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NOTEIKTI ZIEMASSVĒTKU ATKLĀTŅU KONKURSA UZVARĒTĀJI 

Turpinot iepriekš uzsāktu tradīciju, 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes Informācijas un sabiedrisko 
attiecību nodaļa rīkoja Ziemassvētku 
atklātņu konkursu, aicinot Medumu 
speciālās pamatskolas audzēkņus vei-
dot zīmējumus svētku noskaņās. Sko-
lēniem tika piedāvātas četras tēmas: 
Priecīgus Ziemassvētkus, Klusais svēt-
vakars, Ziemassvētku eņģelis un Cie-
mos pie Ziemassvētku vecīša.

Pēc konkursa nolikuma konkursan-
tiem tika dots uzdevums uz A4 for-
māta lapas veidot vizuālās mākslas 
darbus jebkurā tehnikā – tas varēja būt 
zīmējums, gleznojums, grafi ka vai citā 
tehnikā veidots darbs. Konkursam tika 
iesniegti 20 darbi, no kuriem žūrijas 
komisija izvēlētās trīs labākos, kas tiks 
izmantoti svētku atklātnītēm. Jāteic, ka 
visi iesniegtie darbi bija ļoti jauki un 
radoši, tāpēc izraudzīties no tiem trīs 
labākos nebija viegli. Vērtējot darbus, 
žūrija ņēma vērā to atbilstību tēmai un 
nolikuma prasībām, kā arī izpildījuma 
kvalitāti un oriģinalitāti.

Ziemassvētku apsveikumiem tika iz-

raudzīti trīs darbi – arodklases audzēk-
nes Violetas Mamedovas darbs “Zie-
massvētku nakts”,  2. klases skolnieces 
Vasilisas Koncevajas darbs “Mana sap-
ņu eglīte” un 6. klases skolnieka  Iļjas 
Koncevoja darbs “Svētku prieks”.

Violetas darbiņš tiks izmantots Zie-
massvētku atklātnēm, kas tiks sūtītas 
pa pastu, Iļjas zīmējums tiks izmantots 
apsveikumam pašvaldības mājas lapā 
www.augsdaugavasnovads.lv un so-
ciālajos tīklos, savukārt Vasilisas darbs 
jau priecē izdevuma “Daugavpils No-
vada Vēstis” lasītājus.

Savu simpātiju balvu arī šogad pie-
šķīra Izglītības pārvalde, kura izvēlējās 
6. klases skolēna Dmitrija Aleksejeva 
zīmējumu ”Salavecis mežā”.

Izglītības pārvaldes vadītāja Janita 
Zarakovska atzina, ka visi bērnu dar-
bi ir ļoti radoši un rūpīgi veidoti. Viņa 
vēlēja jauniešiem pilnveidot savas 
prasmes un piedalīties konkursos arī 
turpmāk.

Jau otru gadu savu simpātiju balvu 
piešķīra arī Informācijas un sabiedris-
ko attiecību nodaļa, kura izvēlējās 5. 

klases skolēna Markusa Valaiņa darbu 
“Ziemassvētki mūsmājās”.

Katrs konkursa dalībnieks saņēma 
Pateicību un saldu dāvanu. Mēs patei-
camies ikvienam bērnam par ieguldīto 
darbu un rūpību, kā arī skolotājai Vik-

torijai Celminskai – par profesionalitāti 
un palīdzību.

Visus bērnu zīmējumus var aplūkot 
pašvaldības mājas lapā sadaļā Fotoga-
lerija. 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2021. gada 16. decembriswww . a u g s d a u g a v a s n o v a d s . l v2

 ZIEMASSVĒTKU NOSKAŅA AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ
17. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku eglītes iedegšana kopā ar rūķīšiem Dvietes KN pagalmā;
18. decembrī plkst. 10.00-12.00 un 15.00-17.00 Naujenes briedis Nūdolfs un panda Sandra svin Ziemassvētkus! jeb Jaungada saldumu paciņu 

izdalīšana Naujenes pagasta pirmsskolas bērniem pie Naujenes kultūras centra;
18. decembrī plkst. 16.30 Ilūkstes PII bērniem Ziemassvētku saldumu paciņu pasniegšana Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā;
19. decembrī plkst. 9.30 jauktā kora “Latgale” uzstāšanās 4. Adventes dievkalpojumā Līksnas baznīcā;
Līdz 20. decembrim konkurss “Mans Adventes vainags” Naujenes KC Facebook lapā;
Līdz 20. decembrim tiešsaistes akcija “Adventes vainagu parāde” Naujene TB Bērnu nodaļā;
21. decembrī plkst. 10.00 “Ziemassvētku lasījumi” pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Zoom platformā Kalkūnes pagasta bibliotēkā;
21. decembrī plkst. 15.00-17.00 radošā darbnīca “Ziemassvētku rotājumu izgatavošana” Nīcgales TB ZOOM platformā;
21. decembrī  plkst. 15.30 Egles iedegšana ,,Radīsim svētku sajūtu” pie Nīcgales TN;
22. decembrī Saldumu Salas Zaķis dodas pie pirmsskolas vecuma bērniem Bebrenes pagastā;
Līdz 22. decembrim konkurss “Skaistākais adventes vainags” Nīcgales TB, Facebook vietnē;
Līdz 22. decembrim plkst. 07.00-08.00 un 16.00-17.00 Ziemassvētku melodiju atskaņošana no rītiem un vakaros pretī Sventes Tautas namam;
23. decembrī plkst. 13.00 Uzbursim Ziemassvētkus ar šefpavāru Haraldu Saušu (pirmsskolas bērniem) 
                         Ziemassvētku egles iedegšana Kalupes pagasta pārvaldes ēkas teritorijā;
24.-26. decembrī Ziemassvētku apsveikums bērniem Tabores pagasta teritorijā;
25. decembrī no plkst.15.00 gaismas instalācija “Iekar savu eņģeli kokā” Bebrenes muižas parkā;
25. decembrī plkst. 17.00 svinīgā eglītes iedegšana Bērzu parkā pie Biķernieku KN;
26. decembrī Ziemassvētku vecīša ceļojums - brauciens pie Līksnas pagasta bērniem Līksnas pagasta teritorijā;
27. decembrī saldo dāvanu dalīšana pirmsskolas vecuma bērniem “Salatēvs ciemojās…” Eglaines kultūras namā;
Līdz 28. decembrim Jaungada saldo dāvanu dāvināšana Maļinovas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem Maļinovas SN; 
28.-29. decembrī Ziemassvētku busiņš ciemos pie bērniem Laucesas pagasta teritorijā;
29. decembrī konkursa “Rotā māju Ziemassvētkiem” noslēgums Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā;
Līdz 29. decembrim konkurss “Naujene, iemirdzies svētkos!” Naujenes pagastā;
Līdz 31. decembrim E-viktorīna “Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām!“ (tautas ticējumi, paražas, mīklas) 
                                      Naujenes TB Bērnu nodaļā, tiešsaistē;
30. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku atskaites koncerts - atpūtas vakars (tikai vakcinētajiem deju kluba dalībniekiem) 
                        Tabores sabiedriskajā centrā; 
Līdz 31. decembrim svētku noformējuma konkurss “Ziemassvētki manā pagalmā 2021” Līksnas pagasta teritorijā;
Līdz 14. janvārim bērnu zīmējumu konkurss “Ziemassvētku eglīte” Maļinovas pagasta SN logos (Facebook vietnē).

IZSTĀDES DECEMBRĪ
Izstāde “Nāk Ziemassvētku miers” Sventes pagasta bibliotēkas logos;
Jeļenas Ondzules gleznu izstāde “Gadalaiki” Vecsalienas muižas pilī;
Laucesas Kultūras nama logos ienāk Ziemassvētki (gaismas instalācija);
Līdz 23. decembrim izstāde ”Pa gaismas ceļu Ziemassvētki nāk…” Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā; 
Ziemassvētki Naujenes KC logos;
Līdz 22. decembrim plkst. 10.00 – 12.00 izstāde “Klusā laika noskaņas”, Eglaines kultūras nams;
31. decembrim bērnu zīmējumu izstāde “Ziemassvētki manās mājās” Nīcgales TB, Facebook vietnē;
Līdz 29. decembrim fotoizstāde “Mans Adventes vainags vai dekora elements” Facebook vietnē, Biķernieku pagasta bibliotēka;
Līdz 26. decembrim izstāde “Ieklausies brīnumā”. Literatūras izstāde, viss par Ziemassvētkiem, Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, 

bibliotēkas Facebook vietnē;
Literatūras izstāde ”Ziemassvētki” Pilskalnes pagasta bibliotēkā;
20.-29. decembrī plkst. 9.00-11.00 un 16.00-17.00 Ziemassvētku dekoru izstāde Sventes Tautas nama foajē;
20.-31. decembrī fotoizstāde “Ziemas pasaka” Facebook grupā, Biķernieku pagasta pārvalde;
20.-31.decembrī fotoizstāde ,,Adventes vainags manā mājā” Kalupes pagasta pārvaldes ēkas skatlogos un Facebook vietnē;
23.-31. decembrī gaismas instalācija “Nakts iesviež zvaigžņu starus logā” Bebrenes dzirnavu logos;
27.-31. decembrī Nīcgales pagasta iedzīvotāju vēlējumi jaunajam 2022. gadam Nīcgales TB Facebook vietnē;
Adventes kalendārs Līksnas pagasta kultūras nama un bibliotēkas Facebook profi los;
Adventa laika un Ziemassvētku noformējums Novada KC “Vārpa” skatlogā; 
Izstāde “Ziemassvētku zābaciņi” Bebrenes pagasta bibliotēkā; 
Senlaicīgo eglīšu mantiņu izstāde “Vai, eglīte, Tu atceries?” Bebrenes kultūras nama skatlogos;
Izstāde logos “Ziemassvētku noskaņa laika griežos” SC “Laucesa;
Bērnu zīmējumu izstāde „Ziemas burvības …” Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka skatlogos;
Izstāde “Ziemassvētki agrāk un tagad” Līksnas pagasta kultūras namā;
Labo domu kalendārs Nīcgales TB Facebook vietnē.
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DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

A U G Š D A U G A V A S  N O V A D A  P A Š V A L D Ī B A S  D O M E S  L Ē M U M I

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

 03.01.
Augšdaugavas novada pašvaldības ēka, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00 
14.00-18.00

18.01. Šēderes pagasta pārvaldes ēka 14.00-16.00
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Aivars Rasčevskis

17.01. 
Augšdaugavas novada pašvaldības ēka, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00 
14.00-18.00

Vitālijs Aizbalts
04.01. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-16.30

18.01. Eglaines pagasta pārvalde 14.00-16.30
Maigurs Krievāns
04.01. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 09.00-13.00

Jānis Belkovskis
10.01. Višķu pagasta pārvalde 14.00-17.00

24.01. Dubnas pagasta pārvalde 10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs

06.01. Tiešsaistes Zoom platformā 15.30-17.00

13.01. Sventes pagasta pārvalde 15.30-16.30

20.01. Tiešsaistes Zoom platformā 15.30-17.00

27.01. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-16.30

Pāvils Kveders

25.01. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00
Reinis Līcis

11.01. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 16.30-17.30

25.01. Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 16.30-17.30

Aleksejs Mackevičs

10.01. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-19.00

17.01. Biķernieku pagasta pārvalde 15.30-16.30

24.01. Maļinovas pagasta pārvalde 15.30-16.30

31.01. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-19.00

Dainis Millers
19.01. Tiešsaistes Zoom platformā 10.00-12.00

Gunta Okmane

11.01. Subates kultūras nams 13.00-15.00

Dzintars Pabērzs
10.01. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00

24.01. Tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00
Deniss Sarafaņuks
 19.01. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

 26.01. Tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
11.01. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-17.00

25.01. Tiešsaistes Zoom platformā 16.00-17.00

Regīna Tamane

11.01. Sventes pagasta pārvalde 14.00-16.00

18.01. Laucesas pagasta pārvalde Mirnija ciemā 14.00-16.00

CIENĪJAMIE IEDZĪVOTĀJI!
Augšdaugavas novada deputāti pieņem iedzīvo-

tājus gan klātienē, gan Zoom platformā. Mājaslapu 
piekļuvei Zoom platformā meklējiet: 
augsdaugavasnovads.lv

2021. gada 25. novembra sēdē pieņemti 20 lēmumi:
 Nolēma apstiprināt Ilūkstes novada Ilgtspējīgas enerģēti-

kas un klimata rīcības plānu līdz 2030. gadam.
 Izveidoja Augšdaugavas novada pašvaldības apbalvoša-

nas komisiju un apstiprināja nolikumu.
 Reorganizēja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 

pārraudzībā esošo pašvaldības aģentūru “TAKA”, pārveido-
jot to par pašvaldības iestādi “Augšdaugavas novada pašval-
dības iestāde ”TAKA,,”.
 Nolēma uzsākt projekta “Materiāltehniskās bāzes uzla-

bošana zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes pa-

augstināšanai Augšdaugavas novadā” realizāciju.
 Atbalstīja projektu “Kukaiņu apputeksnētāju skaita sa-

mazināšanās novēršana Baltijas valstīs, mazinot antropogēno 
ainavas izmaiņu ietekmi /LIFE BEEscapes” iesniegšanai Ei-
ropas Savienības LIFE programmā.
 Atbalstīja projekta “Par apgaismojuma tīklu būvdarbiem 

Pļavas ielas, Ziedu ielas un Alejas ielas posmā Kraujas ciemā, 
Naujenes pagastā” ieceres īstenošanu un atļāva Naujenes pa-
gasta pārvaldei slēgt līgumu.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2019. gada l7. ok-

tobra lēmumu Nr.1767 “Par Špoģu vidusskolas Eiropas Sa-
vienības Erasmus+ programmas projekta Nr.2019-1-LV01-
KA101-060123 “Mūsdienu izglītības īpatnības pirmskolā, 
sākumskolā un pamatskolā” atbalstīšanu”, un apstiprināja 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. 

gada 28. oktobra lēmumu Nr.215 “Par investīciju projekta ie-
ceri “Špoģu vidusskolas materiāltehniskās bāzes uzlabošana 
mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas izglītības nodroši-
nāšanai” un izteica 2. un 5. punktu jaunā redakcijā. 
 Nolēma veikt Valsts kasē aizņēmumu pašvaldības inves-

tīciju projekta “Špoģu vidusskolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas izglītī-
bas nodrošināšanai” īstenošanai 129 476,08 euro apmērā. 
 Piešķīra fi nansējuma piemaksu Augšdaugavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacī-
jumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināša-
nu Covid-19 pandēmijas laikā.
 Nolēma dzēst nodokļu maksātājiem - juridiskām un fi -

ziskām personām - pārmaksātās nekustamā īpašuma nodok-
ļu summas.
 Palielināja SIA ”Ornaments,, pamatkapitālu un apstip-

rināja pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtus 
jaunā redakcijā.
 Nolēma noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu 

Augšdaugavas novada Sventes un Skrudalienas  pagasta te-
ritorijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Atkritumu ap-
saimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizāci-
ja”, nosakot līguma spēkā stāšanas brīdi – 2022. gada 01. jan-
vāris, un darbības termiņu – 3 gadi no līguma spēkā stāšanas 
brīža un noteica maksu par Sventes un Skrudalienas pagasta 
teritorijā radīto sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
šķirošanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, sākot ar 2022. gada 
01. janvāri – 6,67 euro par 1m3 atkritumu bez pievienotās vēr-
tības nodokļa, ja 1m3 atkritumu svars sastāda 130 kg.
 Nolēma iekļaut Augšdaugavas novada pašvaldības ielu 

reģistrā 2 ielas Vaboles pagasta teritorijā un iesniegt reģistrā-
cijai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijai Valsts 
ceļi”. 
 Piekrita iegādāties Augšdaugavas novada pašvaldī-

bas īpašumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 
005 0010 daļas aptuveni 0,85 ha platībā un 1.40 ha platībā, 
kuras paredzēts izmantot pašvaldības autonomās funkcijas 
īstenošanai.
 Apstiprināja nekustāmā īpašuma ar kadastra numu-

ru 4444 004 0049, kurš atrodas “Vītoli”, Bebrenes pagastā, 
Augšdaugavas novadā, nosacīto cenu 4205,00 euro un notei-
ca, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu 
cenu. 
 Apstiprināja nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 

4480 008 0424, kurš atrodas Pilskalnes pagastā, Augšdauga-
vas novadā, nosacīto cenu 28790,00 euro un noteica, ka īpašu-
ma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus koku cir-

šanai Salienas un Vecsalienas pagasta teritorijā.
2021. gada 30. novembra ārkārtas sēdē pieņemts 1 lē-

mums:
 Pieprasīja Latvijas Republikas Ministru kabinetam izslu-

dināt ārkārtējo situāciju Augšdaugavas novada pašvaldības 
Naujenes, Maļinovas un Līksnas pagastā sakarā ar būtisku 
apdraudējumu cilvēku veselībai, vides un saimnieciskās 
darbības drošībai, pašvaldības infrastruktūrai, ko rada no Sa-
biedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” dūņu 
laukiem ”Križi” vidē noplūdušās dūņas.

2021. gada 9. decembra sēdē pieņemti 24 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Par augstas detalizācijas 

topogrāfi skās informācijas aprites kārtību Augšdaugavas no-
vadā”, “Par Augšdaugavas novada pašvaldībai piederošas 
dzīvojamās telpas izīrēšanu” un “Par Augšdaugavas novada 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 
 Izdeva noteikumus “Kārtība, kādā notiek nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process Augšdaugavas novada paš-
valdībā” un “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacīju-
miem un apstiprināšanu”.
 Izdeva Augšdaugavas novada bāriņtiesas nolikumu.
 Izdeva saistošos noteikumus “Par sociālajiem pakalpoju-

miem Augšdaugavas novada pašvaldībā” un “Par atbalstu 
mazaizsargātajām personām”.
 Nolēma turpināt Augšdaugavas novada pašvaldības da-

lību Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla darbībā.
 Apstiprināja ESF projekta “Profesionālā sociālā darba at-

tīstība pašvaldībās Nr.9.2.1.1/15/I/001 aktivitāte “Ģimenes 
asistenta pakalpojuma aprobācija”” īstenošanas ieņēmumu 
un izdevumi tāmi.
 Apstiprināja projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/005 “Deinstitu-

cionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īsteno-
šanas ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija 

lēmumu Nr.830 “Par 5.5.1. specifi skā atbalsta mērķa projekta 
Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ieņēmumu un iz-
devumu tāmes apstiprināšanu” un apstiprināja sadarbības 
projekta “Rīteiropas vērtības” ieņēmumu un izdevumu tāmi 
Augšdaugavas novada pašvaldības daļai jaunā redakcijā.
 Nolēma izdot pašvaldības bezmaksas informatīvo izde-

vumu ar nosaukumu “Augšdaugavas Novada Vēstis”, kur 
tiks publicēta informācija par  Augšdaugavas novada pašval-
dības funkciju izpildi, normatīvajos dokumentos paredzēta 
informācija, kā arī cita aktuālā informācija.
 Atbalstīja ieceri izbūvēt mākslīgā seguma 3x3 basket-

bola laukumu Bebrenē, kur būvdarbu izmaksas, saskaņā 
ar Ilūkstes pilsētas administrācijas veikto iepirkumu, ir 42 
773,50 euro.
 Nolēma līdz 2021. gada 31. decembrim reorganizēt paš-

valdības iestādi “Ilūkstes kultūras un mākslas centrs” un iz-
veidot Augšdaugavas novada pašvaldības iestādes “Ilūkstes 
pilsētas administrācija” struktūrvienību “Ilūkstes kultūras un 
mākslas centrs”.
 Nolēma reorganizēt ar 2021. gada 31. decembri Augšdau-

gavas novada pašvaldības Ilūkstes pirmsskolas izglītības 
iestādi “Zvaniņš” un izveidoja Ilūkstes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zvaniņš” reorganizācijas komisiju.
 Akceptēja paredzēto darbību - ieguves darbu turpināša-

na un pabeigšana smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” 
iecirknī „Griguliņi – Kaupišķi 5”, Tabores pagasts, Augšdau-
gavas novads un atļāva SIA „Inerto materiālu serviss” uzsākt 
paredzēto darbību.
 Ierosināja SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidl-

atgales starppašvaldību organizācija” pamatkapitāla palieli-
nāšanu.
 Nolēma pārdot nekustamo īpašumu ar kadastra numu-

ru 4468 006 0479, kas atrodas “437”, Ļūbaste 1, Līksnas pagas-
tā, Augšdaugavas novadā.
 Izbeidza no 2011. gada 31. decembra zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības Nadeždai Kozirevai un Irinai Siņicinai uz 
lietošanā piešķirto zemes vienību “Zeltenītes” ar kadastra 
apzīmējumu 4474 002 0400, kas atrodas Naujenes pagastā, 
Augšdaugavas novadā.
 Iedalīja Vaboles pagasta pārvaldei no  pašvaldības  ceļu 

fonda 1500,00 euro ceļu ikdienas uzturēšanai.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2020. gada 23. jūlija 

lēmumu Nr.2327 “Par projekta “Daugavpils novada un Zara-
su rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, 
kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mū-
žam jauns”) uzsākšanu” un izteica ieņēmumu un izdevumu 
tāmi jaunā redakcijā. 
 Lūdza Latvijas Republikas Zemkopības ministriju iniciēt 

likuma projekta „Par valsts meža zemes ar kadastra apzīmē-
jumiem 4468 006 0510, 4468 006 0511 nodošanu bez atlīdzības 
Augšdaugavas novada pašvaldībai” iesniegšanu Saeimas 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas ko-
misijai Augšdaugavas novada industriālā parka izveidei, kas 
sekmētu pašvaldības un Latgales reģiona integrētu attīstību 
un ekonomisko izaugsmi.
 Nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādi Augšdaugavas 

novada Līksnas pagasta zemes vienībām ar kadastra apzīmē-
jumiem 4468 006 0510 un  4468 006 0511, lai grozītu Daugav-
pils novada teritorijas plānojumu un apstiprināja lokālplāno-
juma darba uzdevumu.
 2021. gada 13. decembra ārkārtas sēdē pieņemti 2 lēmu-

mi:
 Atbalstīja projekta “Daugavpils būvniecības tehnikuma 

izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” mācību 
korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugsti-
nāšana“ un projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes “Zva-
niņš” fi liāles Bebrenē energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”  iesniegšanu  Darbības programmas "Izaugsme 
un nodarbinātība" 4.2.2. specifi skā atbalsta mērķa "Atbilsto-
ši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energo-
resursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifi skā 
atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās 
attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes pa-
augstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situā-
cijas uzlabošanai" piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā. 

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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 VUGD ATGĀDINA: ATRASTIES UZ ŪDENSTILPJU LEDUS IR BĪSTAMI
Laikā, kad uz ūdenstilpēm vei-

dojas ledus kārta, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD) aicina būt piesardzīgiem! 
Neraugoties uz sniega segu, ledus 
joprojām ir plāns, tādēļ atrasties 
uz ūdenstilpju ledus ir bīstami!  Ik 
gadu ziemā vairāk nekā desmit 
cilvēku ielūzt ledū un noslīkst. 

Jāatceras, ka ledus kārta uz 
ūdenstilpēm neveidojas vienmē-
rīgi. Tā ir biezāka pie krastiem, bet 
ūdenstilpes vidū var būt plāna, 
tomēr cilvēkiem nereti veidojas 
maldīgs priekšstats, ka ledus ir 
izturīgs. 

Ko darīt, ja tomēr esi ielūzis 
ledū:
• saglabā mieru!
• turi galvu virs ūdens – var gal-

vu mazliet atmest atpakaļ;
• nevajag haotiski kustēties, zau-

dējot spēkus. Tā vietā vienmērīgi 
kustini kājas, it kā griežot velosi-
pēda pedāļus;
• elpo pēc iespējas lēnāk un dzi-

ļāk;
• ja iespējams, sauc palīgā;
• ja soma vai smags mētelis velk 

uz leju, mēģini no tiem atbrīvoties;

• pagriezies ar seju uz to pusi, no 
kuras atnāci un noliec rokas uz 
ledus. Izstiept rokas pēc iespējas 
tālāk;
• mēģini uzgulties uz ledus ma-

las ar krūtīm un izstumt sevi no 
ūdens;
• izkļūstot no ūdens, nevajag uz-

reiz celties kājās! Labāk ritināties 
prom no bīstamās vietas vai rāpot 
uz krastu pa to pašu ceļu, pa kuru 
atnāci;
• tiekot krastā, neapstājies, bet 

turpini kustību un pēc iespējas 
ātrāk doties uz tuvāko silto vietu!

Lai sekmīgi izkļūtu no 
ledus, makšķerniekiem ieteicams 
ņemt līdzi dažādus palīglīdzekļus 
– ledus irbuļus vai āķus, ar kuru 
palīdzību var ieķerties ledū un tā-
dējādi izvilkt sevi ārā. Labs risinā-
jums ir pilns makšķerēšanas tērps, 
kuram ir peldfunkcija vai glābša-
nas veste, kas ļaus pēc ielūšanas 
ledū peldēt pa ūdens virsu.

Ko darīt, ja Jūs redzat, ka cil-
vēks ir ielūzis:
• jāzvana 112! Jānosauc dispeče-

ram adrese vai jāizskaidro, kā no-
kļūt līdz notikuma vietai. Jāatbild 

uz visiem dispečera jautājumiem;
• lai palīdzētu, ielūzušajam jā-

tuvojas rāpus vai guļus.  Netuvo-
joties līdz pašai ielūzuma vietai. 
Ielūzušajam apmēram no 2 – 5 
metru attāluma jāpamet aukla, 
sasieti apģērba gabali, garš koks 
vai kāds cits priekšmets. Ja glābēji 
ir vairāki, jāievēro, ka vienam no 
otra jāatrodas 2 – 3 metru attālu-
mā;
• izvelkot cietušo uz ledus vai 

pašam izkļūstot uz ledus, rāpus 
jāvirzās prom no bīstamās vietas 
līdz krastam.

VUGD aicina iedzīvotājus būt 
līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu 
veselību un dzīvību, kā arī nepa-
iet vienaldzīgi garām, ja redzat, 
ka bērni vai jaunieši slidinās pa 
nedrošo ledu – brīdiniet viņus par 
bīstamību. Savukārt, ja pamanāt, 
ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu 
no krasta vai arī, ja cilvēks ir ielū-
zis ledū, nekavējoties zvaniet 112!

 APSTIPRINĀTS ATBALSTS 
MAZAIZSARGĀTĀM PERSONĀM

Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes sēdē ap-
stiprināti saistošie noteikumi 
„Par atbalstu mazaizsargā-
tajām personām”, kas nosa-
ka kārtību, kādā pašvaldība 
sniedz materiālo atbalstu pa-
cienta iemaksas apmaksai 
mazaizsargāto personu gru-
pām dzīves kvalitātes, ve-
selības aprūpes uzlabošanai 
Augšdaugavas novada teri-
torijā. 

Saistošo noteikumu īste-
nošanai 2022. gadā būs ne-
pieciešami aptuveni 24 000 
eiro.

Atbalstu sniedz tām perso-
nām, kuras savu dzīvesvietu 
ir deklarējušas Augšdauga-
vas novada administratīvajā 
teritorijā, neizvērtējot šo per-
sonu ienākumus.

Tiesības saņemt atbalstu 
pacienta iemaksas apmaksai 
ir nestrādājošiem pensionā-
riem, kuriem ir noteikta LR 
vecuma pensija un kuriem 
nav veselības apdrošināša-

nas polises, kā arī nestrādā-
jošiem invalīdiem, kuriem 
ir noteikta LR invaliditātes 
pensija un kuriem nav vese-
lības apdrošināšanas polises.

Atbalsts pacienta iemak-
sas apmaksai ir paredzēts 
SIA “Daugavpils reģionālā 
slimnīca” stacionāra pacien-
ta iemaksu līdz četrām gultas 
dienām kompensēšanai.

Pašvaldības atbalsts sek-
mēs ģimenēs veselības ap-
rūpes kvalitāti, savlaicīgu 
medicīnisko aprūpi, uzlabos 
dzīves kvalitāti nestrādājo-
šām pensijas vecuma per-
sonām un nestrādājošām 
personām ar invaliditāti, dos 
iespēju šīm personām iegā-
dāties nepieciešamos medi-
kamentus slimību ārstēšanai 
un pamatvajadzību apmie-
rināšanu veselības aprūpes 
jomā.  

Vairāk informācijas paš-
valdības mājaslapā www.
augsdaugavasnovads.lv.

 LŪGS IZSLUDINĀT ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU TRIJOS AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAGASTOS
25. novembrī tika saņemta in-

formācija par avārijas situāciju 
dūņu laukos “Križi” Naujenes 
pagasta Kašatņikos, Augšdau-
gavas novadā. Notikuma vietā 
Valsts Vides dienesta inspektori 
konstatēja, ka vaļņa nobruku-
ma rezultātā no dūņu laukiem 
vidē nonākuši vismaz 14 000 
m3 dūņu. Būtiskākā dūņu daļa 
ir noplūdusi blakus esošajā pur-
vainā meža teritorijā. Tomēr 
piesārņojums pa grāvju sistēmu 
un pēc tam pa Stropicas upi ie-
plūdis Līksnas upē.

Jau nākamajā dienā sākās 
darbi avārijas seku novēršanai, 
kuros iesaistījās uzņēmums 
“Daugavpils ūdens”, SIA 
“VentEko”, kas specializējas 
vides sanācijas un  revitalizā-
cijas jomā, vietējais uzņēmums 
SIA ”Meliors Krauja” un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests.  

Augšdaugavas novada paš-
valdība ir izveidojusi darba 
grupu, kuras uzdevums ir ri-
sināt jautājumus par avārijas 
seku likvidāciju, tostarp apzināt 
avārijas teritorijas tuvumā dzī-
vojošos novada iedzīvotājus, lai 
viņi savlaicīgi tiktu nodrošināti 
ar dzeramo ūdeni, ko piegādā 
“Daugavpils ūdens.”    

30. novembrī Augšdauga-
vas novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē tika pieņemts 
lēmums pieprasīt Latvijas Re-
publikas Ministru kabinetam 
izsludināt ārkārtējo situāciju 
Augšdaugavas  novada pašval-
dības  Naujenes, Maļinovas un 
Līksnas pagastos sakarā ar bū-
tisku apdraudējumu cilvēku ve-
selībai, vides un saimnieciskās 
darbības drošībai, pašvaldības 
infrastruktūrai, ko rada no SIA 

“Daugavpils ūdens”  dūņu lau-
kiem “Križi” vidē noplūdušās 
dūņas. 

Šāds lēmums nepieciešams, 
lai varētu turpmāk pieprasīt 
no valsts kompensāciju sakarā 
ar avārijas radītajiem zaudēju-
miem.   

Križos atrodas 13 dūņu dīķi, 
kas izbūvēti 1981. gadā, bet eks-
pluatācijā atrodas kopš 1986. 
gada. Kopumā tajos tiek uzgla-
bāti 140 000 kubikmetru dūņu. 
SIA “Daugavpils ūdens” valdes 
locekle Jeļena Lapinska deputā-
tiem pastāstīja, ka regulāri tiek 
veiktas dūņu analīzes un kon-
statēts, ka smago metālu tajās 
nav. Kopš 2012. gada dūņas uz 
Križiem vairs netiek vestas, bet 
tiek nogādātas uz biogāzes sta-
ciju. SIA “Daugavpils ūdens” 
ir vairākkārt vērsies dažādās 
ministrijās ar lūgumu rast fi -
nansējumu esošo dūņu lauku 
sanācijai, taču līdz šim atbalsts 
nav saņemts. SIA “Daugavpils 
ūdens” pašlaik veic iepirkumu 
sanācijas plāna izstrādei, lai no-
teiktu, cik lielas investīcijas ne-
pieciešamas sanācijai. Sanācijas 
plāna izstrādei nepieciešami ap 
20 000 eiro, savukārt pati sanā-
cija varētu izmaksāt vairāk nekā 
miljonu eiro.   

Noplūdušais dūņu dīķis ir 
120 m garš, 30 m plats un 4 m 
dziļš, tajā atradās ap 14 000 ku-
bikmetru dūņu. Jau nākamajā 
dienā pēc avārijas tika uzbērts 
aizsargdambis, lai apturētu 
turpmāku dūņu noplūšanu, 
savukārt  uzņēmums SIA “Me-
liors Krauja” veica nogruvušā 
vaļņa atjaunošanu.

Avārijas vietā SIA “Daugav-
pils ūdens“ uzsāka vidē noplū-
dušo dūņu savākšanu. Darbi  

veikti gan mežā, kur atrodas 
lielākā daļa dūņu, gan pie aiz-
sprosta, kas ierīkots pie ietekas 
Stropicas upē. Tika izveidots 
piebraucamais ceļš un izcirsti 
krūmi piesārņotajā pļavā, lai va-
rētu savākt noplūdušās dūņas 
un nogādāt atpakaļ krātuvē. 

Tika apsekotas arī pārējās 
krātuves, un tiks risināts jautā-
jums par to sienu stiprināšanu, 
lai nepieļautu atkārtotu dūņu 
noplūšanu. 

Lai samazinātu piesārņoju-
ma negatīvo ietekmi uz ūdens-
tilpju ūdens kvalitāti un novēr-
stu zivju slāpšanas riskus, tika 
veikta Stropicas upes aerācija 
jeb ūdens bagātināšana ar skā-
bekli. Šie darbi veikti pirms 
Stropicas upes ietekas Līksnas 
upē. Valsts vides dienesta veik-
tie atkārtotie skābekļa mērījumi 
abās ūdenstilpēs uzrādīja, ka 
skābekļa koncentrācija upēs ir 
normas robežās.

SIA “Daugavpils ūdens” 
piegādā dzeramo ūdeni tuvu-
mā esošajam minizoo “Jurita”, 
dārzkopības biedrībai “Eglīte” 
un divām mājsaimniecībām. Pa-
gaidām sūdzības par ūdens kva-
litāti saņemtas tikai no minizoo, 

kas saviem mājdzīvniekiem 
ņem ūdeni no blakus tekošā 
grāvja, kas tagad ir piesārņots, 
savukārt iedzīvotāju sūdzības 
par ūdens kvalitāti akās nav sa-
ņemtas. Veselības inspekcija iz-
strādājusi vadlīnijas, pēc kurām 
tika ņemtas ūdens analīzes no 
tuvāko mājsaimniecību akām.   

Naujenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Miglāne atzīst, ka 
tika apzinātas tās mājsaimnie-
cības, kuru akām nepieciešams 
veikt analīzes, kā arī vasarnīcu 
ciems “Eglīte”, taču tur ziemā 
lielākoties neviens neuzturas. 
Pašā Kašatniku ciemā ir vismaz 
10-15 mājas, taču ziemā vismaz 
puse no tām nav apdzīvotas. 

Tā kā ziema sākusies ar lielu 
salu, ūdens tvertnēs aizsalst, tā-
pēc tiek meklēts risinājums, kā 
iedzīvotājiem nodrošināt dzera-
mo ūdeni. Viena no iespējām ir 
ierakt zemē tilpnes, kuras “Dau-
gavpils ūdens” regulāri uzpil-
dīs. Šāds risinājums pielietots 
arī minizoo “Jurita”.  

Zoodārza saimnieks Juris 
Šadurskis atzīst, ka notikusī 
avārija parādījusi vismaz divas 
problēmas, kas būtu steidzami 
jārisina ar pašvaldības vai valsts 

atbalstu, proti, jāizbūvē labs 
piebraucamais ceļš līdz saim-
niecībai, jo esošais servitūta ceļš 
ir šaurs un sliktā stāvoklī, kas 
tagad apgrūtina arī transporta 
piekļuvi, lai piegādātu saimnie-
cībai ūdeni. Otra problēma ir 
dziļurbuma izveide, kas var iz-
maksāt vairākus tūkstošus eiro. 
Tas ir nepieciešams, jo ikdienu 
vajag vismaz tonnu ūdens māj-
dzīvnieku dzirdināšanai, kā arī 
citām saimnieciskajām vajadzī-
bām.  

3. un 8. decembrī vairākās 
mājsaimniecībās piesārņotajā 
teritorijā tika veiktas akas ūdens 
analīzes. Dažu vasarnīcu īpaš-
nieki atteicās no analīžu veikša-
nas, jo akas ūdeni izmanto tikai 
dārza laistīšanai, bet daudzi ze-
mes īpašnieki nav sasniedzami, 
jo vasarnīcās dzīvo tikai vasaras 
periodā.  

Analīžu rezultāti liecina, ka 
četros īpašumos aku ūdens ir 
lietojams cilvēku uzturā, čet-
ros īpašumos rekomendēts aku 
ūdeni pirms lietošanas novārīt, 
savukārt divos īpašumos, to-
starp mini zoodārzā “Jurita”, 
grodu aku ūdens atzīts par ne-
lietojamu nedz cilvēku, nedz 
dzīvnieku uzturā. Pagaidām 
Veselības inspekcija nevar ap-
galvot, ka ūdens sliktā kvalitāte 
saistīta ar dūņu noplūšanu, tā-
pēc rekomendē pavasarī pēc at-
kušņa veikt atkārtotas analīzes, 
kā arī iesaka veikt apsekoto gro-
du aku tīrīšanu un dezinfekciju. 

Šobrīd vēl turpinās noplūdu-
šo dūņu savākšana. Pašlaik ir 
savāktas jau vairāk nekā 6 ton-
nas dūņu.

Teksts: Inese Minova



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S www . a u g s d a u g a v a s n o v a d s . l v2021. gada 16. decembris 5

 APSTIPRINĀTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ
Augšdaugavas novada paš-

valdības domes sēdē apstipri-
nāti saistošie noteikumi “Par 
sociālajiem pakalpojumiem 
Augšdaugavas novada pašval-
dībā”.

Saistošie noteikumi nosaka 
Augšdaugavas novada pašval-
dības nodrošināto sociālo pa-
kalpojumu veidus, to piešķir-
šanas un saņemšanas kārtību, 
pakalpojuma samaksas kārtī-
bu, kā arī pieņemto lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēša-
nas kārtību.

 Saistošajos noteikumos no-

teiktajām mērķa grupām, uz 
kurām attiecināms saistošo no-
teikumu projekta tiesiskais re-
gulējums, sociālie pakalpojumi  
pieejami klienta dzīvesvietā un 
kas tuvināti ģimenes videi, ku-
rus nosaka Sociālais dienests.

Sociālo pakalpojumu snieg-
šanas mērķis ir uzlabot perso-
nas, ģimenes, personu grupas 
un sabiedrības dzīves kvalitāti 
un atjaunot vai uzlabot perso-
nu spējas sociāli funkcionēt un 
iekļauties sabiedrībā.

Sociālās palīdzības dienests 
nodrošina šādus sociālos pa-

kalpojumus:
sociālā darba pakalpojums; 

aprūpes mājās pakalpojums; 
asistenta un pavadoņa pakal-
pojums; ilgstošas sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojums pilngadīgām 
personām institūcijā; ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums 
bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušam bērnam insti-
tūcijā; psihologa pakalpojums; 
sociālās rehabilitācijas pakal-
pojums bērnam, kurš cietis 
no prettiesiskām darbībām; 

 sociālās rehabilitācijas pakal-
pojums pilngadīgām personām 
sociālās rehabilitācijas institūci-
jā; dienas aprūpes centra 
pakalpojums pensionāriem un 
personām ar invaliditāti; so-
ciālās rehabilitācijas pakalpo-
jums bērniem ar funkcionāliem    
traucējumiem; krīzes centra 
pakalpojums; specializētās 
darbnīcas pakalpojums perso-
nām ar funkcionāliem traucē-
jumiem; grupu dzīvokļa pa-
kalpojums personām ar garīga 
rakstura traucējumiem; specia-
lizētā transporta pakalpojums; 

higiēnas pakalpojumi; ģimenes 
asistenta pakalpojums.

Tiesības saņemt sociālos pa-
kalpojumus ir personām, kuras 
savu pamata dzīvesvietu dek-
larējušas Augšdaugavas nova-
da administratīvajā teritorijā. 

Vairāk informācijas par pa-
kalpojumu piešķiršanas un sa-
ņemšanas kārtību pašvaldības 
mājas lapā www.augsdauga-
vasnovads.lv.

Apkopoja: Inese Minova

 VARAM ATBALSTA AIZDEVUMA PIEŠĶIRŠANU ĪRES DZĪVOKĻU IZVEIDEI ILŪKSTĒ
Ministru kabinetā (MK) ap-

stiprināts Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
trijas (VARAM) sagatavotais 
MK rīkojuma projekts “Par 
atbalstītajiem pašvaldību in-
vestīciju projektiem valsts aiz-
devumu piešķiršanai Covid-19 
izraisītās krīzes seku mazinā-
šanai un novēršanai”, atbalstot 
iespēju saņemt valsts aizdevu-
mu tiem pašvaldību investīciju 
projektiem, kas izvērtēti pro-
jektu pieteikumu devītajā kār-
tā.

Kopumā atbalstīti ir devi-
ņi investīciju projekti sešās 
pašvaldībās, kopējais fi nansē-
jums 8 346 594,13 eiro, aizņē-
muma apmērs – 7 094 605,00 
eiro.  Projekti tiks īstenoti Ro-
pažu, Aizkraukles, Kuldīgas 
un Augšdaugavas novados, 
kā arī valstspilsētās – Rīgā, un 

Jelgavā.
Īres dzīvokļu izveidoša-

nai tiks pārbūvēta pašvaldī-
bas īpašumā esoša ēka Ilūkstē, 
Augšdaugavas novadā (aizde-
vums 456 304,54 eiro). Tā sau-
camajā mazās skolas ēkā Ilūk-
stē, kas sākotnēji tika būvēta 
slimnīcas vajadzībām, tiks iz-

veidoti desmit pašvaldības 
dzīvokļi. Ēkā atradīsies vienas 
un divu istabu dzīvokļi, kā arī 
viens trīsistabu dzīvoklis. Tajā 
nomainīs visas inženierkomu-
nikācijas un veiks kosmētisko 
remontu grīdām, sienām un 
griestiem.

Kā ziņots iepriekš, lai veici-

nātu ekonomikas atgūšanos no 
Covid-19 pandēmijas izraisītās 
krīzes, VARAM šogad pa-
plašināja pašvaldību iespējas 
aizņemties, papildinot aizde-
vumu programmu ar iespēju 
projektus pieteikt arī: pašval-
dības ēku pielāgošanai pašval-
dības pakalpojumu sniegšanai; 
īres dzīvokļu izveidošanai ār-
pus Rīgas plānošanas reģiona; 
pašvaldības meliorācijas sistē-
mas infrastruktūrai; būvpro-
jektu izstrādei nozīmīgiem un 
lieliem investīciju projektiem, 
kā arī pašvaldību uzsākto in-
vestīciju projektu pabeigšanai. 
Tāpat, lai mazinātu Covid-19 
izplatību, programmā iekļauts 
VARAM ierosinājums pašval-
dībām saņemt valsts aizde-
vumu sociālo aprūpes centru 
pārbūvei vai pielāgošanai at-
bilstoši higiēnas prasībām.

Arī devītajā kārtā svarīgs 
kritērijs aizdevuma saņemša-
nai ir projekta augsta gatavība 
– projekti būs jāpabeidz līdz 
2022. gada beigām. Piesakoties 
valsts aizdevuma saņemšanai, 
pašvaldībām jāņem vērā, ka 
investīciju projekta aizdevuma 
apmērs nevar būt lielāks par 
85% no kopējām izmaksām, un 
pašvaldībām jānodrošina līdz-
fi nansējums, kas nav mazāks 
par 15%.

Paredzēts, ka pašvaldības 
valsts aizdevumus investīciju 
projektiem varēs saņemt arī 
2022. gadā. Šobrīd VARAM iz-
strādā nepieciešamos Ministru 
kabineta noteikumus, kurus ir 
plānots pieņemt līdz šī gada 
beigām.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

ILŪKSTĒ PLĀNO BŪVĒT JAUNU VUGD DEPO
Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes sēdē 11. 
novembrī tika apstiprināts lo-
kālplānojums zemes vienībai 
Ilūkstē, Zemnieku ielā 42 ar 
mērķi grozīt teritorijas plā-
nojumu. Šāds lēmums ir ne-
pieciešams, lai varētu īstenot 
ieceri par jauna VUGD depo 
būvniecību Ilūkstē. 

Ministru kabinets ir atbalstī-
jis Nodrošinājuma valsts aģen-
tūras projektu par fi nansējuma 
piešķiršanu jauna, moderna, 
mūsdienu prasībām atbilsto-
ša VUGD depo būvniecībai 
Ilūkstes pilsētā. 

Šobrīd ugunsdzēsības depo 
atrodas vēsturiskā ēkā Ilūkstes 
centrā, Raiņa ielā 21, blakus 
blīvām dzīvojamās apbūves 
teritorijām, kas apgrūtina ie-
dzīvotāju ikdienu, turklāt in-
tensīvās satiksmes dēļ Raiņa 
ielā ir apgrūtināta izbraukšana 
no depo, kas paildzina laiku 
speciālā transporta nokļūšanai 
negadījuma vietās. 

SIA “Rere būve” pārstāvis 
Miķelis Edvards Bulmanis de-

toriju plānots nodrošināt ar pil-
sētas centralizētu ūdensapgādi 
un sadzīves notekūdeņu kana-
lizāciju, elektroapgādi, siltum-
apgādi, elektroniskajiem saka-
riem un citiem inženiertīkliem 
atbilstoši VUGD depo ēkas ar 
papildus telpām citām iestā-
dēm funkcionālajai nepiecie-
šamībai. 

Saskaņā ar Ilūkstes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2013.-2030.gadam noteiktajām 
apdzīvoto vietu funkcijām 
Ilūkstē kā reģionālas nozīmes 
centrā ilgtermiņā jānodrošina 
plaša apjoma pakalpojumi, tai 
skaitā valsts institūciju fi liāles 
un reģionālās nodaļas, kā arī 
VUGD postenis.

Pēc jaunā VUGD depo pro-
jekta īstenošanas nākotnē tiks 
nodrošināta ātrāka reaģēšana 
uz izsaukumiem, paaugstinot 
novada iedzīvotāu drošību, 
kā arī nodrošinot ugunsdzēsē-
jiem glābējiem atbilstošus un 
mūsdienīgus darba apstākļus. 
Būtiski tiks uzlabota iekšlietu 
dienestu darbības efektivitāte, 

kā arī nodrošināta ērta un ātra 
izkļūšana no VUGD depo un 
mazāk traucējoši apstākļi ie-
dzīvotājiem salīdzinājumā ar 
līdzšinējo VUGD Ilūkstes pos-
teņa atrašanās vietu pilsētas 
centrā. 

Būvniecību plānots uzsākt 
nākamā gada sākumā un no-
dot ēku ekspluatācijā 2022. 
gada 15. decembrī. 

Kopumā tiks būvēti asto-
ņi jauni, mūsdienu prasībām 
atbilstoši depo - Kandavā, 
Saulkrastos, Dagdā, Iecavā, 
Ilūkstē, Rūjienā, Priekulē un 
Aizputē, lai nodrošinātu ātru 
reaģēšanu uz izsaukumiem un 
uzlabotu ugunsdzēsēju glābē-
ju darba apstākļus. Jaunajās 
ēkās pārdomāti tiks izvietotas 
ugunsdzēsības auto garāžas, 
administratīvais un atpūtas 
bloks, kā arī tehniskās telpas. 

Teksts un foto: Inese Minova

putātiem skaidroja, ka jauno 
depo izmantos gan VUGD, 
gan Valsts policija. Zemes vie-
nības platība ir 6251 kv.m., no 
kuriem apbūvēt plānots nepil-
nus 700 kv.m., veidojot vien-
stāva ēku, un izveidot stāvvie-
tas un savienojumus ar ielām. 
Tiks veidota stāvvieta 18 auto-
mašīnām, tostarp viena invalī-
du stāvvieta, divas stāvvietas 
ar elektrouzlādes punktiem 
un velosipēdu novietnes, kā 
arī izbūvēti gājēju celiņi un no-

drošināta piekļuve cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Jaunajā 
depo tiks izbūvēta garāža di-
vām ugunsdzēsēju mašīnām 
un strādās 24 darbinieki, to-
starp maiņā 4 ugunsdzēsēji un 
3 policisti.   

Ņemot vērā VUGD depo 
darbības specifi ku, lokālplā-
nojuma teritorijā būs nepie-
ciešams izbūvēt arī atbilstoša 
platuma piebraucamos ceļus, 
autostāvvietas un laukumus 
transporta manevrēšanai. Teri-
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SUMINA AUGŠDAUGAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SKOLĒNUS
Novembris ir Latvijas svētku 

mēnesis, kad pieminam Lat-
vijas brīvības cīņas un svinam 
mūsu valsts proklamēšanas 
gadadienu. Šis ir arī laiks, kad 
godinām Latvijas iedzīvotājus. 
2018. gada novembrī, sagaidot 
Latvijas simtgadi, tika aizsākta 
tradīcija “Goda diena” – godi-
nāt Augšdaugavas novada iz-
glītības iestāžu skolēnus, kuri 
ar labām un teicamām sekmēm 
apgūst mācību priekšmetus, 
piedalās olimpiādēs, ārpusstun-
du aktivitātēs un pasākumos, 
popularizē skolas un novada 
vārdu ne tikai Latvijā, bet arī 
ārvalstīs.

Šis gads turpinājis aicināt 
pielāgoties, izvērtēt, iegūt, ap-
gūt jaunas iemaņas, apvienot 
dažbrīd šķietami neiespējamo. 
Noteikto ierobežojumu dēļ arī 
šogad skolēnus un skolotājus 
nedrīkstējām pulcināt vienu-
viet, lai pateiktu paldies! Bet tas 
netraucēja “Goda dienai” notikt 
citādāk – doties trīs dienu iz-
braukumā pa novada izglītības 
iestādēm, lai pieteiktajiem sko-
lēniem pasniegtu novada Patei-
cības rakstus. 

Droši var teikt, ka katrs 
skolotājs priecājas par ikvie-
nu skolēnu. Taču īpašu prieku 
rada skolēni, kuri aizrautīgi, 
ieinteresēti izzina visu jauno, 
pielieto prasmes un zināšanas 
ne tikai mācību stundās, bet arī 
ārpusstundu nodarbībās, kā arī 
parāda un pārbauda savas spē-
jas olimpiādēs, konkursos un 
projektos, pārstāvot skolu un 

novadu.
24. novembrī kopā ar 

Augšdaugavas novada paš-
valdības domes priekšsēdētāju 
Arvīdu Kucinu devāmies sveikt 
un pasniegt Pateicības: 

- Zemgales vidusskolas 10. 
klases skolniecei Jeļenai Gor-
šentovai un 12. klases skolniecei 
Anastasijai Kuprijanovai; 

- Silenes pamatskolas 9. kla-
ses skolniecei Evelīnai Kursītei; 

- Salienas vidusskolas 9. kla-
ses skoleniecei Laimai Anančo-
nokai un 12. klases skolniecei 
Veronikai Grigasei; 

- Laucesas pamatskolas 5. 
klases skolniecei Violetai Žodži-
kai. 

Augšdaugavas novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins pateicās skolo-
tājiem un vecākiem par atbalstu 
ikdienā, skolēniem – par zināt-
kāri, aktivitāti un iesaistīšanos 
mācību procesā un ārpusstun-
du aktivitātēs, kā arī novēlēja 
turpmāk izdošanos un neatlai-
dību savu mērķu sasniegšanā, 
zināšanu pilnveidošanā un akti-
vitāti sabiedriskajā dzīvē. 

25. novembrī kopā ar 
Augšdaugavas novada Izglītī-
bas pārvaldes vadītāju Janitu 
Zarakovsku devāmies sveikt un 
pasniegt Pateicības: 

- Bebrenes vispārizglītojošās 
un profesionālās vidusskolas 9. 
klases skolniecei Viktorijai Rāz-
nai; 

- Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
9. klases skolniecei Elīnai Gera-
simovai un 12. klases skolniecei 

Egijai Tretjukai; 
- Sventes vidusskolas 7. klases 

skolniekam Oskaram Saveļje-
vam un 12. klases skolniecei Vik-
torijai Ivanovai; 

- Medumu speciālās pamat-
skolas 6. klases skolniekam 
Aleksejam Bernatovičam; 

- Randenes pamatskolas 8. 
klases skolniecei Darjai Ada-
hovskai. 

Augšdaugavas novada Izglī-
tības pārvaldes vadītāja Janita 
Zarakovska pateicās skolotā-
jiem par zināšanu sniegšanu un 
atbalstu, skolēniem par labām 
un teicamām sekmēm, iesaistī-
šanos mācību un ārpusstundu 
aktivitātēs, kā arī novēlēja iz-
došanos turpmāk būt aktīviem, 
zinātkāriem un neatlaidīgiem 
savu mērķu sasniegšanā.

26. novembrī kopā ar 
Augšdaugavas novada paš-
valdības domes priekšsēdētāja 

vietnieku Vitāliju Aizbaltu de-
vāmies sveikt un pasniegt Pa-
teicības:

- Vaboles vidusskolas 9. kla-
ses skolniekam Aivim Jankov-
skim un 12. klases skolniekam 
Mārtiņam Bruņeniekam; 

- Kalupes pamatskolas 9. kla-
ses skolniecei Danielai Jaunošā-
nei;

- Špoģu vidusskolas 9. klases 
skolniecei Annemarijai Panov-
skai un 12. klases skolniecei Elā-
nai Gavrilovai; 

- Lāču pamatskolas 8. klases 
skolniecei Alīnai Ļeonovai; 

- Biķernieku pamatskolas 8. 
klases skolniekam Artjomam 
Sidorevičam; 

- Naujenes pamatskolas 8. 
klases skolniekam Ņikitam Šiš-
kinam.

Augšdaugavas novada paš-
valdības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Vitālijs Aizbalts patei-

cās skolas kolektīvam par atbal-
stu, skolēniem par ieinteresētī-
bu mācību procesā, padziļinātu 
zināšanu apguvi, to pielietoša-
nu ikdienas dzīvē, par aktivi-
tāti ārpusstundu darbā, kā arī 
novēlēja neapstāties sevis piln-
veidošanā, zināšanu krāšanā, to 
pielietošanā un virzīties uz savu 
mērķu sasniegšanu. 

Katrs skolēns saņēma no-
vada Pateicības rakstu un sim-
bolisku dāvanu – krājkasīti ar 
latviešu rakstu zīmēm. Kāds 
tajā krās zināšanas un prasmes, 
cits – sapņus un ieceres, kāds 
ceļojumu un draugus, bet kāds 
naudu savu vēlmju īstenošanai. 
Augšdaugavas novada pašval-
dības un Izglītības pārvaldes 
vārdā ikvienam skolēnam vē-
lējām, lai krājkasīte vienmēr ir 
piepildīta, lai turpmāk izdodas 
nemitīgi pilnveidoties, rast ie-
dvesmu un ar aizrautību sas-
niegt jaunus apvāršņus. 

Paldies novada izglītības ies-
tāžu kolektīviem par nesavtīgo 
darbošanos, realizējot mācību 
procesu, īstenojot aktivitātes 
skolā, piedaloties izglītības pār-
valdes rīkotajos pasākumos, 
novada un valsts olimpiādēs un 
konkursos, izzinot tradīcijas, iz-
kopjot savstarpējo attiecību kul-
tūru, darbu komandā, veicinot 
pilsonisko pašapziņu, par pielā-
gošanos mainīgajai situācijai.

 Inese Zuģicka,
Izglītības pārvaldes interešu 

izglītības metodiķe

 BĒRNUS AICINA RADOŠI IZPAUSTIES PAR KLIMATA PĀRMAIŅĀM

 Augšdaugavas novada 
pašvaldības centrālā admi-
nistrācija sadarbībā ar bied-
rību “Višķu attīstībai” rīko 
vizuālās mākslas konkursu 
“Klimata pārmaiņas - ko ES 
varu darīt?”, kurā piedalī-
ties aicina novada izglītības 
iestāžu 1.-12. klašu audzēk-
ņus.

Konkursa mērķis ir pie-
vērst bērnu un jauniešu 
uzmanību tam, kā klimata 
pārmaiņas ietekmē ikdienas 
dzīvi, motivēt bērnus aiz-
domāties par apkārtējo vidi, 
dabas vērtībām, to saudzē-
šanu nozīmi cilvēku dzīvē, 
kā arī veicināt bērnos un jau-
niešos radošo pašizpausmi 
un prasmi zīmējumā atklāt 
savas sajūtas pret apkārtējo 
vidi, stiprinot lokālo patrio-
tismu un līdzatbildību ap-
kārtējās vides aizsardzībā.

 Konkursa dalībnieki aici-

pas. Darbam jābūt horizon-
tāli veidotam. Katrs skolēns 
var iesniegt vienu darbu. 

Darbu tēmas:
• “Piesārņojuma ietekme 

uz vidi un cilvēku vese-
lību”;

• “Sabiedrības loma un 
iesaistīšana klimata pār-
maiņu seku mazināša-
nā”;

• “Cilvēku darbības ietek-
me uz klimata pārmai-
ņām”

• “Klimata pārmaiņas – ko 
ES varu darīt?”.

 Darbi jāiesniedz līdz gada 
beigām Augšdaugavas no-
vada pašvaldībai klātienē 
slēgtā aploksnē Augšdauga-
vas novada pašvaldības cen-
trālās administrācijas darba 
laikā vai sūtot pa pastu uz 
adresi Rīgas iela 2, Daugav-
pils, LV 5401. Uz aploksnes 
jānorāda informācija “Vi-

zuālās mākslas konkursam 
“Klimata pārmaiņas - ko ES 
varu darīt?””.

Vērtēta tiks atbilstī-
ba tēmai un nolikuma 
prasībām, izpildījuma 
kvalitāte, oriģinalitāte.
Labāko darbu autori saņems 
vērtīgas balvas. Visi konkur-
sa darbi tiks publicēti virtuā-
lajā izstādē Augšdaugavas 
novada pašvaldības tīmekļ-
vietnē, pašvaldības “Face-
book” lapā un “Facebook” 
lapā “Vēsturiski piesārņotās 
vietas sanācija Višķos”.

Konkurss tiek rīkots Nor-
vēģijas fi nanšu instrumenta 
2014. – 2021. gada perioda 
programmas “Klimata pār-
maiņu mazināšana, pielāgo-
šanās tām un vide” projek-
ta “Vēsturiski piesārņotās 
vietas “Višķu profesionālās 
vidusskolas mazuta glabāta-
va” sanācija Višķu pagastā, 
Augšdaugavas novadā” ie-
tvaros.

 VEIDOSIM KOPĀ AUGŠDAUGAVAS NOVADA 
ĢERBONI!

2021. gada 1. jūlijā, atbilsto-
ši Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumam, tika  
izveidots  Augšdaugavas  no-
vads, kurā apvienojās   Daugav-
pils novada un Ilūkstes novada 
pašvaldības. Augšdaugavas 
novadā  ietilpst Ilūkste un Sub-
ate, Ambeļu, Bebrenes, Dvietes, 
Biķernieku, Demenes, Dubnas, 
Eglaines, Kalkūnes,  Kalupes, 
Laucesas, Līksnas, Maļinovas, 
Medumu, Naujenes, Nīcgales, 
Pilskalnes, Prodes, Salienas, 
Skrudalienas, Sventes, Šēderes, 
Tabores, Vaboles, Vecsalienas 
un Višķu pagastu teritorijas.

Līdz ar jaunā novada izvei-
došanu, novadā apvienoto paš-
valdību ģerboņi netiek lietoti. 

Augšdaugavas novada dome 
nolēmusi sākt darbu pie vieno-
ta ģerboņa izstrādes, kas sim-
boliski parādītu jaunizveidotā 
novada kopējās vērtības.  Viens 
no pirmajiem ģerboņa izveides 
soļiem ir tā koncepcijas izstrāde 
un simbolu izvēle. Tālāk nova-
da identitātes zīmes un tēli tiks 
pārveidoti  heraldikas valodā, 
ko veiks mākslinieks. 

Šajā darbā mums nepiecie-
šams  novada iedzīvotāju at-
balsts, viedoklis un redzējums.

 Augšdaugavas novada paš-
valdība aicina novada iedzīvo-
tājus, cilvēkus no  citām Latvijas 
vietām, arī no ārvalstīm, kurus 
ar Augšdaugavas novadu saista  
ģimenes saites, darbs, pētniecis-
kas un citas intereses, līdz 28. 
decembrim piedalīties aptau-
jā un izteikt savas domas, kas 
būtu attēlojams jaunajā novada 
ģerbonī. Sniegtās idejas tiks ap-
kopotas un nodotas Augšdau-
gavas novada ģerboņa veidotā-
jiem. 

Aptauju iespējams aizpil-
dīt elektroniski Augšdaugavas 
novada mājas lapā, savukārt 
Ilūkstes administrācijā un pa-
gastu pārvaldēs tā pieejama iz-
drukātā  veidā.  

Būsim pateicīgi par ikvienu 
Jūsu padomu un ideju! Labāko 
ierosinājumu autori  saņems 
pašvaldības piemiņas suvenīru 
dāvinājumu.  

Informācija un konsultāci-
jas pie Augšdaugavas novada 
Kultūras pārvaldes vadītājas 
Ināras Mukānes, tālr. 29191840, 
e.pasts: inara.mukane@augs-
daugavasnovads.lv.

nāti veidot vizuālās 
mākslas darbus jeb-
kurā tehnikā (zīmē-
jums, gleznojums, 
grafi ka u.c.) uz A3 
formāta papīra la-
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 Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labi būs;
Lai aiziet prom pa tīru sniegu
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs.

Priecīgus, gaišus, ticības, cerības 
un mīlestības piepildītus 
Ziemassvētkus un Laimīgu 
2022. gadu.
Ambeļu pagasta pārvalde

***
Šis ir tas laiks, kad gaismas loki liecas 
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz. 
Vien mazliet pretī tai jāpasniedzas, 
Lai labestību mūsu sirdīs redz.  

Svētīgus, labestības un miera 
piepildītus Ziemassvētkus! 
Lai laimīgs Jaunais gads! 
Saticību, veselību un labklājību 
katrās mājās, lai izdodas viss 
iecerētais!   
Višķu pagasta pārvalde

***
Lai Jaunais gads atnāk ar piepildījumu tam, 
ko visvairāk vēlaties, ar stipru veselību, 
dzīvesprieku un mīlestību!
Laucesas pagasta pārvaldes kolektīvs 
sirsnīgi sveic Ziemassvētkos un 
Jaunajā 2022. gadā!

***
Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt nesaglabājamo.
Par spīti ikdienišķībai,
Izplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam,
Laimīgiem būt!

Gaišas līksmes, mīlestības un cerību 
piepildītu Ziemassvētku noskaņu 
katrā mājā, katrā ģimenē! Veselību 
un spēku ieceru piepildījumam!
Gaišus Ziemassvētkus! Iecerēm 
bagātu un veiksmīgu 
Jauno 2022.gadu!
Maļinovas pagasta pārvalde

***
Šajā naktī zvaigznes lejup laižas
Un kā sudrabs egļu zaros krīt.
Sveču staros domas gaišas -
Lai tās būtu mums arvien,
Un lai jauno dienu rakstā
Laimes māte dzīpariņus sien.

Lai gaišs un silts šis svētku laiks! 
Lai priecīgi un labestīgi 
Ziemassvētki jums un jūsu 
ģimenēm! 
Laimīgu Jauno 2022. gadu!
Kalkūnes pagasta pārvalde

***

Ziemassvētki ir laiks, 
kad var sadzirdēt nesaklausāmo,
Saredzēt nemanāmo un sajust 
neapjaušamo…
Lai mums visiem dzirdīgas ausis, 
redzīgas acis un jūtīga sirds!

Gaišas domas un ticību labajam 
šajos Ziemassvētkos un jaunajā 
2022. gadā vēl Biķernieku pagasta 
pārvalde!

***
Lai zaļais egles sīkstums cerībām un sirdi 
pilda miers!
Nāk Ziemassvētki ar Svētvakaru un pasaule 
kļūst kā sudraba svečturis –
Ticība labajam izgaismo Garu,
Mīlestība kā baltas sniegpārslas apvij ik 
katru!

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! 
Laimīgu, veselības, veiksmes, 
saticības un sapņu piepildītu 
Jauno 2022. gadu!
Ilūkstes pilsētas administrācija

***
Mēs esam bagāti
Ikreiz, kad svētki klāt,
Jo varam savas sirdis
Viens otram dāvināt
Un vairāk jau nekas.
Mums daudz nav vajadzīgs,
Jo viss, kas nāk no sirds,
Nekad nav mazs un sīks.
(G. Račs)

Šis gads jau ir fi niša taisnē, bet 
Jaunais mums visiem vēl priekšā - 
ar jaunām pārdomām un cerībām. 
Un katrā gadu mijā mēs sev solām 
– vairāk izdarīt, atcerēties, apciemot, 
uzlabot vai pārmainīt. Bet varbūt 
šoreiz neko nesolīt, bet ticēt sev un 
visu izdarīt, un skaisto gadu miju ar 
tīru, gaišu sirdī sagaidīt.
Bebrenes pagasta pārvalde vēl - 
lai svētku mirdzumā dzimst ticība 
sev, cerība labajam un mīlestība 
pāri visam!

***
Ikkatram gadam laimes brīdis savs -
Kā katram rītam sava gaiša mala.
Bet katram gadam ir savs svētvakars,
Savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu:
Pie loga putenis tik tīru dvieli kar,
Un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu.
(P. Jurciņš)

Baltus un svecīšu gaismā mirdzošus 
Ziemassvētkus!
Labiem nodomiem un darbiem 
bagātu Jauno gadu!
Līksnas pagasta pārvalde

***

Lēni, lēni lido sniegi,
Lai tie ir kā saldi miegi,
Apņem visas ļaužu bēdas,
Neatstāj nevienas pēdas.
/ E. Zālīte/

Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus! 
Pacietību, izturību, veselību un laimi 
Jaunajā gadā!
Skrudalienas pagasta pārvalde

***
Sveicam visus Augšdaugavas novada 
iedzīvotājus šajā svētīgajā laikā!
Lai Ziemassvētku mirdzums ienes 
mieru Jūsu sirdīs un mājās, dāvājot 
veiksmi, izdošanos un daudz gaišu 
notikumu Jaunajā 2022. gadā!
Tabores pagasta pārvalde

***
„Kāpj mēness lēni debesīs,
migla paliek lejā,
klīst zvaigznes plašā Visumā,
un siltums ienāk mājā.
Deg malkas šķilas kamīnā,
un runcis murrā klusi,
ir Ziemassvētku gaidīšana
pie katra atnākusi...”

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu!   
Lai Jaunais gads nāk ar baltām 
domām un nes mieru un saticību.
Dubnas pagasta pārvalde 

***
Lai aiziet prom pa baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomāc mūs,
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,
Ar cerību - viss labi būs!

Lai Ziemassvētku gaišums un miers 
piepilda jūsu mājas un sirdis!
Lai nākamajā gadā katrā ģimenē 
ir saticība un veiksme, lai gaišas 
domas, gudrība un izturība palīdz 
piepildīt jūsu ieceres!
Ticību, cerību, mīlestību un stipru 
veselību 2022. gadā!
Demenes pagasta pārvalde

***
Zīma nuok ar boltom, teirom dūmom
Un Zīmassvātku prīku dvēselē.
Un jyutam mes-cik muojoj sirdī dzili
Šei zeme myusu-Dīva svēteituo.
(Marta Binduka)

Lai Ziemassvētku labā vēsts nes 
veselīgu, darbīgu, gaišām domām 
piepildītu Jauno gadu!
Vaboles pagasta pārvalde

***

ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMI
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Lai Ziemassvētku nakts ir mierīga un gaiša.
Un Jaunais gads kā teiksmu aka – 
neizsmeļams, veselīgs un tīrs…
Eglaines pagasta pārvalde

***
Ļauj gaismas straumei sirdij cauri aust,
Tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes,
No mīlestības silto vārdu mijas,
Lai atkal sasilst mūsu dvēseles.

Priecīgus Ziemassvētkus! 
Gaismas, veiksmes un labestības 
pilnu 
Jauno gadu!
Salienas pagasta pārvalde

***
Ar jums šai naktī lai notiek
Neparasts brīnums kāds.
Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts.
Lai mīlestības ir gana,
Ko saņemt un citiem dot.
Un nedienas gaismas zvanā
Lai dvēsele pārkausēt prot!
/K.Apškrūma/

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu!
Sventes pagasta pārvalde

***
Vakar iesāka snigt. Šodien maigums kā 
paslēpta laime
Rokās un sirdīs dus.
Svētku laiks klāt – Modināsim vārdus 
vismīļākos!
/R. Gāle/

Esiet stipri domās un darbos, 
laimīgi savās mājās, lai veiksme, 
pārticība un veselība jums ir līdzās 
katru dienu!
Pilskalnes pagasta pārvalde

***
Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs:
Lai aiziet prom pa tīru sniegu
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs.

Priecīgus, gaišus, ticības un 
mīlestības piepildītus Ziemassvētkus 
un Laimīgo 
Jauno 2021. gadu!
Nīcgales pagasta pārvalde

***

Tie, kas dzīvo ar cerību – redz tālāk …
Tie, kas dzīvo ar mīlestību – redz dziļāk …
Tie, kas dzīvo ar ticību – redz citādāk …
Novēlam jums ticību, cerību un mīlestību!

Priecīgus Ziemassvētkus un, lai 
Jaunais gads atnes prieku un 
smieklus! 
Būt laimīgam ir labākais, 
ko dzīvē vēlēties.
Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, 
cerība un mīlestība jauniem darbiem 
un sapņiem! 
Šēderes pagasta pārvalde

***
Medumu pagasta pārvalde novēl 
Priecīgus Ziemassvētku un laimīgu 
Jauno 2022. gadu!
Lai zem jūsu svētku egles ir trīs 
atslēdziņas – veselībai, 
laimei un mīlestībai!

***
Notici brīnumam, un tas atnāks,
Varbūt Ziemassvētkos vai Jaungadā pa 
sniegu,
Varbūt pavasarī, vasarā vai rudenī,
Vai kādu citu dien.
Notici brīnumam, notici sev.
Lai domas un  darbi brīnumus tver.

Mierpilnus, ģimeniskus 
Ziemassvētkus, radošām iecerēm, 
darbiem bagātu 
Jauno gadu.
Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde

***
Lai Ziemassvētkos katrā mājā ienāk 
prieks un siltums! 
Lai mūs pavada ticība saviem 
spēkiem un īpašas rūpes par savu 
veselību! Ticēsim Ziemassvētku 
klusajam brīnumam, kuram jāienāk 
katrā dvēselē!
Lai viss labais, kas priecēja mūs 
aizejošajā gadā, atrod turpinājumu 
Jaunajā 2022. gadā! 
Gaišus un sirdsmīļus Ziemassvētkus! 
Laimīgu Jauno gadu!
Naujenes pagasta pārvalde

***

Tāds klusums dziļš.
Vien gaisā virmo gaidas,
Tūlīt jau brīnums nāks,
Tūlīt. Jo ļoti gaidām....
/M. Bārbele/

Smeliet gaismas un prieka mirkļus 
Ziemassvētkos!
Tveriet laimi, veiksmi un iespējas 
Jaunajā gadā! 
Kalupes pagasta pārvalde

***
Lai Ziemassvētki ir mīļi, saticīgi, 
mierpilni, sirsnības un labestības 
pārpildīti, silti, sveču liesmiņu 
apspīdēti un Dieva žēlastības 
piepildīti! Lai tie auž mieru cilvēku 
dvēselēs un vissiltākām krāsām 
aizkrāso ciet ziemas dienu tumšumu! 
Lai labestība, mīlestība un 
līdzcietība vienam pret otru 
piestaro ikvienu sirdi un sētu! 
Lai Ziemssvētku brīnums atļauj 
ikvienam uzburt no nekā kaut 
ko jauku un brīnišķīgu! Lai 
Ziemassvētku gaisma neizgaist 
ikdienas sīkumos un steigā, lai tā 
nes daudz jauku mirkļu, iedvesmu, 
spožu ideju, drošības sajūtu, 
gandarījumu par paveikto un ticību 
saviem spēkiem visa gada garumā!
Lai 2022. gadā piepildās skaistākie 
un brīnišķīgākie Ziemassvētku 
sapņi un  laba vēlējumi! Lai blakus 
vienmēr veiksme un atsaucīgi, 
draudzīgi cilvēki! Lai Jaunais gads 
veselīgs, daudzsološs, pozitīvu 
pārmaiņu, patīkamu atklājumu, 
laimīgu nejaušību un neaizmirstamu 
laimes mirkļu pilns!
Dvietes pagasta pārvalde

ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMI
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GADA NOTIKUMS 2021

Stājās spēkā jaunais Latvijas admi-
nistratīvi teritoriālais iedalījums, kas 
noslēdz otro pašvaldību reformu pēc 
valsts neatkarības atjaunošanas.

Reforma paredz, ka līdzšinējām 119 
pašvaldībām beidzas pilnvaras un tās-
tiek nodotas jaunajām pašvaldībām, no 
kurām daudzas ir izveidotas, apvieno-
jot kādreizējos novadus. Turpmāk Lat-
vijā būs 43 pašvaldības.

Augšdaugavas novadā tika apvie-
nots Daugavpils novads un Ilūkstes 
novads.

***

5. jūnijā notika Augšdaugavas no-
vada domes vēlēšanas, kurās piedalī-
jās  28,63% balsstiesīgo. Augšdaugavas 
novada domē tika ievēlēti 15 deputāti. 
Vēlēšanās tika iesniegti pieci deputātu 
kandidātu saraksti, no kuriem tikai čet-
ri pārvarēja 5% barjeru: “Daugavpils 
novada partija” (7 vietas), “Latgales 
partija” (3), “Latvijas Zemnieku savie-
nība” (3) un sociāldemokrātiskā partija 
“Saskaņa” (2). 

***

Sociālo pakalpojumu centra “Pīlā-
dzis” ēkā Kalupē izveidots novada Krī-
zes centrs. Telpu remontā pašvaldība 
ieguldījusi ap 291 000 eiro, izveidoti 
seši vienistabas dzīvokļi, pieci pusotras 
un divistabu dzīvokļi. 

Centra pakalpojumi tiek sniegti cil-
vēkiem, kas nonākuši krīzes situācijā 
un nespēj paši tikt galā ar grūtībām.

***

Sociālās aprūpes un atbalsta centrā 
“Avots” darbu sācis Latvijas mērogā 
unikāls sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu centrs bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem. Centrā darbojas 
fi zioterapeits, ergoterapeits, psihologs 
un audio logopēds, pieejama smilšu 
terapija. Centra aprīkošanā ir investēti 
49 781 eiro. 

***

15. augustā Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Debesīs uzņemšanas svētku 
Aglonā izskaņā Višķu Svētā Jāņa Kris-
tītāja Romas katoļu draudzi apmeklēja 
Valsts prezidents Egils Levits. Notika 
aizlūgums pie priestera – mocekļa Vla-
dislava Litaunieka kapa.  

***

Višķu pagastā ar Norvēģijas fi nanšu 
instrumenta atbalstu uzsākts vērienīgs 
projekts, kas paredz līdz 2024. gada pa-
vasarim likvidēt vēsturiski piesārņoto 
vietu – demontēt naftas tvertnes, attīrīt 
grunti no naftas produktiem un sakār-
tot degradējošo infrastruktūru 

***

Augustā Slutišķu vecticībnieku sā-
džā nodotas ekspluatācijā divas ēkas, 
kurās tuvākajā nākotnē taps vecticīb-
nieku kultūras mantojuma centrs un 
radošās darbnīcas. Bijusī dzīvojamā 
māja, kūts un šķūnis ir kultūras man-
tojuma objekti, ko pašvaldība iegādāju-
sies savā īpašumā ar mērķi tās atjaunot 
un saglabāt. 

***

Īstenojot Latvijas – Krievijas pārro-
bežu sadarbības programmas projek-
tu “Amatniecība bez robežām”, Raiņa 
mājā Berķenelē izveidota seno amatu 
darbnīca “Klēts”. Ēkā izveidotas telpas 
radošajām nodarbībām, izstāžu zāle, 
seno amatu ekspozīcija un daudzfunk-
cionāla telpa dažādu pasākumu rīkoša-
nai.

***

Naujenes pagastā atklāts jauns tū-
risma objekts - Slutišķu gravu taka, kas 
izveidota LEADER projekta “Tūrisma 
infrastruktūras sakārtošana un pieeja-
mība Daugavpils novadā” ietvaros. Ta-
kas garums ir aptuveni divi kilometri. 
To var izstaigāt, izvēloties divus dažā-
das sarežģītības maršrutus. 

***

Vasarā noslēdzies Sociālo pakalpo-
jumu centra ”Pīlādzis” ēkas energo-
efektivitātes paaugstināšanas projekts, 
kura laikā veikta ēkas siltināšana, pār-
būvēta apkures sistēma, uzstādīti sau-
les kolektori un veikti iekšējie apdares 
darbi. Projekts īstenots par ERAF un 
valsts budžeta fi nansējumu, pašvaldī-
bas ieguldījums projektā ir 250 938 eiro.

***

pildināts Naujenes Novadpētniecības 
muzeja krājums ar Daugavas ielejai 
raksturīgiem etnogrāfi skiem priekš-
metiem, ko var aplūkot divās izstādēs, 
izdota grāmata „Seno amatu jaunā dzī-
ve” un izveidota jauna muzejpedago-
ģiskā programma.

***

Sākusies bijušā Bērnu un jauniešu 
centra ēkas rekonstrukcija Kraujā. Uz 
šo ēku tuvākajā nākotnē pārcelsies 
Naujenes tautas bibliotēka, līdz ar ko 
turpmāk tā kļūs par informācijas, iz-
glītības, kultūras, sabiedriskās saskars-
mes un mūžizglītības centru Naujenes 
pagasta un Augšdaugavas novada ie-
dzīvotājiem.

***

2020. gadā pašvaldības Grantu kon-
kursā tika atbalstītas divas uzņēmēj-
darbības idejas. Natālija Lebedjoka 
sākusi ražot kaķu mēbeles - nagu asi-
nāmos zviļņus no kartona (ArtKato). 
Savukārt Bernarda Kezika iegādājusies 
pārvietojamo kubulu, piedāvājot iedzī-
votajiem jaunu atpūtas pakalpojumu. 

***

Īstenojot pārrobežu projektu “Seno 
amatu dzīve”, Naujenes pagastā noti-
kušas etnogrāfi skās ekspedīcijas, pa-

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu 
reitingā 2020 šogad balva “Lielā Pūce” 
atceļojusi uz Augšdaugavas novadu. 
Lauku vidusskolu kategorijā balvu par 
1. vietu saņēma Vaboles vidusskola. 
Skola šo balvu saņem jau otro gadu 
pēc kārtas. 

***
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Jūlijā Latvijas pašvaldībās noritēja 
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki. Svētku auto braucienā 
“Saulesvija” pašvaldībās tika sveikti 
vietējie dalībnieki un fi lmēti pasākumu 
videomateriāli.

***

Kalkūnes jaunajā kultūrvietā “Au-
gust Platz” norisinājās pirmās Mājas 
kafejnīcu dienas, kur varēja baudīt vie-
tējo saimnieču cienastu, iepazīties ar 
tradicionālām latviešu, latgaliešu, lie-
tuviešu, krievu un pat turku receptēm. 

***

Septembrī Augšdaugavas novadu 
apmeklēja Baltijas valstu reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministri, 
kuri pārrunāja aktuālos jautājumus re-
ģionālās politikas dienaskārtībā. Dele-
gācija apmeklēja Latgales sētu un Slu-
tišķu muzeju.

***

Pēc četru gadu restaurācijas eks-
pluatācijā nodots atpūtas komplekss 
Lielbornes muiža Salienas pagastā. Re-
novācijas projekta ietvaros pieejamās 
telpas tika palielinātas par trešdaļu. 
Lielbornes muiža ir vienīgais muižas 
komplekss dabas parkā Daugavas loki, 
kas saglabājies līdz mūsdienām.

***

Naujenes pagasta Vecstropu ciemā 
noslēgusies jau pērn uzsāktā ielu re-
konstrukcijas projekta īstenošana. Cie-
mā pie daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām ir atjaunots asfalta segums un 
trotuāri, izveidoti jauni stāvlaukumi, 
paplašināta ielas braucamā daļa, izbū-
vēta lietusūdens novadīšanas sistēma. 
Izveidots arī jauns moderns ielu ap-
gaismojums un atjaunots zāliens.

***

Pašvaldība īsteno vairākus apgais-
mojuma projektus Līksnā, Maļinovā, 
Kalupē, Biķerniekos un Randenē. Si-
lenē, Dīķu ielā, nomainīti esošie ap-
gaismojuma stabi, kā arī rekonstruēta 
Baznīcas iela, kuras garumā tika izvei-
dots pilnīgi jauns apgaismojums. Ap-
gaismojums šogad atjaunots Laucesas 
ciemā un Maļutkos. 

***

Šogad grants seguma vieta ieklāts 
melnais asfalts ceļa posmā “Aveņi – 
d/s Daugava”(1,12 km) un ceļa posmā 
“Ainavas – Mičurinietis” (1,44 km). Mi-
nētajos ceļa posmos izveidotas divas 
pieturvietas, vienā no tām pasažieru 
nojume, uzstādītas ceļazīmes, uzbērtas 
ceļa malas, uzkrāsots ceļa marķējums.

***

Mazo skolu reitingā šogad tika ie-
kļautas 24 skolas, kuru vidū 6. vietā ar 
13 ballēm ierindojās Špoģu vidusskola.

***

Sociālo pakalpojumu centrā “Pīlā-
dzis” Kalupē atklātas jaunās pasta tel-
pas. Tās atrodas netālu no iepriekšējās 
apkalpošanas vietas un ir ērtākas gan 
apmeklētājiem, gan darbiniekiem. Jau-
nās telpas pieejamas arī klientiem ar 
kustību traucējumiem, kā arī jaunajiem 
vecākiem ar bērnu ratiņiem.

***

Augšdaugavas novada pašvaldības 
aģentūra “TAKA” sākusi īstenot Latvi-
jas un Lietuvas pārrobežu programmas 
projektu, kura ietvaros Augšdaugavas 
novadā tiks veidots Pirmā pasaules 
kara mantojuma tūrisma maršruts un 
muzejs, tādejādi paplašinot tūrisma 
piedāvājumu novadā un izceļot vēstu-
riskās norises Medumu pagastā.

***

Kūdras ieguves uzņēmums SIA “La-
fl ora” Nīcgales kūdras purvā plāno  at-
tīstīt kūdras pārstrādes rūpnīcu Nīcga-
lē, kur tiks ražoti dārzkopības kūdras 
produkti, kā arī celtniecības, siltum-
izolācijas, iekštelpu apdares materiāli 
no kūdras. Turpmākie plāni paredz 
arī kūdras inovāciju pētniecības centra 
un eksperimentālās ražotnes produktu 
aprobācijai attīstību.

***

Augšdaugavas novadā Naujenes 
pagastā Goftenbergu mājās izveidots 
jauns tūrisma objekts - “Zvēru dārzs”, 
kur var aplūkot dažādas eksotiskas 

Raiņa mājā Berķenelē norisinājās 
skatuves runas konkurss ”Zelta sie-
tiņš”, kurš tiek rīkots ar mērķi popu-
larizēt Raiņa un Aspazijas daiļrades 
mantojumu un sekmēt skolēnu zināša-
nas literatūrā un attīstīt runas kultūru. 
Konkursa dalībnieki ir Latgales skolu 
2.- 12.klašu audzēkņi, kuri deklamē 
Raiņa un Aspazijas dzeju, kā arī lasa 
prozas fragmentu par Raiņa dzīvi vai 
daiļradi.

***

GADA NOTIKUMS 2021
putnu sugas un kazas. 

***

Sventes skola šogad svin pastāvēša-
nas simtgadi. Tā tika atklāta 1921. gadā 
kā Sventes valsts sešgadīgā pamatsko-
la ar mācībām latviešu un poļu valo-
dās. Skola atradās Sventes muižas ēkā 
līdz 1976. gadā tika atvērta jauna ēka. 

***

Pirms 100 gadiem tika likti pamati 
arodizglītībai Višķos, kur 1921. gadā 
atvēra lauksaimniecības skolu. Vēlāk 
tā attīstījās kā mājturības, ka arī dārz-
kopības skola, kurai piederēja plaša 
saimniecība. Padomju gados Višķi kļu-
va atpazīstami kā mājvieta Sovhozteh-
nikumam, bet mūsdienās tas pārtapis 
par DBT izglītības programmu īsteno-
šanas vietu “Višķi” ar lieliem attīstības 
plāniem kļūt par lielu industrijas teh-
nikumu.

Apkopoja: Inese Minova
 un Dainis Bitiņš
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 MEŽA VELTES ŠĶĪVĪ
8. decembrī Skrindu dzim-

tas muzejā Vabolē norisinājās 
Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu partnerības “Kaimiņi” 
organizētā kulinārijas meis-
tarklase “Sēņu un citu meža 
velšu kulinārija. Medījuma pa-
gatavošana”, kas notika starp-
tautiskās sadarbības projekta 
“Sēņu ceļš” ietvaros. 

Biedrības vadītāja Inga Kre-
kele stāsta, ka projekts “Sēņu 
ceļš” tiek īstenots jau divus 
gadus sadarbībā ar biedrībām 
“Sateka”, “Ropažu Garkal-
nes partnerība” un “Lauku 
partnerība «Ziemeļgauja»”: 
“Projekta ietvaros mēģinā-
jām ienest meža veltes mūsu 
ikdienā, dažādos veidos, ar 
dažādām meistarklasēm. Mēs 
mācījāmies meža veltes izman-
tot mājas rotājumos, izmanto-
jām dažādus augus, krāsojot 
audumus un gatavojot pirts 
skrubjus.” Pašai Ingai vislie-
lākais pārsteigums bijis vilnas 
krāsošana ar sēnēm, jo rezultā-
tā iegūtas ļoti košas krāsas. Šī 
meistarklase norisinājās šoru-
den Bebrenē. Savukārt Vabo-
lē notika projekta noslēdzošā 
meistarklase, kad meža veltes 
tika izmantotas kulinārijā. Šīs 
prasmes palīdzēja apgūt šefpa-
vārs Haralds Saušs. Jāteic, ka 
Haralds ir mūsu pašu novad-
nieks no Kalupes pagasta,  kurš 
izvēlējies apgūt pavāra profe-
siju un ar panākumiem dar-
bojas šajā jomā. Pavārmākslas 
zināšanu pamatus Haralds ap-
guvis Vecbebru profesionālajā 
vidusskolā un Rīgas Tūrisma 
un radošās industrijas tehni-
kumā. Pieredzi guvis dažādos 
populāros Rīgas restorānos, 

darbojās kā konsultants Dau-
gavpils viesnīcas „Park Hotel 
Latgola” restorānā „Plaza”, 
kur izstrādāja jaunu ēdienkarti 
un ieviesa mūsdienu pavār-
mākslas modernismu virtuvē, 
interjerā un viesu apkalpoša-
nā. Haralds Saušs ir ieguvis 
godalgas ne tikai Latvijas, bet 
arī pasaules mēroga pavār-
mākslas konkursos. Pašlaik 
puisis strādā par pavāru kādā 
ģimenē Liepājā, vada seminā-
rus gan pavāriem – profesio-
nāļiem, gan profesionālo mācī-
bu iestāžu audzēkņiem. 

Baudot karstvīnu, klāteso-
šie vēroja pavāra rosīšanos un 
mācījās pagatavot gardus, ve-
selīgus un arī nedaudz ekso-
tiskus ēdienus. Divos ēdienos 
izmantots medījums, ko pasā-
kumam bija sarūpējuši Deme-
nes pagasta mednieki. 

Pirmā tapa topinambūru 
biezzupa. Gatavošanas proce-
sā klātesošie uzzināja daudzus 
interesantus un noderīgus kni-
fi ņus, kā pareizi sagriezt un 
apstrādāt produktus, lai tie 
saglabātu pēc iespējas vairāk 
vērtīgu uzturvielu, kādas gar-
švielas un kurā brīdī labāk pie-
vienot ēdienam, lai to nesabo-
jātu, bet tikai uzlabotu garšu. 

Haralds pamācīja, ka jeb-
kurus dārzeņus zupai sagriež 
un karstā eļļā ar sāls piedevu 
apcep, lai tie kļūst ātri mīksti. 
Tad lej klāt pienu, saldo krē-
jumu, pāris minūtes pavāra, 
lai uzmet burbuli, un tad sab-
lenderē. Pavārs piekodina pie-
turēt ar dvieli blendera vāku, 
lai zupa neizšļakstītos pa visu 
virtuvi. 

Lai krēmzupa nebūtu gar-

laicīgi viendabīga, to pārkaisa 
ar drupinātiem pistāciju riek-
stiem un uzpilina lazdu riek-
stu eļļu. 

Uzkodai pavārs gatavoja 
biešu salātus ar valriekstiem, 
kazas sieru un stirnas cepeti, 
kam klāt pasniedz franču balt-
maizes grauzdiņus ar pesto 
mērci. Haralds atklāj, ka fi leja 

vai karbonāde ir vienīgās iz-
griezuma daļas medījumiem, 
kurus var ēst praktiski jēlus, 
un pastāstīja, kā var noteikt ce-
peša gatavības pakāpi. Stirnas 
gaļa tiek apcepta ļoti viegli, 
iekšpusē paliekot pusjēla. Jau 
gatavu apceptu gaļu piparo 
un sāla, nežēlojot garšvielas, jo 
gaļa paņems tik daudz, cik tai 

vajag. Cepetim ļauj nedaudz 
atdzist, jo, griežot karstu, gaļa 
zaudēs sulīgumu. 

Pamatēdienā tapa gatavots 
aļņa gaļas sautējums ar dār-
zeņiem un sēnēm. Pirms sau-
tēšanas gaļa jāsagriež palielos 
gabalos un kārtīgi jāapcep 
pannā lielā eļļas daudzumā. 
Atsevišķi apcep arī dārzeņus 
- sīpolus, burkānus un seleri-
jas sakni. Pavārs piekodina, ka 
gan zupām, gan sautējumiem 
visas sastāvdaļas vispirms kār-
tīgi jāapcep, jo tad saglabāsies 
īstā krāsa un garša.   

Izrādās, ka dažas garšvielas, 
piemēram, kadiķogas, labāk 
pievienot gaļai cepšanās pro-
cesā, lai tās labāk izkarsējas un 
izdala vajadzīgās ēteriskās eļ-
ļas, savukārt ķiploku pievieno 
jau gatavam ēdienam.  

Lai gaļa būtu aromātiskā-
ka, pavārs iesaka tai cepšanas 
procesā pievienot vīnu, tur-
klāt noderēs jebkurš vīns, arī 
no tetrapakas. Lai sautējuma 
garšu padarītu interesantāku, 
tam pievieno apceptas sēnes, 
šajā gadījumā tika izmantotas 
austersēnes un kokpūkaines, 
kas nāk nevis no meža, bet 
audzētavām. Visas apceptās 
sastāvdaļas liek katlā, uzlej 
ūdeni, pievieno  rozmarīnu vai 
timiānu, kas vislabāk der me-
dījumam. Tad rūpīgi nosedz 
katlu ar foliju un liek krāsnī uz 
pāris stundām. 

Kad ēdiens ir gatavs, var 
ķerties pie degustācijas. 

Teksts: Inese Minova
Foto: Dainis Bitiņš

 VECIEM TRAUKIEM DOTA VĒL VIENA IESPĒJA
Skrindu dzimtas muzeja Ku-

linārā mantojuma telpā izvei-
dota jauna izstāde “Virtuves 
trauki no Latgales saimnieču 
bufetēm”. Te var aplūkot trau-
kus un ēdienu gatavošanas pie-
derumus, ko savulaik izmanto-
jušas Latgales saimnieces. 

Skrindu dzimtas muzeja di-
rektore Anna Lazdāne stāsta, 
ka izstāde veidojusies īpaši ne-
plānoti. Gadu gaitā vietējie ie-
dzīvotāji ir dāvājuši muzejam 
dažādus traukus. Lai arī muzeja 
krājumam tie nav noderīgi, aiz 
cieņas pret cilvēkiem dāvājums 
ticis pieņemts un krājies kastēs. 
Taču Anna pārliecināta, ka ne-
kas nenotiek nejauši. “Vēl pirms 
tika izveidota Kulinārā manto-
juma telpa, cilvēki nesa mums 
šos traukus. Dieviņš jau tiem 
cilvēkiem sūtīja impulsu, lai 
nes uz muzeju traukus.” Pērn 
muzejs devās ekspedīcijās uz 
Kalupi un Līksnu, aptaujāja vie-
tējos iedzīvotājus, jo bija sākusi 
veidoties nopietna kolekcija. 
Cilvēki labprāt atdeva traukus, 
kas gadiem bez vajadzības bija 
stāvējuši dziļi plauktos. “Tagad 

pašiem prieks un gribas meklēt 
arvien vairāk un vairāk,” teic A. 
Lazdāne. 

Daudzi trauki, ko senāk ser-
vēja galdā dažādos svētkos, kā-
zās un bērēs, mūsdienās vairs 
netiek izmantoti, bet vietā nāku-
ši mūsdienīgi trauki.   

Interesanti eksponāti izstā-
dē ir īpašās čuguna formas, 
kurās kāzu saimnieces senāk 
cepa lielās kūkas zaķa vai aiti-
ņas veidolā. Šādas kūkas agrāk 

bija viens no galvenajiem galda 
rotājumiem, greznots ar baltu 
glazūru, bet mūsdienās vairs 
netiek gatavotas. “Cik atceros 
no bērnības, neviens kāzu galds 
nebija iedomājams bez  šīs lielās 
skaistās formas. To grieza, dalīja 
un ēda,” atmin muzeja direk-
tore. Arī pašas čuguna formas, 
kurās tika cepts gardums, ir liels 
retums, taču Annai paveicies 
atrast kādas saimnieces mei-
tu, kura bija saglabājusi savas 

mammas virtuves piederumus. 
Izstādē ir aplūkojami dažādi 

trauki – zupas terīnes, šķīvji, tē-
jas servīzes, glāzes, galda piede-
rumi, arī lielās krūkas, sauktas 
Latgalē par išbuoniem. 

Kopš muzejam ir izveidota 
sava Kulinārā mantojuma telpa, 
tiek apzināti vietējie iedzīvotāji 
un krāti dažādi trauki, lai sagla-
bātu liecību par senajām virtu-
ves tradīcijām. 

Traukus muzejam dāvināja 

Antoņina Geriņa, Ina Morkāne, 
Silvija Voiņa, Elvīra Vorošena, 
Renāte Litiņa, Ženija Boitmane. 
Tā pakāpeniski tiks papildināta 
visa nākošā gada garumā. Mu-
zejs labprāt gaidīs no novada 
iedzīvotājiem dāvinājumus un 
liks tos goda vietā. 

Teksts, foto: Inese Minova
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No 2.decembra, balstvak-
cinācijas pakalpojuma pro-
cess tiks organizēts saskaņā 
ar jaunākajām Imunizācijas 
valsts padomes rekomendā-
cijām - papildus jau līdz šim 
noteiktajām iedzīvotāju gru-
pām, baltsvakcināciju vajag 
saņemt visiem iedzīvotājiem 
vecumā no 40 gadu vecuma, 
savukārt iedzīvotāji vecumā 
no 18 līdz 39 gadiem var sa-
ņemt balstvakcināciju.

Balstvakcinācija tiem, kas 
saņēmuši AstraZeneca vak-
cīnas

Baltsvakcināciju pret Co-
vid-19 var saņemt visi iedzī-
votāji no 18 gadiem, ja pēc 
otrās devas saņemšanas ir 
pagājuši 5 mēneši. 

Balstvakcinācija tiem, kas 
saņēmuši Janssen vakcīnas

Baltsvakcināciju pret Co-
vid-19 var saņemt visi iedzī-
votāji no 18 gadiem, ja pēc 
Janssen vakcīnas saņemšanas 
ir pagājušas 8 nedēļas. 

Balstvakcinācija tiem, kas 
saņēmuši mRNS vakcīnas 
(Pfi zer un Moderna) 

Baltsvakcināciju pret Co-
vid-19 var saņemt visi iedzī-
votāji no 18 gadiem, ja pēc 
otrās devas saņemšanas ir 
pagājuši 6 mēneši. 

Balstvakcinācija tiem, kas 
saņēmuši Jannsen vakcīnu 
un izslimojuši 

Personām, kuras saņēmu-
šas vienu vakcīnas devu un 

bijis pozitīvs SARS CoV-2 
PCR tests, balstvakcinācija 
nepieciešama 6 mēnešus pēc 
vakcīnas saņemšanas vai pār-
slimošanas brīža, atkarībā no 
tā, kas bijis pēdējais. 

Balstvakcinācija pret Co-
vid – 19 NAV nepieciešama 
(izņemot cilvēkus ar būtiski 
novājinātu imūno sistēmu) 
tiem, kuriem pirms, pēc vai 
starp abām vakcīnas devām 

bijis pozitīvs SARS CoV-2 
PCR tests. 

Nacionālā veselības die-
nesta Vakcinācijas projekta 
nodaļas vadītāja Eva Juhņē-
viča atgādina, ka joprojām 
ļoti svarīga ir arī senioru 
vecumā no 60 gadiem pirm-
reizējā vakcinācija, kā arī 
papildu devu vakcinācija 
imūnsupresētām personām, 
balstvakcinācija senioriem no 
65 gadiem un sociālās aprū-
pes centru klientiem. 

“Balstvakcinācija visām 
personām no 18 gadu vecu-
ma sāksies 2. decembrī. Jau-
najām izmaiņām esam gatavi, 
paralēli papildinām ar aktuā-

lo informāciju “Vakcinācijas 
rokasgrāmatu - informatīvais 
materiāls vakcinācijas vei-
cējiem” un informējam arī 
vakcinācijas pakalpojuma 
sniedzējus, lai vakcinācijas 
process noritētu atbilstoši 
Imunizācijas valsts padomes 
jaunajām rekomendācijām”, 
akcentē Eva Juhņēviča.

Pieteikšanās balstvakci-
nācijai

Prioritāri iedzīvotāji aici-
nāti pieteikties portālā Mana-
vakcina.lv vai pa tālruni 8989 
vai izmantot dzīvās rindas 
iespējas vakcinācijas centros, 
vakcinācijas punktos tirdz-
niecības centros un pašval-
dību telpās, izbraukuma un 
mobilās vakcinācijas punk-
tos. Balstvakcināciju ir iespē-
jams saņemt arī vakcinācijas 
kabinetos ārstniecības iestā-
dēs un pie ģimenes ārstiem.

Digitālie sertifi kāti, kas 
izsniegti pēc primārā vakci-
nācijas kursa pabeigšanas, 
turpinās darboties. Digitālajā 
sertifi kātā parādīsies atzīme 
par balstvakcinācijas veikša-
nas datumu un vakcīnas no-
saukumu, savukārt pats ser-
tifi kāts pēc balstvakcinācijas 
saņemšanas sāks darboties 
15. dienā pēc balstvakcīnas 
saņemšanas. Abi sertifi kāti 
būs derīgi lietošanai.

Ģimenes ārstu un ārstnie-
cības iestāžu kontaktinfor-
mācija un adreses atrodamas: 
www.vmnvd.gov.lv/lv/vak-
cinacija-iedzivotajiem 

Balstvakcinācijas prog-
rammas mērķis ir novērst 
hospitalizāciju, smagu sa-
slimšanu un nāvi tajās sa-
biedrības grupās, kur uz 
pierādījumiem balstīti ir zi-
nāms, ka primārā imunizāci-
ja varētu vairs nenodrošināt 
optimālu imūno aizsardzī-
bu (imūnsupresēti pacienti, 
iedzīvotāji vecumā virs 65 
gadiem, sociālo un aprūpes 
centru pieaugušie pastāvīgie 
iedzīvotāji, pacienti noteiktā 
vecumā ar hroniskām augsta 
riska blakussaslimšanām).

Zaiga Barvida, 
Nacionālā veselības dienesta 
Vakcinācijas projekta nodaļa

zaiga.barvida@vmnvd.gov.lv, 
29499214 

NO 2. DECEMBRA BALTSVAKCINĀCIJU PRET 
COVID-19 VAR SAŅEMT VISAS PERSONAS

 NO 18 GADU VECUMA

 AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ VISMAZ 1. POTI SAŅĒMA JAU
 64 % IEDZĪVOTĀJU

mo poti saņēma 77%, savukārt 
starp tiem, kas ir 40 – 49 gadu 
veci savakcinēto skaits ir 75%. 
Citām vecuma grupām vēro-
jams pakāpenisks procentuālais 
vakcinēšanās samazinājums. 
Vismazāk vakcinēto ar 1. poti 
ir iedzīvotāju grupā no 12 – 15 
gadiem – tie ir tikai 23%. 

Augšdaugavas novadā vak-
cinācija notiek dažādos veidos. 
Viens no tiem ir sadarbībā ar 

NBS, kad notiek izbraukuma 
vakcinācija pie iedzīvotājiem 
mājās. Arī sociālais dienests ak-
tīvi iesaistās iedzīvotāju vakci-
nācijas procesa īstenošanā. 

Vakcinācijas process notiek 
pakāpeniski, bet ir arī dienas, 
kad vakcinēto skaits sasniedz 
ievērojamus skaitļus, piemē-
ram, 1. decembrī vien tika sapo-
tēts 241 novada iedzīvotājs. 

Teksts: Dainis Bitiņš

Kā liecina statistikas dati, uz 
5. decembri mūsu novadā pir-
mo poti pret Covid – 19 saņēma 
64% iedzīvotāju. No kopumā 
gandrīz 26 tūkstošiem iedzīvo-
tāju, sākot no 12 gadu vecuma, 
pirmo devu saņēma 16 470 cil-
vēki. 

Lielākā aptvere ir iedzīvotā-
ju vidū ar vecumu 50 - 59 gadi, 
kur savakcinēti jau 80%, tiem 
seko 60 – 69 gadīgie, kur pir-

IZBRAUKUMA VAKCINĀCIJA AR NBS NAUJENES PAGASTĀ

Nacionālie bruņotie spēki 
no 25. oktobra līdz 31. decem-
brim pēc Veselības ministrijas 
pieprasījuma nodrošina nepie-
ciešamo personālu un autot-
ransportu mobilo izbraukuma 
vakcinācijas punktu izveidei, 
lai sekmētu iedzīvotāju vakci-
nāciju Latvijas reģionos.

Pirmā izbraukuma vakcinā-
cija Augšdaugavas novadā sa-
darbībā ar NBS notika Skruda-
lienas pagastā. Vēlāk sadarbībā 
ar NBS tika vakcinēti cilvēki 
Laucesas un Salienas pagastos, 
kā arī Ilūkste pusē. 

Izbraukums Naujenes pa-
gastā norisinājās 30. novembrī, 
dienā, kad visa Latgale pamo-
dās iesniegotās ielās un pagal-
mos. Nacionālie bruņotie spēki 
nodrošināja transportu, kas bija 
atbilstošs tam, lai arī šādos aps-
tākļos izbrauktu līdz visiem ga-
lamērķiem un attālākajām vie-
tām. Ceļā devās profesionālā 
dienesta karavīrs un medicīnas 
darbiniece. 

Pirmā izbraukuma vakci-
nācijas adrese bija Naujenes 
ciemā, kur vakcināciju sagai-
dīja Lilija Grustānes kundze ar 
vīru. Vispirms seko standarta 
procedūra – tiek uzdoti dažādi 
jautājumi, kas liek medicīnas 
darbiniecei labāk izprast vak-
cinējamā veselības stāvokli. L. 
Grustāne atzinīgi vērtē to, ka 
tiek sniegta šāda iespēja – sa-
ņemt vakcināciju mājās: “Es jau 
nevaru staigāt, pārsvarā esmu 
pa mājām un aiziet kaut kur ir 
jau problēma.” Neskatoties uz 
to, ka kopā ar vīru bija pārsli-
mojuši Covid – 19 vēl pavasarī, 
tika pieņemts lēmums par vak-
cinēšanos. Viens no iemesliem 
bija tas, ka ikdienā jāiet uz vei-
kalu, kā arī jādara citas svarī-
gas lietas, bet bez sertifi kātiem 
šādas iespējas tuvākajā laikā 
nebūs. 

Nākamajā adresē Naujenes 
pagastā vakcinācijas brigāde 
devās pie Romāna, kurš atzīs-
tas, ka vasarā ir nokļuvis ceļu 
satiksmes negadījumā, un kopš 
tā laika spiests atrasties inva-
līdu ratiņos, jo iziet ārstēšanās 
procesu. Tuvākajā laikā viņam 
būs jādodas uz rehabilitācijas 
iestādēm Pierīgā, kur piepra-
sa vakcinēties, tādēļ lēmums 
par vakcinēšanos nebija grūts. 
Romāns pateicās par iespēju 

saņemt vakcīnu, atrodoties mā-
jās. 

30. novembra izbraukumā 
Naujenes pagastā tika vakci-
nēti 22 novada iedzīvotāji. Iz-
braukuma vakcinācija šajā die-
nā norisinājās arī Biķernieku 
pagastā, kur bija pieteikušies 
10 cilvēki. 

Oktobra nogalē Augšdauga-
vas novada pašvaldības domes 
vadība tikās ar Aizsardzības 
ministrijas un NBS pārstāvjiem, 
un Vakcinācijas biroja vadītāju 
Evu Juhņēviču, lai pārrunātu 
šī procesa īstenošanas nianses. 
Tad arī tika izlemts par sadar-
bību ar NBS, ka ir jādodas pie 
tiem, kas dažādu iemeslu dēļ 
pats nevar sasniegt vakcināci-
jas vietas. 

Augšdaugavas novada paš-
valdība ir viena no pirmajām, 
kuras Sociālais dienests aktīvi 
iesaistījās iedzīvotāju vakcinā-
cijas procesa īstenošanā. Ik ne-
dēļu tiek īstenota izbraukuma 
vakcinācija, pirms tam sociālie 
darbinieki uzrunā sava pagasta 

nevakcinētos iedzīvotājus un 
aicina vakcinēties, veido mar-
šrutu un organizē iedzīvotāju 
transportēšanu uz vakcinācijas 
vietu. Ir arī tādi iedzīvotāji, kas 
pie sociālajiem darbiniekiem 
vēršanas paši, ar lūgumu palī-
dzēt nodrošināt vakcinēšanos. 

Kā liecina statistika, vakci-
nācijas aptvere Augšdaugavas 
novadā uz 17. novembri sasnie-
dza 61% (1. pote), kas ir būtisks 
kāpums, salīdzinājumā ar ru-
dens sākumu. Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova atzina, 
ka ir izveidojusies ļoti laba sa-
darbība ar Latgales medicīnas 
centru. Laika posmā no 22. no-
vembra izbraukuma vakcināci-
jās tika sapotēti 279 Augšdau-
gavas novada, pārsvarā vecāka 
gadagājuma, iedzīvotāji.

Izbraukuma vakcinācijas no-
tiks arī turpmāk. Pašlaik turpi-
nās darbs pie iedzīvotāju apzi-
nāšanas. 

Teksts un foto: Dainis Bitiņš
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BIŠKOPJI DĀVĀ MEDU NOVADA SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM
Ziemassvētku gaidīšanas 

laikā Latvijas Biškopības bied-
rības Daugavpils nodaļa ir sa-
rūpējusi ļoti dāsnas un veselī-
gas dāvanas, kas no dažādām 
novada dravām ir atceļojušas 
uz Augšdaugavas novada paš-
valdību. Šādas bišu sarūpētas 
veltes tiek pasniegtas jau otru 
gadu. Pērn medus ceļoja pie 
novada audžuģimenēm un 
daudzbērnu ģimenēm, bet šo-
gad biškopji nolēmuši sagādāt 
pārsteigumu pašvaldības so-
ciālajiem darbiniekiem. 

Latvijas Biškopības biedrī-
bas Daugavpils nodaļas vadītā-
ja Gunta Some atzīst, ka šogad 
biškopji nolēma medu dāvāt 
Augšdaugavas novada sociā-
lajiem darbiniekiem, kuriem 
ir bijis grūts gads: “Lai viņi to 
medu nodod tiem, kam tas šo-
brīd ir visvairāk vajadzīgs. Gan 
veselības uzlabošanai, gan arī 
dzīvespriekam un, protams, kā 
Ziemassvētku dāvana.” 

Augšdaugavas novada So-
ciālā dienesta vadītāja Anna 
Jegorova pauž gandarījumu, 
ka jau otru gadu ir izveidoju-
sies fantastiska sadarbība ar 
biškopības biedrības Daugav-

pils nodaļu un ziedojuma tiek 
saņemts medus, kas ir ievākts 
novada dravās. Vēl jo vairāk 
priecē, ka medu šogad saņems 
tieši sociālie darbinieki, kuriem 
pēdējie divi gadi bijuši ļoti sa-
springti. Kopš sākusies Covid 
pandēmija, sociālajam dienes-
tam darba apjoms ir krietni au-
dzis, jo papildus ikdienas pie-
nākumiem nākuši klāt arī citi. 

“Jau pašā sākumā, kad sākās 
Covid pandēmija, sociālie dar-
binieki bija pirmie ierindā uz 
pārtikas paku piegādi, uz cil-
vēku apzināšanu un informē-
šanu. Bet šobrīd sociālie darbi-
nieki veltī visus spēkus, lai pēc 
iespējas vairāk cilvēku vakci-
nētos pret Covid-19. Tas nav 
viegls darbs, ir jābūt profesio-
nālam darbiniekam, lai spētu 
pārliecināt cilvēkus. Arī ja kādā 
no pagastiem kādam cilvēkam 
kaut kas atgadās, notiek nelai-
me, tieši sociālais darbinieks ir 
pirmais, kas steidzas palīgā uz-
reiz pēc informācijas saņemša-
nas,” teic Anna Jegorova.  

Medus ir ļoti veselīgs pro-
dukts, ko paši biškopji iesaka 
lietot katru dienu, lai stiprinātu 
imunitāti. LBB Daugavpils no-

daļas vadītāja Gunta Some ie-
saka to lietot vismaz pa karotei 
dienā, pievienojot kafi jai vai tē-
jai, smērējot uz maizes. Medus 
ir labs arī pirts procedūrām, jo 
tajā esošās vērtīgās vielas orga-
nisms spēj uzņemt arī caur ādu.

Šogad medus pienesums no-
vada dravās bijis gana dāsns. 
Arī atsaucība no biškopju puses 
bijusi daudz lielāka nekā pērn. 
Vēlmi piedalīties labdarības 
akcijā izteikuši 15 novada biš-
kopji, kuri dāvājuši vairāk nekā 
100 kg medus. “Šogad biškopju 

aktivitāte ir augusi. Jau vasarā 
daži biškopji interesējās, vai 
būs iespēja šogad nodot medu 
labdarībai. Tāpēc arī medus ir 
vairāk, jo biškopji gatavojās. Ir 
sarūpēti 107 kg medus,” saka 
G. Some. 

Biškopju biedrības Daugav-
pils nodaļas vadītāja atzīst, ka 
tā kļūs par jauku tradīciju arī 
turpmāk, turklāt biškopji vē-
las dāvāt ne tikai medu, bet arī 
citas bišu sarūpētas veltes, pie-
mēram, propolisu, bišu maizi 
un ziedputekšņus.   

Sociālā dienesta vadītāja 
Anna Jegorova uzsver, ka me-
dus ir veselības avots, kas jā-
saņem katram cilvēkam, tāpēc 
teic lielu paldies biedrībai un 
labprāt gaidīs šādas vērtīgas 
dāvanas arī nākamgad, lai tās 
pasniegtu tai mērķauditorijai, 
ko izvēlēsies biškopju biedrī-
ba. Tā kā šogad saņemts liels 
daudzums medus, A. Jegoro-
va pārliecināta, ka tā pietiks ne 
vien novada sociālajiem darbi-
niekiem, bet arī sirmgalvjiem, 
kas mitinās novada sociālās 
aprūpes iestādēs.    

Augšdaugavas novada paš-
valdība izsaka lielu pateicību 
par dāsno dāvanu biškopjiem 
Broņus Gedžūnam, Sergejam 
Ščedrovam, Aivaram Zdanov-
skim, Guntai Somei, Valērijam 
Ašķeļaņecam, Guntaram Mel-
nim, Vitai Mendriķei, Mari-
jai Merņakai, Annai Stivriņai, 
Anatolijam Šurhoveckim, Val-
dim Nurksam, Jānim Trimal-
niekam, Agnesei Sitnikai, Olgai 
Purviņai un Gatim Ozoliņam!

Teksts, foto: Inese Minova 

SANDRIS ŠEDIS - PASAULES VICEČEMPIONS 
ARMVRESTLINGĀ

No 25. novembra līdz 4. de-
cembrim Rumānijas galvas-
pilsētā Bukarestē norisinājās 
Pasaules čempionāts armvrest-
lingā. Latviju sacensībās pārstā-
vēja šī gada Eiropas čempions, 
Augšdaugavas novada sportists 
Sandris Šedis.

Sandris startēja vīru kategori-
jā līdz 110 kg un izcīnīja 2. vietu 
un Pasaules vice čempiona titu-
lu ar kreiso roku, kā arī 3. vietu 
ar labo roku. Pirmajā sacensību 
dienā ar kreiso roku tika uzva-
rēts sportists no Serbijas, pie-
veikts bulgārs un uzbeks, kva-
lifi kācijā Sandris piekāpās tikai 
Krievijas sportistam. Pusfi nālā 
pārliecinoši tika uzveikts Turci-
jas pārstāvis. Finālā vēlreiz bija 
jātiekas ar Ivanu Matjušenko 

no Krievijas, kas šoreiz izrādījās 
spēcīgāks.

Nākamajā dienā cīņās ar labo 
roku tika pārspēti sportisti no 
Turcijas, Uzbekistānas, Ukrai-
nas. Par iekļūšanu fi nālā nācās 
cīnīties ar vēl vienu Krievijas 
sportistu, kam šoreiz smagā 
cīņā nācās piekāpties un re-
zultātā 3. vieta ar labo roku. 
Jāatzīst, ka šis gads noslēgts uz 
ļoti pozitīvas nots. Neskatoties 
uz grūto sagatavošanās posmu 
un neskaidrībām par sacensību 
norisi, uz doto brīdi ir sasniegts 
maksimums. Šobrīd noteikti jā-
atpūšas, taču pēc Jaunā gada jau 
atkal j āsāk gatavoties nākamajai 
sezonai un turnīriem! Būs spē-
cīgs gads!

 OPTIBET ČEMPIONĀTĀ 1. VIETA TURNĪRA TABULĀ
11. un 12. decembrī noti-

ka Latvijas Optibet čempio-
nāta volejbola sacensības vī-
riešiem. Volejbola komanda 
“Augšdaugava” izbraukumā 
tikās ar komandām “Kuldī-
gas NNS” un “VK Ozolnieki”. 
Abas spēles beidzās ar uzvaru 
un vienādu rezultātu 3:0 mūsu 

komandas labā.  
Rezultatīvākie spēlētā-

ji Aleksandrs Samuilovs (15 
punkti), Sandis Turlais  (10 
punkti), Oļegs Kulakovs (15 
punkti) un Sergejs Nikolajevs 
(11 punkti). 

Pēc līdzšinējo spēļu rezul-
tātiem volejbola komanda 

“Augšdaugava” pašlaik atro-
das 1. vietā turnīra tabulā.

Nākamās divas spēles no-
tiks izbraukumā: 18. decem-
brī komanda “Augšdaugava” 
tiksies ar VK Ventspils, bet 19. 
decembrī – ar komandu Aiz-
pute.

 BASKETBOLĀ GŪTA UZVARA
11. decembrī Reģionālās 

Basketbola līgas čempionāta 
spēlēs komanda “Augšdauga-
vas novads” savā laukumā ti-
kās ar komandu “Salacgrīva” 
un guva uzvaru ar rezultātu 
94:87.

Rezultatīvākie spēlētāji: 

Renārs Bulduris (36 punkti), 
Zintis Saulītis (13), Maksims 
Gurjančiks (12 punkti).

Pēc esošajiem rezultātiem 
komanda “Augšdaugavas no-
vads” ierindojās 4. vietā tabu-
lā. 

Nākamā spēle notiks 17. de-

cembrī, kad komanda 
“Augšdaugavas novads” 
savā laukumā mērosies spē-
kiem ar komandu "Salaspils 
sporta skola".

MAKSIBASKETBOLĀ SEKMĪGI DEBITĒ KOMANDA 
“AUGŠDAUGAVAS NOVADS”

Latvijas Maksibasketbola 
čempionāta ceturtajā nedēļā 
kopumā tika aizvadītas 17 
spēles.

K40+ grupas spēlē BK 
“Augšdaugavas novads” savā 
laukumā ar 80:59 uzveica 
“Garkalnes runčus”. Rezultatī-
vākie spēlētāji Sergejs Frolovs 
(17 punkti), Pēteris Dzalbe (15) 

un Sergejs Komļevs (14). 
Iepriekšējā nedēļā izbrau-

kumā BK “Augšdaugavas 
novads” guva divas uzvaras 
– pār “SC Group Krown/Res-
torfx” (71:64) un pār BK “Sto-
piņi” (75:66).

Nākamā spēle notiks 18. 
decembrī, kad BK “Augšdau-
gavas novads” savā laukumā 

uzņems komandu “Old Crabs 
Limbaži”. 

Savukārt dāmu grupā D30+ 
novada basketbolistes BK 
“Augšdaugavas novads” iz-
braukumā vinnēja “Rīga Mix” 
ar rezultātu 64:62 . Rezultatīvā-
kās spēlētājas Inese Jurevica 
(24+7 AB) un Līga Ludborža 
(19+6 AB).
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši

Biķernieku pagastā
Matrjona Vlasova (1940.g.)

Kalkūnes pagastā 
Jāzeps Onzuls (1953.g.)

Irina Juraša (1945.g.)
Vladimirs Ignatjevs (1955.g.)

Regīna Nikitina (1937.g.)
Irina Čuikina (1951.g.) 

Kalupes pagastā
Ēriks Semjonovs (1948.g.)

Naujenes pagastā
Jeļena Urbāne (1945.g.)

Katerina Kirillova (1953.g.)
Anna Kaļiņina (1923.g.)

Tadeušs Karņickis (1942.g.)
Alina Borisovska (1958.g.)

Skrudalienas pagastā
Pavla Sivačova (1945.g.)

Pāvels Jahimovičs (1944.g.)

Sventes pagastā
Antons Krauklis (1951.g.)
Zoja Drozdovska (1957.g.)

Taisa Marcinķeviča (1955.g.)
Larisa Motivāne (1947.g.)

Tabores pagastā
Fjodors Zujevs (1958.g.)

Nikolajs Minčenko (1929.g.)
Vaboles pagastā 

Emīlija Kalēja (1932.g.)

Vecsalienas pagastā 
Romualds Pastors (1958.g.)
Nadežda Babina (1932.g.)

Višķu pagastā
Albīna Dzalba-Linkeviča (1941.g.) 

PĒC PENSIJAS NAV JĀDODAS UZ PASTA 
NODAĻU – 

VAR PIETEIKT TĀS PIEGĀDI MĀJĀS
Ņemot vērā prasības Co-

vid-19 izplatības ierobežoša-
nai, kas samazina apkalpo-
šanas iespējas pasta nodaļās 
vienam klientam noteiktās 
platības dēļ un paredz ilgāku 
pakalpojuma gaidīšanas lai-
ku, kā arī veselības riskus, ko 
var radīt klātienes apmeklē-
jums, Latvijas Pasts un Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģen-
tūra (VSAA) atgādina, ka pen-
siju iespējams saņemt savā 
dzīvesvietā, piesakot šo pakal-
pojumu VSAA.

Latvijas Pastam ir līgums 
ar VSAA par pensiju piegādi 
saņēmēju dzīvesvietā, un šis 
skaidras naudas piegādes pa-
kalpojums klientam izmaksās 
2,39 eiro. Šā pakalpojuma iz-
maksas ir zemākas nekā indi-
viduālam skaidras naudas iz-
maksas pakalpojumam klienta 
dzīvesvietā no Pasta norēķinu 
sistēmas.  

Iesniegumu VSAA par iz-
maksas adreses maiņu, iz-
lemjot par turpmāku pensijas 
piegādi dzīvesvietā, iespējams 
iesniegt elektroniski ofi ciāla-
jā e-adresē vai e-pastā pasts@
vsaa.gov.lv (iesniegums jāpa-
raksta ar drošu elektronisko 
parakstu, kas satur laika zī-
mogu). Iesniegumu iespējams 
nosūtīt arī pa pastu jebkurai 
VSAA nodaļai vai nogādāt 
darba laikā jebkurā klientu 
apkalpošanas centrā, un atstāt 
speciāli izvietotā kastītē iesnie-
gumiem. 

Pensijas saņēmējam gan jā-
rēķinās, ka, mainot pensijas sa-
ņemšanas veidu, var mainīties 
arī izmaksas datums. VSAA 
klientu apkalpošanas centru 
adreses un darbalaikus iespē-
jams uzzināt te: www.vsaa.
gov.lv/lv/fi liales. 

MK IEDALA LĪDZEKĻUS CEĻA IZBŪVEI VABOLES PAGASTĀ
7. decembrī valdība atbalstī-

ja 1,6 miljonu eiro novirzīšanu 
dažādiem militārās infrastruk-
tūras objektiem visā Latvijā. Va-
boles pagasta pašvaldības ceļa 
“Stupiņi – Kucini - Mackeviči” 
pārbūvei pārskaitīs 567 310 eiro 
no Aizsardzības ministrijas bu-
džeta. 

Aizsardzības ministrija šādu 
lēmumu pamato ar nepiecieša-
mību uzlabot mācību poligona 
“Meža Mackeviči” pievedceļa 
tehnisko stāvokli. 

Pašvaldības ceļu “Stupi-
ņi – Kucini - Mackeviči” aktīvi 
izmanto ne tikai Aizsardzības 
ministrija, bet arī vietējie iedzī-

votāji, zemnieki un uzņēmēji. 
Ar katru gadu zemnieku saim-
niecību un bruņotās tehnikas 
vienību skaits, kas pārvietojas 
pa ceļu, tikai pieaug. 

Pēc līguma parakstīšanas 
darbus veiks 5 mēnešu laikā. 

Teksts: Dainis Bitiņš

SAZINIES AR VALSTS IESTĀDĒM ĒRTĀK, ĀTRĀK UN DROŠĀK
Kas ir e – adrese?
E – adrese ir drošas saziņas 

pakalpojums – tava digitālā 
pastkastīte portālā Latvija.lv. tas 
ir ērts, drošs un efektīvs veids, 
kā sazināties ar vairāk nekā 
3000 valsts un pašvaldību iestā-
dēm jebkurā laikā un no jebku-
ras atrašanās vietas. 

Ja portālā Latvija.lv esi izvei-
dojis e – adresi, turpmāk valsts 
un pašvaldību iestādes sazinā-
sies ar tevi šajā digitālajā past-
kastītē, nevis papīra formātā uz 
deklarēto adresi. 

Savai digitālajai pastkastī-
tei varēsi piekļūt, pieslēdzoties 
portālam Latvija.lv un identi-
fi cējoties ar elektroniskiem lī-
dzekļiem – eID karti vai lietotni 
eParaksts mobile.

Kur saņemt piekļuves rī-
kus?

Mobilo lietotni Eparaksts 

mobile vari iegūt portālā mobi-
le.eparaksts.lv. 

Ja tev jau ir EID karte vai ePa-
raksts karte, pakalpojumu sa-
ņemsi uzreiz portālā eparaksts.
lv.

eParaksts mobile līgumu ie-
spējams noslēgt, piesakoties ar 
internetbanku un:

- parakstot līgumu ar bez-
maksas kurjera starpniecī-
bu (2 – 5 darba dienas);

- vai parakstot līgumu pie 
zvērināta notāra;

- eParaksts mobile izmanto-
šana ir bez maksas.

Precīzāka informācija par 
eParaksts mobile iegūšanas ie-
spējām pieejama šeit: ej.uz/ePa-
raksts_Mobile_.

Personas apliecību (eID karti) 
vari saņemt Pilsonības un  mig-

rācijas lietu pārvaldes nodaļās 
un Latvijas pārstāvniecībās ār-
valstīs. 

Saņemot eID karti, tev tiks 
izsniegta aploksne ar PIN ko-
diem, kas nepieciešami e – iden-
titātes apstiprināšanai (PIN 1), 
un elektronisku dokumentu pa-
rakstīšanai (PIN 2). 

Jāmaksā būs tikai par eID 
kartes noformēšanu, savukārt 
elektroniskā paraksta izmanto-
šana būs bez maksas. 

Tev būs nepieciešams vied-
karšu lasītājs un programma 
Eparakstītājs 3.0, ko bez maksas 
vari lejupielādēt savā datorā: 
eparaksts.lv/lv/lejupielādes. 

Ja tev jau ir eID karte, bet esi 
aizmirsis piekļuves kodus vai 
tev nav eParaksta, dodies uz 
tuvāko Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes fi liāli. 

 PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS AKCEPTĒŠANU – IEGUVES DARBU 
TURPINĀŠANA UN PABEIGŠANA SMILTS-GRANTS UN SMILTS 
ATRADNES “ELERNE” IECIRKNĪ „GRIGULIŅI – KAUPIŠĶI 5”, UN 

ATĻAUJU UZSĀKT PAREDZĒTO DARBĪBU
Augšdaugavas novada paš-

valdības dome izskatīja SIA 
„Inerto materiālu serviss” ie-
sniegumu par atļauju uzsākt 
paredzēto darbību – ieguves 
darbu turpināšanu un pabeig-
šanu smilts-grants un smilts 
atradnes “Elerne” iecirknī „Gri-
guliņi – Kaupišķi 5”,  Augšdau-
gavas novadā, Tabores pagastā, 
nekustamajā īpašumā „Griguli-
ņi” – zemes vienībā ar kadastra 
Nr. 4492 001 0062 un “Kaupišķi 
- 5” - zemes vienībā ar kadastra 
Nr.4492 001 0052.

Paredzētajai darbībai ir veikts 
ietekmes uz vidi novērtējums 
un par Ietekmes uz vidi ziņoju-
mu saņemts Vides pārraudzības 
valsts biroja Atzinums. Ziņoju-
ma novērtējuma rezultātā Birojs 
atzinis, ka nav pamata kopumā 
aizliegt Ierosinātājas plānoto 
darbību, taču tā pieļaujama tikai 
nodrošinot Ziņojumā paredzē-

tos vai tiem līdzvērtīgus risinā-
jumus vides kvalitātes nodroši-
nāšanai un ietekmes novēršanai 
un samazināšanai, kā arī ievēro-
jot Biroja noteiktos nosacījumus, 
ar kādiem darbība nav pieļau-
jama un kādiem – varētu būt 
īstenojama. Ja tiek pieņemts lē-
mums par Paredzētās darbības 
pieļaujamību, Paredzēto darbī-
bu iespējams īstenot tikai ievē-
rojot ārējos normatīvajos aktos 
noteiktos, Ziņojumā paredzētos 
un ar šo Biroja atzinumu izvir-
zītos nosacījumus, ar kādiem tā 
varētu būt īstenojama.

Augšdaugavas novada paš-
valdības domes sēdē  2021. gada 
9. decembrī pieņemts lēmums 
akceptēt paredzēto darbību - ie-
guves darbu turpināšana un pa-
beigšana smilts-grants un smilts 
atradnes “Elerne” iecirknī „Gri-
guliņi – Kaupišķi 5”, un atļaut 
SIA „Inerto materiālu serviss” 

uzsākt paredzēto darbību - ie-
guves darbu turpināšana un pa-
beigšana smilts-grants un smilts 
atradnes “Elerne” iecirknī.

Lēmums
Ietekmes uz vidi ziņojums ar in-

formāciju par sabiedriskās apsprie-
šanas procesu – pieejams www.en-
viro.lv/Elerne_IVN/ 

Vides pārraudzības valsts 
biroja 08.11.2021. Atzinums Nr. 
5-04/12 www.vpvb.gov.lv/lv/
media/3699/download.

Ieinteresētās personas var ie-
pazīties ar papildu informāciju:

Jolanta Bāra
Augšdaugavas novada 

pašvaldības 
centrālās administrācijas

Dabas resursu nodaļas vadītāja
Tālr. 65422215, 26520687

e-pasts jolanta.bara@
augsdaugavasnovads.lv

SUBATES PASTA NODAĻA NO 20. DECEMBRA 
SĀK DARBU JAUNĀS TELPĀS

 Augšdaugavas novada 
Subates pasta nodaļa 2021. 
gada 20. decembrī sāks darbu 
jaunās un ērtākās telpās Tir-
gus laukumā 20. Jaunās telpas 
atrodas netālu no līdzšinē-
jās apkalpošanas vietas un ir 
komfortablākas gan apmek-
lētājiem, gan darbiniekiem. 
Nodaļas darbalaiks saglabā-
sies nemainīgs, bet sakarā ar 
pārcelšanās darbiem tas būs 
mainīts 17. un 20. decembrī.
Subates pasta nodaļa jaunajās 
telpās Tirgus laukumā 20, kas 
atrodas pavisam netālu no 
līdzšinējās nodaļas atrašanās 
vietas Tirgus laukumā 13, ie-
guvusi jaunu veidolu – kļuvu-
si modernāka un komfortablā-
ka. Klientiem nodaļā pieejami 
atvērtā tipa preses izdevumu 
un citu preču stendi, ļaujot 
pārskatāmi izvēlēties nepiecie-
šamo pirkumu.

Lai pasta pakalpojumi būtu 
pieejami arī klientiem ar kustī-

bu traucējumiem un jaunajiem 
vecākiem ar bērnu ratiņiem, 
pie nodaļas būs izvietota spe-
ciāla zvanu poga, kuru varēs 
atpazīt pēc īpašas piktogram-
mas.

Sakarā ar pārcelšanās dar-
biem 17. un 20. decembrī būs 
mainīts Subates pasta nodaļas 
darbalaiks: 17. decembrī noda-
ļa strādās no plkst. 8 līdz plkst. 
10 vēl līdzšinējā adresē, bet 
jaunajās telpās 20. decembrī 
apmeklētājus gaidīs no plkst. 9 
līdz plkst. 13.

Darbalaiks Subates pasta 
nodaļai jaunajā adresē nemai-
nīsies – pasta nodaļa strādās 
pirmdienās – piektdienās no 
plkst. 8 līdz plkst. 12. 

Latvijas Pasts pēdējos gados 
aktīvi īsteno klientu ērtību un 
vides uzlabošanas projektus 
dažādās pasta nodaļās visā 
Latvijā. 
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AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ NOSLĒDZIES SKOLĒNU RADOŠO DARBU KONKURSS  “LĀČPLĒSIS 21. GADSIMTĀ” 
Novembrī, Latvijas svētku 

mēnesī, Augšdaugavas novadā 
noritēja skolēnu radošo darbu 
konkurss “Lāčplēsis 21. gadsim-
tā”. Konkursa mērķis – veicināt 
bērnu un jauniešu radošo spēju 
attīstību, pilsonisko līdzdalību, 
patriotismu, kā arī stiprināt vēs-
turisko atmiņu Lāčplēša dienas 
notikumu izzināšanā.

Konkursa dalībnieki tika 
aicināti veidot mūsdienīgus 
darbus, izmantojot dažādus ra-
došos izteiksmes līdzekļus, iz-
sakot savas sajūtas, pārdomas, 
faktus par patriotismu vēsturē 
un mūsdienās, mudināti aizdo-
māties, kas katram no mums ir 
Lāčplēsis 21. gadsimtā.

No Augšdaugavas novada 
četrpadsmit izglītības iestā-
dēm konkursam tika iesniegti 
77 darbi dažādās izpildījuma 
tehnikās četrās vecuma gru-
pās: pirmsskolas, sākumskolas, 
pamatskolas un vidusskolas. 
Katrs darbs ir veikts rūpīgi un 
pārdomāti. Skolēni ir centušies 
parādīt savu skatījumu, vērtē-
jumu par tematu “Lāčplēsis 21. 
gadsimtā”. Skolēni ir iesnieguši 
gan dažādās tehnikās izpildī-
tus zīmējumus, gan literāros 
darbus (dzejoļi, pārdomas, ap-
raksti, esejas). Lāčplēsim tiek 
pielīdzināti robežsargi, karavī-
ri, ugunsdzēsēji, ārsti, ģimenes 
locekļi u.c.. Darbos tiek akcen-
tētas tādas īpašības kā spēcīgs, 
stiprs, izpalīdzīgs, varonīgs, 
draudzīgs, ģimenisks. Galve-
nās tēmas, kas tiek atspoguļotas 
darbos – ģimene, tās stiprums 
un pamats, valsts brīvība, pat-
riotisms, mūsdienām tādi aktu-
ālie temati kā ārstu loma cīņā ar 
vīrusu, robežsargu un uguns-

dzēsēju darbs u.c. 
No 77 iesniegtajiem darbiem 

par labākajiem tika atzīti 30, 
kuru autori saņems diplomus 
un atzinības. Pārējie dalībnieki 
saņems pateicības. Darbi tika 
vērtēti četrās vecuma grupās:

Pirmsskolas vecuma grupā 
visaugstāk novērtētais ir Lāču 
pamatskolas audzēkņa Ņikitas 
Teļežnikova darbs “Amulets 
“Dievs, svētī Latviju!”” (skolo-
tāja Violeta Lapinska) un Nau-
jenes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” audzēkņa 
Maksimiljana Šarakova darbs 
“Spēks” (skolotāja Anita Jasins-
ka). Šajā vecuma grupā atzinī-
bu saņems Kalupes pamatsko-
las audzēkņi Justīne Sarkane 
un Pēteris Raškausks, Špoģu 
vidusskolas audzēknis Emīls 
Aleksejevs.

Sākumskolas vecuma gru-
pā visaugstāk novērtētie: Lau-
cesas pamatskolas skolnieces 
Ruslanas Staļmakovas darbs 
“Lāčplēsis 21. gadsimtā” (sko-
lotāja Inga Vavžiņaka), Špoģu 
vidusskolas skolnieces Ievas 
Rubikas darbs “Spēks ģimenē” 
(skolotāja Marija Umbraško) un 
Zemgales vidusskolas skolnie-
ces Sofi as Thugesen Vasiļjevas 
darbs “Mana ģimene svin Lāč-
plēša dienu” (skolotāja Tatjana 
Kavševiča). Šajā vecuma gru-
pā atzinību saņems Naujenes 
pamatskolas skolnieks Artūrs 
Celitāns, Randenes pamatsko-
las skolniece Beatrise Petrova, 
Sventes vidusskolas skolnieces 
Anna Isajeva, Zoja Solovjova un 
Viktorija Saveļjeva.

Pamatskolas vecuma grupā 
visaugstāk novērtētie: Bebrenes 
vispārējās un profesionālās vi-

dusskolas skolnieces Viktorijas 
Rāznas darbs “Stipra ģimene, 
stipra Latvija!” (skolotājs Mai-
gurs Pudāns), Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas skolnieces Baibas 
Sutiņas-Zutiņas darbs “Lāčplē-
sis 21. gadsimtā” un skolnieces 
Dagmāras Dumbras-Dum-
brovskas darbs “Lāčplēsis 21. 
gadsimtā” (skolotāja Lonija Pu-
piņa), Randenes pamatskolas 
skolnieces Anastasijas Petrovas 
darbs “Lāčplēša mantinieki” 
(skolotāja Diāna Bučele) un 
Sventes vidusskolas skolnieka 
Oskara Saveļjeva darbs “Ār-
sti kā varoņi pret vīrusiem” 
(skolotāja Aija Saveļjeva). Atzi-
nību saņems Bebrenes vispār-
izglītojošās un profesionālās 
vidusskolas skolnieces Anhela 
Gaidamoviča un Samanta Ba-
lode, Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
skolnieks Alekss Valainis, Lāču 
pamatskolas skolniece Viktori-
ja Daņilova, Medumu speciālās 
pamatskolas skolniece Violeta 
Mamedova, Randenes pamat-
skolas skolniece Darja Adahov-
ska.

 Vidusskolas vecuma grupā 
visaugstāk novērtētie ir šādi 
darbi: Sventes vidusskolas 
skolnieces Angelīnas Minkevi-
čas darbs “Mūsdienu varonis!” 
un skolnieces Ainas Zubrovas 
darbs “Varoņi nemirst!” (sko-
lotāja Aija Saveļjeva), Zemgales 
vidusskolas skolnieces Jeļenas 
Goršentovas darbs “Lāčplēsis 
seko jaunajām tehnoloģijām” 
(skolotāja Tatjana Kavševiča). 
Atzinību šajā vecuma grupā 
saņems Bebrenes vispārizglī-
tojošās un profesionālās vidus-
skolas skolniece Undīne Marta 
Egle, Ilūkstes Raiņa vidusskolas 

Informācijas un sabiedrisko at-
tiecību nodaļas sabiedrisko at-
tiecību speciāliste Inese Minova. 
Ekspertiem nenācās viegli, jo 
katrs iesniegtais darbs bija īpašs, 
veidots ar mīlestību un pauda 
savu skatījumu un stāstu. 

Eksperti un konkursa rīkotā-
ji pateicas visiem dalībniekiem 
par ieguldīto rūpīgo darbu un 
skolotājiem par padomu un at-
balstu.

Noslēdzot patriotisma mēne-
si, gribas citēt Bebrenes vispār-
izglītojošās un profesionālās vi-
dusskolas skolnieces Samantas 
Balodes pārdomu fragmentu: 
“Patriotisms, pēc manām do-
mām, ir valsts atbalstīšana ne 
tikai fi ziski, bet arī morāli. Pa-
saki ko labu, kad kāds tūrists, 
draugs, radinieks no citas valsts 
tev jautā par Latviju. Cieni sa-
vus tuviniekus, skolotājus, pen-

sionārus un citus iedzīvotājus, 
jo katrs tevis satiktais uz ielas ir 
savas un tavas valsts daļa, un, 
izrādot cieņu viņiem, tu izrādīsi 
cieņu pats sev un savai valstij.”  

Ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju valstī, izstāde klātie-
nē nav pieejama. Piedāvājam 
iepazīt radošo darbu konkursa 
“Lāčplēsis 21. gadsimtā” stāstus 
virtuāli: edu.daugavpilsnovads.
lv/norisinas-skolenu-rado-
so-darbu-konkurss-lacplesis-
21-gadsimta/ , un www.augs-
daugavasnovads.lv fotogalerijā.

Inese Zuģicka,
Augšdaugavas novada domes 
Izglītības pārvaldes metodiķe

skolniece Anna Butke-
viča, Zemgales vidus-
skolas skolniece Vero-
nika Puzirevska.

Konkursam iesnieg-
tos darbus vērtēja ek-
sperti šādā sastāvā: 
Bērnu mākslas skolas 
“Saules skola” skolo-
tāja, māksliniece Una 
Gura, Augšdauga-
vas novada Kultūras 
pārvaldes mākslinie-
ce Olga Gžibovska, 
Augšdaugavas novada 
Kultūras centra “Vār-
pa” direktore Inta Uš-
kāne, Augšdaugavas 
novada Kultūras cen-
tra “Vārpa” kultūras 
pasākumu organi-
zatore Anita Lipska, 
Augšdaugavas novada 

KEMPINGS “DAUGAVAS LOKOS” – LATGALES TŪRISMA BALVAS LAUREĀTS
Šī gada 2. decembrī Latga-

les vēstniecībā GORS Rēzeknē 
noritēja Latgales Tūrisma kon-
ference un Latgales Tūrisma 
balvas pasniegšana. Konferenci 
atklāja Rēzeknes pilsētas pašval-
dības priekšsēdētājs Aleksands 
Bartaševičs un LPR (Latgales 
plānošanas reģions) attīstības 
Padomes priekšsēdētājs, Balvu 
novada domes priekšsēdētājs 
Sergejs Maksimovs. Konferencē 
tika izrunātas aktuālās šī brīža 
problēmas, tika prezentēta jau-
nā Latgales Tūrisma attīstības 
stratēģija, realizētie projekti, 
novērtēta pēdējā gadā realizētā 
mārketinga kampaņa. Par tūris-
ma mārketinga koncepciju Lat-
gales reģiona tūrisma politikas 
īstenotājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem uzstājās Vidzemes 
Augstskolas asociētais profe-
sors Andris Klepers. Konferen-
ces noslēgumā notika “Latgales 
tūrisma gada balvas 2021” pa-
sniegšana un laureātu godinā-
šana. Uz Tūrisma balvu 2021 
septiņās nominācijās pretendēja 
43 Latgales tūrisma nozares uz-
ņēmēji.

No Aušdaugavas novada 
tika nominēti: Paula Sukatnieka 
mājas “Apsītes” un viņa pie-
miņas dārzs, slēpošanas bāze 
“Egļukalns”, darbnīca “Ur-
tawood”, koka izstrādājumu 
meistari, “Dvietes īstais lauku 
saldējums”, mini zoo “Raptors 
Park”, kempings “Daugavas 
lokos”, viesu māja “Pie torņa”, 
kūrorts Silene Resort & SPA.

Nominācijā Labākā tūristu 
mītne laukos uzvarēja kem-
pings “Daugavas lokos”, kas 
durvis vēra pagājušā gada no-
galē, un šogad jau aktīvi strā-
dāja. Kopā ar Sporta klubu 
“Beibuks” kempings izveido-
ja klasteri, kur tiek piedāvāts 
ļoti plašs atpūtas iespēju klāsts 
– plostu, laivu, elektrovelosi-
pēdu, “SUP” dēļu noma. Tiek 
iznomātas kempingu mājiņas, 
glempingu teltis, kubuls, pirts, 
kemperu vietas. Pats kempings 
atrodas pasakainā vietā Dauga-
vas krastā Slutišķu ciema noma-
lē. Kempinga apmeklētāji bez 
uzņēmuma piedāvātajām iespē-
jām un aktivitātēm var apmek-
lēt blakus esošo Slutišķu sādžu, 

tajā atrodošos muzeju, divas da-
bas takas, atpūtas vietu Latgales 
sēta. Kaut arī kempings darbo-
jas tikai vienu sezonu, tas jau ie-
guvis popularitāti ne tikai starp 
Latvijas apmeklētājiem, bet arī 
starp ārzemju viesiem, ko veici-
nāja gan veiksmīgi izvēlēta mār-
ketinga kampaņa, gan talantīgs 
jauns direktors – Andrejs Horlo-
vičs, gan sadarbība ar vairākiem 
uzņēmumiem, kas popularizē 
tūrismu  – Latgales tūrisma 

asociācija, Baltijas kempingu 
asociācija, p/a TAKA, tūrisma 
informācijas centri, ēdināšanas 
uzņēmumi. No nākošā gada 
plānots atvērt arī restorānu zem 
zilām debesīm.  Darbs nebija 
viegls, lai to visu salikt kopā, bet 
padarītais deva savus augļus – 
uzņēmums tika novērtēts un 
godalgots Latgales mērogā. 

 REORGANIZĒS 
PAŠVALDĪBAS 

AĢENTŪRU “TAKA” 
25. novembra Augšdauga-

vas novada pašvaldības domes 
sēdē deputāti atbalstīja priekš-
likumu par aģentūras “TAKA” 
reorganizāciju uz pašvaldības 
iestādi, kas turpmāk sauksies 
“Augšdaugavas novada paš-
valdības iestāde “TAKA””. 

Tūrisma pakalpojumu pieeja-
mībai ir liela nozīme Augšdau-
gavas novada pašvaldības ie-
dzīvotājiem, līdz ar to radās 
nepieciešamība pēc iespējas 
efektīvāk nodrošināt pakalpo-
jumu pārskatāmību un admi-
nistratīvo resursu izmantoša-
nu. 

Reorganizējot aģentūru par 
pašvaldības iestādi, tiks pa-
nākts lielāks ieguvums ar tūris-
ma attīstību saistīto jautājumu 
risināšanai un koordinēšanai.

Pašvaldības iestāde “Augš-
daugavas novada pašvaldības 
iestāde “TAKA”” darbu ar jau-
no nosaukumu un statusu uz-
sāks līdz ar 1. janvāri. 

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

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Augšdaugavas novada pašvaldība, 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

Šī publikācija ir sagatavota ar Lat-
vijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam fi nan-
siālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā 
atbild Augšdaugavas novada pašvaldī-
ba un tā var neatspoguļot Programmas, 
Programmas dalībvalstu Latvijas un 
Krievijas, kārī Eiropas Savienības vie-
dokli.

No  šī gada 15. novembra Augšdaugavas 
novada iedzīvotāju ģimenēs dzimuši

 5  bērniņi - 2 meitenes un 3 puikas.

Decembrī Daugavpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulību noslēdza 8 pāri,

 3 no tiem novada iedzīvotāji.

DIVĀM UGUNSNELAIMĒ 
CIETUŠĀM ĢIMENĒM 

VAJADZĪGA PALĪDZĪBA 
9. decembra rītā notika ugunsnelaime Šēderes 

pagastā. Nodegusi dzīvojama māja, kurā dzīvoja 
divas ģimenes, vienā ir trīs bērni. Par laimi cilvēki 
paspēja izglābties, taču visa viņu iedzīve ir gājusi 
bojā. 

Pašvaldība pašlaik risina mājokļa jautājumu, 
palīgā nāks arī Sarkanais Krusts, taču ģimenēm 
būs nepieciešama jebkāda palīdzība: apģērbs, 
mēbeles, sadzīves tehnika.

Ikviens, kurš gatavs palīdzēt ģimenēm šajā 
nelaimē, var zvanīt Šēderes pagasta sociālajai 
darbiniecei uz tālruni 26483624 vai pārskaitīt 
ziedojumu ģimeņu banku kontos, kā maksājuma 
mērķi norādot “Ziedojums”:

1) Raimonds Mikuļs, LV94HABA0551031917242;
2) Anatolijs Jaškins, LV84HABA0551036577205.

PIEDALIETIES APTAUJĀ PAR JUZEFOVAS 
PARKA PĀRVĒRTĪBĀM!

Augšdaugavas novada paš-
valdība vēlas uzzināt viedokli 
par Juzefovas parka pārvērtī-
bām kopš 2019. gada, tāpēc lū-
dzam Jūs veltīt 10 minūtes, at-
bildot uz anketas jautājumiem.

Visi dati ir anonīmi un tiks 
izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptauja notiek Latvijas – 
Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.–2020. ga-
dam projekta “Parki bez robe-
žām” (LV-RU-023) ietvaros.

Ar visām projekta aktivitā-
tēm var iepazīties šeit:

https://www.daugavpilsno-
vads.lv/projekti/parki-bez-ro-
bezam/

Saziņa: 65476882, juta.valai-
ne@augsdaugavasnovads.lv, 
projekta koordinatore Juta Va-
laine


