvalstu atbalsta instrumenta 
nodaļas vecākais eksperts Jānis 
Gorbunovs, Valsts vides die-
nesta Latgales reģionālās vides 
pārvaldes vadītāja Iveta Loba-
noka, Višķu pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Proms un citi ie-

saistītie.
Augšdaugavas novada paš-

valdības domes priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks Aivars Ras-
čevskis atzīst, ka uz šī projekta 
īstenošanu ir iets ceļš vairāku 
gadu garumā. Viņš pauda gan-
darījumu, ka beidzot ir noslēgts 
līgums starp pašvaldību un Vi-
des aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju par šī pro-
jekta īstenošanu, un ka tieši ar 
Norvēģijas fi nanšu instrumenta  
palīdzību varēs beidzot sakār-
tot šo vēsturiski piesārņoto un 
degradēto vidi. Viņš pateicīgs 
ikvienam par ieguldījumu pro-
jekta izveidē un uzsvēra, ka  
Augšdaugavas novada pašval-
dība ir viena no trim Latvijā, 
kas ieguvusi šī Norvēģu fi nan-
šu instrumenta atbalstu šādiem 
mērķiem.

Višķu pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Proms stāsta, ka 
šī vieta radusies pagājušā gad-
simta sešdesmitajos gados, kad 
mazuts tika izmantots skolas, 
Višķu tehnikuma un ciema ap-
kurei. Savukārt kopš astoņdes-
mitajiem gadiem, kad apkurē 
sāka izmantot akmeņogles un 
vēlāk arī dabai draudzīgo šķel-
du,  mazuta tvertnes palika 
novārtā. Lai arī tās jau bija uz 
to laiku iztukšotas un mazuts 
saglabājies vien tvertņu pašā 
apakšā, Jānis Proms šo objektu 

sauc par bumbu ar laika degli, 
jo mazuts var nonākt grunts-
ūdeņos un piesārņot apkārtējās 
akas un ezerus.  

Kopš 2005. gada šī vieta ir 
iekļauta Latvijas Vides ģeolo-
ģijas un meteoroloģijas centra 
piesārņoto vietu reģistrā. Pirms 
pieciem gadiem tika konstatēti 
nelegāli šo mazuta tvertņu bo-
jājumi. Mazuta noplūšana tika 
novērsta un teritorija iežogota. 
Pašvaldībā tika pieņemts lē-
mums veikt šīs vietas izpēti, lai 
apzinātos iespējamo vides ap-
draudējumu. Šī izpēte ļāva arī 
pretendēt uz Norvēģu fi nanšu 
instrumenta atbalstu. 

Attīstības pārvaldes projektu 
nodaļas projektu koordinatore 
Juta Valaine stāsta, ka projekta 
ietvaros līdz 2024. gada pavasa-
rim Augšdaugavas novada paš-
valdība sadarbībā ar projekta 
Norvēģijas partneri  – “Henric 
Johansson Konsult” un projek-
ta Latvijas partneri – biedrību 
“Višķu attīstībai” īstenos sanā-
cijas projektu vēsturiski piesār-
ņotā vietā – Višķu profesionālās 
vidusskolas mazuta glabātavā. 
Projekta mērķis ir piesārņotās 
vietas attīrīšana, lai panāktu 
augsnes un grunts kvalitātes 
uzlabošanu, tādējādi novēršot 
apdraudējumu iedzīvotāju ve-
selībai un videi. Projekta ietva-
ros ir paredzēts likvidēt piesār-

ņojuma avotus – atbrīvot/attīrīt 
tvertnes un dīķi, kas izveidojies 
vēsturisku naftas produktu no-
plūžu rezultātā, pazemes un 
virszemes infrastruktūru un 
grunti no naftas produktiem, 
veikt sanācijas darbus un revita-
lizēt piesārņojuma areālu, kā arī 
demontēt tvertnes, iekārtas un 
degradējošo infrastruktūru. 

Sākumā tiks izstrādāta būv-
niecības ieceres dokumentācija, 
kam sekos  arī paši sanācijas 
darbi. Papildus tiks īstenotas 
sabiedrības informēšanas kam-
paņas, paaugstinot sabiedrības 
izpratni par aktuāliem vides un 
klimata jautājumiem. Tie būs 
dažādi semināri, apmācības par 
videi svarīgiem jautājumiem un 
klimata pārmaiņām. 

“Domāju, ka pašvaldība ir 

ieguvusi loterijā laimīgo biļeti, 
jo mums ir iespēja glābt vienu 
no piesārņotajām vietām mūsu 
pašvaldībā un to sakārtot. Pro-
tams, pašvaldībai tas ir ļoti liels 
izaicinājums, jo projekts ir diez-
gan specifi sks, darāmo darbu ir 
daudz, bet jācer, ka viss izdo-
sies,” teic Juta Valaine. Šis pro-
jekts ir svarīgs arī Eiropas un 
visas pasaules kontekstā, jo kli-
mata pārmaiņas un vides prob-
lēmas tagad ir viena no svarīgā-
kajām tēmām.  

Projekta īstenošanai ko-
pējās attiecināmās izmaksas 
ir 1 682 189,00 EUR, tai skai-
tā programmas fi nansējums 
1 429 861,00 EUR, saņēmēja 
līdzfi nansējums 252 328,00 
EUR.

Teksts: Inese Minova
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augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
arvīds kucins

 04.10.
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

18.10. 
augšdaugavas novada pašvaldības ēka,
rīgas ielā 2, daugavpilī

10.00-12.00 
14.00-18.00

vitālijs aizbalts
12.10. višķu pagasta pārvalde 14.00-16.30

19.10. ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 14.00-16.30

maigurs krievāns
05.10. brīvības iela 7, ilūkste 09.00-13.00

jānis belkovskis
04.10. višķu pagasta pārvalde 15.00-17.00

11.10. maļinovas pagasta pārvalde 15.00-17.00
viktors jasiņavičs

05.10. dvietes pagasta pārvalde 16.00-17.00

14.10. pilskalnes pagasta pārvalde 15.30-16.30

19.10. tiešsaistes Zoom platformā 15.00-17.00

28.10. bebrenes pagasta pārvalde 15.30-16.30

pāvils kveders

19.10. eglaines pagasta pārvalde 14.00-16.00

reinis līcis

19.10. ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 16.30-17.30

26.10. tiešsaistes Zoom platformā 16.30-18.30

aleksejs mackevičs

01.10. tiešsaistes Zoom platformā 16.00-17.00

04.10. biķernieku pagasta pārvalde 15.30-16.30

06.10. naujenes pagasta pārvalde 15.30-16.30

07.10. ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 15.30-16.30

11.10. maļinovas pagasta pārvalde 15.30-16.30

14.10. tiešsaistes Zoom platformā 16.30-17.30

25.10. biķernieku pagasta pārvalde 15.30-16.30

26.10. višķu pagasta pārvalde 15.30-16.30

27.10. kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-16.30

dainis millers
20.10. tiešsaistes Zoom platformā 12.00-14.00

gunta okmane

04.10. subate, subates kultūras nams 13.00-15.00

dzintars pabērzs
11.10. tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00

25.10. tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00

deniss sarafaņuks
 informācija www.augsdaugavasnovads.lv 

aleksandrs sibircevs
08.10. sventes vidusskola 16.00-18.00

19.10. sventes vidusskola 16.00-18.00

regīna tamane

12.10. skrudalienas pagasta pārvalde, silenē 14.00-16.00

19.10.
skrudalienas daudzfunkcionālais centrs, 
skrudaliena 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 16. septembra sēdē pieņemti 24 
lēmumi:

 Izdeva saistošos noteikumus “Pašvaldības stipen-
dijas piešķiršanas kārtība”.
 Izdeva Salienas vidusskolas, Randenes pamatsko-

las un Višķu sociālās aprūpes centra nolikumu.
 Izdeva noteikumus “Par valsts budžeta mērķdotā-

cijas pedagogu darba samaksai sadali un izlietojumu 
Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada interešu izglī-

tības programmu izvērtēšanas un valsts budžeta mērķ-
dotācijas sadales komisijas sastāvu un izdeva komisijas 
nolikumu.
 Nodeva Daugavpils valstspilsētas un Augšdauga-

vas novada Attīstības programmas 2022.-2027. gadam 
1.redakciju publiskajai apspriešanai.
 Aktualizēja Ilūkstes novada Attīstības programmas 

2020.-2026. gadam Investīciju plānu 2020.-2022. gadam.
 Nodeva publiskajai apspriešanai un institūciju atzi-

numu saņemšanai lokālplānojuma redakciju nekusta-
majam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkste.
 Atļāva Aleksejam Mackevičam, Dzintaram Pabēr-

zam un Aleksandram Sibircevam savienot amatus.
 Atbrīvoja 2021. gada 17. septembrī Eglaines pagas-

ta pārvaldes vadītāju no amata pēc darbinieka un dar-
ba devēja vienošanās.
 Uzdeva ar 2021. gada 20. septembri Šēderes pagas-

ta pārvaldes vadītājam papildus pamatdarbam pildīt 
Eglaines pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs sniegto ēdināšanas pakalpojumu iz-
maksas no 2021. gada 1. septembra.
 Atbalstīja Augšdaugavas novada pašvaldības pro-

jekta idejas iesniegšanu Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūras izsludinātajam projektu konkursam 
“Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu  “Labbūtības ce-
ļakarte skolā” īstenošanai”.
 Atļāva izsniegt Mednieku biedrībai „Kalupe” at-

ļauju otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) dar-
bībai nekustamajā īpašumā „Stores”, Kalupes pagastā, 
uz nenoteiktu laiku.
 Nodeva no Augšdaugavas novada pašvaldības 

centrālās administrācijas valdījuma  Skrudalienas pa-
gasta pārvaldes valdījumā  pašvaldības ceļu „Vārpene-
Ezerne-Saulkalni” investīciju projekta “Augšdaugavas 
novada pašvaldības ceļu  (86-37)  “Vārpene – Ezerne 
- Saulkalni”  pārbūve Skrudalienas pagastā,  (88-13) 
“Svente – Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā 

un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana 
Līksnas pagastā” īstenošanai. 
 Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Dubnas, Laucesas, Naujenes un Skrudalienas pa-
gastā.
 Atļāva norakstīt Skrudalienas pagasta pārvaldes 

debitora parādus, par kuriem atzīta piedziņas neiespē-
jamība.

 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašval-
dības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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p u b l i s k ā  a p s p r i e Š a n apar skolēnu un audZēkŅu ēdināŠanas pakalpojumiem 
novada iZglĪtĪbas iestādēs

16. septembrī Augšdau-
gavas novada pašvaldības 
domes sēdē apstiprināja no-
vada pašvaldības izglītības 
iestādēs sniegto ēdināšanas 
pakalpojumu izmaksas.

Deputāti noteica, ka:
• vispārējo izglītības 

iestāžu 1. - 4. klašu skolē-
ni, kuri nemācās mājmācī-
bā, mācību gada laikā no 
1. septembra līdz 31. mai-
jam ir atbrīvoti no vecāku 
maksas par pusdienām 
1,42 euro apmērā dienā. 
Augšdaugavas novada 
pašvaldība no budžeta lī-
dzekļiem vienam izglīto-
jamajam apmaksā 0,71 
euro dienā, no valsts bu-
džeta līdzekļiem vienam 
izglītojamajam - 0,71 euro 
dienā;

• Augšdaugavas no-
vada pašvaldības 5 un 
6 gadīgo pirmsskolas 
grupu audzēkņi, kuri 
apgūst obligāto sagata-
vošanu pamatizglītības 
ieguvei un nemācās māj-
mācībā, mācību gada lai-
kā no 1. septembra līdz 
31. maijam ir atbrīvoti no 
vecāku maksas par ēdi-
nāšanu 1,00 euro apmērā 
dienā, ko Augšdaugavas 
novada pašvaldība ap-
maksā no budžeta līdzek-
ļiem;

• Tāpat novada vispā-
rējās izglītības iestāžu 5. 
- 9. klašu skolēni mācību 
gada laikā no 1. septem-
bra līdz 31. maijam, kuri 
nemācās mājmācībā, ir 
atbrīvoti no vecāku mak-
sas par ēdināšanu 1,00 
euro apmērā dienā, ko 
Augšdaugavas novada 
pašvaldība apmaksā no 
budžeta līdzekļiem;

• Attālinātas mācīšanās 
laikā noteikt izglītojama-
jiem pārtikas paku cenas 
iepriekšējās atkāpēs no-
teiktajā apmērā atbilstoši 
Ministru kabineta 2020. 
gada  9. jūnija noteiku-
miem  Nr.360 “Epidemio-
loģiskās drošības pasā-
kumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”.

Pašvaldības izglītības ies-
tādēs sniegto ēdināšanas pa-
kalpojumu izmaksas:

bebrenes vispārizglītojošā 
un profesionālā vidusskola:
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase –1,40 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,40 euro);
profesionālās izglītības prog-

rammu audzēkņi – par pus-
dienām – 1,00 euro dienā;

biķernieku pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
– 1,00 euro dienā (brokastis 
– 0,30 euro, pusdienas – 0,70 
euro);
1. – 4. klase - 1,72 euro dienā 
(brokastis – 0,30 euro, pus-
dienas – 1,42 euro);
5. – 9. klase - 1,30 euro dienā 
(brokastis – 0,30 euro, pus-
dienas – 1,00 euro);

ilūkstes raiņa vidusskola:
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,10 euro dienā;
10.-12. klase – par pusdie-
nām – 1,10 euro dienā;

kalupes pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
– 1,00 euro dienā (brokastis 
– 0,30 euro, pusdienas – 0,70 
euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase - par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;

laucesas pamatskola:
Pirmsskolas izglītības gru-
pas - 1,00 euro dienā (bro-
kastis – 0,30 euro, pusdienas 
– 0,70 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;

lāču pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
– 1,57 euro dienā (brokastis 
– 0,29 euro, pusdienas – 1,00 
euro, launags – 0,28 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – 1,28 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,28 euro);

naujenes pamatskola:
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – 1,36 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,36 euro);

randenes pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
- 1,50 euro dienā (brokastis 
– 0,35 euro, pusdienas – 0,85 
euro, launags – 0,30 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;

salienas vidusskola:
Pirmsskolas izglītības gru-
pas:
3-4 gadus vecie bērni – 1,10 
euro dienā (brokastis – 0,23 
euro, pusdienas – 0,87 euro);
5-6 gadus vecie bērni - 1,10 

Saskaņā ar Daugavpils 
pilsētas domes lēmumu un 
Augšdaugavas novada domes 
lēmumu, uzsākta daugavpils 
valstspilsētas un augšdauga-
vas novada attīstības program-
mas 2022.-2027.gadam 1.redak-
cijas publiskā apspriešana.

 Teritorijas attīstības plānoša-
nas likums paredz, ka valstspil-
sētas un tām piegulošo novadu 
pašvaldības nodrošina kopējas 
integrētas attīstības program-
mas izstrādi visai teritorijai. 
Attīstības programma ir vidē-
ja termiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas vidēja termiņa prio-
ritātes un pasākumu kopums 
pašvaldības attīstības stratēģijā 
izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko 
uzstādījumu īstenošanai.

Publiskā apspriešana notiek 
no 2021. gada 30. septembra 
līdz 28. oktobrim. Publiskās 
apspriešanas laikā Daugavpils 
valstspilsētas pašvaldība un 
Augšdaugavas novada pašval-
dība sadarbībā ar dokumenta 
izstrādātāju SIA “Reģionālie 

uZsākta daugavpils valstspilsētas 
un augŠdaugavas novada attĪstĪbas 

programmas 1.redakCijas publiskā 
apsprieŠana

projekti” 11. oktobrī organizēs 
divas tiešsaistes sanāksmes, 
iepazīstinot klātesošos ar do-
kumentu un tā būtiskākajiem 
risinājumiem, kā arī nodroši-
not iespēju uzdot jautājumus 
un saņemt atbildes. Informā-
cija par pieslēgšanās iespējām 
sapulcēm un programmas 1. 
redakcijas dokumenti no 30. 
septembra būs pieejami elek-
troniski pašvaldību tīmekļa 
vietnēs. Dokumenti būs pie-
ejami arī Daugavpils pilsētas 
pašvaldības ēkā, K.Valdemāra 
ielā 1 (1. stāva foajē) un pašval-
dības Attīstības departamentā, 
K.Valdemāra ielā 13, Daugav-
pilī, Latgales Centrālajā bib-
liotēkā un tās fi liālēs, kā arī 
Augšdaugavas novada pašval-
dības centrālās administrācijas 
Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 
2, Daugavpilī (29. kabinetā) , 
Valsts un pašvaldības vienota-
jos klientu apkalpošanas cen-
tros Ilūkstes pilsētā un Špoģos, 
Višķu pagastā, Augšdaugavas 
novadā. 

euro dienā (brokastis – 0,23 
euro, pusdienas – 0,87 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;
10.-12. klase – par pusdie-
nām – 1,00 euro dienā;

silenes pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
- 1,50 euro dienā (brokastis 
– 0,35 euro, pusdienas – 0,85 
euro, launags – 0,30 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase –1,30 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,30 euro);

sventes vidusskola:
Pirmsskolas izglītības gru-
pas - 1,42 euro dienā (bro-
kastis – 0,42 euro, pusdienas 
– 0,70 euro, launags – 0,30 
euro);
1. – 4. klase – 2,14 euro dienā 
(brokastis – 0,42 euro, pus-
dienas – 1,42 euro, launags 
– 0,30 euro);
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;
10.-12. klase – par pusdie-
nām – 1,00 euro dienā;

programmu īstenošanas 
vieta ”medumi”:
Pirmsskolas izglītības grupas 
- 1,30 euro dienā (pusdienas 
– 1,00 euro, launags – 0,30 
euro);
1. – 4. klase – 1,62 euro dienā 
(pusdienas – 1,42 euro, lau-
nags – 0,20 euro);
5. – 6. klase – 1,50 euro dienā 
(pusdienas – 1,20 euro, lau-
nags – 0,30 euro);

Špoģu vidusskola:
Pirmsskolas izglītības gru-
pas:
1,5 - 2 gadus vecie bērni – 
1,45 euro dienā (brokastis 
– 0,30 euro, pusdienas – 0,85 
euro, launags – 0,30 euro);
3-4 gadus vecie bērni – 1,45 
euro dienā (brokastis – 0,30 
euro, pusdienas – 0,85 euro, 
launags – 0,30 euro);
5-6 gadus vecie bērni – 1,15 
euro dienā (brokastis – 0,30 
euro, pusdienas – 0,85 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;
10.-12. klase un daugavpils 
būvniecības tehnikuma 
izglītības programmu īs-
tenošanas vietas “višķi” 
audzēkņi – par pusdienām – 
1,00 euro dienā; launags izglī-
tojamajiem – 0,30 euro dienā;

vaboles vidusskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 

- 1,42 euro dienā (brokastis 
– 0,25 euro, pusdienas – 0,87 
euro, launags – 0,30 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;
10.-12. klase – par pusdie-
nām – 1,00 euro dienā;

Zemgales vidusskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
- 1,14 euro dienā (brokastis 
– 0,29 euro, pusdienas – 0,65 
euro, launags – 0,20 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – 1,28 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,28 euro);
10.-12. klase – 1,28 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,28 euro);
skolas internātā dzīvojošie 
bērni – 2,42 euro dienā (bro-
kastis – 0,57 euro, pusdienas 
– 1,00 euro, launags – 0,28 
euro, vakariņas – 0,57 euro);

ilūkstes pirmsskolas izglī-
tības iestāde “Zvaniņš”:
par trīsreizēju ēdināšanu – 
1,40 euro dienā (brokastis, 
pusdienas un launags);

naujenes pirmsskolas iz-
glītības iestāde „rūķītis”:
1,5-2 gadus vecie bērni: par 

brokastīm - 0,28 euro dienā, 
par pusdienām – 0,85 euro 
dienā, par launagu - 0,42 euro 
dienā;
3-6 gadus vecie bērni: par 
brokastīm - 0,28 euro dienā, 
par pusdienām – 1,00 euro 
dienā, par launagu – 
0,42 euro dienā;
nakts grupa: par 2.launagu 
– 0,28 euro dienā, par vakari-
ņām – 0,22 euro dienā;

nīcgales pirmsskolas iz-
glītības iestāde „sprīdītis”:
par brokastīm – 0,20 euro die-
nā,
par pusdienām – 0,70 
euro dienā,
par launagu – 0,30 euro die-
nā.

 Apkopoja: Dainis Bitiņš
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vaboles vidusskolas sasniegumi iZglĪtĪbā 
Draudzīgā aicinājuma fon-

da Skolu reitinga 2020. gada 
apbalvošanas ceremonijā Lat-
vijas Nacionālajā bibliotēkā 
sumināti laureāti un pasnieg-
tas balvas par sasniegumiem 
mācību priekšmetu mācīšanā. 
Šogad balva “Lielā Pūce”, kas 
katru gadu tiek izgatavota 
īpašā veidolā, atceļojusi uz 
Augšdaugavas novadu.

Lauku vidusskolu katego-
rijā, kurā ietilpst arī Augšdau-
gavas novada vispārējās izglī-
tības iestādes,  ceļojošo balvu 
Draudzīgā aicinājuma fonda 
skolu reitingā par 1. vietu sa-
ņēma Vaboles vidusskola. Ot-
rajā vietā ierindojusies Ādažu 
vidusskola, bet trešā vieta — 
Zvejniekciema vidusskolai.

Jāpiebilst, ka Vaboles vidus-
skola “Lielo Pūci” saņem jau 
otro gadu pēc kārtas. Pirmo 
balvu skola ieguva 2019. gadā. 
2020. gada balvas pasniegšana 
iekavējusies, jo rudenī, kad tā 
bija jāpasniedz, skolas jau strā-
dāja attālināti. Elita Skrupska 
atzīmē, ka viņas vadītajai vi-
dusskolai iepriekš ir pasnieg-
tas nominācijas arī atsevišķos 
mācību priekšmetos, tādēļ ap-
balvošanas ceremonijās viņi ir 
bijuši vairākkārt.

Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Ziedoņa zālē, kur norisi-
nājās apbalvošanas pasākums, 
ar muzikāliem priekšnesu-
miem uzstājās Emīla Dārziņa 
mūzikas skolas izglītojamie. 
Diemžēl ne visiem priekšmetu 
skolotājiem izdevās tikt uz pa-
sākumu, jo tas bija paredzēts 
tikai vakcinētiem, taču balvas 
un atzinības tik un tā tika no-
gādātas Vabolē.
sasniegumu pamatā ir izcila 

darba organizācija
Vaboles vidusskola saņēma 

Draudzīgā aicinājuma fonda 
balvu par “izcilu mācību dar-
ba organizāciju”, kā arī balvu 
angļu valodas skolotājiem par 
“izciliem sasniegumiem angļu 
valodas mācīšanā.” Lai skolā 
viss raiti ritētu, katru nedēļu 
tiek rīkotas sanāksmes, ku-
rās tiek apspriesti svarīgākie 
jautājumi, skaidro direktore. 
“Sazobei kolēģu vidū ir jābūt 
visos līmeņos. Ir svarīgi, lai 
būtu skolotāju kopības sajū-
ta. Šādā gadījumā veidojas 
kopīgā atbildība. Tas arī no-
drošina mācību procesa labu 
organizācijas līmeni,” turpina 
E. Skrupska. Labu skolas ko-
lektīva organizatorisko spēju 
līmeni pierāda arī augsts Cen-
tralizēto eksāmenu līmenis 
2020. gadā. Fizikas eksāmenā 
diviem Vaboles vidusskolas 
izglītojamiem bija augstākās 

vietas Latvijā (pirmā un otrā 
valstī). Skolā ir nodrošināti 
visi nepieciešamie mācību lī-
dzekļi, bet skolotājiem – darba 
apstākļi. Pedagogu profesio-
nālajai attīstībai ir nodrošinā-
tas arī tālākizglītības iespējas. 
Kā atzīst direktore, ir dzirdēts 
viedoklis, ka CE kārtošana ir 
nieks, ka svarīgākas ir iegūtās 
vietas olimpiādēs. Patiesībā tā 
tas nav. Augstu CE rezultātu 
pamatā ir ļoti nozīmīgs darbs: 
“Svarīgākais ir iemācīt domāt, 
spriest, izteikties, kas galu galā 
arī ietekmē audzēkņa kopējo 
attīstību.”

Draudzīgā aicinājuma Sko-
lu reitings jau vairāku gadu 
garumā tiek veidots, izvērtējot 
audzēkņu sasniegumus cen-
tralizētajos eksāmenos latvie-
šu valodā, matemātikā, angļu 
valodā, dabas zinībās (biolo-
ģija, fi zika, ķīmija) un vēsturē 
četrās kategorijās – ģimnāzi-
jas, pilsētu vidusskolas, lauku 
vidusskolas un specializētās 
skolas, tajā skaitā tehnikumi, 
arodvidusskolas un mūzikas 
skolas. Tāpat tika vērtēta arī 
skolu izaugsme mācību priekš-
metos un kopvērtējumā. Katrā 
skolā jābūt vismaz trim skolē-
niem, kas kārto attiecīgo eksā-
menu.

skolas izcilnieki
Mācību gada rezultāti tika 

izvērtēti pa līmeņiem, piemē-
ram, augstākajā līmenī, kur 

audzēkņiem ir ne zemāk kā 9 
vai 10 balles, optimālajā līme-
nī, kur balles ir ne zemākas 
par 6 – 8  u.tt. 2020./21. mā-
cību gadā Vaboles vidusskolā 
gandrīz 6% jeb 5 no 87 skolē-
niem mācījās, iegūstot 9 vai 10 
balles, bet lielākā daļa (55%) 
jeb 48 izglītojamie gada rezul-
tātos saņēma 6, 7, vai 8 balles. 
Vēl 35% audzēkņu kādā no 
mācību priekšmetiem bija vēr-
tējums 4 vai 5 balles. Augstu 
zināšanu līmeni visos mācību 
priekšmetos ieguva pieci sko-
lēni: A. Audzers, R. S. Mednis, 
M. Kārkliņa, L. Jankovska, M. 
Kucina.

Visas skolas izglītojamo vi-
dējais vērtējums priekšmetos 
ir 7,35 balles. Vissekmīgāk pa-
dodas tādi priekšmeti kā māj-
saimniecība (10 balles), sports 
(9,06 balles), mājturība un teh-
noloģijas (9 balles), sociālās 
zinības (8,81 balle), dizains 
un tehnoloģijas (8,25 balles), 
informātika (8,08 balles), tiem 
seko sociālās zinības, kulturo-
loģija un datorika. Eksaktajos 
priekšmetos, kur ir zemāki 
vērtējumi arī valstī, rezultāti 
Vaboles vidusskolā  ir pietie-
koši augsti. Bioloģijā audzēkņi 
vidēji saņēma 7,51 balles, ģeo-
grāfi jā 7,44 balles, fi zikā 7,21 
balli.

Pēc vērtējumiem mācību 
priekšmetos atestātā par vidē-
jo izglītību labākais 2020. gadā  

ir bijis R. Kucins. Viņam 12 mā-
cību priekšmetos no 17 iegūtas 
10 balles, bet pārējos vērtējums 
ir 9 balles. Līdzīgi augsts zinā-
šanu vērtējums ir arī N. Skrin-
dam, kuram 9 mācību priekš-
metos ir 10 balles, bet pārējos 
vērtējumi ir 9 vai 8 balles. Arī 
skolniecei E. Skrupskai četros 
priekšmetos vērtējums bijis ir 
10 balles, bet pārējos arī ir tikai 
8 un  9 balles. Līdzīgi ir arī G. 
Vaiderei, kurai eksāmenos ir 
trīs vērtējumi 10 un neviena 
zemāka par 8.

maza skola – kvalitatīva 
izglītība

Kā tika minēts, skolēnu 
skaits diemžēl ir mazs un tur-
pina samazināties. Šobrīd tie ir 
87 izglītojamie jeb vidēji 8 – 9 
bērni klasē. Vaboles skolā nav 
nokomplektēta 10. un 8. mācī-
bu klase. Skolas absolventi pa-
rasti pēc studijām neatgriežas 
dzimtajās vietās. Tas, ka klasē 
izglītojamo skaits ir samērā 
mazs, nodrošina to, ka mācību 
process tiek pakārtots bērnu 
spējām, zināšanām un pras-
mēm , atzīst skolas direkto-
re. ”Mazākās klasēs var veltīt 
vairāk uzmanības individuā-
lām izglītojamā vajadzībām,” 
turpina direktore. Protams, 
daudz kas atkarīgs arī no at-
tieksmes, jo ir tādi skolēni , 
kuri mēdz teikt “pietiek ar to, 
cik ir”.

Vaboles vidusskola kā lau-
ku skola ir tehnoloģiski no-
drošināta ne sliktāk kā pilsētas 
skolas. Tajā ir pieejams aprī-
kojums priekšmetu sekmīgai 
apgūšanai, tostarp izglītojamie 
darbojas ar diviem 3D printe-
riem. Tos izmanto priekšmetā 
“Dizains un tehnoloģijas,” lai 
izprintētu konkrētus priekš-
metus. Izglītojamie apgūst gan 
izprintējamā priekšmeta dizai-
nu, gan iekārtas programmē-
šanas īpatnības. Kā piemērs 
tika rādīts Vaboles vidussko-
las 3D attēls ar apgaismojumu. 
“Nav svarīgi, ko konkrēti rada 
ar 3D printera palīdzību, bet 
svarīgāk ir, lai izglītojamie  no-
nāk līdz rezultātam,” piebilst 
E. Skrupska.
Covid ietekme un nometnes

Pagājušais mācību gads 
pagāja attālināti un ierobežo-
jumu ēnā. Kā skaidro skolas 
direktore, attālinātais mācību 
režīms būtiski neietekmēja 
skolēnu sniegumu : “Mācību 
priekšmetu gada vērtējumu 
atšķirība, salīdzinot ar mācī-
bu gadam izvirzīto snieguma 
līmeni, bija salīdzinoša neno-
zīmīga. 
Esam veikuši izvērtējumu, un 

bijām patīkami pārsteigti, ka 
dažos priekšmetos vērtējums 
bija paaugstinājies.” E. Skrup-
ska uzteic gan skolotājus, gan 
izglītojamos, gan vecākus, jo 
aizvadītais gads bija īpašs.

Covid ietekmē daudziem 
izglītojamiem pagājušajā mā-
cību gadā radās emocionālas 
problēmas. Lai pārvarētu šīs 
grūtības, izmantojot valsts 
piedāvātos līdzekļus, augustā 
tika rīkotas divas nometnes 
jauniešiem. Vēl viena tiks rīko-
ta rudens brīvlaikā. Nometņu 
laikā jauniešiem tika nodro-
šināta iespēja kopā lietderīgi 
pavadīt laiku, pildot dažādus 
interesantus uzdevumus, kas 
izglītojamiem ļoti trūka, ņe-
mot vērā attālināto mācību 
procesu.

Skolā darbojas arī Vabo-
les 45. gaidu vienība. Latvijas 
skautu un gaidu organizāci-
ja  piedāvāja vaboliešiem uz-
rakstīt projektu gaidu nomet-
nei. Tās ietvaros vasarā kopā 
ar Vaboles gaidu vienības va-
dītāju Ingrīdu Litiņu jaunie-
ši pētīja Vaboles apkārtni un 
piedalījās Vienības nometnē. 
“Pats galvenais, ka meitenēm 
- gaidām tika dota iespēja pa-
šām plānot šo nometni. Gaidu 
vadītāja  nenoteica nodarbī-
bas, bet šī iespēja tika dota 
pašām meitenēm. Svarīgi ir 
iemācīt plānošanu un pašvadī-
bu,” skaidro I. Litiņa. Jaunietes 
pašas sastādīja dienas grafi ku, 
kopā ar gaidu organizācijas 
vadību izplānoja un iepirka 
nepieciešamos materiālus no-
metnei, arī ēdienu pirka un 
gatavoja pašas. Vaboles gaidu 
vienība “Labo darbu nedēļas” 
ietvaros sadarbībā ar skolas 
direktori un Sociālā dienesta 
sociālajiem darbiniekiem do-
das pie senioriem. Jaunietes 
tiem palīdz sakraut malku, at-
nest ūdeni, palīdz arī dažādos 
mājas darbos. Iespēju robežās 
pagastā tika iznēsāta novada 
avīze. Gadiem ilgās tradīcijas 
ietvaros Ziemassvētkos tiek 
apciemoti arī pagasta vientuļie 
seniori.

Pēc Draudzīgā aicinājuma 
reitinga dibinātāja Jāņa Ende-
les teiktā, visticamāk, notikusī 
skolu nomināciju pasniegša-
nas ceremonija bija pēdējā.

Apsveicam Vaboles vidus-
skolu ar sasniegtajiem rezultā-
tiem!

 Autors un foto: Dainis Bitiņš
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baltijas valstu paŠvaldĪbu ministri apCiemoja slutiŠĶus 
2. un 3. septembrī Vides aiz-

sardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrija (VARAM) orga-
nizēja Baltijas valstu reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu 
ministru tikšanos, lai ar kaimiņ-
valstu pārstāvjiem pārrunātu 
aktuālos jautājumus reģionālās 
politikas dienaskārtībā.

VARAM ministrs Artūrs 
Toms Plešs ar Lietuvas Iekš-
lietu ministrijas viceministru 
Arnoldu Abramaviču (Arnol-
das Abramavičius) un Igaunijas 
Valsts pārvaldes ministru Jāku 
Ābu (Jaak Aab) tikšanās ietva-
ros ieradās arī Augšdaugavas 
novada Slutišķos. Klāt bija arī 
Augšdaugavas novada pārstāv-
ji – novada domes priekšsēdē-
tājs Arvīds Kucins, Kultūras 
pārvaldes vadītāja Ināra Mukā-
ne, Naujenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Miglāne. 

Delegācija apmeklēja Lat-
gales sētu, kur viesiem nelielu 
lekciju novadīja Naujenes No-
vadpētniecības muzeja krājuma 
glabātājs Artūrs Fišers. Tā tika 
veltīta parka “Daugavas loki” 
izveides vēsturiskajiem priekš-
nosacījumiem. Augšdaugavas 
novada domes Attīstības pār-
valdes projektu koordinatore 
Juta Valaine ciemiņus iepazīsti-
nāja ar projekta “Rīteiropas vērtī-
bas” aktualitātēm un tā ieguldī-
jumu Slutišķu sādžas attīstībā. 

Vēlāk delegācija devās uz 
Slutišķu muzeju, kur to ar dzie-
dājumiem sagaidīja Naujenes 
kultūras centra slāvu tradīciju 
ansamblis “Radenije”. Naujenes 
novadpētniecības muzeja spe-
ciāliste Ludmila Pimenova aug-
stos viesus iepazīstināja ar vecti-
cībnieku kultūru un tradīcijām.

Par vienu no centrālajiem 
sarunu tematiem ministru tik-
šanās laikā tika izvirzīta Latvijā 
nupat īstenotā administratīvi 
teritoriālā reforma un tās loma 
reģionālās attīstības un ilgtspē-
jīgas ekonomiskās izaugsmes 
veicināšanā. Ministrs Plešs iepa-
zīstināja kaimiņvalstu kolēģus 
ar reformas ieviešanas gaitu un 
iezīmēja reformas sniegtos iegu-
vumus kā iedzīvotājiem, tā arī 

pašvaldības un valsts attīstībai 
un starptautiskai konkurētspē-
jai kopumā:

“Dažāda veida investīcijas un 
valsts atbalsts Covid-19 krīzes 
laikā pašvaldībām ir bijis. Šogad 
un pagājušogad kopumā vairāk 
nekā 200 miljonus eiro esam no-
virzījuši pašvaldību aizdevumu 
programmai. Šogad vairāk nekā 
50 miljoni tika atvēlēti pašvaldī-
bu grantu programmām dažā-
du projektu realizācijai. Esam 
turējuši solījumu par ceļu tīkla 
sakārtošanu administratīvi – te-
ritoriālās reformas ietvaros.” 

Kā skaidroja ministrs, šobrīd 
aktīvi notiek darbs pie nākamā 
gada budžeta un arī tajā ir ie-
zīmētas prioritātes par reģionu 
attīstības stimulēšanu. Svarīgi 

ir panākt, lai reģionos rastos 
jaunas darba vietas un attīstītos 
bizness. 

Lietuva un Igaunija daudz-
ējādā ziņā ir Latvijas tuvākie 
partneri, un, lai spēcinātu šo 
saikni, nepieciešama arvien cie-
šāka sadarbība, īpaši reģionālās 
attīstības, demokratizācijas vei-
cināšanas un klimata mērķu sa-
sniegšanas jautājumos, kas ir ne 
vien Baltijas valstu, bet arī visas 
Eiropas ilgtermiņa prioritāšu 
augšgalā. 

Lietuvas Iekšlietu ministrijas 
viceministrs Arnolds Abram-
avičs skaidro, ka visu Baltijas 
valstu administratīvās sistēmas 
ir dažādas, kas nozīmē arī da-
žādu pieeju reģionālās attīstī-
bas jautājumiem. Viņš atzīmē 
paradoksālo situāciju, ka Covid 
ietekmē aug bezdarbs, bet vien-
laikus aug arī nepieciešamība 
pēc darbaspēka. Pēc viņa teiktā 
jādomā, nevis kā ieviest jaunus 
ierobežojumus, bet kā stabilizēt 
un attīstīt valsts ekonomiku. Jā-
min, ka Lietuvā administratīvi 
– teritoriālā reforma norisinājās 
jau pirms 26 gadiem. 

“1995. gadā pēc neatkarības 
atgūšanas Lietuvā tika izveido-
tas 60 pilsētu un rajonu pašval-
dības, tādēļ Latvijas 43 pašval-
dības ir līdzīgs skaitlis, ņemot 
vērā iedzīvotāju skaita propor-
cionālās atšķirības,” turpina 

Abramavičs.
Sanāksmes laikā ministri ap-

sprieda arī reģionu telpiskās 
plānošanas attīstību un Eiropas 
Zaļo kursu.

Igaunijas Valsts pārvaldes 
ministrs atzina, ka viņa pārstā-
vētajā valstī pirms četriem ga-
diem arī notika administratīvi 
– teritoriālā reforma, taču tā ne-
skāra tik daudzas pašvaldības. 
Igaunijā pašvaldību skaits tika 
samazināts līdz 79, kas, kā atzīst 
ministrs, ir pārāk liels skaitlis. 
Viena no izteiktākajām prob-
lēmām Igaunijā ir fosilo kuri-
nāmo izmantošana elektrības 
izstrādē. Igaunijā tās ražošanai 
aktīvi izmanto slānekli, kas rada 
daudz izmešu.  

Igaunijas Valsts pārvaldes 
ministrs Jāks Ābs: “Igaunija ir 
pieņēmusi lēmumu iet uz kli-
matneitralitāti. Un mums arī 
jāpieņem konkrēti lēmumi šo 
mērķu sasniegšanai. Tajā pat 
laikā nevar pieļaut, lai cilvēki 
reģionos ciestu no šiem lēmu-
miem. Jārada jaunas darba vie-
tas, jāievieš zaļās tehnoloģijas, 
ko ceram panākt tuvākajos 10 
gados.”

Nobeigumā delegācija ap-
meklēja Vasargelišķu skatu tor-
ni, bet vēlāk devās uz Daugav-
pili.

 Autors un foto: Dainis Bitiņš

smilts - grants atradnes “elerne” ietekmes uZ vidi novērtējuma ZiŅojums
PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “Smilts 

un smilts - grants ieguves darbu turpināšana un pa-
beigšana atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi-Kau-
pišķi-5”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 
iesniegšanu.

3. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir 
iesniegta “Smilts un smilts-grants ieguves darbu tur-
pināšanas un pabeigšanas atradnes “Elerne” iecirknī 
“Griguliņi-Kaupišķi-5”” ietekmes uz vidi novērtēju-
ma (IVN) ziņojuma aktuālā redakcija.

IVN tiek veikts, pamatojoties uz Daugavpils RVP 
2020. gada 28. maija lēmuma Nr.DA20SI0013.

Darbības ierosinātājs: SIA „Inerto Materiālu ser-
viss”, Reģ.Nr.42103025829, juridiskā adrese Dzintaru 
iela 19, Liepāja, LV-3401, kontakttālrunis 29277744.

Paredzētās darbības vieta ietvers īpašumus:

• „Kaupišķi-5” (kadastra Nr.44920010052), zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.44920010052;

• “Griguliņi” (kadastra Nr.44920010062), zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.44920010062.

Paredzētās darbības raksturojums: Smilts un 
smilts-grants jau notiekošas ieguves virs un zem 
gruntsūdens līmeņa paplašināšana līdz 14,75 ha pla-
tībai. Darbībai periodisks raksturs, pēc nepiecieša-
mības paredzēta izrakteņa pārstrāde (drupināšana, 
sijāšana, skalošana) blakus esošajā atradnē īpašumā 
“Osīši”, kur šāda darbība jau notiek. Gadā plānots 
iegūt līdz 40000 m³ izrakteņa.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu (izstrādātājs: SIA 
„Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-
1002) var iepazīties interneta vietnē www.enviro.lv 
sadaļā “Aktuālie paziņojumi”.

Īstenots projekts “no sirds sirdij”

Silenes Vissvētas Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas 
Romas katoļu baznīcas draudze 
šogad no 1. jūnija līdz 30. sep-
tembrim nodibinājuma “CA-
RITAS LATVIJA” Žēlsirdības 
projektu  konkursa  ietvaros 
veiksmīgi realizēja projektu 
“No sirds sirdij”.

Projekta mērķis bija palīdzēt 
grūtībās nonākušiem sirmgalv-

jiem, sniedzot viņiem ne tikai 
materiālu, bet arī garīgu un 
emocionālu atbalstu. Bija svarī-
gi dot senioriem ne tikai mate-
riālus labumus, bet arī garīgus, 
kas uzlabotu viņu dzīves kva-
litāti, garīgo un psihisko veselī-
bu. Šim mērķim projekta garu-
mā tika organizētas aktivitātes, 
kas palīdzēja uzlabot senioru 
noskaņojumu un pārvarēt viņu 
atstumtību un vientulību. Se-
nioru apciemošanas laikā tika 
izdalīta katoļu garīgā literatūra, 
bet Silenes Romas katoļu baz-

nīcā tika organizēts dievkalpo-
jums par senioru veselību, kura 
laikā  seniorus gaidīja 25 sagata-
votas “Labas jūtas dāvinājumi”. 
Ņemot vērā mērķauditorijas 
materiālās iespējas, veselības 
stāvokli un dzīves apstākļus, 
projekta gaitā tika organizēta 
iespēja senioriem saņemt pirts 
pakalpojumu. Šis pakalpojums 
ļoti nepieciešams arī laukos, 
jo senioriem grūti organizēt to 
pašu spēkiem. Par projekta fi -
nansējumu tika izsniegti 90 ta-
loni Silenes sabiedriskās pirts 

apmeklējumam. Projekta da-
lībniekiem tika izsniegtas 29 
pakas ar personīgās higiēnas 
piederumiem. Silenes Romas 
katoļu baznīcas draudzes lo-
cekļi ir pateicīgi nodibināju-
mam “CARITAS LATVIJA” 
par lielisku iespēju palīdzēt 
veciem cilvēkiem un atvieglot 
viņu ikdienu. 

Sofija Mole,
projekta koordinatore
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pēC vērienĪgas renovāCijas Ciemos aiCina lielbornes muiŽa
Pēc četru gadu restaurācijas 

ekspluatācijā nodots atpūtas 
komplekss Lielbornes muiža 
Augšdaugavas novada Salienas 
pagastā. Renovācijas projekta 
ietvaros pieejamās telpas tika 
palielinātas par trešdaļu – no 
672 m2 līdz 913 m2. Lielbornes 
muiža ir vienīgais muižas kom-
plekss dabas parkā Daugavas 
loki, kas saglabājies līdz mūs-
dienām. 

“Esam pabeiguši renovāciju, 
restaurācijas procesu. Daļai de-
taļu restaurācija, protams, vēl 
turpināsies. Bet esam nodevuši 
ēku ekspluatācijā. Esam gatavi 
uzņemt viesus gan viesnīcā, gan 
arī aicinām uz vakariņām mui-
žas restorānā, uz vēlajām bro-
kastīm brīvdienu rītos, atpūtā 
mūsu parkā,” stāsta saimniece 
Nora Poiša.

Muižas teritorijā tika iz-
veidots kvalitatīvs un muižai 
piedienīgs grants segums, uz-
stādīta saules paneļu sistēma, 
atjaunota apgaismošanas sis-
tēma, ierīkota aizsardzība no 
zibens, notekūdeņu attīrīšanas 
sistēma. Darbu ietvaros veica 
arī divstāvu lieveņa renovāciju, 
durvju un podiņu krāsns res-
taurāciju. Iekštelpas tika krā-
sotas atbilstoši mākslinieciskās 

izpētes materiāliem, radot mak-
simāli autentisku muižniecības 
laika dizainu. Saimnieki centās 
apvienot tīkamus senatnīgus 
priekšmetus un mēbeles ar 
mūsdienīgām un šobrīd sabied-
rībā pieprasītām lietām. 

Renovācijas darbiem pie-
saistīti arī publiskie līdzekļi, tai 
skaitā saņemts Augšdaugavas 
novada pašvaldības līdzfi nansē-
jums 5000 eiro apmērā  projekta 
“Valsts aizsargājamo arhitektū-
ras pieminekļu un Daugavpils 
novada aizsargājamo kultūras 
mantojuma objektu saglabāša-
na Daugavpils novadā” ietva-
ros valcprofi la jumta seguma 
restaurācijai. ”Ļoti žēl, ka šo 

darbu rezultātu redz tikai putni 
no debesīm,” smejas saimniece. 

Atrodoties blakus Daugavai, 
var izmantot arī laivu braucie-
nus. Teritorijā atrodas atjauno-
tais dzirnavu dīķis, pieejami sup 
dēļi, ar kuriem var braukt pa šo 
dīķi, un pacelties nedaudz augs-
tāk pa Bornes upes līkumiem.

Durvis vērusi arī viesnīca ar 
10 numuriem, kurā naktsmājas 
var piedāvāt līdz 30 cilvēkiem, 
semināru un restorāna zāles 50 
cilvēkiem. 

Atjaunojot muižu, viens no 
mērķiem bija parādīt ne tikai 
baronu laiku skaistumu, bet arī 
atgriezties neseno laiku nostaļ-
ģijā. Pēc saimnieces teiktā, tā ir 

lieta, kuru cilvēki atzīmē īpaši 
pozitīvi, jo daudzi atceras Rīgas 
Porcelāna rūpnīcas servīzes, ku-
ras lietotas padomju laikā: “Ļoti 
daudziem mājās ir saglabājušies 
Rīgas Porcelāna rūpnīcas ražo-
tie trauki. Nolēmām, ka saviem 
klientiem atrādīsim šo skaisto 
kolekciju. Ikdienā pie mums 
esot, kafi ju var baudīt tieši no 
šiem traukiem. Tā ir viena no 
lietām, kas cilvēkiem īpaši pa-
tīk, jo daudzi atceras, ka tādi 
trauki, iespējams, ir bijuši arī 
vecmāmiņai vai bijusi tāda kāzu 
servīze. Tas dod papildus siltu-
mu vietai.” 

Iepazīties ar kompleksu un 
tā piedāvājumu varēsiet, rude-

nīgu atpūtu parkā apvienojot 
ar vēlajām brokastīm jau 2., 3. 
vai 9., 10. oktobrī, kā arī baudot 
maltīti restorāna vakaros 2. un 
9. oktobrī. Saimniece sola, ka 
piedāvājums būs ļoti gards, tur-
klāt vide ir labvēlīga patīkamai 
atpūtai. Vieta ir pozitīvā nozīmē 
izolēta – organizējot pasāku-
mus Lielbornē varēs atrasties 
“savā burbulī”, bez svešiem acu 
skatieniem, kā saimniece saka 
-  “jaukā nekurienē”, vienlaikus 
ar iespēju rīkot tieši sev piemē-
rotu pasākumu vai atpūtu.

Autors un foto: Dainis Bitiņš 

dZejas dienās raiŅa mājā berĶenelē noslēdZās ZiedoŠais projekts

11. septembrī Raiņa mājā 
Berķenelē Dzejas dienu pasā-
kumā “Tepat taču ārā ir mī-
līgais dārzs!” skanēja dzeja 
un mūzika. Kokles un ģitāras 
mūzikas pavadījumā notika 
projekta “Ziedu svētkiem vie-
ta” prezentācija. Harmonijas 
kalniņā muzicēja Kristiāna Dā-
vida pamatskolas audzēkņi, 
tādā veidā ieskandinot Raiņa 
dzimšanas dienas svinības un 
arī atjaunoto Harmonijas kal-
niņu. Savukārt muzikālās ap-
vienības “Rāmi Riti” mūziķi 
Inese Kozuliņa un Ivars Štubis 
ar savu koncertprogrammu 
“Saules dziesmas” noskaņoja 
apmeklētājus uz saulainu lai-
ku un labu garastāvokli. 

Vairāku gadu garumā Ber-
ķenelē ir rīkotas mākslas akci-
jas un plenēri. Vēloties turpināt 
iedibināto tradīciju, arī šogad 
Berķenelē notika plenērs, kurš 
bija veltīts puķkopībai. 

Dārzkopībai Latvijā ir senas 
un noturīgas tradīcijas, latvieši 
bija ne tikai čakla arāja tauta, 
bet arī prasmīgi dārznieki. Arī 
Pliekšānu ģimene rūpējās par 
sava dārza estētiku: audzēja ne 
tikai praktiskos dārzeņus, bet 
arī ziedus. Īpaši ziedus mīlēja 
Raiņa vecākā māsa Līze, viņas 

mīlestība uz ziediem un kopto 
puķu krāšņums ir ietekmējis 
arī nākamo dzejnieku. Dažādi 
ziedi, kas iepazīti jau bērnībā, 
bieži sastopami Raiņa dzejā. 

Pirms 150 gadiem Jānis 
Pliekšāns pamanīja, ka “tepat 
taču ārā mīlīgais dārzs!”. Vē-
lāk tieši Berķeneles dārzam 
viņš veltīja dzejoli ar nosau-
kumu “Dārzs”. Berķeneles 
pusmuižas dārza iekārtoša-
nā savu artavu deva katrs no 
Pliekšānu ģimenes locekļiem, 
tāpēc plenērā tika aicinātas 
piedalīties radošās ģimenes, 
meklējot iedvesmu puķu dob-
ju veidošanai Raiņa dzejā un 
dzīves stāstā. Rezultātā Ber-
ķeneles dārzs ir papildināts 
ar vairākām interesantām un 
oriģinālām puķu dobēm, kat-
ra no tām ir tematiski saistīta 
ar Berķeneles māju, Pliekšānu 
ģimeni vai Raiņa daiļradi. Ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu ir iegādāti stādi dobju 
veidošanai.  

Puķu dobju autorus iedves-
mojis romantiskais un reizē 
skumjais stāsts par Jāņa pirmo 
mīlestību - zeltmataino, za-
ļacaino kaimiņu meiteni Idu 
Apsāni, kurai viņu iepazīša-
nās brīdī bija pieci gadiņi, bet 
topošajam dzejniekam - sep-
tiņi. Šīs pirmās patiesās jūtas 
viņš vēlākos gados atainojis 
dzejolī “Mēness meitiņa”. Jau 
2009. gadā par godu tam tapis 

mākslas objekts kokā “Mēness 
meitiņa”, bet projekta laikā iz-
veidotas arī divas puķu dobes. 
Dīķa otrajā pusē, tieši iepre-
tim lapenei, vīd skaista akme-
ņiem izlikta puķu dobe lielas 
sirds formā, kuras autori ir 
Augšdaugavas novada Sabied-
risko attiecību radošā saime. 
Turpat līdzās dārzā tapis 
Madalānu ģimenes un Saules 
skolas kopdarbs. Zinot, ka Ber-
ķenelē bieži viesojas kāzinieki, 
nu ir iekārtota vieta, kur jaun-
laulātie var apsēsties, nofoto-
grafēties un, baudot Berķene-
les dārza atmosfēru, sapņot 
par turpmāko jaunās ģimenes 
dzīvi.

Visapkārt lapenei dārzā 
skaistas puķu dobes radījusi 
Vronsku ģimene,  iedvesmojo-
ties no dzejoļa “Dārzs”. 

Berķenelei veltītajos dzejo-
ļos Rainis ir apdzejojis arī eze-
rus, tam par godu Poļakovu 
ģimene izveidojusi dārzā sim-
bolisku ezeru dobes veidā.

Pie pagraba var aplūkot 
Ilūkstes radošās grupas dar-
bus, kas tapuši, iedvesmojo-
ties no dzejoļa par trīskrāsaino 
sauli, kura dies drīz zila, drīz 
zaļa, drīz sarkana. 

Pie staļļa pakava formā ir 
iestādītas kannas kā veltījums 
Raiņa tēvam Krišjānim, kurš 
bija ne tikai talantīgs saim-
nieks, bet arī aizrautīgs zirgu 
audzētājs, piedalījās izstādēs 

un bija godalgots.
Daudzi puķu stādi atceļoju-

ši ka dāvinājums no Daugav-
pils pilsētas Kultūras pārval-
des vadītājas vietnieces Vitas 
Viļevko dārza. 

Skaistu puķu dobi blakus 
mākslinieku Folkmaņu ģime-
nes veidotajai Randenes klēti-
ņai iekopusi pati Raiņa mājas 
direktore Inese Bērziņa. Stās-
tot par savu ideju, Inese atzīst, 
ka klētiņas dekorācija tapusi 
2015. gadā brīvdabas izstā-
dei un laika gaitā ir nedaudz 
noplukusi. Lai tā izskatītos 
interesantāka, radusies doma 
izveidot nelielu puķu dobi, 
kāda agrāk atradusies teju pie 
katras latgaļu sētas. Inese noci-
tēja Saulcerītes Vieses grāma-
tas fragmentu par Raiņa bērnī-
bu, kurā vēstīts par dzejnieka 
mātes Dārtas aizraušanos ar 

puķēm un dobju iekārtošanu. 
“Tikai viņa prata katru puķi 
tā ielikt savā vietiņā, lai vasa-
rā nevienu stādiņu neaizsegtu 
cita lapa, lai krāsas sasauktos 
un smarža nenomāktu smar-
žu.” Ineses veidotajā dobē ro-
tājas saulespuķes, dālijas un 
smaržīgās vērmeles.     

Inese Bērziņa atzina, ka 
puķes ir kā mazs bērns, kas ir 
pastāvīgi aprūpējams, tāpēc 
viena lieta ir iestādīt, bet ne-
pieciešams dobes apkopt arī 
turpmāk – laistīt un ravēt, par 
ko viņa pateicās saviem darbi-
niekiem. Kā arī paldies teica 
galvenajai projekta dārznie-
cei Līvijai Tamanei un katram 
projekta dalībniekam.  

 Teksts, foto: Inese Minova
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“raibais tirgus” subatē

gardēŽu balle un pasaka par kalkŪnu sĪpoliem
11. septembrī atpūtas vie-

tā Augustplatz Kalkūnos jau 
otru reizi notika īsta balle gard-
ēžiem. Pasākuma “Mājas kafej-
nīcu dienas” apmeklētāji tika 
laipni aicināti nobaudīt dažādus 
vietējos labumus, ko gatavo vis-
īstākie kulinārā mantojuma tra-
dīciju nesēji – vietējie iedzīvotā-
ji. Galdā tika celti mājas ēdieni, 
gatavoti pēc sen pārbaudītām 
tradicionālām latviešu, latga-
liešu, lietuviešu, krievu un pat 
turku receptēm. Šoreiz pasāku-
mā piedalījās arī vietējie amatu 
meistari, kas izgatavo dažādas 
praktiskas un skaistas lietas. 
Viesus priecēja arī vēsturisko 
deju kolektīvs no Tabores.

Šoreiz pasākums bija veltīts 
medību tēmai, jo 19. gs bei-
gās Kalkūnu muižas īpašnieks 
Augusts fon Etingens bija balt-
vācietis, kam visvairāk dzīvē 
patika medīt savos plašajos me-
dību laukos kopā ar Otto fon 
Bismarku. Pēc medībām draugi 
pavadīja laiku pie smalki uzklā-
ta galda, vērojot galma dejas. 
Šoreiz galdā tika celta saimnie-
ces Jolantas Bāras gatavotā stir-
nas gaļas zupa ar ķirbju bekona 
mēnestiņu Etingēna gaumē, 
ķirbju podiņi ar meža sēnēm, 
rupjmaizes kārtojums un zāļu 
tēja, kā arī dažādi konservējumi 
ziemai un pat sīpolu zapte. 

Saimniece Svetlana Smirnova 
gatavoja savu tradicionālo našķi 
– skursteņkukūkas, ko varēja 
nobaudīt ar plūmju ievārījumu 
un saldējumu. 

Kalkūniete Marija Kuhano-
viča bija sarūpējusi gardus ce-
pelīnus. Šī ēdiena recepti viņa 
aizguvusi no savas māmuļas, 
kas bija lietuviete. Marijas mājās 
cepelīni tiek gatavoti ļoti bieži 
īstā lauku krāsnī. Lai arī cepe-
līnu gatavošanas process ir vi-
sai laikietilpīgs, saimniecei tas 
sagādājot īstu baudu. Svētkiem 
viņa bija sagatavojusi 40 cepelī-
nus, ko pasniedza ar gardu ga-
ļas un sīpolu mērci. Viņai talkā 
nāca Aļona Kovaļkova.

Vineta Era ar savu vīru – tur-
ku Aitaku (Aytac) uz ugunsku-
ra vārīja kazas gaļas un sīpolu 
zupu turku gaumē, gatavoja 
turku pankūkas, ķirbju saldu-

mus un picu “pide”.
Šoreiz apmeklētāji varēja ie-

gādāties arī vietējo amatnieču 
darinājumus. Jeļena Gridasova 
piedāvāja dažādus praktiskus 
tamborējumus – somas, kosmē-
tikas maciņus, lādītes un trau-
kus dažādu mantu glabāšanai. 
Ar rokdarbiem aizrāvies arī vi-
ņas dēls Vladimirs, kurš veido 
dažādas pītas fi gūriņas. 

Rokdarbniece Jeļena Poltarjo-
noka darina dažādus praktis-
kus sīkumus no koka, ko pati 
arī apglezno,  - atslēgu piekari-
ņus, magnētiņus, olu turētājus 
un rotaļlietas. Amatniece atzīst, 
ka iedvesmu smeļas no saviem 
bērniem un viņu mīļākajiem 
animācijas fi lmu varoņiem. 

Goda vietā šoreiz bija arī sī-
poli, kas ir neatņemama visu 
ēdienu sastāvdaļa. Pasākumā 
neiztika bez stāstiem par ēdie-
nu vēsturi un sīpoliem. Jolanta 
Bāra zina stāstīt pat īpašo pasa-
ku par Kalkūnu sīpoliem. “Reiz 
senos laikos kāds nabaga vīrs no 
Baltkāju kalna apkārtnes brauca 
uz Daugavpils tirgu pārdot ve-
zumu lielu un gardu sīpolu, kā-
dus mācēja izaudzēt tikai viņa 
sieva. Visu vasaru saime bija 
stādījusi, laistījusi un ravējusi, 
un tagad Daugavpils traktieros 
esot daudz ciemiņu, kam galdā 
jāceļ gardi sīpolu klopši, pīrāgi 
un zupas – sīpoliem laba cena 
un to daudz vajagot. Rītausmas 
vēsumā vecā un lēnīgā ķēvīte 
vēl tīri mundri klidzināja cauri 
Kalkūnu ciemam, un vīrs do-
māja jaukas domas par to, ka 
nopelnīs labu naudiņu, nopirks 
lietas saimniecībai – kādas nag-
las un ķieģeļus, ķipjus un spai-
ņus, gardumus bērniem, ko 
skaistu sievai, un vēl, vēl…vecā-
kā meita jālaiž skolās un jāpērk 
kāds vēršādas gabals apaviem, 
vajag sāls maišeli speķa sālīša-
nai, un varbūt paliks kāds gra-
sis kortelītim uz apkūlībām. Te 
piepeši straujajā ceļa līkumā uz 
kalna, kur joprojām stāv Kalkū-
nes muižas pils, no pils vārtiem 
uz ceļa izbrāzās četrjūga kariete.  
Muižas kunga viesi devās mā-
jup uz Rīgu, un trakulīgie zirgi, 
muižas lepnajā stallī labi pa-
baroti un nostāvējušies, nebija 

kaltētus ābolus un bumbierus, 
krāsainus lakatiņus un zeķes, 
un par spirta brūzī taisītu kor-
telīti arī neaizmirsa. Brauca vīrs 
mājup priecīgs, bet Kalkūnos 
joprojām audzē un ēd sīpolus, 
paaudzēs glabājot receptes. Tā 
runā, ka franču sīpolu zupu un 
sīpolu marmelādi te iemācīju-
šies gatavot kopš laikiem, kad 
te stāvējis franču karaspēks, bet 
vācu sīpolkūka, poļu sīpolu pī-
rāgi, lietuviešu cepelīni ar sīpo-
lu mērci un daudzi citi sīpolu 
ēdieni ir tradicionāli daudza-
jām tautībām, kas izsenis kopā 
draudzīgi dzīvo Kalkūnos. Un, 
ja kāds ciemiņš kalkūniešiem 
dikti iepatīkas, tad tāds var cerēt 
saņemt dāvanā ģimenes sīpolu 
sēklai no vietējām saimniecēm.

 Teksts, foto: Inese Minova

vairs viegli valdāmi. Zemnieka 
ķēvīte no pārsteiguma paklupa, 
rati uz kalna sagriezās un apgā-
zās. Visa sīpolu krava pašķīda 
un aizripoja no kalna lejā, kurš 
ieripoja zem žoga pagalmā, 
kurš tīrumā, kurš pie mājas 
pakša. Kalkūnu ciema saim-
nieces, priecīgas par negaidīto 
veiksmi, veikli salasīja slavenos, 
gardos sīpolus un noslēpa sēk-
lai – ciema auglīgajā, mālainajā 

zemē labi padevās dārzeņi, bet 
pavisam labu sīpolu gan te vēl 
nebija bijis. Zemnieks apsēdās 
ceļa malā un sāka raudāt – kā lai 
tagad atgriežas mājā, pavisam 
tukšām rokām? Bet kalkūnieši, 
kā ieraduši dzīvot draudzīgi, 
drīz vien sāka nākt  ar savām 
veltēm, un sanesa vīram pilnu 
vezumu Kalkūnos taisītu labu-
mu – ķieģeļus, naglas, traukus, 
sāli, ādas gabalu, gardumiem 

Šogad akcija “Mājas kafej-
nīcu dienas” notika 32 apvi-
dos visā Latvijā, arī pie mums 
Subatē.» Mājas kafejnīcu die-
nās» novadi, pagasti, pilsētas 
un ciemi aicināja apmeklētājus 
izbaudīt vietējo kulināro pie-
dāvājumu, iepazīstot arī to tra-
dīcijas un kultūru. Šajās dienās 
savas durvis ikvienam apmek-

lētājam vēra gan esoši ēdinā-
šanas uzņēmumi - kafejnīcas, 
restorāni, krodziņi, viesu mā-
jas, gan saimniecības un vie-
tējie iedzīvotāji, kas ikdienā 
nenodarbojas ar ēdināšanu 
vai viesu uzņemšanu, bet šajā 
dienā pārvērtās par kafejnīcām 
- atvēra savas mājas un sētas, 
lai cienātu viesus ar sava no-

vada vai ģimenes īpašajiem 
ēdieniem. 

“Mājas kafejnīcu dienu” 
ideja ir aizgūta no Igaunijas, 
kur šādas dienas notiek jau 
vairākus gadus, un šis gads 
nav izņēmums. Igaunijā “Mā-
jas kafejnīcu dienas” notiek 
vasarā un agrā rudenī dažādos 
reģionos un dažādos datumos, 

parasti nedēļas nogalēs. Igau-
ņi aicina viesus savās lauku 
sētās - uz mājas kafejnīcām, 
kas ir atvērtas tikai tajā kon-
krētajā dienā, dodot iespēju 
nogaršot vietējos mājas ēdie-
nus, kas gatavoti no vietējiem 
produktiem. Citreiz maltītes 
tiek pasniegtas ļoti unikālās 
un mājīgās vietās, kur ikdienā 

nav kafejnīcas, piemēram, šķū-
ņos. Katrā reģionā, kur notiek 
“Mājas kafejnīcu dienas”, ir 
iespēja atklāt dažādas unikālas 
kafejnīcas, kas ir raksturīgas 
tieši šai vietai un kurās tiek 
pasniegts ēdiens, pamatojoties 
uz ģimenes receptēm. 

Subates “Raibais tirgus” cie-
miņus pulcēja Luterāņu baznī-
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11. septembris bebrenē
“Sēlijas salas”  11. un 12. 

septembrī visus aicināja garšu 
ceļojumā uz “Mājas kafejnīcu 
dienām”. Šajās dienās savas 
durvis un dārzus visā Sēlijā 
vēra 13 saimniecības, kas tie-
ši šai reizei bija sagatavojušas 
īpašu ēdienkarti un kultūras 
programmu.

Bebrenes pagastā 11. sep-
tembrī Mājas kafejnīcu dienas 
iesākās ar Grāfienes stāstu 
Bebrenes muižā, kur pusdien-
laikā apmeklētāji jau varēja 
nobaudīt gardu maltīti. Taču 
vislielāko uzmanību izpelnī-
jās Zirgu parāde, kuras laikā 
nākamie zirgkopji demons-
trēja graciozo zirgu prasmes. 

Savukārt savu radošumu gan 
viesi, gan bebrenieši varēja no-
demonstrēt darbnīcā "Rudens 
krāsas", no augiem veidojot 
kompozīcijas.

Vakarpusē pasākuma prog-
ramma risinājās Bebrenes dzir-
navās, kas sākās ar elpošanas 
vingrinājumiem brīvā dabā 
horeogrāfes un dejotājas Lili-
jas Liporas vadībā. Vēlāk dzir-
navās biologs, zivju ekologs 
Matīss Žagars stāstīja par savu 
darbu dažādās ekspedīcijās ār-
zemēs un Latvijā, pētot daudz-
veidīgo ūdens pasauli un tās 
iemītniekus. Raisījās diskusija 
par zivīm un ilgspējīgu dabas 
resursu apsaimniekošanu.

dejas teātra kompānijas “ Stars’ 
Well” lika aizdomāties par 
dabu un dabisko mūsos. Par 
to, ka mēs visi esam kopā un 
saistīti vienotā ekosistēmā – aļ-
ģes, zivis, ūdeņi, zeme, kukai-
ņi, putni, dzīvnieki un cilvēki. 
Izrādes pamatā ir pasaulē tik-
pat kā izzudušas zivju populā-
cijas Eiropas zuša stāsts.

Varējām arī izjust un baudīt 
muižas parka savdabīgo gai-
sotni. Izgaismots dažādās krā-
sās un dažviet grimdams ēnā, 
tas veidoja noslēpumainu, no-
skaņu pilnu pasauli.

Teksts un foto:
www.manabebrene.lv

Lietus ieviesa savas korekci-
jas pasākuma turpmākajā gai-
tā, taču audiovizuālā laikme-

tīgās dejas izrāde “Brīvdabas 
bioloģija. Zuša stāsts” vienal-
ga notika. Tās laikā dejotāji no 

cas kalnā, kur notika ne tikai 
krāmu tirgus, bet arī kafejnīca 
baznīcas dārzā. Savas kulināru 
prasmes rādīja Rada ar savu 
gardo soļanku, kura beidzās 
ātrāk, nekā rinda pēc tās. Ani-
ta gatavoja gruzīnu maizītes 
ar sieriem – hačapuri, Indra 
piedāvāja plašu cepumu un 
uzkodu klāstu. Pie viņas bija 
atrodamas gan “purva bučas”, 
gan “ebreju cepurītes”, gan arī 
“ubagu pirkstiņi”.  Kafejnīca 
“Mazais namiņš” viesus cie-
nāja ar ceptu siļķi kažokā un 
citiem gardumiem. Kazana un 
patvāra meistars Aleksandrs 

piedāvāja viesiem plovu, ce-
pamgaļu un beigās arī ašo 
zupu uz uguns no tā, kas ir 
tepat dārzā. Krists bija sacepis 
lielu pankūku kalnu, kas saru-
ka gana ātri. Ļoti iecienīta bija 
arī Dainuvītes torte ar lazdu 
riekstiem. Bez tam ciemiņiem 
bija iespēja iegādāties Sandras 
gardo sieru un Guntas bišu 
medu. Par svētku noskaņu rū-
pējās arī Inga, spēlējot ģitāru. 
Kā jau kārtīgā tirgus dienā, 
bija pieejams arī krogs, kur 
krodziniece Diāna deva baudīt 
“krūmu šalkas ābolos” un gar-
du mājās darītu alu. 

Apmeklētāju pasākumā bija 
necerēti daudz, un subatieši 
centās, lai neviens no tirgus 
neaizietu tukšām rokām vai 
kur nu vēl - tukšiem vēderiem. 

Pirmā pieredze dod drosmi 
un uzdrīkstēšanos uzņemt cie-
miņus arī nākošgad. 

“Mājas kafejnīcu dienas” 
organizēja Latvijas Lauku tū-
risma asociācija “Lauku ceļo-
tājs” un Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra.

Inga Krekele

noskaidroti labākie skatuves runātāji
16. septembrī Raiņa mājā 

Berķenelē norisinājās skatuves 
runas konkurss ”Zelta sietiņš”. 
Konkurss tiek rīkots jau kopš 
2001. gada ar mērķi ne tikai 
popularizēt Raiņa un Aspazi-
jas daiļrades mantojumu, bet 
arī veidot izpratni par latviešu 
kultūras vērtībām, sekmēt sko-
lēnu zināšanas literatūrā un at-
tīstīt runas kultūru. Konkursa 
dalībnieki ir Latgales skolu 2.-
12.klašu audzēkņi, kuri dekla-
mē Raiņa un Aspazijas dzeju, 
kā arī lasa prozas fragmentu 
par Raiņa dzīvi vai daiļradi. 

Šogad konkursā piedalījās 
vairāk nekā 30 skolēni no Dau-
gavpils pilsētas, Augšdauga-
vas novada, Līvānu novada, 
Jēkabpils novada un Aglonas 
novada. Dalībnieki uzstājās 
trīs grupās: 2. – 4. klašu, 5. – 9. 
klašu un 10. – 12. klašu grupa. 
Skolēnu runas prasmes vērtēja 
žūrijas komisija: Augšdauga-
vas novada Kultūras pārval-
des Kultūras centra "Vārpa" 
direktore Inta Uškāne, Dau-
gavpils Teātra aktrise un runas 
pedagoģe Inese Ivulāne-Meža-
le, Daugavpils Teātra aktrise 
Zanda Mankopa, Līksnas Kul-
tūras nama direktore, latviešu 

filoloģe Valentīna Korsiete, 
Rīgas jaunatnes teātra aktie-
ris, režisors, aktiermeistarības 
pedagogs un Fotia studijas 
vadītājs Ivars Brakovskis un 
Daugavpils novada Kultūras 
centra “Vārpa” kultūras pasā-
kumu organizatore, teātra tru-
pas „Trešais variants” aktrise 
Anita Lipska.

Visi konkursa dalībnieki sa-
ņēma Kultūras pārvaldes pa-
teicības rakstus un grāmatas, 
savukārt konkursa laureāti 
tika apbalvoti arī ar tēlnieces 
Mairitas Folkmanes veidoto 
speciālo konkursa balvu “Zel-
ta sietiņš”.  

vu ieguva Salas vidusskolas 
skolniece Lauma Kalniņa, bet 
10. – 12. klašu grupā –  Dau-
gavpils Valsts ģimnāzijas skol-
niece Annija Davidčuka.

Žūrijas locekle Valentī-
na Korsiete pateicās pedago-
giem, kuri gatavoja jauniešus 
konkursam, jo liela atbildība ir 
ātrā laikā atrast atbilstošu dar-
bu un to apgūt.

Aktieris Ivars Brakovskis 
bērniem parādīja īstu meis-
tarklasi, nodeklamējot darbu 
no Aleksandra Čaka daiļra-
des. Viņš atzina, ka šogad 
konkursa dalībnieki uzstājās 
ļoti pārliecinoši un žūrijai bija 
skaidrs, ko un kāpēc skolēni 
runā uz skatuves. Viņš iedro-
šināja jauniešus neuztraukties, 
ja kādā brīdī kaut kas pie-
mirstas, jo tam par iemeslu ir 
uztraukums. “Galvenais, ko 
gribu novēlēt, - domājiet paši, 
vērojiet paši un izdariet seci-
nājumus paši. Palieciet uzticī-
gi sev,” teica aktieris un vēlēja 
mazāk pavadīt laika sociālajos 
tīklos, bet vairāk lasīt grāma-
tas.   

Teksts, foto: Inese Minova2. – 4. klašu grupā galveno 
balvu saņēma Gustavs Valpē-

teris no Ilūkstes Raiņa vidus-
skolas, 5. – 9. klašu grupā bal-



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s2021. gada 30. septembriswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v10

iZskanēja konCerti 
projekta “mŪŽam jauns” ietvaros

Interreg V-A Latvijas-Lie-
tuvas programmas 2014.-2020. 
gadam projekts Nr.LLI-541 
“Daugavpils novada un Zarasu 
rajona lauku kopienu attīstīša-
na, izmantojot mūžizglītības, 
kultūras un veselīga dzīvesvei-
da aktivitātes” (akronīms “Mū-
žam jauns”)

PROJECT DURATION: 
03.08.2020- 02.02.2022

PROJECT ERDF FINAN-
CING: € 195 500

PROJECT CALL: 3rd call

nēja Valsts sociālās aprūpes cen-
tra “Latgale” fi liālē “Kalupe”, 
kur  līdztekus vokālā ansambļa 
“Stage On” un deju kolektīva 
“Ažolines” sniegumam latga-
lisko temperamentu dziesmās 
izdziedāja Kalupes pagasta vīru 
vokālais ansamblis “Čvartaks” 
(vadītājs Ansis Ataols Bērziņš).

7. septembrī Valsts sociālās 
aprūpes centra “Latgale” fi liālē 
“Kalkūni” viesojās deju kolek-
tīvs “Ažolines”, skanīgās balss 
īpašniece, soliste Evelīna Rusec-
ka, bet straujāka ritma mūzikas 
pavadībā dejotpriekam ļāvās 
Kalkūnes pagasta deju kolek-
tīva “Vita of Dance” (vadītāja 

nosvinēti naujenes pagasta svētki
Krāsaini, skanīgi un lai-

mīgi aizvadīti Naujenes pa-
gasta svētki “Dažādi, bet visi 
kopā…”. Gandrīz veselu nedē-
ļu Naujenes pagasta iedzīvotā-
jiem un ciemiņiem bija iespēja 
vērot un arī pašiem piedalīties 
aktivitātēs, kuras tika organi-
zētas svētkiem par godu. 

Skanīgās dienas ietvaros 
gandrīz visu pagastu izbrau-
kāja un naujeniešus priecēja 
skanīgais svētku ekspresis 
kopā ar Juri Ostrovski, sa-
vukārt Kraujas ciemā varēja 
baudīt Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas pūtēju orķestra 
priekšnesumu. Šajā dienā va-
rēja bez maksas apmeklēt un 
baudīt Naujenes Novadpēt-
niecības muzeja ekspozīcijas. 

Svētki nepagāja arī bez Lai-
mes dienas, kuras ietvaros tika 
stādīti “Laimes koki” Juzefovas 
un Naujenes parkos, lielu PAL-
DIES sakām tiem, kuri atnāca 
ar savu koku. Prieks paziņot, 
ka Naujenes pagasta Juzefovas 
parkā nu ir par vienu vides ob-
jektu vairāk – parkā ir atklāts 
“Laimes krēsls” (krēsla autors 
- Valdis Grebežs).

Kādas tik krāsas netika “uz-
pūstas” Krāsainajā dienā! Lo-
ciku ciemā pie Naujenes kul-
tūras centra ir parādījies košs 
“grafi ti” un forša foto vieta ar 
populāro Naujenes gliemezi 
Nauji (mākslinieks Nikolajs 
Ignatjevs).

Sajūtu dienā bija iespēja pa-
staigāties pa izgaismoto Loci-
ku bērzu birzi, ieslīgt mūzikas 
skaņās, par kurām parūpējās 
Greedy for Stage un Būū un 
sajust.

Kādi svētki būtu bez sporta, 
mēs nezinām, jo sporta diena 
svētkos bija! Gan mazi, gan 
lieli izdejojās “zumbā” kopā 
ar treneri Nataļju Križanovsku 
un izskrēja krustām šķērsām 
Juzefovas parku un tas viss 
notika par godu Naujenei!  

Svētdien tika svinēta folklo-
ras kopas “Rūžeņa” 25 gadu 
darbības jubileja, par godu tai 
Juzefovas parkā tika iestādītas 
25 parka rozes.

Paldies visiem, kas priecēja 
ar savu klātbūtni svētkos un 
līdzdarbojās svētku radīšanā! 
Lai visa šī padarīšana paliktu 
neaizmirstama, esam notvēru-
ši arī dažus mirkļus no svēt-
kiem – obligāti ieskaties un 
izdzīvo šo piesātināto nedēļu 
vēlreiz…

Naujenes kultūras centrs 

 Vasaras izskaņā, kad kokos 
parādījās pirmās dzeltenās la-
pas, dārzos kupli saziedēja dā-
lijas un asteres, bet saule sāka 
ceļu pretī rudenim, Augšdauga-
vas novada sociālajās iestādēs 
viesojās dejotāji un dziedātāji, 
lai dalītos pozitīvajās emocijās 
trīs brīvdabas koncertos.  

Visos koncertos piedalījās 
viesi no Lietuvas – Zarasu ra-
jona Kultūras centra senioru 
deju kolektīvs “Ažolines” (va-
dītājs Valdemaras Skardžius), 
kas pārsteidza ar dzīvesprieku, 
enerģiju un košajiem tērpiem. 

26. augustā tika iepriecināti 
Augšdaugavas novada pašval-
dības iestādes “Višķu sociālās 
aprūpes centrs” iemītnieki. 
Koncertā latviešu tautas dejas 
izdejoja Špoģu vidusskolas 7. – 
8. klases tautas deju kolektīvs 
(vadītāja Antra Dombrovska), 
bet tautā iemīļotām dziesmām 
līdzi dziedāt aicināja Augšdau-
gavas novada Kultūras centra 
“Vārpa” vokālais ansamblis 
“Stage On” (vadītāja Tatjana 
Vucāne).

31. augustā  koncerts izska-

Ludmila Baraņenko) jaunietes.
Augšdaugavas novadā kon-

certi notika Latvijas – Lietuvas 
Pārrobežu sadarbības program-
mas projekta LLI-541 “Daugav-
pils novada un Zarasu rajona 
lauku kopienu attīstīšana, iz-
mantojot mūžizglītības, kultū-
ras un veselīga dzīvesveida ak-
tivitātes” ar akronīmu “Mūžam 
jauns” ietvaros.

Projekta idejas pamatā ir 
divu paaudžu, senioru un jau-
niešu, kopīga darbošanās, kuras 
laikā tiek nodota dzīves piere-
dze un apgūtas jaunas zināša-
nas un prasmes. Projekts nori-
sinās septiņās lauku teritorijās: 
Višķu, Biķernieku, Kalkūnu, 
Kalupes pagastos Augšdauga-
vas novadā un Salakas, Smal-
vos un Degučiai ciemos Zarasu 
rajonā, Lietuvā.

Šis  raksts ir sagatavots ar Eiropas 
Savienības fi nansiālo atbalstu. Par šī  
raksta saturu pilnībā atbild Augšdau-
gavas novada Kultūras pārvalde, un 
tas nekādos apstākļos nav uzskatāms 
par Eiropas Savienības ofi ciālo nostāju.
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kŪdras noZares attĪstĪbas perspektĪvas nĪCgalē

23. septembrī norisinājās 
Augšdaugavas novada Attīs-
tības komitejas  izbraukuma 
sēde, kurā komitejas locekļi ti-
kās ar kūdras ieguves uzņēmu-
ma SIA “Lafl ora” valdes priekš-
sēdētāju Uldi Ameriku, kā arī 
citiem uzņēmuma pārstāvjiem, 
lai iepazītos ar uzņēmuma plā-
niem Nīcgales kūdras purvā. 
Attīstības komitejas priekšsēdē-
tājs Vitālijs Aizbalts skaidro, ka 
pašvaldībai sadarbībā ar valsti 
un ministriem jāizdara viss ne-
pieciešamais, lai kūdras noza-
rei būtu nākotne, jo, kā zināms, 
Latvija ir viens no lielākajiem 
kūdras eksportētājiem ES. Viņš 
atzīst, ka, tiekoties ar zemkopī-
bas un ekonomikas ministriem, 
esot saņemtas zināmas garanti-
jas, ka Latvija nacionālajā līmenī 
darīs visu iespējamo, lai sagla-
bātu kūdras nozari. 

degradēto teritoriju attīstības 
projekti

Darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 
5.6.2.specifi skā atbalsta mērķa 
“Teritoriju revitalizācija, reģe-
nerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrē-
tajām attīstības programmām” 
trešās projektu iesniegumu 
atlases kārtas “Ieguldījumi de-
gradēto teritoriju revitalizācijā 
Latgales plānošanas reģiona at-
tīstības programmas pielikumā 
noteikto teritoriju pašvaldībās” 
ietvaros Augšdaugavas novadā 
tiek realizēti vairāki uzņēmēj-
darbības attīstības objekti, kuri 
tiek realizēti ar mērķi atgriezt 
degradētās teritorijas ekonomis-
kajā apritē. Sadarbības projekta 
Nr.5.6.2.0/17/I/036  “Dienvid-
latgales pašvaldību teritoriju 
pilsētvides revitalizācija ekono-
miskās aktivitātes paaugstinā-
šanai” ietvaros Augšdaugavas 
novadā tiek attīstītas 3 degra-
dētās teritorijas – Višķu, Sven-
tes un Nīcgales pagastā. Pro-
jekta kopējās izmaksas sastāda 
6,6 miljoni eiro, no kuriem tieši 
Augšdaugavas novadam tiek 
novirzīti 2,5 miljoni. Sventē pro-
jekta ietvaros ir izveidota jauna 
pārtikas produktu ražotne ar 
noliktavām, inženierkomuni-
kācijām un piebraucamajiem 
ceļiem un laukumiem. Šajā ob-
jektā saskaņā ar noslēgto no-
mas līgumu savu saimniecisko 
darbību attīstīs SIA “EKA Pai-
palas”. Višķu pagastā projekta 
ietvaros tika atjaunots pašvaldī-
bas ceļš  98-61 “Peipiņi – Lukna” 
un Klēts ielas Vīgantu ciemā, 
kur darbojas  AS “Latgales be-

kons” un SIA “Agraris”. Tika 
izveidots arī ciema apgaismo-
jums, kas ir ieguvums gan uzņē-
mējam, gan iedzīvotājiem. Nīc-
gales pagastā projekta ietvaros 
tika pārbūvēts pašvaldības ceļš 
“Vingri – Purvs” kā funkcionā-
lais savienojums, kurš nodroši-
na piekļuvi līdz SIA  “Lafl ora” 
teritorijai. SIA “Lafl ora” ir viens 
no lielākajiem kūdras ieguvē-
jiem un kūdras produktu ražo-
tājiem Latvijā, kas ražo kūdras 
produktus ar augstu pievienoto 
vērtību, kuri nepieciešami mež-
saimniecības, dārzkopības un 
dekoratīvo augu un to stādu au-
dzēšanai. 

SIA “Lafl ora” turpmākās at-
tīstības plānos ir jaunas kūdras 
fasēšanas ražotnes izveide un 
kūdras inovāciju pētniecības 
centra attīstība Augšdaugavas 
novada Nīcgales pagastā.  

Kā skaidro Attīstības pārval-
des vadītāja Vita Rūtiņa, gata-
vojoties jaunajam Eiropas Savie-
nības fondu 2021. – 2027. gada 
plānošanas periodam, saim-
nieciskās darbības attīstības 
sekmēšanai novada teritorijā ir 
ieplānotas vairākas projektu ie-
ceres, t.sk. SIA “Lafl ora” attīstī-
bas iespējas, kuras pašvaldība ir 
iesniegusi iekļaušanai Latgales 
plānošanas reģionam attīstības 
plānošanas dokumentos, kā 
arī ir iestrādātas  Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada jaunajos attīstības plā-
nošanas dokumentos. 

uzņēmuma plāni nīcgalē
SIA “Lafl ora” valdes priekš-

sēdētājs Uldis Ameriks pre-
zentēja uzņēmuma stratēģiju 
un ieceres Latgales reģionā. 
Kūdras ieguves un pārstrādes 
uzņēmums nozarē darbojas jau 
no 1995. gada ar galveno bāzi 
Jelgavas pusē. Iegūto kūdru, 
kūdras substrātu un citus pro-
duktus, kurus izmanto dārzko-
pībā un mežsaimniecībā (de-
koratīvo augu un koku stādu 
audzēšanai), eksportē uz vairāk 
nekā 100 valstīm. Uzņēmuma 
apgrozījums ir 22,2 miljoni eiro, 
nodokļos valstij iemaksāti 3,4 
miljoni eiro, nodarbināto skaits 
– 290 (2020. gadā). Vidējā alga 
uzņēmumā – 2000 eiro mēnesī.

Nīcgales kūdras purva pla-
tība ir 337,38 ha ar kopējiem 
kūdras krājumiem virs 980 000 
tonnu. Pēc uzņēmuma pārstāv-
ju teiktā, kūdras atradnes de-
rīguma termiņš ir vismaz līdz 
2063. gadam. 

Ik gadu nodarbināto skaits 
Nīcgales kūdras purvā pieaug. 

Ja 2016. gadā tajā darbojās 26 
darbinieki, tad 2020. gadā tie 
bija jau 62 cilvēki. Nodarbinātie 
pārsvarā ir no Augšdaugavas 
novada, neliels daudzums arī 
no Līvānu novada. Pēc attīstības 
projektu īstenošanas darbavietu 
skaits varētu pieaugt līdz 167. 

“Latgale, kas ir vislielākais 
kūdras resursu turētājs Latvi-
jā ar vislielākām iespējām šo 
resursu izmantot, līdz šim bija 
atradusies pabērna lomā,” teic 
U. Ameriks. Vispirms uzņē-
mums vēlas attīstīt kūdras pār-
strādes rūpnīcu Nīcgalē, kur 
plāno ražot dārzkopības kūdras 
produktus, kā arī celtniecības, 
siltumizolācijas, iekštelpu apda-
res materiālus no kūdras, radot 
vismaz 25 darbavietas. Šobrīd 
visa iegūtā produkcija tiek vesta 
uz Jelgavas pārstrādes rūpnīcu, 
kas ir saimnieciski neizdevī-
gi, skaidro uzņēmuma valdes 
priekšsēdētājs. 

Turpmākie plāni paredz arī 
kūdras inovāciju pētniecības 
centra un eksperimentālās ra-

žotnes produktu aprobācijai 
attīstību. Šo projektu mērķis 
būs modernizēt kūdras nozari, 
izstrādājot jaunus kūdras iz-
mantošanas veidus, vienlaicīgi 
palielinot saražotā produkta 
pievienoto vērtību. Ne mazāk 
svarīgs jautājums būs mazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas rodas ražošanas procesā. 
Centrā varētu izstrādāt jaunus, 
inovatīvus produktus ar daudz 
augstāku pievienoto vērtību, ra-
žojot jaunos substrātus, fi ltrus, 
celtniecības materiālus, u.c. 
Šajā centrā varētu tapt līdz 30 
jaunām darbavietām. Vēl viens 
no projektiem Nīcgalē paredz 
siltumnīcu kompleksa izbūvi 
jaunstādu audzēšanai. Tajā va-
rētu atrasties līdz 4 siltumnīcām 
2 – 5 ha platībā, kur audzētu 
vasaras puķes, dārzeņus, meža 
stādus. Siltumnīcu projektā va-
rētu tapt līdz 50 darbavietām. 

“Zinātnieki jau pēta iespējas 
par litija akumulatoru aizstāša-
nas iespējām ar kūdras akumu-
latoriem. Pētījumi šajā nozarē 

aizgājuši diezgan tālu. Redzam, 
ka kūdras resurss var iegūt ār-
kārtīgi lielu nozīmi ar lielu pie-
vienoto vērtību”, turpina U. 
Ameriks. “Tādēļ vēlreiz patei-
cos mūsu partneriem novada 
domē, jo līdz šim bijām ieguvuši 
lielu izpratni un atbalstu mūsu 
idejām, un pašvaldības uzbūvē-
tais pievedceļš ir tikai pirmais 
posms.”

Uzņēmums nākotnē vēlas īs-
tenot arī vēja parka būvniecību, 
lai ar zaļo enerģiju nodrošinātu 
pašpatēriņu kūdras produktu 
ražotnē, un, iespējams, arī tuvā-
kos uzņēmējus.

Kopējās indikatīvās investī-
cijas pēc uzņēmuma aplēsēm 
varētu sasniegt vairāk nekā 21 
miljonu eiro, bet pirmais no pro-
jektiem jeb kūdras pārstrādes 
ražotne varētu izmaksāt ap 5 
miljoniem eiro. “Priekšā mums 
stāv nopietns darbs, lai realizētu 
visas ieceres, un piesaistītu ne-
pieciešamo fi nansējumu. Plāni 
ir ambiciozi, bet tie ir realizējami 
un, teikšu tā, ir ekonomiski pa-
matoti,” rezumē SIA “Lafl ora” 
vadītājs.

pašvaldība iet pretī 
uzņēmējam 

Lai nodrošinātu minētās 
saimnieciskās darbības attīstību, 
komersants ir vērsies Daugav-
pils novada domē ar lūgumu 
rast iespēju uzlabot pašvaldības 
autoceļa Vingri – Purvs (76-3) 
tehnisko stāvokli, kas savieno 
ražotnes vietu ar vietējās nozī-
mes autoceļu Joņupe – Keram-
zīta rūpnīca – Nīcgale.

2020. gada 27. februārī Dau-
gavpils novada domes depu-
tāti atbalstīja lēmumu papil-
dināt sadarbības projektu ar 
Daugavpils pilsētas domi Nr. 
Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvid-
latgales pašvaldību teritoriju 
pilsētvides revitalizācija eko-
nomiskās aktivitātes paaugsti-
nāšanai” un iekļaut papildus 
aktivitātes Nīcgales pagasta de-
gradētās teritorijas revitalizāci-
jai. Projekta ietvaros tika veikta 
pašvaldības ceļa “Vingri-Purvs” 
pārbūve, tādējādi nodrošinot 
komersantiem, kuri plāno pa-
plašināt savu saimniecisko dar-
bību, atbilstošas kvalitātes pub-
lisko infrastruktūru. Kopumā 
pašvaldības ceļa pārbūvē inves-
tēti 319 970,40 eiro. Septembra 
beigās ir plānota šī ceļa pieņem-
šana ekspluatācijā. 

Lielākie komersanti, kuriem 
šī publiskā infrastruktūra ir ne-
pieciešama saimnieciskās darbī-
bas veikšanai ir SIA “Jaundīķi” 
un SIA “Lafl ora”.

Autors un foto: D ainis Bitiņš
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kraujā sākusies topoŠās bibliotēkas ēkas pārbŪve 
Bijušajā Bērnu un jauniešu 

centra ēkā Kraujas ciematā in-
tensīvi rit būvniecības darbi. 
Saskaņā ar Augšdaugavas no-
vada pašvaldības plāniem uz 
šo ēku tuvākajā nākotnē pārcel-
sies Naujenes tautas bibliotēka, 
līdz ar ko turpmāk tā kļūs par 
informācijas, izglītības, kultū-
ras, sabiedriskās saskarsmes un 
mūžizglītības centru Naujenes 
pagasta un Augšdaugavas no-
vada iedzīvotājiem.

Naujenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Miglāne atzīst, 
ka pagastam tas ir ļoti nozīmīgs 
projekts, jo esošā bibliotēkas 
ēka atrodas ļoti sliktā tehniskā 
stāvoklī, taču tā ir viena no lielā-
kajām novada bibliotēkām, kas 
turklāt uztur novada kopkata-
logu. “Ļoti ilgi meklējām vari-
antus, kā mēs varētu uzlabot šo 
situāciju. Tā kā Bērnu un jaunie-
šu centra ēka, kas atrodas pretī 
bibliotēkai, pēdējos gados neti-
ka pilnvērtīgi izmantota, viens 
no tādiem racionāliem piedāvā-
jumiem bija šo ēku pārbūvēt par 
bibliotēku.”

Pašvaldība īsteno investīci-
ju projektu “Bērnu un jauniešu 
centra ēkas pārbūve par biblio-
tēku Daugavas ielā 34, Krauja, 
Naujenes pagasts, Daugavpils 
novads”, šiem mērķiem tiks 
ņemts aizņēmums Valsts kasē 
226 858 eiro apmērā, savukārt 
no pašvaldības budžeta plānots 
līdzfi nansējums 116 174 eiro 
apmērā. Minētais projekts ir 
iekļauts Daugavpils novada at-
tīstības programmas 2012.-2018. 

gadam Investīciju plānā 2021.-
2023. gadam. Par būvdarbu 
veikšanu iepirkuma rezultātā 
noslēgts līgums ar SIA “Van-
pro”. 

Iespēju pārcelties uz plašā-
kām un modernākām telpām 
bibliotēka gaida jau gadiem 
ilgi un beidzot šis sapnis sāk 
kļūt par īstenību. Ēka, kur no-
tiek būvdarbi, ir celta pagājušā 
gadsimta piecdesmitajos gados 

un kalpoja kā ciemata kultūras 
nams, kur nelielā telpā jau tolaik 
bija izvietota bibliotēka. Tagad 
bibliotēkas vajadzībām tiks at-
vēlēta visa ēka. 

Projekta gaitā plānots pārbū-
vēt iekštelpas, ierīkojot jaunas 
inženierkomunikācijas un pie-
lāgojot telpas bibliotēkas vaja-
dzībām, kā arī labiekārtot ēkas 
teritoriju. 

Paplašinoties bibliotēkas 

telpām, novada iedzīvotājiem 
varēs nodrošināt daudzveidīgu 
kultūras pasākumu un radošo 
darbnīcu klāstu, kā arī varēs  
paplašināt bibliotēkas krājumu.

Naujenes tautas bibliotēkas 
vadītāja Diāna Čiževska stāsta, 
ka esošajā bibliotēkā trūka tel-
pu tieši krājuma izvietošanai, 
savukārt jaunajās telpās būs 
pietiekoši vietas, lai paplašinātu 
bibliotēkas krājumu par 25%.

Tiks izveidota arī izstāžu 
zāle un āra terase, kas ļaus or-
ganizēt daudzveidīgus kultūras 
pasākumus gan telpās, gan ār-
pus tām, piemēram, koncertus, 
dzejas lasījumus, izstādes vai 
vienkārši varēs malkot kafi ju 
āra terasē, lasot savu iemīļoto 
literatūru.  

“Šeit būs arī vairāk vietas 
mūsu mazajiem lasītājiem, būs 
zona bērniem un radošo darb-
nīcu istaba. Plānots arī vairāk 
pievērst uzmanību dažādiem 
elektroniskiem resursiem, tā-
dām lietām kā 3D pildspalvas 
un 3D printeri, robotikai, tādām 
interesantām lietām, kas intere-
sē mūsu mazos lasītājus un jau-
niešus,” stāsta Diāna Čiževska. 

Kādreizējā kluba pasākumu 
zāle tiks sadalīta trijās zonās, te 
atradīsies bibliotēkas apmek-
lētāju apkalpošanas telpa, abo-
nementa zona un bērnu zona. 
Izvietot daudz plašāku krāju-
mu varēs, izbūvējot zālē antre-
sola stāvu. Tiks paplašināts arī 
bibliotēkas novadpētniecības 
krājums, kas nodrošinās jaunu 
lietotāju piesaisti. 

Plānots piedāvāt vides izglī-
tības, zaļās domāšanas un vides 
aizsardzības pasākumus ar at-
bilstoša krājuma komplektēša-
nu. “Tā kā šī bibliotēka atrodas 
Hoftenbergas parka teritorijā, 
plānojam to veidot kā parka 
bibliotēku un vairāk pievērsties 
vides problēmām, zaļai domā-
šanai,” iecerēs dalās bibliotēkas 
vadītāja. 

Pabeidzot projektu, iestādes 
darbiniekiem tiks uzlaboti dar-
ba apstākļi, bet iedzīvotāji varēs 
saņemt daudz plašāku pakalpo-
jumu klāstu.  

Projekta īstenošana ļaus bib-
liotēkai pilnvērtīgāk veikt arī 
digitālā aģenta funkciju, proti, 
sniegt konsultācijas digitālo rīku 
lietošanā. Šo funkciju bibliotē-
kas darbinieki veic jau pašlaik, 
palīdzot iedzīvotājiem pieteikt 
dažādus valsts izveidotos e-pa-
kalpojumus, piemēram iesniegt 
ienākumu deklarācijas.

Ēkas būvniecības darbus plā-
nots pabeigt līdz nākamā gada 
oktobra beigām. Visi darbi no-
tiekot pēc plāna, un būvnieki 
sola šogad paveikt 30% no ko-
pējā būvdarbu apjoma saskaņā 
ar līgumu.  

Tukša nepaliks arī ēka, kurā 
pašlaik atrodas bibliotēka. Tajā 
varētu atrasties jauniešu pulcē-
šanās vieta, kā arī telpas node-
rēs Naujenes Mūzikas un māks-
las skolai mākslas programmu 
īstenošanai. 

Teksts, foto: Inese Minova 

biedrĪba “silenes stariŅi”  veiksmĪgi realiZēja projektu  “atbalsts nedroŠā brĪdĪ”
Biedrība “Silenes stariņi” 

Augšdaugavas novada prog-
rammas “Attīsti sevi! “ ietvaros 
no 1. jūnija līdz 31. augustam 
realizēja projektu “Atbalsts ne-
drošā brīdī” ar mērķi krīzes 
laikā atbalstīt jauniešus un palī-
dzēt viņiem izvairīties no krīzes 
radītām sekām, pārvarēt mentā-
lās veselības izaicinājumus, kas 
kopumā uzlaboja jauniešu emo-
cionālo, psiholoģisko un sociālo 
labklājību. 

Projekta laikā tika izveidota 
jauniešu darba organizatoriskā 
grupa no Skrudalienas pagasta 
jauniešiem, kuru vadīja jaunie-
šu lietu speciāliste Ināra Lap-
kovska. Jauniešu vecumposms 
mentālās veselības ziņā ir laiks, 
kad notiek strauja personības un 
emocionālā attīstība, ievēroja-
mas pārmaiņas raksturā. Šobrīd 
ļoti svarīgi palīdzēt jauniešiem 
pārvarēt iespējamo depresiju, 
ikdienas stresu un paaugstināto 
trauksmes izjūtu. Tādējādi pro-
jekta laikā jauniešiem tika orga-
nizēti pasākumi, kuri orientē vi-

ņus uz pārmaiņām. Bija svarīgi 
radīt vidi, kur jaunieši var attīs-
tīt prasmes uzturēt labu garīgo 
un fi zisko veselību krīzes laikā. 

Izmantojot mūsdienu jaunie-
šu īpašības - prasmi sazināties, 
brīvi pārvaldīt tehnoloģijas, 
daudz mācīties - un izmantojot 
neformālās izglītības metodes, 
projekta aktivitātes laikā jaunie-
šiem tika radīta iespēja saprast 
savas problēmas un atrast ceļu, 
kā tās risināt. Visās aktivitā-
tēs tika izmantotas neformālas 
apmācības metodes. Jaunieši 
tika iesaistīti pasākumos, kuri 
palīdzēja nostabilizēt viņu ga-
rastāvokli un pārvarēt grūtības 
ar mentālo veselību. Projekta 
gaitā tika novadīts lekciju cikls 
par mentālo veselību, veselīgu 
dzīves veidu, pašsajūtu. Reizē 
ar lekcijām bija organizētas da-
žādas aktivitātes: “Labo vārdu 
spēks”, “Klausoties sevī”, “Kā 
veselīgā veidā atbrīvoties no ne-
gatīvām emocijām?”, praktiskas 
nodarbības ar ART terapijas ele-
mentiem, spēles-treningi svaigā 

gaisā un sporta pasākumi. Ak-
tivitātēs tika izmantotas inova-
tīvas idejas, darbojās sertifi cēti 
psihologi, kuri palīdzēja dalīb-
niekiem veidot uz sadarbību 
vērstas attiecības, iemācīja atpa-
zīt savas emocijas un saprast to 
cēloņus. Krīzes laikā jauniešus 
ļoti ietekmē ģimene, tāpēc daļa 
no projekta aktivitātēm tika vir-
zīta uz pozitīvas atmosfēras vei-
došanu ģimenē, jo jauniešiem 
jāsaprot, ka visi dzīves ceļa kā-
pumi un kritumi tieši saistīti ar 
viņu tuviniekiem un ka tieši ģi-
menē vajag meklēt drošu un zi-

nošu atbalstu. Akcijas “Saki at-
klāti, lai justies labi…” laikā viņi 
mācījās nebaidīties parunāt par 
savām jūtām ar vecākiem, uzti-
coties tiem. Nobeigumā svarīgi 
uzsvērt, ka cilvēks jutīsies labi, 
ja būs līdzsvars starp emocijām 
un prāta slēdzieniem. 

Lai iepazītos ar citu jauniešu 
pieredzi krīzes seku pārvarēša-
nā un izveidotu jaunas saiknes 
ar Augšdaugavas novada jau-
niešiem, tika organizēts brau-
ciens uz Ilūkstes Bērnu un jau-
niešu centru. 

Projekta rezultātā jauniešiem 

attīstījās pozitīvā domāšana, 
kas virza cilvēku attīstības un 
labklājības virzienā, tā paver rī-
cības brīvību un nav ierobežojo-
ša. Pusaudžu pozitīvā domāša-
na spēj daudz mērķtiecīgāk un 
labāk virzīt pretī iecerētajam un 
uz vērtībām balstītu dzīvi. Bet 
jauniešu negatīvā domāšana 
ierobežo un ved strupceļā. Jau-
nieši iemācījās lūgt palīdzību 
līdzcilvēkiem un speciālistiem, 
kuriem uzticas, pārdomāt si-
tuāciju un iesaistīties situācijas 
risināšanā.  

Darbs projektā vēl turpinā-
sies līdz septembra beigām. Pro-
jekta organizatoriskā komanda 
apkopos visu materiālu un sa-
gatavos projekta atskaiti. Visas 
projekta aktivitātes ļāva caur 
neformālo apmācību organizēt 
jauniešiem aktīvu un lietderīgu 
laika pavadīšanu, iesaistot tos 
informatīvos un atraktīvos pa-
sākumos.

Sofija Mole,
biedrības “Silenes stariņi” 

valdes priekšsēdētāja 
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jaunas iespējas ar jauno keramikas krāsni un FlĪĢeli 
Špoģu Mūzikas un mākslas 

skola šajā mācību gadā ir iegā-
dājusies jaunu aprīkojumu, kas 
paver iespējas mācību procesu 
īstenot daudz radošāk un profe-
sionālāk.  

Ar Augšdaugavas novada 
pašvaldības un Valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstu ir iegā-
dāta keramikas apdedzināšanas 
krāsns un fl īģelis.

Vizuāli plastisko mākslu 
skolā apgūst 75 topošie māksli-
nieki. Skolas direktors Andrejs 
Repins atzīst, ka keramika ir 
skolas rozīnīte. Pasniedzēja Val-
da Grebeža vadībā jaunieši mā-
cās veidot darbus no dažādiem 
materiāliem, piedalās konkur-
sos un gūst lielus panākumus. 
Ļoti svarīga šajā mācību procesā 
ir krāsns, kur pie noteiktas tem-
peratūras keramikas darbi tiek 
apdedzināti, iegūstot vajadzīgo 
krāsojumu un kvalitāti. 

Īstenojot projektu “Materiā-
li tehniskās bāzes uzlabošana 
keramikas klasē”,  iegādāta 
Čehijā ražota moderna kera-
mikas apdedzināšanas krāsns, 
kurā varēs apdedzināt dažādus 
smalkus keramikas izstrādāju-
mus. Tā izmaksāja  2733 eiro, no 
kuriem VKF fi nansējums ir 1700 
eiro, bet 1033 eiro ir Augšdau-
gavas novada pašvaldības līdz-
fi nansējums.

Līdz šim skolā tika izmantota 
cita krāsns lielāka formāta dar-
bu apdedzināšanai. Savukārt 
jaunajā krāsnī varēs apdedzināt 
dažādus smalkus keramikas iz-
strādājumus un to varēs darbi-
nāt kaut katru dienu. 

Telpā, kur darbojas jaunā 
krāsns, drēgnajā rudens dienā ir 
mājīgi silti un neparasti smaržo. 
Krāsnī tūlīt būs gatavi jaunā-
kie darbiņi. Gan nepieciešamā 
temperatūra, gan laiks tiek re-
gulēts automātiski, tāpēc krāsns 
nevienam nav īpaši jāuzmana, 
vajadzīgajā brīdī tā izslēgsies un 
atdzisīs. 

Keramiķis Valdis Grebežs 
stāsta, ka tūlīt jau būs gatava 
kārtējā darbu porcija, kuras ap-
dedzināšanai bija nepiecieša-
mas aptuveni četras stundas un 
800 grādi karstuma.  

Patīkams jaunums šogad sa-
gaidīja arī 107 topošos mūziķus, 
kuri tagad varēs mācību procesā 
izmantot jauno fl īģeli. Skola pie-
dāvā apgūt klavieru, akordeona 
un kokles spēli, kā arī mācīties 
vokālo mūziku. 

Īstenojot projektu “Materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana kla-
vierspēles klasē”, iegādāts jauns 
salonfl īģelis Yamaha. Instru-
ments izmaksāja 19 899 eiro, no 
kuriem lauvas tiesa jeb 14 899 
eiro ir pašvaldības ieguldījums, 
bet 5000 eiro ir VKF fi nansē-
jums. 

Andrejs Repins atzīst, ka šis 
instruments ļaus paaugstināt 
skolas un audzēkņu konkurēt-
spēju, realizējot kvalitatīvāku 
mācību procesu, turklāt paplaši-
nās iespēju rīkot lielāka mēroga 
koncertus. 

“Atšķirībā no klavierēm, fl ī-
ģelim ir cita specifi ka un skanē-
jums, tas ļauj izpildīt sarežģītus 
skaņdarbus, kas ir ļoti būtiski, 
apgūstot klavierspēli. Mēs izvē-
lējāmies instrumentu, kura kva-

litāte ir līdzsvarā ar cenu,” saka 
skolas direktors.  

Viņš skaidro, ka parastām 
klavierēm stīgas atrodas verti-
kāli. Āmuriņš uzsit pa stīgām 
un ne vienmēr pagūst atgriez-
ties, lai kārtējo reizi uzsistu pa 
stīgām. Savukārt fl īģelim stīgas 
atrodas horizontāli, āmuriņš lec 
augšā un uzreiz krīt lejā, līdz ar 
to ir vieglāk nospēlēt melodiju, 
tas atvieglo pašiem mūziķiem 
spēlēt daudz sarežģītākus skaņ-
darbus.   

Klavierspēles skolotāja Mar-
garita Livanoviča ir sajūsmināta 
par fl īģeļa skanējumu un atzīst, 
ka tam ir ļoti muzikāli vidējie 
reģistri, kas ļauj īpaši skaisti iz-
spēlēt melodiskās līnijas, ļoti ba-
gātīgi ir arī basa reģistri. Par to 
varēja pārliecināties, klausoties 
mūziku skolotājas Margaritas 
Livanovičas un viņas audzēk-
nes Viktorijas Čekutes izpildī-
jumā.  

 Teksts, foto: Inese Minova

jauni rekordi latvijas mērogā

Pēc ilgāka pārtraukuma 18. 
septembrī klātienē notika Lat-
vijas čempionāts svaru bumbu 
celšanā garā cikla vingrinājumā. 

Daugavpils Būvniecības teh-
nikuma/Augšdaugavas novada 
izlases komanda kārtējo reizi 
pierādīja, ka uz šo brīdi viņi ir 
labākie Latvijā. Juniori un pieau-
gušie komandu ieskaitē ieguva 
pirmās vietas. 

Īpaši jāuzslavē mūsu jaunie-
tes, kuras uzstādīja trīs jaunus 
Latvijas rekordus. Anastasija 
Želtkova vismazākajā svara ka-
tegorijā (līdz 58 kg) pārspēja pati 
savu Latvijas rekordu garā cikla 
vingrinājumā, uzraujot divas 12 
kg smagas svaru bumbas 71 rei-
zi. Liza Belousa svara kategorijā 
68+ uzstādīja jaunu Latvijas re-
kordu, uzraujot tādu pašu svaru 
104 reizes. Vislielākos panāku-
mus guvusi Ludmila Ivanova, 
kura uzstādīja Latvijas rekordu 
savā svara kategorijā (līdz 63 
kg), uzraujot divas 16 kg smagas 
svaru bumbas 80 reizes. Ar šādu 
rezultātu Ludmila tika iekļauta 
Latvijas izlases sastāvā dalībai 
Pasaules čempionātā, kas notiks 

oktobra beigās Ungārijā. 
“Jaunie būvnieki, jaunie 

Daugavpils Būvniecības tehni-
kuma/Augšdaugavas novada 
komandas pārstāvji! Vēlu jums 
jaunus panākumus un sasnie-
gumus svaru bumbu sportā,” 
apbalvojot sportistus, novēlēja 
Latvijas Svarbumbu sporta aso-
ciācijas prezidents Māris Rubu-
lis. 

Komandas treneris Ivans Ga-
ļašs uzsvēra, ka rezultāti nero-
das tukšā vietā. Viss mācību un 
treniņu process notiek būvnie-
cības tehnikumā, kurš atbalsta 
sportistus ar visu nepieciešamo, 
tostarp ar transportu braukša-
nai uz sacensībām. Ievēroja-
mu fi nansiālo atbalstu sniedz 
Augšdaugavas novada pašval-
dība – nepieciešamo inventāru 
treniņiem, apmaksā braucienus 
uz Eiropas un Pasaules čempio-
nātiem. 

“Milzīgs sportistu darbs, 
mūsu sponsoru dubults atbalsts 
-  tas ir pamatā mūsu komandas 
ilgstošiem panākumiem,” teica 
Ivans Gaļašs. 

 Futbola laukumā saCentās jaunieŠi

14. septembrī Ilūkstes pilsē-
tas stadionā notika Augšdau-
gavas novada skolēnu sporta  
spēļu sacensības futbolā 2008. 
g. – 2009. g. dzimušajiem au-
dzēkņiem. Par sacensības uz-
varētājiem kļuva Ilūkstes  Raiņa 
vidusskolas audzēkņu futbola 
komanda, otro vietu ieguva 
Silenes un Lauceses apvienotā 
komanda, bet trešo vietu Zem-

gales vidusskolas komanda. 
Komandas tika apbalvotas ar 
medaļām.

Ilūkstes novada sporta skolas 
administrācija

pamesto ēku logos iemājojusi dZĪvĪba
Piesaistot pašvaldības fi nan-

sējumu novada aizsargājamo 
kultūras mantojuma objektu sa-
glabāšanai, Višķu pagastā tiek 
sakoptas divas vēsturiskas ēkas 
– Molu dzimtas muižas kalpu 
mājas. 

Sadarbībā ar Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolu pagasta pār-
valde īsteno projektu, pateico-
ties kuram ēkas vizuāli kļuvu-
šas pievilcīgākas, turklāt tajās 

vairs nevar iekļūt nepiederošas 
personas.

Viena no Višķu pagasta pēr-
lēm ir senā muižas apbūve, 
kas izveidojusies 19. gadsimta 
beigās tagadējā Višķu ciemata 
centrā un daļēji saglabājusies 
līdz pat mūsdienām. Pašvaldī-
bas īpašumā atrodas trīs muižas 
kompleksa ēkas – divas bijušās 
muižas kalpu mājas un senā 
klēts. 

Ēkas nav apdzīvotas jau ga-
diem ilgi un atrodas diezgan 
bēdīgā stāvoklī, tāpēc pagasts 
arvien meklē iespējas tās sa-
kopt un saglabāt. Tā kā minētās 
ēkas ir iekļautas Augšdaugavas 
novada aizsargājamo kultūras 
mantojuma objektu sarakstā, ra-
dās ideja piedalīties pašvaldības 
konkursā un pieteikties fi nan-
sējumam novada aizsargājamo 

turpinājums 14.lpp. ►►►
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

mūžībā aizgājuši

ambeļu  pagastā
Juris Putāns (1970.g.)

demenes pagastā
Larisa Smirnova (1974.g.)
Sergejs Fiļipovs (1977.g.)

Česlavs Baranovskis (1932.g.)
Janīna Ugarenko (1945.g.)

dubnas pagastā 
Sergejs Petrovs (1977.g.)

Voldemārs Viktorijs Adijāns (1940.g.)
kalkūnes pagastā 

Matvejs Maškovs (1937.g.)

Olimpiāda Ratkeviča (1934.g.)
Pēteris Stoļarovs (1945.g.)

kalupes pagastā
Aleksandrs Mamajevs (1959.g.)

laucesas pagastā
Viktors Mikuckis (1963.g.)
Vladislavs Lejietis (1956.g.)
Ivans Pavlovskis (1951.g.)

līksnas pagastā
Valentīna Grauze (1949.g.)
Ēvalds Paškevičs (1955.g.)

maļinovas pagastā
Sofja Petrova (1941.g.)

medumu pagastā
Antoņina Pelne (1943.g.)

naujenes pagastā
Edgars Ļahs (1978.g.)

Lidija Moroza (1944.g.)
Marats Hazrjatovs (1958.g.)
Aleksejs Pimenovs (1942.g.)

Astrīds Patašs (1949.g.)
Geronims Dragūns (1954.g.)

nīcgales pagastā 
Genovefa Orole (1960.g.)

salienas pagastā
Antoņina Ļeptikova (1932.g.)

skrudalienas pagastā
Helēna Dančonoka (1931.g.)

sventes pagastā
Artūrs Jonāns (1955.g.)

tabores pagastā
Arnolds Kevišs (1945.g.)

Broņislava Soloveja (1943.g.)
Petro Prokopenko (1949.g.)

vaboles pagastā 
Valdis Pudāns (1973.g.) 

višķu pagastā
Irena Borenkova (1953.g.)
Simeons Tolstovs (1952.g.)
Pāvels Boldiševičs (1950.g.)

kultūras mantojuma objektu sa-
glabāšanai. 

“Šogad bija izsludināts kon-
kurss, varējām piesaistīt fi nan-
sējumu no kultūrmantojuma 
fonda. Mēs uzrakstījām nelielu 
projektu sadarbībā ar Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolu, fi -
nansējums tika piešķirts un 
šobrīd mēs redzam rezultātu 
- logu ailes ir aizvērtas ciet un 
skats uz ēkām ir daudz patīka-
māks. Kopumā projekts izmak-
sās 2760 eiro un tiks sakārtotas 
divas vēsturiskās ēkas,” stāsta 
Višķu pagasta pārvaldes vadī-
tājs Jānis Proms. 

Abas ēkas kultūrvēsturiskā 
mantojuma datu bāzē ierak-
stītas kā muižas kalpu mājas. 
Viena no tām padomju laikā 
izmantota kā dzīvojamā māja, 
bet tai apakšā atrodas diezgan 
unikāls pagrabs, kas savulaik 
piesaistījis kāda potenciālā 
investora interesi, jo tajā varē-
tu izveidot labu vīna pagrabu. 
Otrā ēka izmantota sovhozteh-
nikuma kantora vajadzībām un 
jau ilgus gadus stāv tukša. 

Lai pasargātu vēsturiskās 
ēkas no izdemolēšanas un nok-
rišņu ietekmes, tika nolemts aiz-
vērt logu un durvju ailes, taču 
paveikt to ļoti radoši, lai ēkas 
piesaistītu uzmanību.

Pie projekta īstenošanas jau 
vasarā ķērās Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogi Anita 
Jasinska un Valdis Grebežs. Šo-
brīd vienas ēkas logu ailes jau 
aizpildītas ar gleznojumiem, bet 
drīzumā vizuāli pārvērtīsies arī 
otra ēka. Skolas pedagogi rūpīgi 
piemeklējuši gleznojumu idejas 
un krāsu toņus, lai tie iederē-
tos vēsturisko logu ailēs. Zīmē-
jumu skices sākotnēji veidoja 
datorā un ļāva vaļu fantāzijai, 
izvēloties gleznojumos attēlot 
ikdienas dzīves ainas. Logos var 
vērot dažādus mājdzīvniekus, 
kas gaida atgriežamies mājās 
saimnieku, istabu interjera ele-
mentus, vecmāmiņu cepam 
pīrādziņus, māksliniekus glez-

nojam, pārīšus apskaujamies, 
bērnus rotaļājamies un daudzas 
citas interesantas idejas.   

“Sākumā bija doma logu 
ailēs gleznot dabu, iekļaut vie-
tējos objektus. Taču nolēmām 
parādīt ainas no cilvēku ikdie-
nas dzīves. Pirmie darbi bija 
primitīvāki, bet tagad ideju nāk 
tik daudz, ka mums tam visam 
var nepietikt logu aiļu,” smejas 
Anita.  

Gleznojumiem ir izmantots 
mitrumizturīgs saplāksnis un 
akrila krāsa, kas jau ir pārbaudī-
ti materiāli citos līdzīgos projek-
tos. Zīmējumi veidoti tā, lai tos 
var pagūt izpētīt garāmbraucot 
un lai logu ailes izskatītos patie-
si dzīvas. 

Skolotāji šai nodarbei velta 
savu brīvo laiku pēc stundām 
skolā. Valdis Grebežs stāsta, ka 
skolai jau ir pieredze līdzīgu 
projektu īstenošanā. Iepriekš 
logu ailes gleznotas gan Berķe-
neles luterāņu baznīcai, gan vēs-
turiskai ēkai Kalkūnē. Tie gan 
bija krāsaini gleznojumi, kuru 
tapšanā iesaistījās arī skolas au-
dzēkņi. Šoreiz, kad pandēmijas 
dēļ darbs skolā notika attālināti, 
piedalīties projektā aicināti tikai 
skolotāji. “Mums bija iespēja pa-
rādīt, ka mākslas skola dzīvo un 
ka varam piedāvāt arī ko citu,” 
saka skolotājs.  

Lai arī darbs aizņem daudz 
laika, abiem skolotājiem šķiet 
aizraujoši paveikt kaut ko jau-
ku sava pagasta labā. Valdis 
Grebežs uzsver, ka skolotāji ir 
pieraduši strādāt pēc saraksta, 
ir diezgan organizēti un ļoti at-
bildīgi cilvēki. “Bet mēs esam 
gan skolotāji, gan mākslinieki,” 
jautri teic Valdis.   

Vispirms mākslinieki izpētīja 
vēsturisko ēku logu rāmjus, kas 
vēl vietām bija saglabājušies, un 
atklāja interesantus rakstus. Tos 
uzskicēja ar datorprogrammas 
palīdzību, piemeklējot atbilsto-
šus zīmējumus un krāsu saliku-
mus. Gleznojumiem izmantots 
minimāls krāsu salikums – balta 
krāsa un brūnie toņi, lai pārāk 

neizceltos uz ēkas fona un nesa-
bojātu kopskatu. “Tie, kas brauc 
garām un nezina, ka tur neviens 
nedzīvo, varbūt uzreiz nepama-
nīs, ka ēkas ir pamestas un ka 

viss ir mākslīgi sazīmēts,” saka 
Valdis.   

Jau tuvāko nedēļu laikā 
logu ailes tiks aizpildītas. Kāds 
būs tālākais ēku liktenis, rādīs 

laiks. Višķu pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Proms atzīst, ka 
beidzamo trīs gadu laikā biju-
si interese no investoru puses 
nopirkt un sakārtot visas trīs 
muižas kompleksa ēkas, taču 
līdz ideju īstenošanai tā arī nav 
nonācis. Senajā klētī pašiem 
kādreiz bijusi doma ierīkot tel-
pu kultūras pasākumiem, taču 
projekts izrādījies pārāk dārgs 
un nepaceļams. 

Pagasta pārvaldes vadītājs 
domā, ka tas ir laika jautājums, 
jo interese par ēkām tomēr esot 
un ar laiku ēkas atradīs saimnie-
ku, tiks sakārtotas, un vide Viš-
ķos būs vēl labāka. 

 Teksts, foto: Inese Minova

tŪrisma piedāvājums skolēniem augŠdaugavas novadā

Skolēnu iemīļotākās dienas 
gadā ir tās, kurās klase dodas 
izbraukumā. Ekskursijas ne 
tikai saliedē kolektīvu, bet arī 
dažādo mācību procesu un 
noteiktu izglītības satura tēmu 
ļauj apgūt neikdienišķos aps-
tākļos – dabā, muzejā, kultūras 
vai vēstures objektā, palīdzot 
izrauties no saspringtās mācī-
bu vides.

Augšdaugavas novada 
pašvaldības tūrisma aģen-
tūra “TAKA” ir apkopojusi 
Augšdaugavas novada objek-
tus, kas ar prieku gaida ciemos 

skolēnu grupas. Izveidotajā in-
formatīvajā materiālā atroda-
mas idejas gan jaunu prasmju 
apgūšanai, gan kultūrvēstures 
un dabas izzināšanai, amatnie-
ki un apskates saimniecības, 
izklaides un aktīvās atpūtas 
iespējas, ekskursijas un vietējo 
gardumu degustācijas. Plāno-
jot savu ekskursijas maršru-
tu, šos objektus iespējams ērti 
kombinēt gan savā starpā, gan 
ar kaimiņu novadu objektiem. 
Augšdaugavas novads arvien 
iedvesmo ar savu īpašo no-
skaņu, unikālo dabu un cilvē-

kiem. Smelies idejas un dodies 
aizraujošā piedzīvojumā!

Plašāka informācija par 
apskates objektiem un citiem 
tūrisma piedāvājumiem, zva-
not uz tālruni: +371 65476748, 
+371 29431360 vai rakstot uz 
e-pastu taka@dnd.lv, kā arī 
mājaslapā www.visitdaugav-
pils.lv 

Augšdaugavas novada 
pašvaldības tūrisma aģentūra 

„TAKA”

►►► no 13.lpp.
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novada gastronomiskais piedāvājums iZstādē “riga Food 2021”
No 9. līdz 11. septembrim 

Rīgā norisinājās 26. Starptau-
tiskā “Riga Food 2021” pārti-
kas tirgum veltīta izstāde, kur 
notika arī tūrisma tirdziņš. 
Augšdaugavas novada paš-
valdības aģentūra “TAKA” 
prezentēja Augšdaugavas 
novada kulināro tūrismu un 
plašās atpūtas iespējas. Ap-
meklētāju uzmanībai tika 
piedāvāti dažādi kulinārie 
maršruti Augšdaugavas no-
vadā – “Pie seno amatu meis-
tariem”, “Dviete gardēžiem”, 
“Ābolu garšas ceļš”, “Pusdie-
nas pie turīgajiem vecticībnie-
kiem” un citi piedāvājumi.

“Riga Food 2021” ir vadošā 
izcilas kvalitātes pārtikas pro-
duktu un dzērienu, jaunāko 
tehnoloģiju un iepakojuma, 
sabiedriskās ēdināšanas un 
viesnīcu aprīkojuma nozares 
izstāde Baltijas valstīs.

Ar Augšdaugavas novada 
domes atbalstu savu daudz-
veidīgo pakalpojumu klāstu, 
tūrisma un kulināro piedāvā-
jumu izstādē prezentēja at-
pūtas komplekss “Lielbornes 
muiža”, ekoproduktu ražotājs 
“Lauksaimnieka gardumi” un 
stiprā alkoholiskā dzēriena ra-
žotne “Kazanova Moonshine”, 
kuri piedāvā arī aizraujošas 

ekskursijas tūristu grupām.
Izstāde noritēja veiksmīgi, 

tika iegūti jauni kontakti un 
sadarbības partneri, apmaiņa 
ar tūrisma materiāliem.

Īpaša pateicība tiek izteikta 
Dvietes “Apsītēm”, kuri snie-
dza iespēju cienāt izstādes da-
lībniekus ar gardām Dvietes 
vīnogām, Z/S “Sēlija” par vīna 
degustāciju un kompleksam 
Silene Resort & SPA par Šma-
kovkas dzēriena degustāciju.

 Augšdaugavas novada 
pašvaldības aģentūra “TAKA”

slutiŠĶu sādŽā uZ senas ābeles 
atrod retu sēŅu sugu

A u g š d a u -
gavas novada 
Slutišķu sādžā 
uz senas ābeles 
atrasta visā Ei-
ropā reta sēņu 
suga – ābeļu 
sarkodonci ja 
(zinātniskais 
n o s a u k u m s 
S a r c o d o n t i a 
crocea), kas 
Latvijā reģis-
trēta tikai ne-
daudz vairāk 
kā 10 vietās. 
Novada Dabas 
resursu no-
daļas vadītāja 
Jolanta Bāra, 
kura konsta-
tēja un atpazi-
na reto sugu, 
saņēma ziņu arī no Subates 
pilsētas par citu šīs sēnes atra-
dumu.

Laika apstākļi šobrīd ir lab-
vēlīgi retās sēnes augšanai, 
un varbūt vēl kādā vecā ābeļ-
dārzā šo retumu arī iespējams 
atrast. Lūdzam ziņot par to, 
sūtot attēlu un informāciju 
biedrībai uz e-pastu: mikolo-
gu.biedriba@inbox.lv vai arī 
ziņojot vietnē dabasdati.lv vai 
Facebook grupā “Latvijas Mi-
kologu biedrība un draugi”.

Latvijas Mikologu biedrī-
ba šo reto sugu bija izvēlējusi 
par Gada sēni 2019, lai papil-
dinātu pētnieku zināšanas par 
sēnes izplatību Latvijā, un reto 
sēņu sugu aizsardzībā iesaistī-
tu arī dārzkopjus, vecu ābeļu 
dārzu īpašniekus, iespējams, 
pasargājot no nociršanas kā-
dus vecus augļu kokus. Ābe-
ļu sarkodoncija ir reģistrēta 
daudzās Eiropas valstīs, taču 
visur sastopama ļoti reti. Tā ir 
ierakstīta Sarkanajā grāmatā 
Apvienotajā Karalistē, Vāci-
jā, Dānijā, Nīderlandē, Polijā, 

Zviedrijā, Šveicē, Somijā un 
Igaunijā. Latvijā tiek atrasta 
regulāri, bet samērā reti. Visā 
Eiropā kļūst reta, jo, intensīvi 
saimniekojot, netiek saglabā-
tas vecās ābeles.

Tā ir samērā viegli atpazīs-
tama sēne, kas aug uz vecām 
ābelēm, daudz retāk - uz ci-
tiem augļu kokiem. Ļoti stipri 
smaržo pēc ananāsiem vai anī-
sa/lakricas.

Augļķermenis ir klājenisks, 
diezgan biezs, vaskveidīgas 
konsistences. Mala ir šķied-
raina, balta vai dzeltenīga, 
vēlāk brūngana. Adatiņas ir 
3 - 15 mm garas, īlenveidīgas, 
pie pamatnes saaugušas kopā, 
šķērsgriezumā apaļas, retāk 
- saplacinātas. Augļķermeņa 
pamatne ir graudaina, sērdzel-
tena vai dzeltenīga.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Latvijas Mikologu 

biedrības publikāciju.
 Autors: Jolanta Bāra

medumu pagasta eZerā 
atklāj latvijai jaunu Ūdensaugu sugu

Latvijas Nacionālā dabas 
muzeja vecākā botāniķe Laura 
Grīnberga, pētot Latvijas – Lie-
tuvas pierobežas ezerus kopā 
ar kolēģiem no LU Bioloģijas 
institūta Hidrobioloģijas labo-
ratorijas, atradusi Latvijai jau-
nu ūdensaugu sugu – Caldesia 
parnassifolia (L.) Parl.

Caldesia parnassifolia ir cir-
veņu dzimtas suga, kas sasto-
pama seklos ezeros un dīķos, 
purvainās vietās. Lai gan tai ir 
plašs izplatības areāls – sasto-
pama Āfrikā, Āzijā, Austrāli-
jā un Eiropā, reģionos, kur ir 
veikti pētījumi par tās izplatī-
bu (Eiropā un Ziemeļāfrikā), tā 
tiek uzskatīta par apdraudētu.

L. Grīnberga par atradumu 
stāsta: „Eiropā šī suga ir reta 
un īpaši aizsargājama, iekļauta 
Biotopu direktīvas un Bernes 
konvencijas īpaši aizsargāja-
mo sugu sarakstos. Suga tiek 
uzskatīta par izzudušu Austri-
jā, Bulgārijā, Horvātijā, Serbijā, 
Slovēnijā un Šveicē, kritiski 

apdraudēta Polijā. Lietuvas 
dienvidu daļā līdz 2015. ga-
dam bija zināmas trīs šīs sugas 
atradnes, par vienu no tām ir 
ziņas kopš 19. gs. sākuma, div-
reiz suga atrasta 20. gs. vidū. 
Ezerā netālu no Baltkrievijas 
un arī Latvijas robežas 2015. 
gadā Lietuvas botāniķe Zofi ja 
Sinkevičiene konstatēja jaunu 
Caldesia parnassifolia atradni, 
kas līdz šim bija tālākais zie-
meļu punkts sugas izplatības 
areālā.”

Latvijā Caldesia parnassifo-
lia 2021. gada augustā atrasta 
aizsargājamo ainavu apvidū 
„Augšzeme”, Latvijas – Lietu-
vas robežezerā Medumu pa-
gastā. Tā auga aizaugušā ezera 
piekrastē, aptuveni  viena met-
ra dziļumā.

Caldesia parnassifolia (L.) 
Parl. Foto – L. Grīnberga

Avots: Latvijas Nacionālais 
dabas muzejs

 

senioru sadZiedāŠanās svētki CēsĪs
Saule mijās ar lietu un vēju, 

bet Latvijas dziedošo senioru 
balsis nebeidza skanēt 22. au-
gustā Cēsu parka estrādē. 45 
senioru vokālie ansambļi iz-
dziedāja savas mīļākās dzies-
mas un Kurzemes, Latgales, 
Rīgas, Vidzemes, Zemgales re-
ģionu kopdziesmas. Augšdau-
gavas novadu Vislatvijas 3. 
Senioru vokālo ansambļu sa-
dziedāšanās svētkos „Dziedot 
dzimu, dziedot augu!” pārstā-
vēja Bebrenes pagasta senioru 
vokālais ansamblis „Sarma” 
un tā vadītāja Rita Kalvāne. 
Pasākuma izskaņā Jāņa Nor-
viļa dziesma „Daugav’s abas 
malas…” apvienoja visus svēt-
ku dalībniekus, kuriem bija 
dota iespēja satikties, dalīties 
pieredzē un sadziedāties. Lat-

vijas Pensionāru federācijas 
organizētie svētki bija izdevu-
šies. Paldies Bebrenes pagasta 
pārvaldei un Ilūkstes novada 
pensionāru biedrībai par at-
balstu.

 Senioru vokālais ansamblis 
„Sarma”
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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

P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A

p u b l i s k ā  a p s p r i e Š a n a

No šī gada 25. augusta Augšdaugavas novada iedzīvotāju 
ģimenēs dzimuši 8 bērniņi - 4 meitenes un 4 puikas.

Septembrī Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
un baznīcās laulību noslēguši 16 pāri, no tiem 9 pāros – 

Augšdaugavas novada iedzīvotāji.

Biķernieku pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sa-
svērušos, vecu, bojātu, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un pagasta 
kapsētas kapu kopiņas, koku nozāģēšanu.

Publiskā apspriešana Krivošejevas kapsētā – 20. oktobrī plkst. 09.00-10.00.
Publiskā apspriešana Krasnoje kapsētā – 21. oktobrī plkst. 09.00-10.00.
Atbildīgā par kapu apsaimniekošanu Tatjana Aleksejeva. Tālr. 22444663
Publiskā apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 11. oktobra līdz 1. novembrim.
Lūgums Biķernieku pagasta iedzīvotājiem  noteiktajā publiskās apspriešanas lai-

kā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus 
rakstiski vai ierodoties personīgi Biķernieku pagasta pārvaldē. Tālrunis 65471503.

•Ilūkstes pilsētas adminis-
trācijas ēkā: Brīvības ielā 7, 
Ilūkstē, Augšdaugavas nova-
dā, pašvaldības darba laikā;

•Augšdaugavas novada 
centrālās administrācijas ēkā: 
Rīgas iela 2, Daugavpils, paš-
valdības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus 
var iesniegt līdz 26.10.2021.:

1) iesniedzot klātienē 
Augšdaugavas novada pašval-
dības Ilūkstes pilsētas adminis-
trācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, 
LV-5447 ) un Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrāla-
jā administrācijā (Rīgas iela 2, 
Daugavpils, LV-5401)

2) elektroniski parakstītu ie-
sniegumu nosūtot uz e-pastu 
administracija@ilukste.lv;

3) vietnē www.geolatvija.lv 
publiskās apspriešanas sadaļā 
saitē “ Iesniegt priekšlikumu”.

Saskaņā ar Augšdaugavas 
novada domes 2021. gada 16. 
septembra lēmumu Nr.137 
(protokols Nr.8.,17.&) publis-
kajai apspriešanai un institū-
ciju atzinumu saņemšanai tiek 
nodota lokālplānojuma nekus-
tamajam īpašumam Zemnieku 
iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas 
novads redakcija.

Lokālplānojuma publiskās 
apspriešanas laiks: no 2021. 
gada 28. septembra līdz 2021. 
gada 26. oktobrim. Publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 
attālināti 2021. gada 20. oktob-
rī plkst. 17.00. ZOOM platfor-
mā, piekļuves adrese : https://
ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija 
pieejama Augšdaugavas no-
vada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.augsdaugavasnovads.
lv sadaļā “attīstība/attīstī-
bas plānošana/lokālplānoju-
mi”, portālā www.geolatvija.
lv - https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_21206.

Ar lokālplānojuma redakci-
jas materiāliem izdrukas veidā 
(klātienē) iespējams iepazīties:

paZiŅojums par lokālplānojuma 
publisko apsprieŠanu

 Naujenes pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par 3 
(trīs) bērzu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4474 008 0170, Spruktu kapu teritorijā un par 4 (četru) priežu ciršanu, kas 
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 002 0321, Krivānu 
kapu teritorijā. 
 Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 21.09.2021. līdz 11.10.2021. 
Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā publiskās apspriešanas laikā iesniegt savus 
priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski vai pēc iepriekšēja pieraksta, iero-
doties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenē, Nauje-
nes pag., Augšdaugavas nov. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz tālruni 
65476842, (kontaktpersona Ē.Karņicka).
Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, 
uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.


