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DaugavpiLs vaLsTspiLsĒTas un augšDaugavas un KRĀsLavas novaDa ziņas

Lappusi sagatavoja Egita Terēze Jonāne.

12. un 13. augustā Daugavpils Stropu ezerā notika Latvijas čem-
pionāts airēšanā divu km distancē. Tas notika pirmo reizi atjaunotās
Latvijas valsts vēsturē un jaunizveidotajā Stropu ezera trasē. Sešās
laivu klasēs sacentās spēcīgākie Latvijas, tostarp Daugavpils, indivi-
duālo sporta veidu skolas sportisti. Pavisam tika izcīnīti 22 medaļu
komplekti sešās laivu klasēs – vieniniekos, pārairu divniekos, nepāru
divniekos, pārairu četriniekos, nepāru četriniekos un astoņniekos.

Latgali un Daugavpili pārstāvošie airētāji kāpa uz pjedestāla gandrīz
visās airu klasēs. Proti, par Latvijas čempioniem kļuva Daniella Strode
un Jekaterina Simanoviča sieviešu nepāru divnieku laivu klasē; Polina
Hohlova, Diāna Bulaša, Ludmila Ivanova un Tatjana Grigorjeva sie-
viešu nepāru četrinieku laivu klasē; Vadims Semjonovs un Renārs Ja-
nuzis vīriešu nepāru divnieku laivu klasē; Dmitrijs Batura, Ilja Lozjuks,
Vadims Semjonovs un Rihards Azarevičs vīriešu nepāru četrinieku
laivu klasē.

Tāpat daugavpilieši savā laivu klasē izcīnīja sudraba un bronzas
medaļas.

Daugavpils domes Pateicības saņēma galvenie sacensību rīkotāji –
Daugavpils treneri Ludmila Ivanova un Aleksejs Lavrenovs, kā arī
Latvijas Airēšanas federācijas saime. Sveicam! Jāpiebilst, ka šobrīd
airētāji Daugavpilī ir skaitliski lielākā sportojošo cilvēku saime, jo
katru dienu Stropu ezerā trenējas ap 200 cilvēku.

Sporta ziņa

Egita Terēze Jonāne

Kopš šī gada maija Latgales plānošanas re-
ģiona paspārnē darbojas «Europe Direct Dien-
vidlatgale» centrs, kas savu darbību uzsāka ar vē-
rienīgu «Vides dienu Daugavpilī» un šobrīd
īstenojis virkni dažādu pasākumu izglītības, uz-
ņēmējdarbības un jaunatnes jomās. Lai paplaši-
nātu Latgales iedzīvotāju zināšanas par Eiropas
Savienību (ES) un iepazīstinātu ar dažādu nozaru
pārstāvjiem Latgalē, Europe Direct centrs sadar-
bībā ar «Vietējo Latgales Avīzi» lasītājiem piedāvā
sarunu ciklu «Eiropas pēdas latgaliešos».

Tā kā 2022. gads Eiropas Savienībā pasludināts
par Jaunatnes gadu, tad šo sarunu ciklu uzsāksim ar
stāstu par Eiropas pienesumu aktīva daugavpilieša
Jorena Dobkeviča dzīvē, kurš prasmīgi iesaista jau-
niešus dažādās aktivitātēs, kuras ir finansējušas da-
žādas ES programmas. 

Jorens vispirms uzsvēra savas skolas – J. Pil-
sudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas – atvērtību
demokrātijai, vārda brīvībai, tām vērtībām, kas ir
ES labklājības un izaugsmes pamats. «Skola bijā
tā, kas mūsos izkopa vārda brīvību, tā nebaidījās ie-
viest eksperimentālās programmas, metodes, pieeju,
izmantot Eiropas Savienības un Polijas valdības pro-
grammu atbalstu. Kad mācījāmies sākumskolā, bija
pirmie braucieni uz Poliju, tā mēs uzlabojām poļu
valodu, satikām jaunus draugus un iepazinām poļu
Poliju, citas kultūras, tradīcijas, skatupunktus u.tml.
Turklāt mūsos pamazām veidojās arī citas kultūr-
telpas izpratne, turpat skolā varēju iepazīt savus vie-
naudžus arī citās Eiropas valstīs, jo skola ir iesaistī-
jusies skolēnu apmaiņas programmās. Piemēram,
mēs, būdami vēl skolēni, paši rakstījām un paši rea-
lizējām Eiropas Savienības «Erasmus+» program-

mas projektus. Tie bija, kā papildus bonusi tavai iz-
glītībai un interesēm, jo tu apgūsti jaunu valodu,
padziļināti izzini konkrētu dzīves jomu, satiec sko-
lēnus no visas pasaules. Vēlāk ar šo lielo zināšanu,
ideju, pieredzes bagāžu, ko ieguvu skolā un Eiropas
programmu projektos, devos studiju un darba gaitās.
Pats esmu bijis jau ap 30 «Erasmus+» projektos un
pabijis vairāk nekā 35 valstīs,» uzsvēra Jorens.

Viņš pazīst brīvprātīgo darba kustību, kas ir ļoti
populāra gan Eiropā, gan citos kontinentos. Proti,
Jorens kā brīvprātīgais strādāja Polijas Nacionālās
atmiņas vēstures centrā (Varšavas sacelšanas mu-
zejs). Vēlāk, kļūdams par Polijas Parlamenta fonda
«PpnW» ierēdni, viņš iepazina, kā funkcionē valsts
institūcijas. Šobrīd Jorens, būdams biedrības «New
East» vadītājs, raksta un īsteno neformālās izglītības,
nevalstiskās kultūras, mediju un sabiedrības iesaistes
projektus Daugavpilī un pārējā Latgalē. «Mana pils
ir Daugavpils, jo šī ir tā pilsēta, kas ar māku sadzīvot
dažādām valodām, tautībām un reliģijām ir piemērs
pārējai pasaulei, kā būvēt rītdienas brīvu un demok-
rātisku sabiedrību, meklēt pozitīvus piemērus un
nebaidīties no pārmaiņām,» atzina Jorens. Turklāt
biedrība «New East» šogad ir reģionālais «Euro-
desk» koordinators Latgalē un rīko projektu darbnī-
cas, neformālas tīklošanas pasākumus u.tml.

Jorens aicina jauniešus jau skolā interesēties par
Eiropas Savienības atbalsta programmām un pasā-
kumiem, tāpēc ka tas viss vairo paša brīvību runāt,
izglītoties, ceļot, īstenot savus projektus un ieceres. 

Kā informē «Europe Direct Dienvidlatgale» va-
dītājs Oskars Zuģickis, sadarbībā ar reģiona mācību
iestādēm un jauniešu biedrībām «New East», «Da-
gne» u.c. centrs iecerējis rīkot virkni jauniešus ie-
saistošu un izglītojošu pasākumu, kā piemēru minot
27. augustā Augšdaugavas novada Višķos paredzēto
«Demokrātijas festivālu», kurā pulcēsies vairāk nekā
120 reģiona jaunieši.

Aktuālo informāciju par «Europe Direct Dien-
vidlatgale» centra darbību un pakalpojumiem var
uzzināt Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale un
tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct
Dienvidlatgale.

Jorens Dobkevičs – par jaunu izglītību, iesaistītiem
pilsoņiem un pozitīvām pārmaiņām Eiropā
Viņš vada biedrību «New East» un īsteno izglītības, kultūras un mediju projektus

Egita Terēze Jonāne

No 11. līdz 15. augustam notika Aglonas Dievmātes
svētku pasākumi.

Šogad Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
svētkos piedalījās 27 svētceļnieku grupas ar 950 personām, un
tas ir mazāk nekā pirms Covid-19 laika, «Vietējai Latgales Avī-
zei» pastāstīja apvienotā Aglonas bazilikas un Aglonas tūrisma
informācijas centra pārstāve Līga Irbe.

Svētceļnieku lielākā grupa apvienoja 100 personas, bet ma-
zākās – divas personas, kā arī bija divas grupas no Igaunijas,
tās atbrauca ar autobusiem. Populārākais posms, ko pieveica
svētceļnieki, bija Višķi–Aglona. Svētceļnieki grupās gāja kājām,
nūjoja, brauca ar velosipēdiem, motocikliem un autobusiem.

Savukārt informācijas centru, kur strādāja arī pieci brīvprātīgie
palīgi, apmeklēja 507 personas, un visapmeklētākais tas bija 14.
augustā. Vislielākā interese bija par svētku programmu, Latgales
tūrisma ceļvedi «Vasals Latgolā!» un sabiedriskā transporta kur-
sēšanas laikiem. Cilvēki pauda arī grūti izpildāmas vēlmes, proti,
satikt Aglonā personīgi apustulisko nunciju, tāpat sastapt arhi-
bīskapu Zbigņevu grēksūdzē, nodrošināt bezmaksas ēdināšanu
un naktsmājas Aglonā. Bija arī interesanti jautājumi: kas tas par
koku blakus informācijas centra teltij, kur ir mana māsa, kas ir
sakristeja, kad ir vērts sākt tirgoties, kas tas par priesteri, kurš
tagad dzied, kur un kad var saņemt Svēto komūniju, vai un kur
var nopirkt Aglonas rausi u.c. Cilvēki informācijas centrā lūdza
arī printēt tekstus, iedot beņķi, plāksterus, ūdeni, kniepadatas,
uzlādēt telefonus. Daži atnesa vai meklēja pazudušo maciņu,
somu, šalli un lietussargu, bet vissatraucošākā situācija bija,
kad kāds cilvēks paziņoja par ilgstoši pazudušu personu, kas
tomēr laimīgi atradās.

Aglonas Dievmāte sagaidīja svētceļniekus 
Svētki pagāja mierīgi, ziņo Valsts policija

Daugavpilī pirmo reizi izcīnīja Latvijas airēšanas
čempionāta godalgas
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Jautā vairāki lasītāji: 
«Vai, zinot šī brīža nedrošo situāciju pasaulē un Latvijas nostāju

pret karu Ukrainā, no valsts drošības viedokļa ir pareizi un droši vienu-
viet un cieši klāt atrasties visām valsts augstākajām amatpersonām?»

Atbild Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāja
Justīne Deičmane:

«Valsts prezidents piedalās dažādos pasākumos, un katrā no tiem
tiek garantēta Valsts prezidenta drošība.»

Vietējais jautā “Vietējai” 
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Garīdznieki svētku procesijā

Tautas Krustaceļa lūgšana

Eiropas pēdas latgaliešos
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Svētkos piedalījās karavīri, Iekšlietu ministrijas un
citu valsts struktūrvienību pārstāvji

Priesteris Eduards Voroņeckis Aglonas Dievmātes svētku
dalībniekiem sniedz Vissvētāko Sakramentu


