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AUGŠDAUGAVAS NOVADS - DOMES ZIŅAS

NESKATOTIES UZ REFORMĀM, 
DARBAM JĀRIT UZ PRIEKŠU”

Intervija ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu

Pēc šā gada pašvaldību vēlēšanām darbu sākusi jauna pašvaldība 
– Augšdaugavas novads, kurā apvienots bijušais Daugavpils novads 
un Ilūkstes novads. Lai arī jaunizveidotās pašvaldības turpmākais 
liktenis saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu vēl nav zināms, 
dzīve nevar apstāties un darbi jāturpina, lai sniegtu iedzīvotājiem 
visus pakalpojumus, pārliecināts Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

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

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

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

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

Pirmo reizi mūsu partijas vēsturē tās pārstāvji startēja arī 
pilsētas domes vēlēšanās, tas ir tāds interesants moments. Un 
pateicoties tā saraksta cilvēkiem, dabūjām divas balsis pilsētas 
domē. Kopā ar saraksta līderi Pēteri Dzalbi strādājām pie partijas 

programmas Daugavpilij, dažas lietas skatījāmies mijiedarbībā ar 
Augšdaugavas novadu, teiksim, attiecībā uz pilsētas braukšanas 
biļetēm un citām lietām gan no pilsētnieku, gan novada cilvēku 
viedokļa, par kopīgajiem procesiem, kas jārisina attiecībā uz 
dārzkopības kooperatīviem, jo tur praktiski ir pilsētnieki un tās 
lietas nevar atraut no pilsētas konteksta.

Protams, partijas morālais gars ir cēlies no apziņas, ka divi mūsu 
pārstāvji ir tikuši pilsētas domē. Tagad Saeimas komisija sāk skatīt 
jautājumu, kā tiks pildīts Satversmes tiesas lēmums attiecībā uz 
Augšdaugavas novadu, tad pirmais jautājums bija, vai nevajadzētu 
šos novadus, ne tikai Augšdaugavas, bet arī citus, pievienot valsts 
pilsētām. Šajā sakarā izskan dažādi risinājumi, vismaz teorētiski. 
Ja nu pēkšņi pateiks, ka vēl šī sasaukuma laikā vajag apvienot divas 
domes un deputātiem strādāt kopīgi? Ja izveidotos tāds butaforisks 
moments, kopīgajā domē deviņi būtu „Daugavpils novada partijas” 
deputāti, pietiekoši daudz, bet tas diez vai notiks un arī nav jānotiek.

Startēt arī pilsētas domē nolēmām, jo mums jau pats likumdevējs 
iedeva rokās špiķeri, proti, ka esošajam novadam jāveido sadarbība 
ar pilsētu, lai kopā risinātu daudzus jautājumus.

 Kā veidosies šī sadarbība ar Daugavpils pilsētas domi? 
Pašlaik notiek darbs arī pie kopīgas stratēģijas izstrādes? 

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

 Ir zināms Satversmes tiesas spriedums attiecībā uz 
Ilūkstes pievienošanu Augšdaugavas novadam. Kas notiks 
tālāk? Vai pastāv iespēja Augšdaugavas novadam turpināt 
attīstīties? No kā atkarīgs turpmākais scenārijs?

Grūti spriest, kas varētu būt. Pašreiz ir izrunāti dažādi varianti. 
Nupat izskanēja doma paplašināt sadarbību ar valsts pilsētām apkārt 
esošajiem novadiem. Pirms diviem gadiem toreizējais ministra 
Pūce izteicās par labu Daugavpils novada un Ilūkstes apvienošanai 
ar Daugavpils pilsētu, bet jau pēc diviem mēnešiem parādījās cita 
retorika, ka šiem novadiem jābūt atsevišķi, ārpus šīm pilsētām. 
Tas ir par Daugavpili, Rēzekni un Liepāju. Tāpēc nevar zināt, kāds 
būs variants, var parādīties vēl kāds. Saprotu, ka jebkurā gadījumā 
Saeimai būs jāpilda Satversmes tiesas lēmums, vai tas būs ar 2025. 
gada vēlēšanām vai agrāk, to redzēsim.

Kā šajā situācijā veidosies jaunā novada struktūra?  

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

Saeimai rudenī jāpieņem lēmums, kas būs ar Augšdaugavas 
novadu – vai taisa reģionālās attīstības centru novadā, par ko, 
manuprāt Saeimai būs grūti vienoties, jo tagadējam 21 reģionālās 
attīstības centram jāpievieno vēl vismaz pieci, kam seko izmaiņas 
dažādos dokumentos. Otrs variants – pievienot pie valsts nozīmes 
pilsētām. Varbūt parādīsies vēl trešais variants, taču neviens 
nerunā par to, ka vēlēšanas vajadzētu anulēt vai atdalīt atsevišķi 
Daugavpils un Ilūkstes novadu.
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Pievienošana pilsētai arī ir reāla, bet es tai nepiekrītu, jo uzskatu, 
ka pilsētai jāattīstās pašai par sevi, bet mēs esam lauku teritorija, 
mums ir atšķirīgas nostādnes un viss pārējais.

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

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

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

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

Kuros ciematos plānots īstenot ielu apgaismojuma 
programmu?

Šogad pirmo reizi intensīvi metāmies iekšā ielu apgaismojuma 
programmā. Pašlaik darbi notiek Kalupē un Līksnā, drīz sāksies 
Maļinovā. Būs arī Biķerniekos. Pagaidām nav izgājis tehniskais 
projekts Randenē. Darba izpildē ir projekts visam Nīcgales 
ciematam, padomā ir Kumbuļi un Saliena, bet tur jāizstrādā 
projekts. Ja programma turpināsies un būs pieejams finansējums, 
jo līdz šim ir bijusi izstrādāti projekti, bet naudas nebija. Protams, 
šajā kontekstā jāskatās arī bijušais Ilūkstes novads, domāju, ka tur 
problēmu ar apgaismojumu arī pietiekoši.

Kādi pasākumi ir plānoti, lai samazinātu siltumenerģijas 
tarifu novadā? Kāpēc novadā ļoti gausi rit dzīvojamo māju 
siltināšana? 

Protams, mums pārmet, ka siltumenerģijas tarifs ir liels. 
Novadā tiek modernizētas katlu mājas, lielākā daļa ir ar diezgan 
labu lietderības koeficientu, diemžēl siltumtrases vēlamas 
daudz labākas, lai būtu mazāk zudumu, kas atstāj iespaidu uz 
siltumenerģijas patēriņu un izmaksām. Ir divas medaļas puses, kā 
samazināt siltumenerģijas patēriņu. No vienas puses, var piegriezt 
krānu un samazināt temperatūru, kas ļaus ietaupīt, būtu arī 
cita maksa par siltumenerģiju. Te problēma ir māju siltināšana. 
Neteiktu, ka iedzīvotāji ir kūtri. Pirms dažiem gadiem gan tā kūtri 
raudzījās, bet mums ir siltināšanas programma, kur ieliekam 120 
000 eiro šiem mērķiem, un cilvēki to labprāt izmanto. Strādājam 
pie novada plāniem par sabiedrisko ēku siltināšanu. Pašlaik valsts 
finansētu programmu nav. Taču jāteic, ka pašvaldības finansējums 
daudzdzīvokļu māju siltināšanai ir daudz labvēlīgāks nekā bija no 
valsts programmām.

Vai turpināsies darbs pie degradēto rūpniecisko teritoriju 
atgriešanas ekonomiskajā apritē visā Augšdaugavas 
novada teritorijā? Kāds ir plānots pašvaldības atbalsts 
uzņēmējdarbības attīstībai novadā?

Abos novados jau daudz izdarīts. Tās programmas realizēt nav 
tik vienkārši. Mēs nezinām vēl ES nākamā plānošanas perioda 
programmas un kādi instrumenti mums būs pieejami tās realizācijai.

Atbalsts uzņēmējdarbībai var būt dažāds. Piemēram, mēs 
uzlabojam ceļu Nīcgalē, lai uzņēmums “Laflora” var jebkurā gada 

laikā tikt līdz purvam. Perspektīvā viņi attīstīs tur fasēšanas līniju, 
tas būs pluss visiem, ne tikai Nīcgales puses cilvēkiem.

Daugavpils dome nupat ir pieņēmusi lēmumu atteikties 
no Daugavpils lidostas projekta īstenošanas. Vai tas ietekmē 
Augšdaugavas novadu?

Zeme atrodas mūsu novada teritorijā, bet pieder pilsētai. Uz 
mūsu novada izaugsmi tas neatstāj iespaidu. Kā tas virzīsies tālāk, 
nezinu. Bez šaubām lidostas projektam iezīmētā nauda nekur 
nepazudīs, ja pilsēta to nepaņems, aizies kādam citam.

Kādu redzat novada skolu turpmāko likteni? Vai 
izdosies saglabāt visas mācību iestādes vai arī gaidāma 
optimizācija? 

Skolas ir smags jautājums. Pašlaik Augšdaugavas novadā tiek 
lemts jautājums par Raudas internātpamatskolas likvidāciju. Sāpīgi, 
bet neko padarīt, jo situācija neuzlabojas.

Attiecībā uz vispārizglītojošajām skolām mēs pašreiz kaut kā 
velkam. Ilūkstē ir cita situācija, tur jau ir notikusi optimizācija. 
Šogad 10. klasi neuzņemsim Vaboles vidusskolā, 11. un 12. klases 
vēl pabeigs mācības un pēc diviem gadiem vidusskola drīzāk 
pārtaps par pamatskolu, jo skolēnu nav. Diez vai ministrija mainīs 
noteikumus. Pierobežā Zemgales un Salienas vidusskola atbilst 
esošajiem kritērijiem – audzēkņu skaits vidusskolas klasēs ir pāri 
25. Pamatizglītības līmenī Medumu pamatskola būs kā izglītības 
ieguves vieta pie Sventes vidusskolas – lai arī liels ciemats, tomēr 
audzēkņu nav. Smaga situācija ir Silenes, Kalupes un Biķernieku 
pamatskolā, bet vēl nevar zināt, kāds būs audzēkņu pieplūdums 
septembrī. Pērn patīkami pārsteidza Lāču pamatskola, kur 
nokomplektēja pat divas pirmās klases.

Pašlaik pamazām atdzimst bijušais Višķu tehnikums. 
Kādi ir ambiciozie plāni attiecība uz arodizglītības attīstību 
novadā?

Strādājam pie lielām programmām, lai uzlabotu materiāltehnisko 
bāzi Višķu tehnikumā, kas tagad ir Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma paspārnē. Paldies tehnikuma direktorei Inārai 
Ostrovskai, kura redz perspektīvu attīstīt arī lauksaimniecības 
profesijas. Protams, nepieciešami lieli līdzekļi, lai varētu izveidoties 
skaists lauksaimniecības profesiju ieguves centrs ar plašu apmācību 
poligonu, kur varētu apmācīt arī ceļu būves speciālistus. Esam 
veikuši iepirkumu (vairāk nekā 600 000 eiro) viena mācību korpusa 
sakārtošanai – siltumtrase, jumts, siltummezgls, iekšējā apdare.

Vai ir plānoti uzlabojumi sociālajā jomā?

Sociālajā sfērā ir ļoti plašs darbu loks. Iespējams, Ilūkstes pusē 
arī ir nepieciešamība pēc mobilās brigādes, kādu esam izveidojuši 
Daugavpils novadā, lai cilvēki var saņemt plašāku pakalpojumu 
klāstu. Protams, aprīkot šādu automašīnu ir dārgs prieks, bet 
nepieciešama arī laba brigāde, kas strādā, jo darbs ir smags. Brigāde 
dodas pie tiem cilvēkiem, kam patiesi ir grūti.

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

Ir jau izremontēts dienas centrs Višķos un Skrudalienā, daudz 
maz sakārtojām sociālo pakalpojumu centru “Pīlādzis”, viss trešais 
stāvs izveidots kā krīzes centrs, ierīkots lifts, ēka nosiltināta. Šis 
krīzes centrs Kalupē atvieglo arī sociālo darbinieku darbu, jo dzīve 
ir skaudra un cilvēki nonāk dažādās likstās, paliek bez mājokļa, 
taču tagad  ir vieta, kur viņus uz laiku var ievietot. Šajā ziņā esam 
spēruši lielu soli uz priekšu.
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Kāds ir pašvaldības atbalsts veselības aprūpes 
pakalpojumu uzlabošanā novadā? Kādas ir aktuālākās 
problēmas, kas jārisina šajā jomā?

Ir grūti piesaistīt ģimenes ārstus lauku teritorijām. Par to 
gan vajadzētu rūpēties valsts institūcijām, lai šo tukšo lauciņu 
aizpildītu. No pašvaldības puses nodrošinām ģimenes ārstu kabinetu 
pieejamību. Smaga situācija ar ģimenes ārstu gada sākumā bija 
Silenē, bet pašlaik viss atrisinājies.

Diemžēl ģimenes ārsta prakse stāv tukša Vabolē, šķiet, jau trešo 
vai ceturto gadu.

Kā jūsuprāt varētu atbalstīt un aktivizēt jauniešus 
novadā? 

Covid-19 ieviesa savas korekcijas gan kultūrā, gan jauniešu 

ikdienā, jūtamas negatīvas tendences, jo ierobežota tikšanās. Lauku 
cilvēkiem nav tik vienkārši pārorientēties, jo viņi pieraduši dzīvot 
tiešā kontaktā. Arī jauniešiem ir svarīga kopā būšana.

Šogad turpinās vasaras nometņu klāsts un jauniešu vasaras 
nodarbinātības programmas. Par pašvaldības programmas 
līdzekļiem nodarbināti 138 jaunieši, bet no NVO programmas 11 
jaunieši. Lielākoties ir pieprasītas darba vietas tūrisma jomā – 
Sventes muiža un Silene. Aizgājām prom no tā, ka agrāk šajā jomā 
lielākie darba devēji ir pašvaldības iestādes.

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

Teksts, foto: 
Augšdaugavas novada pašvaldība,  Inese Minova

AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOMES 
SĒDES 2021. GADA AUGUSTĀ

2021. gada 5. augusta ārkārtas sēdē pieņemti 2 lēmumi:
• Atļāva Arvīdam Kucinam apvienot Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu ar Latgales plānošanas 
reģiona Attīstības padomes locekļa amatu.

• Izvirzīja darbam Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Arvīdu 
Kucinu.

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

piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.
• Izdeva Špoģu vidusskolas nolikumu.
• Izdeva Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas nolikumu.
• Izveidoja Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu  fonda komisiju 

un apstiprināja tās nolikumu.
• Grozīja Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikumu.
• Nolēma ar 2022. gada 1. janvāri izveidot Augšdaugavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļu kā Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālās administrācijas struktūrvienību un noteikt tās darbības 
teritoriju – Augšdaugavas novada administratīvā teritorija.

• Noteica, ka Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā 
būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu īsteno 
Augšdaugavas novada Būvvalde, kas ir Daugavpils novada 
Būvvaldes un Ilūkstes novada būvvaldes tiesību un saistību 
pārņēmēja.

• Apstiprināja Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” sociālās 
rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
speciālistu maksas pakalpojumu cenrādi.

• Nolēma uzsākt projekta “Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko 
vērtību izpēte, inventarizācija un saglabāšanas metodikas 
izstrāde” īstenošanu un apstiprināja projekta ieņēmumu un 
izdevumu tāmi.

• Piekrita nodot valstij Iekšlietu ministrijas personā bez atlīdzības 
Augšdaugavas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās 
zemes vienības Skrudalienas pagastā.

• Uzdeva veikt nekustamajā īpašuma “Zeltkalni 1” Demenes 
pagastā novērtēšanu ar mērķi veikt mantisko ieguldījumu SIA 
“Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija” pamatkapitālā.

• Apstiprināja nekustamā īpašuma “Lejasmeži” Eglaines pagastā 
nosacīto cenu.

• Nolēma pārņemt valdījumā 7 nekustamos īpašumus un 
nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

• Nodeva atsavināšanai 19 pašvaldības nekustamos īpašumus 
Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Maļinovas, 
Medumu, Naujenes, Nīcgales, Sventes un Tabores pagastā.

• Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos īpašumus Nīcgales, 
Naujenes, Sventes un Višķu pagastā.

• Nolēma rīkot atkārtotās izsoles 6 pašvaldības nekustamajiem 
īpašumiem Kalkūnes, Naujenes, Skrudalienas un Višķu pagastā.

• Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus 
5 personām Demenes, Kalkūnes un Salienas pagastā.

• Nolēma samazināt aprēķināto samaksu, izpērkot lietošanā 
piešķirto zemi, 2 personām Laucesas pagastā.

• Noteica sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam pašvaldības 
vienistabas dzīvoklim 18. novembra iela 420, Vecstropi, Naujenes 
pagastā.

• Pieņēma 1 lēmumu zemes jautājumā.

2021. gada 26. augusta sēdē pieņemti 43 lēmumi:
• Izdeva Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās 

administrācijas, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Šēderes 
pagasta pārvaldes, Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes, 
Biķernieku pamatskolas, Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde 
“Zvaniņš”, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Pašvaldības 
aģentūras “TAKA”, Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” un 
Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” nolikumu.

• Izdeva noteikumus “Grozījumi Daugavpils novada domes 2020. 
gada 6. jūlija noteikumos Nr.4 “Kapitālsabiedrību un kapitāla 
daļu pārvaldības noteikumi””.

• Nolēma uzsākt Ilūkstes novada sporta skolas un Daugavpils 
novada sporta skolas apvienošanās procesu.

• Ievēlēja Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju.
• Nolēma veikt Valsts kasē aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu  (86-37)  
“Vārpene - Ezerne - Saulkalni”  pārbūve Skrudalienas pagastā,  
(88-13) “Svente - Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā 
un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Līksnas 
pagastā” īstenošanai 667799,51 eiro apmērā.

• Nolēma veikt Valsts kasē aizņēmumu pašvaldības investīciju 
projekta “Īres dzīvokļu izveidošana Augšdaugavas novada 
pašvaldības īpašumā esošajās ēkās” īstenošanai 263100,95 eiro 
apmērā.

• Nolēma iesniegt aizņēmuma pieprasījumu un slēgt aizņēmuma 
līgumu investīciju projektam “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, 
Ilūkstē, Ilūkstes novadā”           387858,86 eiro apmērā.

• Nolēma pieprasīt Augšdaugavas novada pašvaldībai, kura 
izveidojās apvienojoties Daugavpils novada un Ilūkstes novada 
administratīvajām teritorijām, dotāciju 131822 eiro apmērā, ko 
piešķir no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOMES SĒDES 2021. GADA AUGUSTĀ
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AUGŠDAUGAVAS NOVADA BŪVVALDE

DAUGAVPILS UN ILŪKSTES NOVADU 
BŪVVALŽU TIESĪBAS UN SAISTĪBAS 
PĀRŅEMS AUGŠDAUGAVAS NOVADA 

BŪVVALDE
12. augusta Augšdaugavas novada domes pašvaldības sēdē 

deputāti atbalstīja priekšlikumu, ka Augšdaugavas novada 
administratīvajā teritorijā būvniecības procesa tiesiskuma 
nodrošināšanu īstenos Augšdaugavas novada būvvalde, kas būs 
Daugavpils novada būvvaldes un Ilūkstes novada būvvaldes 
tiesību un saistību pārņēmēja.

Augšdaugavas novada būvvalde darbosies kā Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienība.

Turpmāk Būvniecības informācijas sistēmā būs reģistrēts 
Augšdaugavas novada būvvaldes konts, apvienojot Daugavpils 
novada būvvaldes un Ilūkstes novada būvvaldes kontus.

Augšdaugavas novada
Būvvaldes pieņemšanas laiks:

• Augšdaugavas novada centrālā administrācija –
pirmdienās 13.00 – 18.00;
ceturtdienās 09.00 – 12.00.

• Ilūkstes pilsētas administrācija – otrdienās 10.00 – 12.00.

Augšdaugavas novada pašvaldība
Dainis Bitiņš

IZVEIDOS AUGŠDAUGAVAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻU

12. augustā Augšdaugavas novada domes pašvaldības sēdē 
deputāti atbalstīja priekšlikumu par Augšdaugavas novada 
dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu ar 2022. gada 1. janvāri. Tās 
darbības teritorija būs attiecināma uz Augšdaugavas novada 
administratīvo teritoriju.  

Daugavpils un Ilūkstes novadu dzimtsarakstu nodaļas 
civilstāvokļa aktu reģistrāciju pārtrauks 2021. gada 30. decembrī, 

visus dokumentus un saistības nododot Augšdaugavas novada 
dzimtsarakstu nodaļai. 

Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju uzsāks 2022. gada 1. janvārī.

Lai reģistrētu laulības 2022. gadā Augšdaugavas novadā, 
pieteikumus  laulību reģistrācijai varēs iesniegt Daugavpils un 
Ilūkstes novadu dzimtsarakstu nodaļās.

Augšdaugavas novada pašvaldība
Dainis Bitiņš

AUGŠDAUGAVAS NOVADA BŪVVALDE

budžeta programmas “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” 
šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem 2021. gadam, nodrošinot 
valsts budžeta līdzfinansējumu katram novadam, kurš izveidosies, 
apvienojoties pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2021.gadā.  

• Grozīja Daugavpils novada domes 2021. gada 1. februāra lēmumu 
Nr.2746 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”, nozīmējot 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Arvīdu 
Kucinu par atbildīgo personu par Stratēģijas Augšdaugavas 
novada daļas izstrādi. 

• Grozīja Ilūkstes novada domes 2021. gada 28. janvāra lēmumu 
Nr.8 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” un izslēdza 
6.punktu par atbildīgās personas nozīmēšanu.

• Grozīja Daugavpils novada domes 2021. gada 1. februāra lēmumu 
Nr.2747 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam izstrādes 
uzsākšanu”, nozīmējot Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu par atbildīgo personu par Attīstības 
programmas Augšdaugavas novada daļas izstrādi.

• Grozīja Ilūkstes novada domes 2021. gada 28. janvāra lēmumu 
Nr.7 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
attīstības programmas 2022.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu” 
un izslēdza 6.punktu par atbildīgās personas nozīmēšanu.

• Grozīja Daugavpils novada domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu 
Nr.2327 “Par projekta “Daugavpils novada un Zarasu rajona 
lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras 
un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) 
uzsākšanu” un izteica projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi 

jaunā redakcijā. 
• Nolēma Višķu pagasta pārvaldei pieņemt Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Mikrotīkls” dāvinājumu 1598,92 eiro, kurš 
jāizmanto Špoģu vidusskolas datortīkla uzlabošanai.

• Nolēma nodot no Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās 
administrācijas valdījuma Skrudalienas pagasta pārvaldes 
valdījumā nekustamo īpašumu “Pašvaldības ceļi” Skrudalienas 
pagastā. 

• Nolēma atsavināt 9 pašvaldības nekustamos īpašumus 
Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, Nīcgales un Tabores pagastā.

• Nolēma pārdot uz nomaksu 1 pašvaldības nekustamo īpašumu 
Kalkūnes pagastā.

• Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 1 personas nekustamā 
īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus par nekustamo īpašumu 
Pilskalnes pagastā.

• Piešķīra 1 personai Tabores pagastā vienreizējo pabalstu apkures 
krāsns remontam.

• Noteica sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības 
vienistabas dzīvoklim Nr.3, “Zaļumi 2”, Zaļumi, Maļinovas 
pagastā.

• Pieņēma 3 lēmumus zemes jautājumos.

 

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

Augšdaugavas novada pašvaldība
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AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOME

Daugavpils valstspilsēta un Augšdaugavas novads –
iedzīvotāju skaita ziņā lielākā un ekonomiski nozīmīgākā
valstspilsēta ar funkcionālo teritoriju Austrumbaltijā, kas

unikāla savā daudzveidībā, ar radošiem, izglītotiem,
garīgi bagātiem cilvēkiem, stipru Latgales un Sēlijas
identitāti un vienlīdz pievilcīgu vidi iedzīvotājiem,

uzņēmējiem un tūristiem

Daugavpils -
Austrumbaltijas

ekonomiskās attīstības
virzītājspēks

Augšdaugavas novads -
nozīmīgs funkcionālais areāls

un spēcīga lauku telpas
teritorija

SM1
Labklājīga un

laimīga
sabiedrība

SM2
Ekonomikas

izaugsme

SM3
Sasniedzama
un kvalitatīva

lauku un
urbānā telpa

SM4 Efektīva
pašvaldību

pārvaldība un
attīstīta

sadarbība

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas 

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

ATTĀLINĀTĀ SANĀKSME 
6.SEPTEMBRĪ PLKST.15:00

ZOOM PLATFORMĀ

No 26.augusta 
līdz 22.septembrim

Stratēģiskie mērķi

Elektroniski dokuments
pieejams un 

vairāk informācijas par
publisko apspriešanu:

Aicinām piedalīties publiskajā apspriešanā!

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina
kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais
valstspilsētas un novada pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils

valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīvaVīzija 2030

Ilgtermiņa prioritātes

IP1 Daudzveidīga,
atvērta un integrēta

vietējā kopiena

IP2 
Uzņēmējdarbības

attīstība

IP3 
Klimatneitrāla vide

IP4 
Sadarbība un

pārvaldība

Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1
Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā
13 (2.stāvā)
Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpilī un tās filiālēs Jaunbūvē, Grīvā,
Ruģeļos, Ķīmijā un Jaunajā Forštadtē
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības
pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī (29.kabinetā)
VPVKAC, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā
VPVKAC, Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā
Augšdaugavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs

Dokumenta izdrukas pieejamas vairākās iestādēs to darba laikā:
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AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOME

UZSĀKTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS 
UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 
1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas 
novada domes lēmumu, uzsākta Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspil-
sētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas integ-
rētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stra-
tēģija ir hierarhiski augstākais valstspilsētas un novada teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils valst-
spilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums 
(vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 26.augusta 
līdz 22.septembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 6.septem-
brī plkst.15.00 tiešsaistē “ZOOM” platformā, pieslēgša-
nās saite: https://us06web.zoom.us/j/85255984414?pwd=M-
1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09 

Tikšanās ID: 852 5598 4414
Pieejas kods: 107653

Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām 
savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā vai viedierīcē ir lejupielā-
dēta “ZOOM” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdau-
gavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju var iepa-
zīties: Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.
lv sadaļā “Pilsēta/Pilsētas attīstība”, Augšdaugavas novada paš-
valdības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Attīstība/
Attīstības plānošana”. Dokumenti pieejami arī https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_19695 

Stratēģijas 1.redakcijas izdrukas būs pieejamas vairākās 
iestādēs to darba laikā: 

−	 Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 
Daugavpilī (1.stāva foajē) un Daugavpils pilsētas pašvaldības 
Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā)

−	 Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī un tās 
filiālēs Jaunbūvē, Grīvā, Ruģeļos, Ķīmijā un Jaunajā Forštadtē

−	 Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 
Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī (29.kabinetā)

−	 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC), Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā

−	 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC), Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pagastā, Augšdaugavas 
novadā

−	 Augšdaugavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs

Priekšlikumus aicinām iesniegt:
nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai pla-
nojam.novadu@dnd.lv 

 pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departa-
mentam - K.Valdemāra iela  13, Daugavpils, LV-5401 vai Augšdau-
gavas novada pašvaldības centrālās administrācijas  
Attīstības pārvaldei - Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401.
Lūdzam izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums in-
teresējošiem jautājumiem saistībā ar stratēģijas 1.redakcijas doku-
mentu, aicinām vērsties 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, 
zvanot pa tālruni 65476066, 

 Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 
Attīstības pārvaldē, zvanot pa tālruni 65476882, 

 Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas 
administrācijā, zvanot pa tālruni 65447866.

Aicinām ikvienu iesaistīties Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības plānošanā!

AUGŠDAUGAVAS NOVADA JAUNI PROJEKTI

PLĀNO ATTĪSTĪT BIJUŠO KLOSTERI
UN RAŽOŠANAS TERITORIJU

19. augustā norisinājās Augšdaugavas novada pašvaldības 
Attīstības komitejas izbraukuma sēde Ilūkstē, kuras laikā deputāti 
un klātesošie pašvaldības speciālisti izskatīja divus nozīmīgus 
jautājumus, iepazīstoties ar esošo situāciju tieši objektos.
Kā viens no galvenajiem jautājumiem, kurš tika izskatīts 
izbraukuma komitejas sēdē bija SAM 5.6.2. projekta ,,Degradēto 
rūpniecisko teritoriju revitalizācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes 
novada teritorijās, II kārta” Nr. 5.6.2.0117111035 / turpmāk 
tekstā Projekts/ ietvaros uzbūvētās ražošanas teritorijas attīstība. 
Izbraukuma komitejas sēdē piedalījās arī komersanti, kuriem, 
saskaņā ar projekta pieteikumā sniegto apliecinājumu, ir jāinvestē 
šajā teritorijā, lai attīstītu saimniecisko darbību un radītu jaunas 
darba vietas. Saskaņā, ar projekta ietvaros parakstīto apliecinājumu, 
revitalizētajā teritorijā, bijušajā putnu fermā, līdz 2023. gada beigām 
jānodrošina iznākuma rādītāji: investīcijas 3 miljonu eiro apmērā 
un 24 jaunas darbavietas.
Attīstības komitejas izbraukuma sēdē uzņēmēji izklāstīja savas 
ieceres teritorijas attīstībai. Sākotnēji uzņēmēji plānoja būvēt 

ražošanas ēkas metāla konstrukciju ražošanai, taču straujais cenu 
kāpums uz izejmateriāliem šos plānus mainīja. Uzņēmēji skaidroja, 
ka alternatīvais variants ir attīstīt bioetanola ražošanu. Kā skaidroja 
uzņēmuma pārstāvis, patlaban notiek projektēšana, bet konkrētie 
datumi nav zināmi, par cik tiek plānota darbība, kura prasa rūpīgu 
izvērtējumu no Valsts vides dienesta puses.
Attīstības komitejas deputāti vienojās ar uzņēmēju pārstāvjiem, ka 2 
nedēļu laikā pašvaldībā tiek iesniegts plāns ar konkrētām darbībām, 
laika grafiks un indikatīvās izmaksas projekta īstenošanai.
Pašvaldībai ir svarīgi regulāri tikties ar uzņēmējiem, sekot līdzi 
uzņēmēja attīstības plāniem šajā teritorijā, lai līdz noteiktajam 
termiņam tiktu sasniegti iznākuma rādītāji, kuri deklarēti projektā, 
lai piesaistītu ERAF finansējumu.
Daudzas Latgales pašvaldības iesaistījās Degradēto teritoriju 
revitalizācijas programmā. Augšdaugavas novadā ir vairākas 
teritorijas, kuras atgrieztas ekonomiskajā apritē, piesaistot 
komersantus  – Randenē, kur darbojas šūšanas cehs, Sventes 
pagastā, kur paplašināsies paipalu ražotne, Višķu, Tabores un 
Vecsalienas pagastā tika attīstīta publiskā infrastruktūra – 
pārbūvēti pašvaldības ceļi komercdarbības attīstības veicināšanai.
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EKSPLUATĀCIJĀ NODOD DIVAS ĒKAS 
SLUTIŠĶU SĀDŽĀ 

4. augustā Slutišķu vecticībnieku sādžā tika nodotas 
ekspluatācijā divas ēkas, kurās tuvākajā nākotnē taps vecticībnieku 
kultūras mantojuma centrs un radošās darbnīcas.

Bijusī dzīvojamā māja, kūts un šķūnis ir kultūras mantojuma 
objekti, ko pašvaldība iegādājusies savā īpašumā ar mērķi tās 
atjaunot un saglabāt.

Lauku sētas “Slutišķi 2” atjaunošanas būvprojektu izstrādāja 
SIA “Ināras Caunītes birojs”, būvdarbus veica SIA “WARSS +”, bet 
būvuzraudzību - AS Būvuzņēmums “Restaurators”. 

Lauku sētas “Slutišķi-2” atjaunošanas mērķis bija iespēju robežās 
saglabāt un atjaunot ēkas vēsturisko plānojumu, lai nodrošinātu 
telpu izmantošanu un drošu ekspluatāciju Vecticībnieku kultūras 
mantojuma centra un radošas darbnīcas izveides vajadzībām, 
paredzot esošo konstrukciju saglabāšanu pēc iespējas esošajā 
saglabātības līmenī, zudušo un nestspēju zaudējušo konstrukciju 
vai to daļu aizvietošanu, ēkas iekšējo inženierkomunikāciju 
(elektrotīklu) nomaiņu atbilstoši telpu plānotajai funkcijai, 
iekštelpu apdares atjaunošanu un restaurāciju. Ēkās ir ierīkota 
ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija. Ir izbūvēts artēziskais 
urbums un labiekārtota teritorija. 

Būvniecības laikā ar domkratu guļbūves tika saudzīgi paceltas 
no akmens pamatiem, lai varētu nomainīt vai restaurēt atsevišķas 

detaļas. Daudzus baļķus neglābjami sabojājis laika zobs un 
ķirmji, tāpēc tie tika aizstāti ar jauniem, taču lielākoties būvnieki 
saglabāja oriģinālās konstrukcijas.

Šķūnim ieklāts jauns skaidu jumts veca šīfera vietā. Katrs 
dēlis tika sanumurēts, lai pēc tā noņemšanas un restaurācijas 
atgrieztos savā vietā. Dažas detaļas atjaunot veda uz darbnīcām, 
taču lielākoties visi darbi tika veikti uz vietas. 

Restaurētajā lauku sētā “Slutišķi 2” tiks ierīkots vienots 
ekspozīcijas komplekss “Vecticībnieku kultūras mantojuma 
centrs”. Vienā no ēkām būs pieejama informācija par vecticībnieku 
garīgo un materiālo kultūru, tiks atjaunots telpas interjers, kurā 
iekļausies vecticībnieku tradicionālā krāsns, dažādi sadzīves 
un reliģiskā kulta priekšmeti. Savukārt otrajā ēkā izvietotās 
ekspozīcijas mērķis būs parādīt tautas koka būvniecības prasmes 
un iepazīstināt ar Dienvidlatgales vecticībnieku amata prasmēm 
– galdnieka amatu, kā arī tradicionālo nodarbošanos lauku sētā – 
lopkopību.

Projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils 
pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – 
Augšdaugavas novada pašvaldība, Krāslavas novada dome, 
Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome. Projekta mērķis 
ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu 
Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, 
nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes 
veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti seši valsts nozīmes 
kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa ir 6 454 208 
eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. 

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

Augšdaugavas novada pašvaldība
Dainis Bitiņš

AUGŠDAUGAVAS NOVADA  KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS

PAŠVALDĪBAS ĒKĀS VEIDOS 
ĪRES DZĪVOKĻUS

Augšdaugavas novada pašvaldības dome plāno īstenot 
pašvaldības investīciju projektu “Īres dzīvokļu izveidošana 
Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošajās ēkās” 
īstenošanai.

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

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt 12 pašvaldības īpašumā 
esošus dzīvokļus Biķernieku, Demenes, Naujenes, Tabores 
un Vecsalienas pagastā, kā arī atjaunot jumta segumu divām 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās visi dzīvokļi pieder 

pašvaldībai, - Stacijas ielā 9, Naujenes pagastā un “Cibuļovka 2” 
Tabores pagastā.

Dzīvojamo telpu Biķernieku, Demenes, Naujenes, Tabores 
Vecsalienas pagastos atjaunošanas gaitā paredzēta sienas, grīdas, 
griestu atjaunošana, logu un durvju nomaiņa, elektroinstalācijas 
un santehnikas nomaiņa. Daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem 
paredzēts ierīkot lokālās apkures sistēmu.  

Īstenojot projektu, tiks sniegta palīdzība pašvaldības palīdzības 
reģistrā reģistrētām personām, izīrējot dzīvojamās telpas. Šobrīd 
pašvaldības dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā ir 87 personas, 
kuram nepieciešams mājoklis. Būvdarbus plānots veikt jau šogad.

Projekta īstenošanas plānotās izmaksas ir 309 530 eiro, tostarp 
aizņēmums Valsts kasē 263 100 eiro apmērā un pašvaldības 
līdzfinansējums 46 429 eiro apmērā.

Augšdaugavas novada pašvaldība

ATZINUMS

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA ILŪKSTES 
PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA

30.08.2021.       Nr. 431

Par publiskās  apspriešanas rezultātiem
“Par koku ciršanu pašvaldībai piederošā zemes  

vienībā Patversmes ielā 11, Ilūkstē” 

Pamatojoties uz  Ilūkstes pilsētas administrācijas  vadītājas  
12.08.2021. rīkojumu Nr. 5 “Par koku ciršanu pašvaldībai piederošā 

zemes vienībā Patversmes ielā 11, Ilūkstē”, no 2021. gada 17. 
augustā līdz 23. augustam tika izsludināta publiska apspriešana 
par 3 (trīs) koku ciršanu. Publiskajā apspriešanā savu viedokli 
rakstiski iesniedza  1 (viens) cilvēks, kurš  atbalsta 3 koku (egļu) 
nociršanu pie Ilūkstes pilsētas kapličas - Ilūkstē, Patversmes ielā 
11. Iebildumi netika saņemti.

Atzinums: Tā kā veiktajā publiskajā apspriedē  netika 
saņemti iebildumi par minēto  koku  nociršanu, pašvaldībai 
piederošā zemes vienībā Ilūkstē, Patversmes ielā 11 - 
Ilūkstes pilsētas kapličas un teritorijas labiekārtojuma 
atjaunošanas projekta ietvaros, pašvaldība veiks 3 (trīs) 
koku – egļu nociršanu.
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SMAIDI, SVEICIENI UN
JAUTRĪBA ŠĒDERĒ!

14. augustā smaidīgi bērni, sirsnīgi sveicieni un jautrība 
iesoļoja Šēderes Kultūras namā. Saule lutināja un sveica mazos 
piecgadniekus Bērnības Svētkos! Krustvecāki iešūpoja gaviļniekus 
greznās svētku šūpolēs. Bērnu draugs Mikijs bija ieradies sveikt 
bērnus un pasniedza dāvanas. Bērnu smiekli, čalas un kopīgas 
rotaļas priecēja visus klātesošos. 

Novēlam ADRIĀNAI, LĪNAI, SOFIJAI, ELĪNAI, ARINAI 
un ALEKSAM iegūt jaunus draugus, iemācīties daudz jauna un 
interesanta! Lai gaitas bērnudārzā ir kā jauks piedzīvojums! 

Šēderes pagasta pārvalde

ŠĒDERES PAGASTS
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PROJEKTS

SKOLAS ĒKA ILŪKSTĒ TIKS PĀRBŪVĒTA 
PAR DZĪVOJAMO MĀJU

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē pieņemts 
lēmums iesniegt aizņēmuma pieprasījumu un slēgt aizņēmuma 
līgumu investīciju projektam “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, 
Ilūkstē, Ilūkstes novadā” 387 858 eiro apmērā. Projekta mērķis 
ir nodrošināt pieejamību brīviem, kvalitatīviem mājokļiem 
Ilūkstes pilsētas iedzīvotājiem, veicinot pašvaldības pakalpojumu 
infrastruktūras attīstību.

Būvprojekts izstrādāts jau ziemā, bet pavasarī konkursa 
rezultātā ir noskaidrots būvdarbu veicējs SIA “Kraftwork”. 
Kopumā būvdarbi izmaksās 456 304,54 eiro, no kuriem pašvaldības 
līdzfinansējums būs 68 445,68 eiro. 

Esošo divstāvu ēku, kas pašlaik nav apdzīvota, paredzēts 

pārbūvēt par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un izmantot 
pašvaldības īres dzīvokļiem. Projekta rezultātā  tiks veikta ēkas 
fasādes siltināšana un atjaunošana – tiks siltinātas ārsienas un 
cokola daļa, mainītas durvis un logi, uzstādīti cinkotu skārda 
palodžu fasādes elementi, izbūvēta bruģēta apmale pa ēkas 
perimetru, tiks siltināti pamati un ieklāta hidroizolācija. Plānoti 
vērienīgi rekonstrukcijas darbi iekštelpās – iekšējie apdares 
darbi, apkures sistēmas pārbūve, ūdensvada tīklu izveidošana, 
ventilācijas pārbūve, iekšējās elektrotehnikas nomaiņa. Rezultātā 
ēkā tiks izveidoti 10 dzīvokļi - trīs vienistabas, seši divistabu 
dzīvokļi un viens trīsistabu dzīvoklis. Ēkas telpu kopējā platība, 
kas tiks pārbūvēta, ir 778,6 m2. Būvdarbus plānots īstenot līdz šī 
gada beigām.

Augšdaugavas novada pašvaldība
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PILSKALNES PAGASTA BĒRNĪBAS 
SVĒTKI “SKAISTIE BĒRNĪBAS 
MIRKĻI” PIE ATPŪTAS MĀJAS 

“DUBEZERS”
Mazie goda viesi kopā ar saviem ģimenes locekļiem tika aicinā-

ti uz skaistu, sirsnīgu un neaizmirstamu pasākumu 14. augustā 
pie atpūtas mājas ”Dubezers”.

Pilskalnes pagastā bērnības svētki tika organizēti pēc iepriek-
šēja pieraksta, kur katram bērniņam tika atvēlētas 30 minūtes 
gan svinīgai sveikšanai no Pilskalnes pagasta pārvaldes, gan no 
viņu ģimenes puses, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos no-
teikumus.

 Pasākumā piedalījās 13 bērni 5 gadu vecumā. Katru bērni-
ņu sagaidīja tautas tērpā ģērbusies svētku organizētāja. Vecākus 
sveica ar ziediem un apsveikuma rakstiem. Pasākumā piedalījās 
krustvecāki, kas šūpoja savu krustbērnu krāšņās, ziediem izpuš-
ķotās šūpolēs: 

Šūpo mani, auklē mani
Vītoliņa šūpulī,
Lai es izaugu tik lokana,
Kā vītola žagariņš.

Šūpojiet mani ozoliņa šūpulī,
Lai es izaugu stiprs vīrs,
Lai sargātu tēvu zemi.
    
 Pasaku varone - Sunīte Follija bija ieradusies ciemos, lai pa-

sniegtu dāvanas mazajiem Pilskalnes pagasta iedzīvotājiem. Svēt-
ki noritēja svaigā gaisā, saulainā un pasakainā gaisotnē. 

Priecājamies, ka mazajiem goda viesiem svētki paliks atmiņā 
uz ilgu laiku.

Pilskalnes pagasta pārvalde
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TRADICIONĀLĀ PILSKALNES
PAGASTA PENSIONĀRU TIKŠANĀS 

JAUKĀ UN SIRSNĪGĀ GAISOTNĒ 
PIE ATPŪTAS MĀJAS “DUBEZERS”

Skaistā vietā Pilskalnē pie atpūtas mājas “Dubezers” svaigā gai-
sā 5. augusta pēcpusdienā tika organizēta jau par tradīciju kļuvusī 
Pilskalnes pagasta senioru tikšanās. Tā bija iespēja viņiem satik-
ties ar draugiem un kaimiņiem, sava pagasta ļaudīm. Muzikanti 
un dejotāji no Vārkavas iepriecināja seniorus ar savu sniegumu, 
radīja jautru atmosfēru.

Visi bija pacilāti un priecīgi. Seniori sarunājās, dalījās iespaidos 
par piedzīvoto,  atcerējās senāk kopā pavadīto laiku – kad tika 
dejots, dziedāts un izdzīvots līksmais, krāšņais jaunības laiks! 
Pagasta vecākā paaudze agrāk zināja, kā labi pavadīt laiku. Viņi 
daudz smējās, viesojās viens pie otra.  

Pēdējā laikā ierobežojumu dēļ, dažas aktivitātes bija neiespēja-
mas, varbūt tāpēc šī tikšanās bija tik dzīvespriecīga un patīkama. 
Seniori devās mājās laimīgi un pateicās par jaukajiem svētkiem.

Pilskalnes pagasta pārvalde
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KONCERTS
“ZIEDU KURPĒS VASARA”

20. augustā Dvietes estrādē uzstājās dziedātāja Santa Kaspar-
sone ar koncertprogrammu – “Ziedu kurpēs vasara”. Koncertā iz-
skanēja 20 dziesmas, un par katru no tām Santai bija stāsts – kā 
tās radušās un kāda ir galvenā doma katrai no tām. Fantastiskā 
koncerta apmeklētāji dziedāja līdzi populārākajām dziesmām un 
gaisā virmoja pozitīvas emocijas. Paldies visiem, kuri ieradās un 
paldies Santai par lielisko  sniegumu! Uz tikšanos citos koncertos!

DVIETES PANSIJAI 
“MŪSMĀJAS “DIŽKOKS”” 

SVĒTKI
“Mani mīļie radiņi, man ir 4 gadiņi!” – šāds sveiciens izskanēja 

Dvietes pansijas iemītniekiem Dzimšanas dienā 4.gadu jubilejā, šī 
gada 24. augustā. Visas dienas garumā pansijas iemītnieki priecā-
jās un svinēja pansijas jubileju. Pansijas dāmu kolektīvs “Cielavi-
ņas” dziedāja dziesmas ģitārista Arņa pavadījumā, priecējot ikvie-
nu klātesošo. Noslēgumā visi našķojās ar svētku kliņģeri.

Saules spēku, saules siltumu un saules mūžu Dvietes pansijai 
“Mūsmājas “Dižkoks””!

Dvietes pagasta pārvalde
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18.septembrī
plkst.9:00-13:00 

pie Dvietes dzirnavām 

          Miķeldienas 
   gadatirgus 

Aicinām amatniekus, stādu audzētājus, 
mājražotājus, zemnieku saimniecības 
tirgoties gribētājus rudens gadatirgū! 

Aicinām pieteikties zemniekus, 
amatniekus un mājražotājus 

zvanot: +371 29224062 

EGLAINES PAGASTS

EGLAINES PAGASTS AUGUSTĀ!
Augusta mēnesis Eglaines pagastā aizritējis nu jau rudenīgas 

gaisotnes noskaņās.
Līdz ar ikdienas ierastajiem darbiem, augustā Eglaines Kul-

tūras namā visus interesentus priecēja izstāde “Smaids skaistu-
mā...”, kurā bija iespēja apskatīt radoša cilvēka – Emmas Mala-
hovskas  kurpīšu un klaunu kolekciju. Īpašu interesi izraisīja ne 
tikai pieaugušie,  bet arī bērni, kas uzmanīgi un ar prieku vēroja 
izstādes kolekcijas.

***
Ikdienas  rūpēs un darbos, dažreiz tiek aizmirsts par veselību, 

tāpēc, pateicoties ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”,  Eg-
lainē bija iespēja apmeklēt bezmaksas informatīvo lekciju – meis-
tarklasi “Uzturs – balsts veselīgam dzīvesveidam”.  Visiem lekcijas 

apmeklētājiem bija interese  ne tikai uzzināt ko jaunu, noderīgu 
un interesantu par veselīgu, sabalansētu uzturu, bet arī noteikt 
sava ķermeņa kompozīciju ar bioimpedances svaru palīdzību,  kā 
arī  nogaršot meistarklasē radītos gardumus.

***
Augusta izskaņā, bijušo Eglaines skolu apmeklēja skolotāji, kas 

savulaik šeit pavadīja savu ikdienu. Skolotāji labā noskaņojumā 
un priekā par kopā sanākšanu, kopīgās atmiņās pavadīja patīka-
mu un saulainu augusta vakaru.

Jāpiebilst,  ka, lai arī augusts jau deva rudenīgas dvašas noska-
ņu, pavērojot pagasta iedzīvotājus – prieku un gandarījumu rada 
tas, ka viņi turpina savus iesāktos darbus -  apkārtnes sakopšanu, 
ražas novākšanu, kā arī raugās cerību pilnā nākotnē.

Eglaines pagasta kultūras un tūrisma  organizatore
S. Sutiņa-Zutiņa

NAUJENES CIEMĀ NOSLĒDZĀS 
DIVU IELU PĀRBŪVE

2020. gada vasarā tika noslēgts līgums ar būvniekiem par Naujenes ciema 
Vecpils un Dzelzceļa ielas pārbūvi ar kopējo garumu 938 m. Remontdarbi 
objektā iesākās vēl rudenī un pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma 
atsākās šī gada pavasarī. 
Projekta ietvaros tika nomainīts grants un asfalta segums, nomainītas 
betona apmales, atjaunotas ceļa zīmes. Darbu ietvaros tika uzstādīti 

peldošā tipa aku vāki, kas ļauj nodrošināt to atrašanos asfalta līmenī. 
Tika ierīkotas papildus autostāvvietas un nobrauktuves, kā arī nobruģēta 
gājēju ietve, uzklāti horizontālie ceļa apzīmējumi. 
Remontējamajos ceļa posmos ierīkots moderns ielu apgaismojuma tīkls, 
kurš darbojas jau no iepriekšējā gada decembra.
Apkārtējā teritorija tika apzaļumota, iesējot zālienu. 
Kopējā līguma summa būvdarbiem Naujenes ciemā ir 391 151 eiro. 
Darbus izpildīja SIA “DSM Meistari”.

Augšdaugavas novada pašvaldība
Dainis Bitiņš
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DVIETES ĪSTAIS LAUKU 
SALDĒJUMS UN ĪSTS 
SALDĒJUMU NAMIŅŠ

Saloki un brauc ciemos 
uz Dvieti!
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SUBATES EBREJU KAPSĒTAS 
JAUNĀ ŽOGA UN INFORMATĪVO 

PLĀKŠŅU ATKLĀŠANA
Subates mazpilsēta Augšdaugavas novadā ir izvietojusies glez-

naino, upēm līdzīgo ezeru krastos. Pagājušā gadā tā atzīmēja savu 
450. gadadienu. Tālā 1570. gada pirkuma-pārdevuma dokuments 
ir senākais, kurā minēts Subates vārds. Vēsturiski Subate kā ap-
dzīvota vieta noteikti ir izveidojusies daudz agrāk. Tirdzniecības 
ceļi un tirgus norises ir krustojušās tieši Subatē, veidojot to kā 
gadatirgu norises vietu. Šī tradīcija ir saglabājusies un tiek kopta 
arī mūsdienās.

Viens no minējumiem, kā Subate ir ieguvusi savu nosaukumu, 
ir ebreju tautas svētku diena   s a b a t . Ebreji līdzās latviešiem, 
krieviem, lietuviešiem ir veidojuši mazpilsētas veidolu, tradīcijas, 
arhitektūru un kultūrvēsturisko mantojumu. Subates teritorijā 
atrodas vecie ebreju kapi un II Pasaules kara genocīda upuru kapi. 
1941. gada vasarā, pirms 80 gadiem, šeit tika nogalināti vairāk 
nekā 800 ebreju no Subates un apkārtējām teritorijām, arī Lietu-
vas.  Te 1992. gadā tika uzstādīts piemineklis.

Šogad, saulainā 13. augusta dienā, pie vecajiem ebreju kapiem 
notika pasākums, kurā tika atklāts jauns akmens krāvuma žogs 

apkārt kapsētai un divas piemiņas plāksnes. Atklāšana notika 
Latvijas ebreju piemiņas un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas 
nākamajām paaudzēm projekta ietvaros. Projekta vadītāja  ir Va-
lentīna Šabuņeviča.

Šafura (ebreju instruments darināts no auna raga) skaņas ir 
zīme, kad cilvēki tiek aicināti palīgā kādā nelaimē. Šajā dienā 
šafurs simboliski aicināja cilvēkus glābt, sakopt un atjaunot se-
nos ebreju kapu apbedījumus Subatē. Mazpilsētā dzīvojošo ebreju 
pēcteči tagad mīt Latvijā, Izraēlā, ASV, Austrālijā, Dienvidāfrikas 
Republikā. Ģimeņu ziedojumi un rūpes par savu dzimtu saknēm 
deva iespēju uzstādīt skaistu akmens žogu un piemiņas plāksnes 
ar uzrakstiem un skaidrojumu par apbedījumu vietām.  Rubaņen-
ko ģimene, kas tagad dzīvo Izraelā, ir devusi būtisku ieguldījumu 
atjaunošanas un sakopšanas darbu  finansēšanai. Pasākumā vie-
sojās viens no ģimenes locekļiem – Daniels Rubaņenko.

Apbedījumu sakopšana un pieminekļu pacelšana jau tika uz-
sākta 2019. gadā, kad Subatē uzturējās brīvprātīgie jaunieši no 
Vācijas. Šogad darbi tika turpināti, tajos piedalījās jaunieši no Vā-
cijas, kā  arī vietējie jaunieši ar vadītāju mācītāju Klausu Pēteru 
Reksu. Patreiz ir  pacelti 130 pieminekļi no apmēram 600 hasīdu 
daļā. 

Pasākumā daudz interesantas informācijas par ebreju dzīvi un 
tradīcijām pastāstīja  vēsturnieks no Daugavpils, muzeja “Ebreji 
Daugavpilī un Latgalē” izveidotājs un direktors Josifs Ročko. Visi 
dalībnieki devās uz genocīda upuru apbedījumu vietām, kurās pēc 
ebreju tautas tradīcijām tika nolasītas lūgšanas par mirušajiem.

Subatē pirms II Pasaules kara dzīvoja ap 400 ebreju. Te dar-
bojās četras sinagogas. Mūsdienās par ebreju dzīvi Subatē liecina 
trīs kapsētas un viena ēka - ebreju tirgus bodīte. Subates pilsētas 
pārvalde un Subates Kultūras nams cenšas uzturēt ebreju esošo 
kultūrmantojumu caur dažādiem kultūras pasākumiem, ienesot 
pilsētā ebreju tautas tradīciju noskaņas, uzturot saikni ar pēcte-
čiem. Pagājušā gadā Domes ielas svētkos subatiešiem bija iespēja 
klausīties Daugavpils ebreju kopienas  amatierkolektīva dziesmas, 
uzdejot kopā ebreju dejas, kā arī nogaršot ebreju ēdienu foršmaku.

Subates Kultūras nama vadītāja
Gunta Okmane

SUBATES PILSĒTA

VĒSTURE

KULTŪRA

DOMES ZIŅAS

IZGLĪTĪBA 

INTERVIJA 

TŪRISMS 

SPORTS 

VESELĪBA 

TICĪBA
ATMIŅAS

Vasara tuvojas izskaņai, vēl jau var nedaudz izbaudīt Suba-
tes vasarīgos, klusos vakarus pilsētas centrā. Kādā no šādiem va-
kariem - 17.augustā Subates Kultūras nams un deju grupa “Rit-
musS” aicināja uz deju kopmēģinājumu - sadanci. Tie, kuri nu 
pavisam nevēlējās  sadejot, varēja uzspēlēt vakara spīdmintonu 
un izbraukt pa Tirgus laukumu velokartos. Lielie un mazie dejotā-
ji izdejoja savas jau iemīļotās dejas, kā arī kopā apguva vairākas 
jaunas. Dejojot, laika apstākļi būtiski uzlabojās, debesis noskaid-
rojās, iedegās ielu laternas un no koku galotnēm visu notiekošo 
sāka vērot  spilgti dzeltens mēness. Deju mūzika izskanēja pa visu 
pilsētu un bija jauka kopības sajūta. Mazliet arī skumji, ka vasa-
ra aiziet, tomēr prieks par mācību gada tuvošanos un satikšanos 
skolā.

***
29. augustā pulksten 12.00 Subates Kultūras nams aicināja 

uz Bauskas novada Codes Kultūras nama amatierteātra “Spēlēt-
prieks” Rudolfa Blaumaņa sarakstīto darbu - izrādi “No saldenās 
pudeles”.   

***
Tuvojošais rudens ir gadatirgu laiks gan Subatē, gan citur. Visi 

tiek gaidīti palepoties un patirgot ar vasarā izaudzēto ražu, sa-

tikt paziņas un izbaudīt tirgus noskaņu Subates Rudens gadatir-
gū 18.septembrī. Pēc tirgus visi tiek aicināti svētku pārgājienā pa 
Subates Skolas ielu, atceroties ielas vēsturi un iepazīstot to mūs-
dienās. Pārgājiena laikā sadarbībā ar Subates pilsētas bibliotēku, 
dzejā pakavēsimies pie pilsētai raksturīgām iezīmēm, īpaši pie 
tām, kuras skatīja un savā dzejā ietvēra Aleksandrs Čaks. Mu-
zikālus sveicienus ielai sniegs Subates Kultūras nama ansamblis 
“Sonāte” un Daugavpils Krievu kultūras centra amatierkolektīvs. 
Aicinām ielas iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties pārgājie-
na norisē, izstāstot kādus šīs ielas notikumus un atceroties tās 
iedzīvotājus.

***
Vēl pirms Skolas ielas pārgājiena, no 16.-18. septembra Subatē 

viesosies mākslinieki, rudens plenēra dalībnieki. Rudens un māks-
linieks -  katrs ar savu otu izcels Subates Skolas ielas īpašo gaisot-
ni - rudeni un vēsturisko elpu. Jau Rudens gadatirgū subatieši un 
viesi varēs novērtēt plenēra veikumu un tikties ar darbu autoriem.

Subates Kultūras nama vadītāja 
Gunta Okmane
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SKOLĀS SĀKAS JAUNAIS MĀCĪBU GADS

Ik gadu, tuvojoties jaunajam mācību cēlienam, skolu 
pieņemšanas komisija dodas uz novada izglītības iestādēm, lai 
novērtētu to gatavību audzēkņu sagaidīšanai. Šogad komisijai 
darba bija daudz vairāk, jo pēc reformas jaunajā Augšdaugavas 
novadā ir paplašinājies izglītības iestāžu skaits. 

Īpaša uzmanība, vērtējot skolas, tiek pievērsta to materiālajai 
bāzei, jo īpaši modernajām tehnoloģijām, bez kurām mācību 
process mūsdienās vairs nav iedomājams.  

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika atzīst, ka visās mācību iestādēs tika pārrunāta iepriekšējā 
mācību gada pieredze saistībā ar attālināto apmācību un izrunāti 
iespējamie scenāriji šim gadam. “Prieks, ka visas skolas saprot, 
kādi uzdevumi ir šogad un ka tie ir daudz lielāki nekā parasti. 
Skolas strādā pie materiālās bāzes pilnveidošanas. Šodien 
izglītības sistēmā strauji ienāk mūsdienu tehnoloģijas, tāpēc ir 
svarīgi tās produktīvi izmantot.” 

Šajā mācību gadā novadā darbojas 20 izglītības iestādes, no 
kurām 3 ir  pirmsskolas izglītības iestādes, 14 vispārizglītojošās 
skolas, viena speciālā pamatskola un divas sporta skolas. Visas 
izglītības iestādes šogad apmeklē 2554 izglītojamie. Pirmsskolas 
izglītības posmā skolas šogad apmeklē 297 piecgadīgie un 
sešgadīgie bērni, savukārt vecumā līdz pieciem gadiem – 346 bērni.  

Vislielākā vidusskola novada ir Ilūkstes Raiņa vidusskola ar 
433 audzēkņiem, kurai ir mācību programmu īstenošanas vieta 
Subatē. Šo Tai seko Špoģu vidusskola ar 260 bērniem un Sventes 
vidusskola ar 200 skolēniem. Pedagoģiskais sastāvs visās skolās 
ir saglabājies diezgan stabils, jauni pedagogi nav nākuši klāt, 
ir arī vakances, piemēram, Salienas vidusskolā uz pilnu slodzi 
nepieciešams sporta skolotājs.  

Šogad skolu tīklu skārusi optimizācija. Apvienojot Medumu 
pamatskolu ar Sventes vidusskolu, Medumos izveidota mācību 
programmu realizācijas vieta, kur mācīsies bērni no 1. līdz 6. 
klasei.  

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

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

Pakāpeniski mācību klases no Medumu speciālās pamatskolas 
tiks pārceltas uz Medumu pamatskolas trīsstāvu piebūvi, kur 
turpmāk notiks mācību process, savukārt speciālās pamatskolas 
telpās atradīsies internāts un profesionālā apmācība. Plānots, ka 
ik gadu nāks klāt viena jauna profesionālās izglītības programma.

Savukārt no nākamā gada 1. janvāra tiks apvienotas abu bijušo 
novadu sporta skolas, kuru galvenā bāze turpmāk atradīsies 
Ilūkstē, atstājot Sventē programmas realizācijas vietu.  

Visas skolas pirms jaunā mācību gada centušās uzspodrināt 
telpas. Lieli ieguldījumi remontos nav bijuši nepieciešami, jo 
iepriekšējā mācību gadā lielākoties darbs notika attālināti. Toties 
skolas ievērojami uzlabojušas savu materiāli tehnisko bāzi. 
Piemēram, Randenes pamatskola ieguldījusi līdzekļus modernajās 
tehnoloģijās, lai ikdienā var izmantot dažāda veida interaktīvās 
metodes. Praktiski visas skolas ir apgādātas ar datoriem un 3D 
printeriem.

“Es saprotu, ka mūsu skolotāji ieguva ļoti lielu pozitīvu pieredzi 
pēc pagājuša gada attālinātās apmācības. Viņi bija spiesti to 
izdarīt, izmantot maksimāli jaunākās tehnoloģijas. Tāpēc šodien 
jautājums par tehnoloģijām, par to izmantošanu mācību procesā 
ir īpaši aktuāls,” saka Vanda Kezika. Īpašs gandarījums esot 

par Ilūkstes Raiņa vidusskolas darbu. Šogad skolā tiks īstenots 
vērienīgs projekts, kas ļaus pilnveidot skolas materiālo bāzi ar 
mūsdienīgām tehnoloģijām.

Sāpīgs jautājums esot mācību līdzekļi, kas kļuvuši ļoti dārgi, 
atzīst IP vadītāja Janita Zarakovska. Dažu grāmatu cena jau 
sasniedz 20 eiro. “Varbūt būtu vajadzīgas kādas valsts dotācijas, 
lai grāmatas būtu lētākas, jo nepietiek pat to mērķdotāciju, ko 
iedala valsts, vienas mācību grāmatas iegādei, bet mums skolā ir 
vairāki mācību priekšmeti nevis viens, tā visa pārējā nauda nāk no 
pašvaldības līdzekļiem.” Ar lielu nepacietību joprojām tiek gaidītas 
grāmatas, kas ļaus īstenot jauno kompetenču pieejas izglītību, 
taču pagaidām šādu mācību līdzekļu vēl nav. 

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

Jau šogad tiks uzsākts liels projekts, kas paredz renovēt Nīcgales 
pirmsskolas izglītības iestādi. “Šogad tuvākajā laikā mēs uzsāksim 
tādu diezgan lielu projektu par Nīcgales pirmsskolas iestādes 
renovāciju. Tur būs ne tikai renovācija, bet arī rekonstrukcija, 
jo fiziski tā vide neatbilst risināmajiem uzdevumiem. Prieks par 
to, ka pirmsskolas bērnu skaits palielinājās Nīcgalē. Domāju, ka 
tur viņi produktīvi strādā,” stāsta izpilddirektore Vanda Kezika. 
“Domājam par to, lai attīstītu sporta skolas bāzi. Mums sākas 
diezgan liels, ar miljonu vērtējams projekts Sventes vidusskolas 
teritorijas labiekārtošanā un sporta bāzes pārbūvē. Tas ir ļoti liels 
projekts. Pie stadiona atjaunošanas strādā arī Špoģu vidusskola. 
Izskatām iespējas sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju attīstīt 
arī Ilūkstes Sporta skolas bāzi. Tādu projektu mums ir daudz, 
paskatīsimies, kā izdosies tos realizēt.” 

Jaunajā mācību gadā mācības skolā tiek uzsāktas klātienē. 
Cerības tiek liktas uz to, ka šis process noritēs veiksmīgi un 
neatkārtosies iepriekšēja gada scenārijs. Taču gan pedagogiem, 
gan skolēniem būs jāievēro virkne dažādu nosacījumu. Katru 
nedēļu skolās tiks veikta nevakcinēto skolēnu, pedagogu un 
darbinieku Covid testēšana. Tas būšot liels papildus slogs skolām. 

“Skolēniem no 4. līdz. 12. klasei, kuriem nav sadarbībspējīga 
sertifikāta, kuri nav slimojuši, tiem vajadzēs stundās un starpbrīžos 
izmantot maskas. Pirmo triju klašu skolēni mācīsies bez maskām, 
bet starpbrīžos koplietošanas telpās būs jālieto maskas. Pozitīvs 
moments, ka vairāk nav jāievēro distance, izkārtojot klasēs solus, 
un nav jāievēro kvadrātmetru skaits uz katru skolēnu. Bet skolēni 
sēdēs pa vienam, tie 2 m tiks ievēroti vienam no otra, tāpēc klasē 
varēs darboties mierīgi un viegli,” saka Izglītības pārvaldes vadītāja 
Janita Zarakovska. Viņa uzskata, ka gan pedagogi, gan skolēni jau 
ir pieredzējuši pielāgoties jebkuriem jauniem apstākļiem, tāpēc 
noteikti tiks galā arī ar jaunajiem nosacījumiem, jo visiem ir vēlme 
atgriezties skolā un turpināt mācības klātienē. “Gribu novēlēt, 
lai skolotājiem arī šogad pietiek spēka, izturības un galvenais 
-veselības, lai tas Covid mums paiet garām un mēs varam šo 
mācību gadu skaisti nostrādāt, būt pašiem ar sevi apmierinātiem, 
iedot skolēniem visu to, ko katrs skolotājs spēj iedot. Tāpēc visiem 
veiksmi, izdošanos un visu to labāko!”

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika domā, ka arī šis mācību gads nebūs tik vienkāršs, ņemot 
vērā testēšanu skolās, vakcināciju un visus ierobežojumus, kas 
būs jāievēro, tāpēc aicina vecākus un pedagogus uz sadarbību, lai 
šajā mācību gadā izdotos atgriezties pie ierastā mācību procesa 
klātienē.  

Augšdaugavas novada pašvaldība
Inese Minova

IZGLĪTĪBA



21ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  4 .  2021.  gada augusts

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  4 .  2021.  gada augusts   

TICĪBA – ĪPAŠĀ VIZĪTE ILŪKSTĒ

PAGASTOS 

VĒSTURE

 AKTUĀLI

KULTŪRA

DOMES ZIŅAS

IZGLĪTĪBA 

INTERVIJA 

TŪRISMS 

SPORTS 

VESELĪBA 

TICĪBA
ATMIŅAS



ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  4 .  2021.  gada augusts

22

TICĪBA 

DIENA IZDEVĀS POZITĪVA!

23.augustā bija diena, kad Ilūkstes katoļu draudzes jaunieši 
tikās ar Līksnas katoļu draudzes jauniešiem, lai smaidot, 
priecājoties, spēlējot spēles, lūdzoties un vienkārši esot kopā, 
sadraudzībā svinētu svētdienu. Diena izdevās patiesi pozitīva 
un emocijām bagāta - Dvietes saldējuma dažādo garšu buķete, 
“Alpaku salas” saimnieku atvērtās sirdis un interesantais ceļojums 
alpaku pasaulē, Čamānu ģimenes viesmīlība un draudzes locekļu 
sarūpētie gardumi, kopīgi izspēlēto āra spēļu stāsts un noslēgumā 
pateicības vakars Tezē noskaņās jauniešu un visu klātesošo sirdīs 
iešķīla krāsainu prieka dzirksti, lai rudens tuvuma jūtīs tā varētu 
pāraugt sirdis sildošās liesmiņās gan sev, gan līdzcilvēkiem. 
Dalīsimies priekā viens ar otru, jo, kā dodot svētību jaunajai nedēļai, 
savā šodienas sprediķī teica draudzes prāvests Ingmārs: “...mūsu 
piemērs, mūsu draudzība, smaids, attieksme pret cilvēkiem, mūsu 
ikdienas gaitas iedrošinās cilvēkus sākt pamazām būt labākiem, 
atvērtākiem, mīlestības pilnākiem... 

Ja mēs padarām kaut vienu cilvēku mīlestības pilnāku ikdienā, 
tad ar ko mēs šo cilvēku piepildām? Ar Dievu mēs šo cilvēku 
piepildām! Jo Dievs ir Mīlestība!” 

Tāpēc būsim katrs kā maza, Dieva klātesošās Mīlestības, 
dzirkstele šajā pasaulē, lai, sadodoties rokās, varētu kļūt par 
skaistu mīlestības ugunskuru mirkļos, kad pasaulei salst!

Ilūkstes katoļu draudze
Sarmīte Bogdanoviča

Foto: Sarmīte Bogdanoviča
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PELDĒTĀJU STARTI RĒZEKNES
PILSĒTAS ČEMPIONĀTĀ

2021.gada 11. augustā Rēzeknē notika “Rēzeknes pilsētas 
2021. gada atklātais čempionāts peldēšanā”. Ilūkstes Sporta skolu 
pārstāvēja 13 sportisti. Sacensībās piedalījās bērni no Daugavpils, 
Ogres un Rēzeknes sporta skolām.

Apsveicam augstvērtīgāko vietu ieguvējus, un tos, kuru rezultāts 
ir sasniedzis sporta klasei atbilstošus  līmeņus:

    50 m br/st:
4.vieta ORLOVA Diāna (2007)  31.26
6.vieta EGLE Amanda (2005) 38.68 
    100 m br/st:
1.vieta RADZEVIČS Vitālijs (2009) 1:05.24
3.vieta  GOLUBEVA Marija (2010) 1:33.60                 
7.vieta LIHOVECKIS Adrians (2009) 1:21.37    
    200 m br/st:
5.vieta RODIONOVA Arīna (2008) 2:30.26
    100 m brass:
5.vieta ORLOVA Diāna (2007) 1:31.59 
5.vieta KRASAUSKS Reinis (2006) 1:32.07  
6.vieta VANSOVICA Sabīne (2008) 1:37.34                
7.vieta KLAUCĀNS Renāts (2006) 1:36.97
8.vieta  KUSIŅA Estere (2008) 1:48.16
   50 m brass:
2.vieta KUSIŅA Samanta (2011) 50.24
3.vieta LIHOVECKIS Adrians (2009) 43.39
   100 m uz muguras:
1.vieta EGLE Amanda (2005) 1:32.74
3.vieta RODIONOVA Arīna (2008) 1:15.74
5.vieta DEBŅAKA Viktorija (2007) 1:35.22 
6.vieta KRASAUSKS Reinis (2006) 1:24.12 

    100 m komplekss
1.vieta KUSIŅA Samanta (2011) 1:52.76
1.vieta RADZEVIČS Vitālijs (2009) 1:17.35
4.vieta GRIGORJEVS Damirs (2009) 1:28.01
6.vieta GOLUBEVA Marija (2010) 1:41.98 

Ilūkstes NSS peldēšanas trenere
Sņežana Bondere

SUMINĀTI SPORTA SKOLAS 
2021. GADA ABSOLVENTI

Augusta izskaņā, kad dārzos un tīrumos ir ražas laiks, arī 
Sporta skolā noslēdzas mācību gads, kad apkopo mācību gadā 
sasniegto un sumina absolventus.

Šogad 27. augustā tradicionāli tika svinēts izlaidums. Apliecības 
par profesionālās ievirzes izglītību šogad ieguva 25 Sporta skolas 
izglītojamie. 30V profesionālās izglītības programmu apguvuši 8 
augstākās sporta meistarības grupas audzēkņi, futbolisti, kuri 
absolvē skolu. Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības 
20V programmas apguvi saņēma 9 futbolisti un 8 peldētāji, kuri 
turpinās izglītoties un aizstāvēt skolas godu sacensībās augstāka 
līmeņa programmā.

Pasākums noritēja sportiskā gara un sirsnīgu apsveikumu 
noskaņā. Sveikt absolventus bija ieradusies Subates dejotāju 
grupa “Ritmus”, kas izklaidēja ar ritmiskām dejam. Pasākuma 
vadītājs Artūrs Lapa uzjundīja sportisku garu ar paša izpildītām 
dziesmām. Absolventus un visus klātesošos uzrunāja un sveica 
skolas direktors Dzintars Pabērzs, kurš izteica gandarījumu par 
sasniegto. Ļoti iepriecina tas, ka šogad pirmo reizi suminām 
peldētājus, kuri godam nopelnījuši profesionālās ievirzes izglītības 
dokumentu. Ar sirsnīgiem apsveikuma vārdiem sportistu vecāki 
sveica savus bērnus un pateicās gan treneriem, gan skolas vadībai, 

gan pašvaldībai par ieguldījumu skolas attīstībā. Noslēgumā visus 
vienoja tradicionāli dziedātā Artūra dziesma ar vārdiem: “Sarauj, 
Ilūkste!”

 
Ilūkstes novada Sporta skolas

direktora vietniece izglītības jomā
Dagnija Jemeļjanova
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INTERVIJA

LAUKSAIMNIECĪBA  IR UNIKĀLA UN 
ORIĢINĀLA NOZARE. KATRU DIENU 

ESI GAN AGRONOMS, GAN VETĀRSTS, 
GAN FINANSISTS. LAUKSAIMNIEKAM 

JĀBŪT  DAUDZPUSĪGAM UN ZINOŠAM!

Kristaps Averjanovs ir jauns cilvēks ar savādāku skatu uz lie-
tām – kā būtu jābūt.  Viņš nekaunas, ka ir lauksaimnieks. Dzimis 
un uzaudzis Prodes pagastā, pabeidzis Subates pamatskolu, mācījies  
Aknīstes vidusskolā, ieguvis inženierzinātnes grādu enerģētikā un 
elektrotehnikā Rīgas Tehniskajā Universitātē. Dzīvo kopā ar brā-
li, vecākiem un vecvecākiem Augšdaugavas novada Prodes pagastā 
mājās “Salenāji”.  Pirmās iemaņas dzīvē, mīlestību pret darbu un 
tagadējās nodarbošanās virziena izvēlei, pamatus ir likuši jaunā 
lauksaimnieka vecākā paaudze, no kuras allaž ir ko mācīties.  “Es 
nekaunos, ka esmu lauksaimnieks” – saka Kristaps. “Atceros, gan 
bērnībā, gan skolas gados, kad bija vasaras brīvlaiki – tie pagāja, pa-
līdzot vecākiem saimniecībā. Vasarā bija siena vākšana, rudenī kar-
tupeļu rakšana. Tā arī guvu to pieredzi un rūdījumu, kas dzīvē noder 
aizvien. Es domāju, ka  tas gan man, gan brālim un māsai bija pirmie 
ieskati, ko savā dzīvē mēs varētu darīt. Galvenais ir mērķtiecība un 
motivācija. Sevi ir jāmotivē katru dienu. Lauksaimniecības nozare 
un lauksaimnieka amats  ir tā nozare un nodarbošanās, kas sāku-
mā daudziem šķiet -  nekas īpašs. Bet tā tas nav. Tā ir unikāla un 
oriģināla nozare. Katru dienu esi gan agronoms, gan vetārsts, gan 
finansists. Lauksaimniekam jābūt  daudzpusīgam un zinošam. Ne-
kad  nevar paredzēt - kāds būs nākamais gads.  Katram gadam piemīt 
savas īpašības. Tie pierāda, ka var būt sausumi vai lietus sezonas 
nepārstāj, tā arī sakrājas dzīves un darba pieredze.”

Pabeidzot augstskolu, sākumā Kristaps plānoja palikt  un strādāt 
lielpilsētā, bet saprata, ka pilsētas ritms, atmosfēra, saturs  un forma 

nav priekš viņa. Kristaps  stāsta: “Mani vilka uz laukiem, uz mājām. 
Man patīk vairāk lauki, klusums un miers, īpaši tuva man ir Subates 
puse un viennozīmīgi visa Ilūkstes apkārtne. Šeit ir pārsteidzoša un 
fenomenāla fauna.” 

Zemnieku saimniecība “Salenāji” pastāv kopš divdesmitā gad-
simta deviņdesmitajiem gadiem, kurā  saimnieko aizvien Kristapa 
vecāki Inese un Andris. Toreiz, mantojot zemi, viņi sāka savu no-
darbošanos ar piena lopkopību. Savas jaunā lauksaimnieka gaitas 
Kristaps  uzsāka 2012. gadā, atgriežoties vecvecāku mājās Prodes 
pagastā no studijām Rīgā. Arī brālis Jānis,  pabeidzot pēc gada Jel-
gavas Lauksaimniecības Universitāti, iegūstot lauksaimniecības teh-
nikas inženiera grādu, atgriezās “Salenājos”. Ar saviem padomiem 
brāļiem palīdz  māsa Kornēlija. Viņa ir ieguvusi Latvijas Lauksaim-
niecības Universitātē grādus agronomijas un lopkopības specialitā-
tēs Jelgavas Lauksaimniecības Universitātē. “Ar savām zināšanām 
mēs veidojam daudzpusīgu spektru, lai veiksmīgi varētu darboties 
lauksaimniecībā.” – stāsta Kristaps.  Lauksaimniecībā viņš kopā  ar 
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brāli saimniekojot, izmanto pašu zemi, kā arī tiek  nomātas zemes 
no pašvaldības un privātām personām. “Sākumā man šķita, ka  ar to 
pieredzi, kas man  jau ir -  pietiks, bet  diemžēl, kā izrādījās bija vaja-
dzīgas lielākas  iemaņas un prakse. Esmu ļoti pateicīgs saviem vecā-
kiem par to, ka ieaudzināja  mīlestību pret laukiem. Ja mēs, jaunie, 
kas esam lauku entuziasti un ekstrēmisti, tos nemīlētu, mēs nebūtu 
palikuši laukos. Tā ir jau pirmā saikne ar zemi, kad bērns, neapzino-
ties paņem rokās spaini un sāk šķirot kartupeļus no lielās kaudzes 
lauka vidu – tas sēklai, tas  lopiem, šo ēdīsim paši. Tā bērnam rodas 
pamats un saprašana par lauku darbiem.” – pārliecināts Kristaps. 
“Mēs ejam uz priekšu, paplašināmies. Patreiz zemnieku saimniecība 
“Salenāji” ir izaugusi līdz 130 ha. Saimniecība nodarbojas  ar piena 
lopkopību, ko pārzin mans brālis Jānis. Es  pats esmu pievērsies kar-
tupeļu audzēšanai un graudkopībai. Sakarā ar vēso pavasari un kar-
stajiem vasaras mēnešiem graudaugu ražas ir zemākas, nekā pērn, 
arī kartupeļiem ražība ir viduvēja.

A.P.: Kā ikdienā viens otru atbalstām. Lauksaimniecība ir mūsu 
ģimenes kopējs bizness, visi  darbojamies kopā, tikai tas, ka esam sa-
dalījuši lauksaimniecības  virzienus. Viens otram palīdzam ar padomu 
un savu palīdzīgo roku. Katram ir savas spējas,  dotības, zināšanas ar 
ko, darbojoties kopā - varam viens otru papildināt. Es apbrīnoju savu 
brāli. Viņš pārzin ļoti labi tehniku, prot saklausīt visniecīgāko kļū-
du tajā. Vienmēr laicīgi cenšas salabot tehniku, lai nerastos lielākas 
problēmas.” – stāsta Kristaps.

Vai rakstāt arī kādus projektus, lai iegūtu  Eiropas finan-
sējumu?

Kristaps Averjanovs:   Lai būtu iespēja  saņemt Eiropas Sa-
vienības  lauksaimniecības fondu finansējumu, esam rakstījuši un 
rakstām dažādus jauno lauksaimnieku projektus. Esam papildināju-
ši saimniecības tehnisko bāzi ar dažādu lauksaimniecības tehniku. 
Saimniecība ir jāpaplašina un jāmodernizē, līdz  ar to esam sēdušies 
klāt jaunu projektu rakstīšanai. 

A.P.: Ko esat paveikuši pēdējā gada laikā?

K.A.: Saviem spēkiem esam uzcēluši angāru lopu turēšanai. Brā-
lis rūpējas par 20 slaucamām govīm. Es, kā jau minēju, nodarbojos ar 
kartupeļu audzēšanu, un tas  ir liels bonuss novada cilvēkiem, kar-
tupeļi pie mums ir nopērkami. Tāpat esam arī aktīvi darbojušies pie 
tehnikas iegādes, aizaugušo zemju atgūšanas. Jo, lielākā problēma ir 
zemes trūkums, nav tā ka nav, bet, pārsvarā lauksaimniecības zeme 
mūsu pusē ir gādīgu saimnieku rokās un tiek apstrādāta.

A.P.: Vai ir vēl kādas papildus nodarbošanās?

K.A.: Papildus esmu Latvijas Jauno zemnieku kluba biedrs.  Dalos 
arī ar savām idejām. Katru dienu mobilā telefona  aplikācijā “Whats 
up” izveidotajā grupā, kluba biedri  dalās  ar savu pieredzi un dod 
savus padomus, iesaka ko jaunu. Šīs diskusijas  stiprina un motivē. 
Laukos darbojas un attīsta dažādas lauksaimniecības nozares  stipri, 
gudri, mērķtiecīgi jauni cilvēki. Ir labi apzināties, ka esi  viens no 
tiem daudziem Jauno zemnieku klubā – maza daļiņa no lielā zobrata, 
kas darbojas un  ierauj  visā jaunajā un interesantajā. Jaunais Zem-
nieku klubs ir atvērts sadarbībai ar jaunajiem  lauksaimniekiem. 

A.P.: Esi guvis kādas dzīves  atziņas pa šo laiku?

K.A.: Savos trīsdesmit gados esmu sapratis, ka nekas nenotiek 
tāpat vien. Katram brīdim ir sava nozīme. Ko esi darījis pagātnē, būs  
sekas nākotnē. Ja neesi ko izdarījis, vari  vainot  tikai pats sevi. Ja esi 
ko izdarījis, kaut mēģinājis sava mērķa labad, tas būs pluss, bonuss 

un mierinājums sev. Viss notiek savā ritējumā un jāpaļaujas uz Aug-
stāko – kā Dievs ir lēmis, tā būs, tā notiksies.

A.P.: Būt dabā, dzīvot, baudot  tās  skaistumu un untumus, 
smagi strādāt un plūkt darba augļus gan pavasarī, vasarā un 
rudenī – ir nepārtraukta sevis un dabas izzināšana un mācī-
šanās, ko esi iemācījis,  sapratis?

K.A.: Dzīvot un strādāt  dabā – tas ir fantastiski. Katrs gads nes 
jaunus piedzīvojumus, sezonas beigās var secināt, ko esam darījuši ne 
tā, un ko esam veikuši pareizi. Lauksaimniecība ir sadzīviska harmo-
nija ar dabu, un pie mums, Sēlijā, daba fascinē.

A.P.: Kāda ir bijusi sadarbība, strādājot savā nozarē?

Es ne mirkli nenožēloju, ka esmu atgriezies  savās dzimtas mājās. 
Prodes pagastā un visā novadā dzīvo sirsnīgi un jauki cilvēki. Ir bi-
jusi sadarbība  ar vairākām Prodes pagasta zemnieku saimniecībām, 
cieņa un liela pateicība šiem cilvēkiem par atsaucību  un sadarbību. 
Tas ir labi, ka mēs varam viens otram palīdzēt. Zemnieks zemnieku 
pazīst vai tas būtu mazais, vidējais vai lielais zemnieks – visi mēs 
esam saistīti gan ar nodarbošanos, gan  cilvēciskām attiecībām. Mēs 
apkopjam zemi, uzturam kārtībā laukus, mežus. Ja pabrauc pa nova-
du – skaisti! Novadā ir potenciāls, lai zemnieki  ietu  un darītu. Skats 
nākotnei rodas vienmēr ar to brīdi, kad  sāc kaut ko darboties.

Veiksmīga sadarbība ir  bijusi ar Daugavpils Lauksaimniecības  
konsultāciju centru,. Tur strādā  ļoti pretimnākoši, atsaucīgi darbi-
nieki, vienmēr palīdzējuši ar padomu. Arī Lauku atbalsta dienests 
vienmēr ir  bijis atsaucīgs sniegt palīdzību, informāciju. Ar visiem, ko 
esam sadarbojušies – visiem liela pateicība par veiksmīgo sadarbību!

A.P.: Kādi  ir  Tavi  hobiji?

K.A.: Kā nodarbošanās – hobijs un  dzīvesveids ir pati lauksaim-
niecība. Patīk lasīt, sevišķi literatūru, dažādus žurnālus, materiālus, 
kas papildina zināšanas lauksaimniecībā. Man sirdslieta  - ir atraša-
nās dabā.  Patīk fotografēt, sevišķi dabu. Arī ēdienu gatavošana  ir 
mana sirdslieta. Brīvais laiks ir nosacīts, jo, ir ikdienas pienākumi, 
laukos katra sekunde ir no svara.

A.P.: Kāds ir Tavs ieteikums novada cilvēkiem, kā arī jau-
najiem cilvēkiem, kuriem ir vecvecāku mājas, lauki, kas gai-
da, lai  tos apkoptu un rūpētos. Kāpēc būtu jāatgriežas?

K.A.: Kāpēc atgriezties – mūsu saknes, mūsu soļi, pēdas paliek 
tur, kur esam reiz gājuši. Tos nevar izdzēst. Mēs esam izauguši, sko-
lojušies ārpus novada, pat valsts, ja vēlme ir bijusi palikt citur, tomēr 
saknes  liek griezties atpakaļ. Novēlu jaunajiem – nekad nepadoties, 
motivēt sevi, nezaudēt gribasspēku, pie katras kļūdas rodas jauna 
pieredze, nekas nenāk viegli. Viss rodas ar laiku. Pats galvenais ir – 
iet, krist, celties un pie sevis stingri pateikt: “Man taču viss izdosies!” 
Ja saknes sauc atpakaļ, tad jādodas atpakaļ – no kurienes esi nācis! 
Novadam novēlu – lai atgriežas jaunie savās  vecāku, vecvecāku  mā-
jās un savā dzimtajā pusē un uzsāk ar kaut ko nodarboties. Jauni 
cilvēki novadā vienmēr būs vajadzīgi. 

Ar jauno lauksaimnieku Kristapu Averjanovu 
no Prodes pagasta zemnieku saimniecības “Salenāji” 

sarunājās Ilūkstes pilsētas administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Piļka
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ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
UZSĀKŠANAI, ATTĪSTOT MAZĀS 

LAUKU SAIMNIECĪBAS
No šī gada 8. septembra līdz 8. oktobrim mazās 

saimniecības var pieteikties atbalsta pasākumā “Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku 
saimniecības”.

Tas ir vienīgais veids, kas ļauj mazajiem lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem, izvērtējot iespējas, atsperties, saglabāt 
ražošanu un attīstīties tālāk. Divreiz šajā atbalsta pasākumā 
nevar startēt, ja  bijusi dalība 2014.-2020. gadā vai ja šajā periodā 
īstenots projekts “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Startēt 
var saimniecības, kuras īstenojušas pasākumu “Atbalsts daļēji 
naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”, bet ar piebildi, ka tiks 
vērtēts, cik sekmīgi tās turpina darboties.

Pretendēt uz atbalstu drīkst fiziska vai juridiska persona  ar 
ražošanai nepieciešamajiem resursiem – zemi, dzīvniekiem, kuru 
vērtība, novērtējot naudas izteiksmē, sastāda vismaz 2000 eiro. Tā 
ir saucamā standarta izlaide (SI).  Ja šī vērtība zemāka, tad jābūt 
izpildītam nosacījumam par neto apgrozījumu 2000 eiro vērtībā no 
lauksaimniecības produkcijas par iepriekšējo noslēgto gadu (2020. 
g.). Šis ir raksturīgākais jautājums, kuru uzdod lauksaimnieki. 
Tātad, vai nu izpildīti abi nosacījumi vai viens no tiem. Atšķirība 
tajā, ka standarta izlaidi rēķina uz projekta iesniegšanas brīdi, bet 
ieņēmumu pierādīšanai  jāiesniedz būs gada ienākumu deklarācija 
vai pārskats par iepriekšējo gadu. Ne SI, ne apgrozījums nedrīkst 
pārsniegt 15 000 eiro. LAD mājaslapā pie atbalsta veidiem, konkrēti 
pie minētā atbalsta pasākuma ar Nr. 6.3, ir kalkulators, kur, 
ievadot esošos resursus skaitliskā izteiksmē, uzreiz tiek aprēķināts 
saimniecības ekonomiskais lielums. Piemēram, slaucamā govs pie 
SI aprēķina novērtēta ar 1583 eiro. Saistīto uzņēmumu līdzekļus 
skaita kopā.

Šajā atbalsta kārtā mīkstināts nosacījums par saimnieciskās 
darbības reģistrēšanu. Noteikumi paredz, ka saimniecībai jābūt 
reģistrētai Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība reģistrēta 
Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku 
atbalsta dienestā. Lūgums klientiem pievērst uzmanību tieši šiem 
saikļiem “un”, “vai”, kas būtiski var izmainīt rakstītā vai teiktā 
nozīmi.

Lai projekts netiktu noraidīts, jāievēro visi atbalsta saņemšanas 

nosacījumi, tajā skaitā arī nosacījums par saimniecības lielumu. 
Kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība (gan 
īpašumā, gan nomā) nedrīkst pārsniegt 50 ha. Svarīgi pārskatīt 
zemes platības, kas norādītas zemes robežu plāna eksplikācijā. 
Piemēram, ja zemes robežu plāna eksplikācijā norādīts, ka LIZ 
platības ir 52 ha, bet platību maksājumiem pieteikti 48 ha, atbalsta 
pasākumā nedrīkstēs piedalīties, jo ņems vērā minētos 52 ha. Arī 
tad, ja daļa no šiem hektāriem iznomāta citai personai, pretendēt 
uz atbalstu nedrīkstēs. Der atgādināt par zemes robežu plānu 
aktualizāciju, ja būtiski mainījies izmantošanas mērķis. Protams, 
šim projektam tas ir par vēlu.

Projekts vērsts uz primāro ražošanu un arī uz lauksaimniecības 
produkcijas pārstrādi. Tātad uz atbalstu drīkst pretendēt tikai 
nepārstrādātu un/vai pārstrādātu lauksaimniecības produktu 
ražotājs. Kā atbalstāmās nozares ir gan augkopība, gan lopkopība. 
Šeit arī parādās specifiski nosacījumi. Piemēram, netiks atbalstīta 
iecere uzsākt ilggadīgo stādījumu ierīkošanu no nulles, jo rezultāts 
jāsasniedz 3 gadu laikā. Lai gan jāpiebilst, katrs gadījums ir 
vērtējams. Ja lopkopības nozarē plānota lopu iegāde, būtisks 
nosacījums ir investēt augstas kvalitātes dzīvniekos.

Ja nosacījumi par atbalsta saņemšanu puslīdz skaidri, tālāk 
tiek izvērtēti atlases kritēriji, pēc kuriem LAD projektus rindo. Ja 
pats īpašnieks vai konsultāciju sniedzējs aprēķina, ka saimniecība 
nevar iegūt vismaz minimālos 40 punktus, uzsākt projekta 
sagatavošanu nav lietderīgi.

Darījumdarbības plāna izstrādē jāpatur prātā, ka atbalsta 
pasākums vērsts uz attīstību. Svarīga ekonomiskā atdeve pret 
15 000 eiro lielo ieguldījumu. Piemēram, ja saimniecība paredz 
kāpināt esošo apgrozījumu 2000 eiro apmērā par 20%, skaitliski 
2400 eiro, pastāv jautājums, vai šādai saimniecībai atbalsta 
piešķiršana būs ekonomiski pamatota.

Interesenti var atvērt Lauku atbalsta dienesta mājaslapu 
un iepazīties gan ar normatīvo aktu prasībām, gan noskatīties 
vebināra ierakstu par atbalsta pasākumu, gan uzdot jautājumus 
telefoniski vai sūtīt e-pastu.

Normatīvo aktu regulējums paredz, ka, lai iesniegtu projektu 
LAD, jāpiesaista konsultants. Saraksts par pakalpojuma 
sniedzējiem atrodams LAD mājaslapā - https://lad.gov.lv.

Augšdaugavas novada pašvaldība

LAUKU SAIMNIECĪBA
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