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PAŠVALDĪBAS BEZMAKSAS iZDEVUMS nr.1 (1) 2022. GADA JAnVĀRiS
 BiJUŠo VEiKALA ēKU LĪKSnĀ PiELĀGo KULtŪRAS FUnKCiJU VAJADZĪBĀM 

Kultūras nama ēka Līksnā ir slēgta 
kopš 2014. gada, jo tās sienās bija pa-
rādījušās plaisas. Padomju laikā būvē-
tajai ēkai bija vāji pamati, kas, gadiem 
ejot, sāka brukt. Daudzu gadu garu-
mā tika rasti dažādi risinājumi kultū-
ras darbiniekiem – tika izmantota gan 
esošās ēkas kafejnīcas telpa, gan Dau-
gavpils novada Kultūras centra “Vār-
pa” telpas, kas atrodas Daugavpilī. Kā 
skaidro Līksnas pagasta pārvaldes va-
dītāja Biruta Ozoliņa, šāda pastāvēšana 
bija apgrūtinoša: “Novada dome pie-
šķīra fi nansējumu, iegādājoties blakus 
esošo ēku, kurā kādreiz bija veikals. 
Ēka bija nepievilcīgā stāvoklī - gan ārā, 
gan iekšpusē. Tieši šo ēku nolēmām 
pielāgot saieta vajadzībām.” 

Remontdarbu ietvaros veica fasā-
des siltināšanu, tika nomainīti logi un 
jumts, veikta iekšējā pārplānošana bez 
pārbūves, telpu remonts, atjaunoti in-
ženiertīkli. Iegādāts nepieciešamais 
aprīkojums, kuru uzstādīs tuvākajā lai-
kā - mēbeles, aizkaru sistēmas, santeh-
nika, apgaismojums, projektora - viss, 
kas nepieciešams kultūras funkciju no-
drošināšanai. 

Līksnā darbojas sieviešu vokālais 

ansamblis “Elēģija”, vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Daugaveņa”, ama-
tierteātris “Maskas”, bērnu kolektīvs 
“Sprīdītis”, kā arī sieviešu apvienība 
“Saules taka”. 

Būvdarbus veica SIA “RKD”, kopē-
jās izmaksas – 128 870 eiro.

Pēc B. Ozoliņas vārdiem, veco aktu 
zāli būtu jādemontē. Izmantot šīs tel-
pas vairs nevar, jo veiktajos tehniskajos 

atzinumos tika minēts, ka atjaunot to 
nav iespējams. 

“Mēs ceram, ka pavasarī, kad būs 
atļauts pulcēties lielākam skaitam cil-
vēku, notiks šīs ēkas atklāšana,” teic 
pārvaldniece.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

ŠPoĢoS AtVēRtS ViEtēJĀS PRoDUKCiJAS VEiKALS 
Špoģos pērnā gada nogalē atvērts 

vietējo ražotāju veikals, kurš izveidots 
LEADER projekta ietvaros. Te var at-
rast arī amatnieku un mazo ražotāju 
produkciju. Kā atzīst idejas autori, pa-
gaidām preču klāsts nav liels, un tiek 
izvērtēta dažādu produktu populari-
tāte. Ideja radās, kad garāmbraucošie 
tūristi sāka interesēties par vietējiem 
produktiem. 

“No Višķu pagasta mums ir medus, 
kā arī “Latgales bekona” produkcija, 
pārdodam arī Latgalē ražotus sierus, 
Aglonas maizi. Augļi un dārzeņi nāk 
no Līksnas pagasta, āboli no Vecsalie-
nas pagasta,” skaidro veikala vadītāja 
Ilona Šabucka. 

Veikalā var iegādāties arī neparastu 
produkciju - mednieku sarūpētos aļņa 
un brieža gaļas izstrādājumus.  

Lielākoties veikalā iepērkas vietējie 
iedzīvotāji, jo pandēmijas dēļ tūrisms 
tika ierobežots, taču nākotnē viss varē-
tu mainīties. 

Vietējie ražotāji un mājsaimniecības 
tiek aicināti piedāvāt savu produkciju, 
lai papildinātu veikala sortimentu.

“Nākotnē būtu iespējams sarīkot 
amatnieku gadatirgu, bet kopumā vē-

lamies attīstīt sadarbību ar zemnieku 
saimniecībām. Mēs tādus meklējam un 
būsim ļoti priecīgi, ja mums tiks pie-
dāvāta sadarbība ar vietējiem ražotā-
jiem.”

Zemnieki un mājražotāji ieintere-
sētības gadījumā var zvanīt uz tālruni 
29147053. Prioritāte tiks dota Augšdau-
gavas novada uzņēmējiem. Pieteikties 

var arī citi ražotāji, jo galvenais, lai pro-
dukts būtu ražots Latvijā, teic veikala 
vadītāja. 

Veikala adrese: Šosejas iela 18, Špo-
ģi, Augšdaugavas novads (izbraucot 
no Špoģiem Daugavpils virzienā). 

Teksts, foto: Dainis Bitiņš 

Kāpēc ir svarīgi kļūt 
par audžuģimeni? 

Kā divu gadu laikā 
kļūt par pasaules 
čempionu? 

Kuri ir visaktīvākie 
jaunieši novadā? 

Kādas izmaiņas 
gaidāmas sociālajā 
jomā 2022. gadā?

11. lpp.

16. lpp.

17. lpp.

10. lpp.

2. lpp.

8. lpp.

15. lpp.

Apstiprināts 
Augšdaugavas 
novada pašvaldības 
budžets 2022. gadam.

Projektu ieceres 
ilūkstes pusē.

Pieminot 1991. gada 
janvāra barikādes.
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AUGŠDAUGAVAS noVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽEtS 2022. GADAM
29. decembra Augšdauga-

vas novada pašvaldības domes 
sēdē tika pieņemts 2022. gada 
pašvaldības budžets. Pašvaldī-
bas ieņēmumi ieplānoti 30,58 
miljonu eiro apmērā, kurus 
veidos IIN – 9,4 miljoni eiro, 
NĪN 1,55 miljonu eiro apmērā, 
dabas resursu nodoklis 0,76 
miljonu eiro apmērā, savukārt 
gandrīz 16,5 miljonus eiro paš-
valdība saņems kā transfertus 
no valsts budžeta. Izdevumi 
savukārt ieplānoti 38,1 miljo-
nu eiro apmērā.

Esošajā budžeta projektā ir 
manāmas investīcijas jau ie-
sāktiem projektiem, bet jaunos 
projektus investīciju plānā ie-
kļaus 2022. gada sākumā. 

investīciju projekti
Augšdaugavas novada paš-

valdība vairāk kā 200 tūkst. 
eiro plāno ieguldīt DBT IPĪV 
“Višķi” mācību vides atjauno-
šanā, 109 tūkst. eiro ir ieplānoti 
Špoģu vidusskolas materiāl-
tehniskās bāzes uzlabošanai, 
ap 240 tūkst. eiro ieguldīs 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Sprīdītis”, Sventes vidussko-
las teritorijas labiekārtošanā 
ieguldīs 701 tūkst. eiro, savu-
kārt Ilūkstē par vairāk kā 140 
tūkst. eiro izveidos futbola 

laukumu ar mākslīgo segumu.
Augšdaugavas novadā plā-

no turpināt Deinstitucionali-
zācijas projektu, kam dažādās 
pozīcijās kopumā tiks atvēlēti 
gandrīz 1,2 milj. eiro. Nedaudz 
virs 200 tūkst. eiro tiks virzīts 
ES projektiem, kas ir saistīti ar 
sabiedrības veselības veicinā-
šanu.

2022. gadā turpināsies ap-
gaismojuma projekti. Ir ieplā-
nots ieguldīt ap 30 tūkst. eiro 
Kraujas ciema apgaismošanai, 
ka arī energoefektivitātes pa-
augstināšanai daudzdzīvokļu 
mājai Vecstropos. Turpināsies 
skolas ēkas pārbūves projekts 
Ilūkstē, kam paredzēti 277 
tūkst. eiro.

Pašvaldība plāno ieguldīt 
247 tūkst. eiro pašvaldības ceļa 
“Svente – Gulbji” seguma at-
jaunošanā Sventes pagastā, kā 
arī iesākt pārrobežu projektu 
par Pirmā pasaules kara man-
tojumu, kura ietvaros plāno 
izveidot tūrisma maršrutu un 
ekspozīciju. Skrudalienas pa-
gastā pārbūvēs ceļu “Vārpene 
– Ezerne – Saulkalni” par 239 
tūkst. eiro. Pašvaldības ceļam 
“Stupiņi – Kucini – Mackeviči” 
Aizsardzības ministrija atvē-
lēs 530 tūkst. eiro. Turpināsies 

sanācijas projekta īstenošana 
Višķos.

Naujenes jaunatnes un 
sporta centra ēkas pārbūves 
par bibliotēku vajadzībām at-
vēlēs 101 tūkt. eiro, savukārt 
Vecsalienas pils logu atjauno-
šanai iedalīs 13 tūkst. eiro, bet 
Bebrenē izveidos laukumu ar 
mākslīgo segumu 3×3 basket-
bolam 42 tūkst. eiro apmērā.

izdevumi
Pašvaldības 2021. gada 

budžetā uzturēšanas izdevu-
miem lielākā daļa tradicionāli 
atvēlēta izglītībai – 13,1 miljons 
eiro, sociālai aizsardzībai – 6,2 
miljoni eiro, veselībai 0,31 mil-
joni eiro, valdības dienestiem 
5,7 miljoni eiro, ekonomiskai 
darbībai 3,6 miljons eiro, savu-
kārt vides aizsardzībai – 0,61 
miljoni eiro.

Teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanai ir ieplānoti 
nedaudz vairāk kā 5 milj. eiro, 
savukārt sadaļai “atpūta, kul-
tūra un reliģija” atvēlēti 3,46 
milj. eiro

Dotācija no pašvaldības fi -
nanšu izlīdzināšanas fonda 
Augšdaugavas novadam sa-
stāda 9,68 milj. eiro.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš 

 DARBoJAS EKSPERiMEntA REiSS 
DAUGAVPiLS – BiĶERniEKi

No 2022. gada 2. janvāra 
maršrutā Nr.5575 Daugavpils–
Biķernieki uz eksperimenta 
laiku atklāts reiss, kas Daugav-
pilī tiek uzsākts plkst. 5.50. Tas 
tiks nodrošināts katru dienu. 
Trīs mēnešu ilgā laika periodā 
izvērtējot eksperimentālā rei-
sa pieprasījumu, Sabiedriskā 
transporta padome lems par tā 
iekļaušanu maršrutu tīklā.

Autotransporta direkcija ai-

cina iedzīvotājus izmantot sa-
biedriskā transporta pakalpoju-
mus un paņemt biļeti par savu 
braucienu, atgādinot, ka statisti-
ku par reisa pieprasījumu veido 
pasažieriem izsniegtais biļešu 
skaits. Par konstatētiem biļe-
šu tirdzniecības pārkāpumiem 
pasažieri var ziņot kontrolie-
riem jebkurā diennakts laikā, 
sūtot īsziņu vai zvanot pa tālru-
ni 27776621.

 JAUni REKViZĪti BEZSKAiDRAS nAUDAS 
PĀRSKAitĪJUMiEM

Informējam, ka visi bezskaidras naudas pārskaitījumi veica-
mi uz Augšdaugavas novada pašvaldības norēķinu kontiem:

- „Swedbank” (HABALV22) – LV25HABA0551028288065;
- „SEB banka” (UnLALV22) – LV79UnLA0055002791210;
- AS „Citadele banka” (PARXLV22) – 

LV05PARX0012925680001.

Kā saņēmēju jānorāda “Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālā administrācija”.

 BiĶERniEKoS, MAĻUtKoS Un KALUPē 
PABEiDZ APGAiSMoJUMA PRoJEKtUS

2021. gadā pašvaldība uz-
sāka īstenot vairākus apgais-
mojuma projektus. Līksnā, Ka-
lupē, Biķerniekos, Maļutkos, 
Laucesā un Silenē vairākos ielu 
posmos ir uzbūvēts moderns 
LED apgaismojums. 

Apgaismojuma darbi Kalu-
pē ir pabeigti 2021. gada no-
galē. Būvniecības izmaksas – 
120 933 eiro, būvdarbu veicējs 
– SIA “RIO”.

Biķerniekos jaunais LED ap-
gaismojums jau darbojas, pro-
jekta izmaksas sastāda gandrīz 
100 000 eiro, būvdarbus veica 
SIA ”Ošukalns celtniecība”.

Maļinovā darbus plāno pa-
beigt tuvākajā laikā. Šajā ciemā 
būvdarbus veic SIA ”Ošukalns 
celtniecība”, ar kopējām izmak-
sām 49 777 eiro.

Apgaismojuma izveides dar-
bi vēl jūlija mēnesī noslēgušies 
Laucesas ciemā, savukārt Lau-
cesas pagasta Maļutku ciema 
Upes ielā pabeidza 2021. gada 
10. decembrī. Būvdarbus veica 
SIA  “Ošukalns celtniecība”, 
līguma summa 20 937,39 eiro 
bez PVN.  

Līksnā apgaismojuma izvei-
došanas darbi noslēdzās 21. 
oktobrī. Šajā ciemā jauno LED 
risinājumu izveidē ieguldīja 

nai plānots ieguldīt virs 35 000 
eiro, savukārt būvdarbus plā-
nos pabeigt līdz 2022. gada va-
sarai. 

Papildus šogad notiek pro-
jektēšana apgaismojuma izbū-
vei Nīcgales ciemā, cerot, ka 
nākamgad varētu sākties būv-
darbi.

Kraujas ciema vairākās ie-
lās arī plāno ierīkot apgaismo-
jumu

25. novembra Augšdauga-
vas novada pašvaldības domes 
sēdē deputāti atbalstīja priekš-
likumu par investīciju projek-
ta ieceri apgaismojuma tīklu 
būvdarbiem Pļavas, Ziedu un 
Alejas ielas posmā Naujenes 
pagasta Kraujas ciemā.  

Kā skaidro Naujenes pa-
gasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Miglāne, ir veikts iepirkums un 
līgums noslēgts ar SIA “Ošu-
kalns celtniecība” par summu 
29 614 eiro. Darbu izpildes ter-
miņš ir 3 mēneši, bet jābūt at-
bilstošiem laika apstākļiem, lai 
varētu uzsākt rakšanas darbus.

Teksts: Dainis Bitiņš

Foto: pagastu pārvaldes16 480 eiro (darbus veica: SIA 
”EnergoUP”).

Randenē ciema izgaismoša-



A U G Š D A U G A V A S  n o V A D A  V ē S t i S w w w . a u g s d a u g a v a s n o v a d s . l v2022. gada 4. februāris 3

DEPUtĀtU PiEŅEMŠAnAS LAiKi
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Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

Pieņemšana februārī nenotiks
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Aivars Rasčevskis

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

10.00-12.00 
14.00-18.00

Vitālijs Aizbalts
08.02. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-16.30

22.02. Dvietes pagasta pārvalde 14.00-16.30
Maigurs Krievāns
07.02. ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 09.00-13.00
Jānis Belkovskis
07.02. Višķu pagasta pārvalde 14.00-17.00

21.02. tiešsaistes Zoom platformā 10.00-12.00
Viktors Jasiņavičs

03.02. Medumu pagasta pārvalde 15.30–16.30

10.02. tiešsaistes Zoom platformā 15.30-17.00

17.02. tiešsaistes Zoom platformā 15.30-17.00

24.02. Demenes pagasta pārvalde 15.30-16.30
Pāvils Kveders

16.02. Eglaines pagasta pārvalde 15.00-17.00
Reinis Līcis

08.02. Dvietes pagasta pārvalde 16.00-17.30

22.02. Bebrenes pagasta pārvalde 16.00-17.30
Aleksejs Mackevičs

07.02. tiešsaistes Zoom platformā 16.00-19.00

14.02. tabores pagasta pārvalde 15.30-16.30

22.02. Šēderes pagasta pārvalde 15.30-16.30

28.02. tiešsaistes Zoom platformā 16.00-19.00
Dainis Millers
16.02. tiešsaistes Zoom platformā 10.00-12.00
Gunta okmane

04.02. tiešsaistes Zoom platformā 18.00-19.00

22.02. Subates kultūras nams 13.00-15.00
Dzintars Pabērzs
07.02. tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00

21.02. tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00
Deniss Sarafaņuks
 16.02. tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00

 23.02. tiešsaistes Zoom platformā 18.00-20.00
Aleksandrs Sibircevs
08.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00

18.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna tamane

08.02. Salienas pagasta pārvalde 14.00-16.00

15.02. Skrudalienas daudzfunkcionālais centrs 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 21. decembra ārkārtas sēdē pieņemts 1 lē-
mums:
 Apstiprināja Augšdaugavas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja iecelšanu.
2021. gada 29. decembra sēdē pieņemti 53 lēmumi:
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības 

budžetu 2022. gadam.
 Izdeva nolikumu licencētai makšķerēšanai Viš-

ķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes posmā 
Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā. 

 Apstiprināja rūpnieciskās zvejas limitu piešķirša-
nas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldībā.
 Apstiprināja instrukciju “Augšdaugavas novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa adminis-
trēšana”.
 Apstiprināja kārtību, kādā nosaka kritērijus no-

mas maksas samazinājuma gradācijai un piemēroša-
nai Augšdaugavas novada pašvaldības mantai.
 Izveidoja Augšdaugavas novada pašvaldības sti-

pendiju piešķiršanas komisiju.
 Izdeva Augšdaugavas novada pašvaldības sti-

pendiju piešķiršanas komisijas nolikumu.
 Atbalstīja pašvaldības stipendijas piešķiršanu 

Mārai Pēterfeldei.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada Dzimtsa-

rakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pare-
dzētās mērķdotācijas sadali 2022. gada janvārim-au-
gustam. 
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības do-

mes 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 161 “Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītāju vietnieku, metodiķu un pedagogu darba 
slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināša-
nu”.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības do-

mes 2021. gada 29. jūlija nolikumu Nr.35 “Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas noli-
kums”.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības do-

mes 2021. gada 16. septembra lēmumu Nr.130 “Par 
skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem 
Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestā-
dēs”.
 Atbalstīja ieceri “Priežu ielas posma seguma at-

jaunošana Ilūkstē”.
 Apstiprināja projekta Nr.9.2.2.1./15/I/005 

“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Lat-
gales reģionā” īstenošanas ieņēmumu un izdevumu 
tāmi. 
 Apstiprināja Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.9.2.1.1/15/I/001 “Profesionālā sociālā darba at-
tīstība pašvaldībās” aktivitātes “Ģimenes asistenta 
pakalpojuma aprobācija””  
 īstenošanas Ilūkstē ieņēmumu un izdevumu 

tāmi.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2021. gada 25. 

marta lēmumu Nr. 2854 ” Par Interreg V-A Latvijas-
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas pro-
jekta nr. LLI-501 „Pirmā pasaules kara mantojuma 
tūrisma maršruta  un ekspozīcijas izveide ar mērķi 
piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”/ „World 
War I heritage tourism route and expositions for at-
tracting visitors to border area” īstenošanu un ieņē-
mumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu”.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības do-

mes 2021. gada 15. jūlija lēmumu Nr. 25 “Par pro-
jekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas 
“Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” 
sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā”  īs-
tenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstip-
rināšanu”.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2020. gada 

12. marta lēmumu Nr.2028 “Par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projekta „Pakalpojumu infrastruktū-
ras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 
Daugavpils novadā”, Nr. 9.3.1.1./19/I/037, īsteno-
šanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprinā-
šanu”.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2019. gada 

12. septembra lēmumu Nr.1705 “Eiropas Savienī-
bas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 
(KA2) Stratēģiskās partnerības projekta Nr.2019-1-
FR01-KA229-062102_3 “Lepni būt par eiropiešiem!” 
(“Fiers d’être européens!”) īstenošanu Biķernieku 
pamatskolā”.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2019. gada 12. 

septembra lēmumu Nr.1706 “Par Eiropas Savienības 
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) 

Stratēģiskās partnerības projekta Nr.2019-1-IT02-
KA229-062301_5  “Veselīgs dzīves veids – ceļš uz 
dzīvi” (“Healthy Styles – Pathways for Life”) īsteno-
šanu Biķernieku pamatskolā”.
 Apstiprināja ziedojuma pieņemšanu.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības do-

mes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr.269 „Par 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Sventes 
pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “„Atkritumu  apsaimniekošanas Dienvidl-
atgales starppašvaldību organizācija””.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības do-

mes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr.270 „Par 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Skruda-
lienas pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ie-
robežotu atbildību „Atkritumu  apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija””.
 Apstiprināja sabiedrības ar ierobežotu atbildī-

bu „Atkritumu  apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija” sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu Augšdaugavas novada te-
ritorijā.
 Apstiprināja Akciju sabiedrības “Daugavpils 

specializētais autotransporta uzņēmums” sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksu Medumu pa-
gasta teritorijā.
 Apstiprināja Akciju sabiedrības “Daugavpils 

specializētais autotransporta uzņēmums” sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksu Naujenes pa-
gasta teritorijā.
 Atļāva norakstīt Naujenes pagasta pārvaldes de-

bitoru parādus.
 Nolēma nepabeigto būvniecības objektu izslēgt 

no grāmatvedības uzskaites un norakstīt izdevumos.
 Nolēma Laucesas pagasta pārvaldes pamatlī-

dzekļus izslēgt no grāmatvedības uzskaites un  no-
rakstīt.
 Nolēma pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.31, Kalkū-

nes iela 18, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, 
 Augšdaugavas novads.
 Nolēma pārdot nekustamo īpašumu “Dumblina 

1”, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma “Rītausmas 1”, 

Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rī-
košanu un izsoles noteikumus.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma “Mežgaļi”, 

Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rīko-
šanu un izsoles noteikumus.
 Apstiprināja zemes vienības (starpgabala) ar ka-

dastra apzīmējumu 4415 001 0054, Alejas iela, “7A”, 
Subate, Augšdaugavas novads, izsoles rīkošanu un 
izsoles noteikumus.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 

7, Ilūkste Augšdaugavas novads, atkārtotās izsoles 
rīkošanu un izsoles noteikumus.
 Apstiprināja zemes vienības (starpgabala) ar ka-

dastra apzīmējumu 4407  001 0290, Lāčplēša iela 9A, 
Ilūkste Augšdaugavas novads, atkārtotās izsoles rī-
košanu un izsoles noteikumus.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma “Kalkūne 22”, 

Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, atkārtotās 
izsoles rīkošanu un izsoles noteikumus.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma “Jaunziediņi”, 

Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, atkār-
totās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumus.
 Apstiprināja nedzīvojamās telpas Nr.11, Parka 

iela 4, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas no-
vads, atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteiku-
mus.
 Nolēma izbeigt Augšdaugavas novada pašvaldī-

bas nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu.
 Nolēma samazināt aprēķināto samaksu, izpērkot 

lietošanā piešķirto zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 4468 001 0075.
 Apstiprināja zemes reformas pabeigšanai ie-

skaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4474 001 0744 atzīšanu par piekrītošu starpgabalu 
Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldī-
bas vārda.
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 Apstiprināja rezerves zemes fondā ieskaitītās ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 009 0376 
atzīšanu par piekrītošu starpgabalu Augšdaugavas 
novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
 Atzina zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4496 007 0118 par starpgabalu.
 Grozīja 2021. gada 15. jūlija saistošos noteikumus 

Nr.4 “Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 
2021. gadam”.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības 

domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlī-
dzības sistēmas reglamentu.
 Nolēma nodot pašvaldības iestādes “Ilūkstes no-

vada Sporta skola” struktūrvienību “Sporta centrs” 
pašvaldības iestādei “ Ilūkstes pilsētas administrāci-
ja”.
 Izdeva profesionālās ievirzes sporta skolas 

“Augšdaugavas novada Sporta skola” nolikumu.
 Noteica mēnešalgu Augšdaugavas novada Soci-

ālā dienesta vadītājam.
 Izdarīja precizējumus Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021. gada 11. novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.12 “Par sociālās palīdzības pa-
balstiem Augšdaugavas novadā”.
 Izdarīja precizējumus Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021. gada 11. novembra sais-
tošajos noteikumos Nr.13 “Par materiālo palīdzību 
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam 
Augšdaugavas novadā”.
 Izdarīja precizējumus Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021. gada 11. novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.14 “Par brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā”.

2022. gada 13. janvāra sēdē pieņemti 25 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Par braukšanas 

maksas atvieglojumiem Augšdaugavas novada bēr-
niem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem Daugavpils pilsētas maršrutos” un “Par 
Augšdaugavas novada kapsētu darbību un uzturē-
šanu”.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības do-

mes 2021. gada 11. novembra saistošos noteikumus 
Nr.12 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdau-
gavas novadā”.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības 2021. 

gada 30. septembra saistošos noteikumus Nr.8 „Par 
atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu mak-
sātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā”.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības do-

mes 2021. gada 29. jūlija nolikumu Nr. 34 “Ilūkstes 
Raiņa vidusskolas nolikums”.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada 2022. gada 

novada nozīmes pasākumu plānu.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvald ības 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba  samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām 2022. gadam paredzētās valsts budžeta  mērķdo-
tācijas sadalījumu.
 Aktualizēja Daugavpils valstspilsētas un 

Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-
2027. gadam Augšdaugavas novada pašvaldības in-
vestīciju plānu 2022.-2024. gadam.
 Atļāva būvprojekta izstrādi Augšdaugavas no-

vada pašvaldības ceļa /74-27/ “Lociki-Lidlauks” un 
/74-104/ Lidostas ielas pārbūvei.
 Atbalstīja papildus darbības iekļaušanu projektā 

Nr.5.6.2.0/17/I/034  “Dienvidlatgales pašvaldību 
degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 
attīstībai”.
 Nolēma izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakte-

ņu ieguves atļauju SIA “Inerto materiālu serviss”.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības 

ceļu fonda līdzekļu sadali 2022. gadam.
 Atļāva atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.6, Drau-

dzības iela 13, Demene, Demenes pagasts, Augšdau-
gavas novads, dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Zemgales 
stacija 2”, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdauga-
vas novads, dzīvokļa īpašumu Nr.6, Ezeru iela 9, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, 
dzīvokļa īpašumu Nr.7, “Baltā māja”, Kalnišķi, Līks-
nas pagasts, Augšdaugavas novads, dzīvokļa īpašu-

mu Nr.2, Jaunatnes iela 22, Līksna, Līksnas pagasts, 
Augšdaugavas novads, dzīvokļa īpašumu Nr.15, 
Rēzeknes iela 37, Maļinova, Maļinovas pagasts, 
Augšdaugavas novads, dzīvokļa īpašumu Nr.21, 
18. novembra iela 396, Vecstropi, Naujenes pagasts, 
Augšdaugavas novads, dzīvokļa īpašumu Nr.53, 
Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pagasts, Augšdau-
gavas novads, dzīvokļa īpašumu Nr.1, “1”, Višķu 
tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugava s novads, 
dzīvokļa īpašumu Nr.7, “1”, Višķu tehnikums, Višķu 
pagasts, Augšdaugavas novads.
 Atzina, ka zemes reformas pabeigšanas fondā ie-

skaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4464 
001 0139 1.15 platībā, kas atrodas Laucesas pagastā, 
Augšdaugavas novadā, ir Augšdaugavas novada 
pašvaldībai piekritīgs starpgabals un ierakstāms ze-
mesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības 
centrālās administrācijas vārda. 
 Atļāva izstrādāt būvniecības ieceres dokumentā-

ciju moduļa ēkas novietošanai un inženiertīklu pie-
vadu izbūvei Višķu sociālās aprūpes centra vajadzī-
bām.

2022. gada 27. janvāra sēdē pieņemti 76 lēmumi:
• Izdeva Augšdaugavas novada pašvaldības 

nolikumu.
• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par 

maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu 
Augšdaugavas novada pašvaldībā ”.

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas 
novadā”.

• Precizēja Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes 2021. gada 9. decembra saistošos noteikumus 
Nr.16 „Par augstas detalizācijas topogrāfi skās 
informācijas aprites kārtību Augšdaugavas novadā”.

• Izveidoja Augšdaugavas novada interešu 
izglītības programmu licencēšanas komisiju.

• Izdeva interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās  izglītības programmu licencēšanas 
komisijas nolikumu.

• Izdeva V Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles 
jauno izpildītāju konkursa „Naijene WIND  2022” 
nolikumu.

• Izdeva XIX starptautiskā akordeonistu – solistu 
konkursa „Naujene  2022” nolikumu.

• Atbalstīja strukturālās izmaiņas sporta funkciju 
izpildes reorganizācijā.

• Apstiprināja atļauju Vandai Kezikai savienot 
amatus.

• Apstiprināja atļauju Inārai Natarovai savienot 
amatus.

• Apstiprināja valsts budžeta dotācijas un 
pašvaldības fi nansējuma sadalījumu Augšdaugavas 
Mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai.

• Atbalstīja projektu ieceres Biedrības „Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” 
izsludinātajam atklātajam projektu konkursam 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
apakšpasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar 
SVVA stratēģiju” Rīcībai 2.1. Atbalsts iniciatīvām, 
kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un 
kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības 
dzīves standartu paaugstināšanai.

• Nolēma nomainīt siltumsūkni Višķu pagasta 
estrādē.

• Nolēma Ilūkstes ugunsdzēsēju depo ēku Raiņa 
ielā 21, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā izslēgt no 
pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko objektu 
sarakstā.

• Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes 2021. gada 15. jūlija lēmumu Nr.29 „Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa 
jautajumu komisijas izveidošanu un nolikuma 
apstiprināšanu”.

• Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes 2021. gada 15. jūlija lēmumu Nr.30 „Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas 
izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”.

• Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes 2021. gada 15. jūlija lēmumu Nr.31 „Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma pārvaldīšanas komisijas izveidošanu un 
nolikuma apstiprināšanu”.

• Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes 2021. gada 11. novembra lēmumu Nr.243 „Par 
Augšdaugavas novada pašvaldības daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas 
komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”.

• Atbalstīja Augšdaugavas novada pašvaldības 
līdzfi nansējuma energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Nr.16, Kalkūnes iela, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, 
Augšdaugavas novads, dzīvokļu īpašniekiem.

• Atbalstīja sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.
• Apstiprināja 7 lēmumus par rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu pašpatēriņa vajadzībām.
• Nolēma pārdot nekustamo īpašumu „Vītoli”, 

Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads.
• Nolēma atsavināt nekustamos īpašumus 

„Sadnieki”, Ābeļu ielā 14, Ambeļi, Ambeļu pagasts, 
Augšdaugavas novads, „110”, Mičurinietis, 
Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, „Medņi”, 
Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, „Zalgoņi”, 
Papušina, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, 
„Kaimiņi”, Krasta iela 9, Līksna, Līksnas pagasts, 
Augšdaugavas novads, „244”, Kooperators, 
Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, „Pie 
meža”, „Pie Meža”, Janciški, Maļinovas pagasts, 
Augšdaugavas novads, „Kalniņi-1”, „Kalniņi-2”, 
Pļaviņas, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, 
„Lejas”, Papuļi, Medumu pagasts, Augšdaugavas 
novads, „Mārpuķīte”, Silene, Skrudalienas pagasts, 
Augšdaugavas novads, „Lintopišķi 9”, Tabores 
pagasts, Augšdaugavas novads.

• Apstiprināja īpašuma tiesību atjaunošanai 
neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4450 007 0650 atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas 
novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.

• Atbalstīja zemes vienību ieskaitīšanu rezerves 
zemes fondā.

• Apstiprināja zemes vienību atzīšanu par 
starpgabaliem un nekustamā īpašuma nosaukuma 
piesķiršanu.

• Atzina zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4484 004 0644 par starpgabalu.

• Pilnvaroja Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāju pārstāvēt Augšdaugavas 
novada pašvaldību Latgales reģiona attīstības 
aģentūras attīstības padomē.

• Aktualizēja Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-
2027. gadam Augšdaugavas novada investīciju plānu 
2022.-2024. gadam.

• Atbalstīja fi nanšu līdzekļu piešķiršanu.
• Piešķīra fi nansējumu Biķernieku pagasta 

pārvaldei.
• Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības 

ceļu fonda līdzekļu sadali.
• Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības 

domes 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 160 
“Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības 
iestāžu vadītāju darba slodzes un mēneša darba 
algas likmes apstiprināšanu”.

• Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 161 
“Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības 
iestāžu vadītāju vietnieku, metodiķu un pedagogu 
darba slodzes un mēneša darba algas likmes 
apstiprināšanu”.

• Izdeva Augšdaugavas novada pašvaldības 24 
pagastu pārvalžu nolikumus un Augšdaugavas 
novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijas 
nolikumu.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldī-
bas mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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 APStiPRinĀti AUGŠDAUGAVAS noVADA DZiMtSARAKStU noDAĻAS MAKSAS PAKALPoJUMi
29. decembrī Augšdaugavas 

novada domes sēdē apstipri-
nāti pašvaldības Dzimtsaraks-
tu nodaļas maksas pakalpo-
jumi no 2022. gada 1. janvāra 
svinīgas laulības reģistrācijas 
ceremonijas sagatavošanai, va-
dīšanai un telpu izmantošanai 
pašvaldības noteiktajās vietās: 
Červonkas pilī Vecsalienas 

pagastā – 77 eiro (ar PVN), 
Naujenes laulību zālē Nauje-
nes pagastā – 70 eiro (ar PVN), 
Raiņa mājā Berķenelē Kalkū-
nes pagastā-108 eiro (ar PVN), 
Ilūkstes kultūras mākslas un 
kultūras centra mazajā zālē  
Ilūkstes pilsētā – 88 eiro (ar 
PVN).

Maksa svinīgas laulības re-

ģistrācijas ceremonijas saga-
tavošanai un vadīšanai ārpus 
pašvaldības noteiktām vietām 
noteikta 216 eiro apmērā (ar 
PVN).

Maksa par pakalpojumiem 
svinīgas laulības reģistrācijas 
ceremonijas sagatavošanai, va-
dīšanai un telpu izmantošanai 
pašvaldības noteiktajās vietās 

tiek samazināta par 50% per-
sonām ar invaliditāti, politiski 
represētām personām, Černo-
biļas avārijas seku likvidētā-
jiem, bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem, 
kopdzīves gadu jubilejas ce-
remonijām Augšdaugavas no-
vada iedzīvotājiem, personām, 
kurām piešķirts trūcīgās māj-

saimniecības statuss, ka arī, ja 
viens no laulības pieteicējiem 
ir deklarējis savu dzīvesvietu 
Augšdaugavas novada admi-
nistratīvajā teritorijā.

Teksts: Inese Minova

AUGŠDAUGAVAS noVADĀ PēRn PiEDZiMUŠi 130 BēRniŅi
Augšdaugavas novadā uz gada sākumu (pēc Iedzī-

votāju reģistra datiem ZZDats programmā DZIMTS) 
dzīvesvietu deklarējušas 28 060 personas, kas ir par 373 
iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš. 2021. gadā 
novadā dzimuši 130 bērniņi, miruši - 478  novada iedzī-
votāji. Kopumā Augšdaugavas novada dzimtsarakstu 
nodaļās pērn reģistrēti 100 bērniņi – 55 zēni un 45  mei-
tenes: Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trēts 71, bet Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā - 29 
bērniņi. 

iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām
Vecums Skaits uz 03.01.2022.

0-6 1198
7-15 1914
16-18 691
19-25 1766
26-40 5602
41-60 8815
61-70 4225
71-80 2348
81-90 1322
91-99 171

100 un vairāk 8

iedzīvotāju skaits pa pagastiem
Pagasts Uz 03.01.2022.
Ambeļu 502

Biķernieku 474

Bebrenes 752

Demenes 1236

Dubnas 675

Dvietes 500

Eglaines 747

Ilūkste 2357

Kalkūnes 1934

Kalupes 1140

Laucesas 1197

Līksnas 1054
Maļinovas 803
Medumu 799

Naujenes 4790

Nīcgales 600

Pilskalnes 843

Prodes 221

Salienas 572

Skrudalienas 1103

Subate 592

Sventes 946

Šēderes 791

Tabores 737

Vaboles 645

Vecsalienas 545

Višķu 1505

Dzimtsarakstu nodaļās 2021. gadā izsniegtie dokumenti

Daugavpils novadā ilūkstes novadā
izdotas atkārtotas apliecības t.sk. 97 14

dzimšanas apliecības 65 13
laulības apliecības 17 1
miršanas apliecības  15 0

Veikta civilstāvokļa aktu reģistru 
aktualizācija

117 13

izdarītas atzīmes laulības reģistros par 
laulības šķiršanu

91 11

izsniegtas izziņas par civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju

1532 -

izsniegtas izziņas  par dokumentu 
pārbaudi laulības reģistrācijai  baznīcās 
un citās dzimtsarakstu nodaļās

13 2

2021. gadā dzimtsarakstu nodaļās sastādīti civilstāvokļa aktu reģistri, tai skaitā pa reģistru veidiem:  

 Reģistru 
veidi

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļa ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļa
2019 2020 2021 2019 2020 2021

Dzimšanas 136 112 71  39  39 29 
Laulības 350 232 213  29  12  14
Miršanas 747 832 1277  109  110  151
Kopā 1233 1176 1561  177  161 194 

Laulības
Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2021. 

gadā reģistrētas 213 laulības: Červonkas pilī – 80, 
Naujenes laulību zālē – 14, Raiņa mājā Berķenelē – 
6. Ārpus pašvaldības noteiktām vietām reģistrētas 
13 laulības, tostarp 4 - Silenes atpūtas parkā, 3 - vie-
su mājā „Sventes muiža”, 1 - viesu mājā “Vintāža”, 
1 - viesu mājā “Fortūna”, 2 - viesu mājā ”Enkuri”, 1 
- Višķu ezera krastā, 1 - viesu mājā ”Virogna”. Bez 
ceremonijas reģistrētas 84 laulības. 

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 
14 laulības – 3 Ilūkstes mākslas un kultūras centrā un 
9 bez ceremonijas.

Pērn 18 pāri laulājušies Augšdaugavas novada Ro-
mas katoļu baznīcās: 6 - Līksnas draudzē, 6 -Elernes 
draudzē, 2 - Višķu draudzē, 2 - Ilūkstes draudzē, 1 - 
Kalupes draudzē un 1- Medumu draudzē.

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā laulības 
noslēguši 26 ārzemju pilsoņi (6 Lietuvas, 8 Krievi-
jas, 5 Baltkrievijas, 2 Itālijas, 2 Ukrainas, 1 Vācijas, 1 
Zviedrijas, 1Kazahstānas pilsonis).

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā ārzemju pil-
soņi laulību nav reģistrējuši.

2021. gadā Daugavpils novada dzimtsarakstu no-
daļā novadīta viena zelta kāzu jubilejas ceremonija.

Pērn Daugavpils novadā izdarīta 91 atzīme laulī-
bas reģistros par laulības šķiršanu, Ilūkstes novada 
dzimtsarakstu nodaļā - 11 atzīmes.

Dzimšana  
Pērn novada ģimenēs dzimuši 3 dvīņu pāri: Maļi-

novas pagastā piedzima dvīņubrāļi Niks un Tomass, 
Kalkūnes pagastā – dvīņubrāļi Aleksejs un Andrejs 
un Biķernieku pagastā – dvīņi Sofi ja un Dmitrijs.

Pirmais bērniņš piedzimis 27 māmiņām, 32 māmi-
ņām piedzima otrais, 18 māmiņās trešais, 9 māmi-
ņām piedzima ceturtais, sešām – piektais, bet seši un 
vairāk bērniņi piedzimuši 8 ģimenēs.

Populārākais vārds meitenēm pērn bija Katrīna, 
vecāki izvēlējušies arī retākus vārdus, kā Eteri, Grei-
sa un Mija, arī divkārši vārdi  –Agnese Adele, Katrī-
na Tīna un Nikola Evelīna.

Zēniem populārākie vārdi pērn bija Reinis un 
Emīls. Vecāki izvēlējušies arī retākus vārdus, kā 
Arams, Avrams, Lukass un Uvis, vienam bērnam iz-
vēlēts divkāršs vārds -Lukass Uvis

2021. gadā Augšdaugavas  novada dome no 
01.07.2021. noteica bērnu piedzimšanas pabalstu 
vecākiem  EUR 300 apmērā. 2021. gadā novada ģi-
menēm izmaksāti 140 bērna piedzimšanas pabalsti. 
Reģistrējot bērna dzimšanu, vecākiem tika pasniegta 
grāmata ”Mans bērns”.

Miršana
2021. gadā reģistrētas 1428 miršanas: Daugavpils 

novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 1277 mir-
šanas, bet Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā 151 
miršana. 

Dzimtsarakstu nodaļa pauž cerību, ka Augšdau-
gavas novadā dzims daudz bērnu, veidosies stipras 
ģimenes, bet sirmgalvji dzīvos ilgu un skaistu mūžu!

Valija Jurķāne,
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
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i E D Z Ī V o t Ā J i  J A U t Ā  – 
P A Š V A L D Ī B A  A t B i L D

 ”Vai ir nepieciešams pirkt licenci, lai makšķerētu Sventes eze-
rā?”

Atbild Valērijs Ašķeļaņecs, Augšdaugavas novada pašvaldī-
bas centrālās administrācijas Dabas resursu nodaļas Ezeru ap-
saimniekošanas speciālists (valerijs.askelanecs@augsdaugava-
snovads.lv):

“Licencēto makšķerēšanu organizē Augšdaugavas nova-
da pašvaldības pilnvarota juridiska persona – ezera nomnieks 
– biedrība „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-
5401, tālr.: 29768455, e-pasts: gribela@inbox.lv).

Licenču izplatīšanas vietas:
J. Gridasova veterinārārsta prakse, Ventspils ielā 31, Dau-

gavpils, tālr.: 29768455; Māja „Daiļumi”, Sventes pagasts, 
Augšdaugavas novads, tālr.: 29768455; biedrība „Sventes pēr-
le”, Kandavas iela 19, Daugavpils, (no plkst. 09.00-17.00), tālr.: 
29768455; Bezmaksas gada licences makšķerēšanai var saņemt 
tikai Augšdaugavas novada Sventes pagasta pārvaldē (Alejas ie-
la 9, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, darba laiks: pirm-
diena – piektdiena no plkst. 07.30 – 16.30) un biedrībā „Sventes 
pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, tālr.: 29768455), uzrādot 
attiecīgos dokumentus (personu apliecinošu dokumentu un at-
bilstoši personas statusam – invaliditātes apliecību, politiski re-
presētas personas apliecību, piekrastes zemes īpašuma robežu 
plānu, piekrastes zemes īpašnieka ģimenes locekļa radniecību 
apliecinošu dokumentu). Licenci Sventes ezeram var iegādāties 
arī e-pakalpojumos.”

MEDUMU Un BRiĢEnES EZERĀ 
LiCEnCE MAKŠĶERēŠAnAi VAiRS nAV 

nEPiECiEŠAMA
 Licencētās makšķerēšanas organizētāji gan Briģenes, 

gan Medumu ezerā vairs neorganizē šo procesu. Līdz ar 
to, makšķerēšanai minētajos ezeros vairs nav nepiecieša-
ma licence. 

Lai turpinātu makšķerēt, makšķerniekam nepieciešama 
tikai makšķernieka karte. 

Makšķernieku karšu cenas ir atrodamas šeit: manacope.
lv/products.

APStiPRinĀtA RŪPniECiSKĀS ZVEJAS LiMitU PiEŠĶiRŠAnAS 
KĀRtĪBA AUGŠDAUGAVAS noVADĀ 

Augšdaugavas novada paš-
valdības domes 29. decembra 
sēdē pieņemti saistošie notei-
kumi “Par rūpnieciskās zve-
jas limitu piešķiršanas kārtību 
Augšdaugavas novada pašval-
dībā”, kuru mērķis ir noteikt 
rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas iesniegumu iesnieg-
šanas un izskatīšanas kārtību 
pašvaldībā un piešķiramo rūp-
nieciskās zvejas limitu sadales 
kārtību.

Rūpnieciskās zvejas tie-
sības iznomā juridiskām un 
fi ziskām personām, nosakot 
konkrētu rūpnieciskās zvejas 
rīku veidu, skaitu, limitu un 
slēdzot rūpnieciskās zvejas no-
mas līgumu. 

Augšdaugavas novada paš-
valdībai ir noteikts Daugavā 
145 zvejas murdu limits, kas 
tiek sadalīts sekojoši: Dvietes 
pagasts – 10; Līksnas pagasts – 
20; Naujenes pagasts – 30; Nīc-
gales pagasts – 10; Pilskalnes 
pagasts – 10; Salienas pagasts 
– 5; Sventes pagasts – 20; Ta-
bores pagasts – 30; Vecsalienas 

pagasts – 10.  
Zvejai komercdarbībai paš-

valdības administratīvajā teri-
torijā iekšējos ūdeņos juridis-
kām personām nepieciešams 
saņemt pašvaldības speciālo 
atļauju jeb licenci, ko izsniedz 
uz 5 gadiem.

Lai persona pretendētu uz 
rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomu uz katru nākošo gadu 
(arī tie, ar kuriem ir jau ir no-
slēgts nomas līgums uz gadu), 
katru gadu no 1. novembra 
līdz 10. decembrim (izņemot 
komerczvejai, kurai nav bei-
dzies zvejas tiesību nomas lī-
gums) jāiesniedz iesniegums, 
kurā norādīti iesniedzēja rek-
vizīti, zvejas vieta un piepra-
sīto zvejas rīku veidi, kā arī 
papildus norādītā informācija. 
Iesniegumu var iesniegt attie-
cīgā pagasta pārvaldē, Ilūkstes 
pilsētas administrācijā vai sū-
tot uz e-pastu pasts@augsdau-
gavasnovads.lv (ja tas paraks-
tīts ar elektronisko parakstu). 
Juridiskas personas iesniegu-
mam jāpievieno speciālās at-

ļaujas (licences) kopija.
Lēmumu par rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas apstip-
rināšanu, noraidīšanu vai 
izbeigšanu pieņem attiecīgā 
pagasta pārvalde vai Ilūkstes 
pilsētas administrācija. Pama-
tojoties uz pieņemto lēmumu, 
tiek sagatavots Rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgums.

Rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumi ar juridiskām 
personām komerciālai zvejai 
tiek slēgti uz laiku no 3 līdz 5 
gadiem, bet ar fi ziskām per-
sonām pašpatēriņa zvejai - uz 
vienu gadu.

Saistošie noteikumi stāsies 
spēkā pēc to publicēšanas Lat-
vijas Republikas ofi ciālajā iz-
devumā ”Latvijas Vēstnesis”.

Lai varētu pretendēt uz rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomu 
nākamajā gadā, iesniegums 
jāiesniedz līdz 2022. gada 1. 
aprīlim, kurā norādīti iesnie-
dzēja rekvizīti, zvejas vieta un 
pieprasīto zvejas rīku veidi. 

 BALStVAKCinĀCiJU PREt CoViD-19 VAR SAŅEMt tRĪS MēnEŠUS 
PēC PiRMREiZēJĀS VAKCinĀCiJAS PABEiGŠAnAS

Balstvakcinācija ir viens no 
efektīvākajiem risinājumiem 
cīņā pret augstu saslimstību 
ar Omikron variantu, kas ma-
zina transmisiju īstermiņā un, 
iespējams, arī ilgtermiņā. To 
var saņemt jau trīs mēnešus 
pēc primārās vakcinācijas pa-
beigšanas. 

Aicinām iedzīvotājus, ku-
riem ir pienācis balstvakci-
nācijas saņemšanas termiņš, 
nekavēties un doties saņemt 
savu balstvakcīnu. Īpaši tas 
attiecināms uz riska grupām, 
personām no 40 gadiem un 
personām, kas pirmreizējo 
vakcināciju saņēmušas pava-
sarī vai vasaras sākumā. 

Balstvakcinācijas saņemšanas 
nosacījumi:

• Janssen vakcīnu saņēmušās 
personas - divus mēnešus 
pēc 1.potes;

• Vaxzevria (AstraZeneca) 
vakcīnu saņēmušās perso-
nas - trīs mēnešus pēc 2.po-
tes;

• Comirnaty (Pfi zer-BioN-
Tech) vai Spikevax (Mo-
derna) vakcīnas saņēmušās 
personas -  trīs mēnešus pēc 
2.potes; 

• Covid-19 pārslimojušas per-
sonas un vakcinējušās ar 
vienu poti -  trīs mēnešus 
pēc potes vai pārslimošanas 
(atkarībā, kas bijis pēdējais); 

• personas ar novājinātu imu-
nitāti un vakcinējušās ar trīs 
potēm - sešus mēnešus pēc 
3.potes; 

• neveic jauniešiem vecumā 
no 12 līdz 17 gadiem.  

Pieteikšanās 
balstvakcinācijai:

• manavakcina.lv;
• pa tālruni 8989;
• ārstniecības iestādēs, tai 

skaitā, ģimenes ārstu prak-
sēs;

• dzīvās rindas kārtībā vak-
cinācijas punktos tirdznie-
cības centros, vakcinācijas 
centros pašvaldībās, izbrau-
kuma vakcinācijā.
Covid-19 pārslimojušas per-

sonas un kuras vakcinējušās 

ar divām potēm, balstvakcīnu 
var saņemt sešus mēnešus pēc 
potes vai pārslimošanas (at-
karībā, kas bijis pēdējais) pēc 
pirms vakcinācijas konsultāci-
jas ar ārstniecības personu. 

Joprojām, arī Covid-19 vī-
rusa omikrona varianta iz-
platības gadījumā, ļoti sva-
rīga ir nevakcinēto personu 
pirmreizējā vakcinācija, īpaši 
senioriem vecumā no 60 ga-
diem. 

VAR PiEtEiKt PEnSiJAS 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 laiku, 
kā arī veselības riskus, ko var 
radīt klātienes apmeklējums, 
Latvijas Pasts un Valsts soci-
ālās apdrošināšanas aģentūra 
(VSAA) atgādina, ka pensiju 
iespējams saņemt savā dzīves-
vietā, piesakot šo pakalpoju-
mu 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, izņemot 
Talejas ielā 1, Rīgā, 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. 
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 KLAVDiJA Un JĀniS MotiVĀni SVin 60 GADU LAULĪBAS JUBiLEJU
Pērn 27. decembrī Klavdija 

un Jānis Motivāni svinēja savu 
dimanta kāzu jubileju. Īstā kāzu 
diena jaunajam pārim bija 1961. 
gada 27. decembrī, kad laulība 
tika reģistrēta dzimtsarakstu 
nodaļā, bet Līksnas baznīcā pā-
ris salaulājās jau nākamā gada 
janvārī. Kopš tā laika mīlestībā 
un savstarpējā cieņā nodzīvoti 
60 laulības gadi.

Laulātie nav dzimuši Līks-
nā, bet uz šejieni viņus ir atve-
dis liktenis. Liela mūža daļa ir 
veltīta darbam kolhozā Līksnas 
pagastā, kur Klavdija pēc stu-
dijām Bebrenes sovhoztehni-
kumā uzsāka darba gaitas kā 
veterinārārste, bet Jānis rosījās 

Dzīvē abiem laulātajiem ir 
nācies sastapties ar daudziem 
pārdzīvojumiem un likteņa si-
tieniem, bet, neraugoties uz to, 
viņi ir spējuši saglabāt optimis-
mu un gaismu sirdī. Pāris ir iz-
audzinājis divas meitas, viņiem 
ir pieci mazbērni un viens maz-
mazbērns. Visi palikuši uzticīgi 
savai dzimtenei un dzīvo Lat-
vijā. Ģimene laulātos raksturo 
kā īstus darbaholiķus, kas visu 
savu mūžu ir veltījuši darbam, 
arī pēc aiziešanas pensijā un 
pat vēl šobrīd, sākot no agra 
pavasara, cik nu pietiek spēka, 
abi rušinās savā piemājas dār-
ziņā. 

Savu mūža novakari pāris 

pavada dzimtajās mājās Līks-
nas pagasta Mīšteļos, kur lau-
lātie arī sagaidīja savu skaisto 
dzīves jubileju. 

Meitas, mazbērni un maz-
mazmeita sveic Klavdiju un 
Jāni Motivānus 60 gadu kāzu 
jubilejā, novēl veselību, spēku 
un izturību, kā arī vēl daudzus 
mīlestības piepildītus gadus!

Augšdaugavas novada paš-
valdība sveic Motivānu pāri 
skaistajā Dimantu kāzu jubilejā 
un vēl ilgu mūžu!

Teksts: Dainis Bitiņš

 AUGŠDAUGAVAS noVADA BiBLiotēKU KoLEKtĪVS KĻUViS PAR 
SEŠiEM KVALiFiCētiEM BiBLiotEKĀRiEM BAGĀtĀKS

Astoņām Augšdaugavas no-
vada bibliotēku vadītājām (no 
Maļinovas, Biķernieku, Skrud-
alienas, Naujenes, Dubnas, 
Kalupes, Tabores un Līksnas 
pagastiem) 2021. gads bija pro-
fesionālo izaicinājumu pilns. Vi-
ņas apliecināja savu kompetenci 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Kompetenču attīstības centra 
rīkotajā profesionālās kvalifi kā-
cijas eksāmenā.

Mainīgie Covid-19 apstākļi 
ar valstī noteiktās epidemiolo-
ģiskās drošības prasībām un 
mājsēdi liedza iespēju īstenot 
eksāmenu iepriekšplānotājos 
laikos, taču decembrī eksāmens 
notika klātienē. Kopumā eksā-
menu kārtoja 29 dalībnieces no 
dažādiem Latvijas reģioniem un 
bibliotēkām. 

Decembrī Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā tika izsniegtas 

profesionālās apliecības ar kva-
lifi kāciju “Bibliotekārs”, septi-
ņas no tām – mūsu novada pa-
gastu bibliotēku vadītājām. 

Īpaši gribas uzsvērt, ka teica-
mu rezultātu (9 balles) no visām 
mācību dalībniecēm sasniedza 

tikai divas – Naujenes tautas 
bibliotēkas un Tabores pagasta 
bibliotēkas vadītājas.

Sveicam visas kvalifi kācijas 
ieguvējas! Vēlam panākumus 
turpmākajā profesionālajā dar-
bībā!

RoLAnDS KĻAVinSKiS iEGUViS LAUREĀtA 
DiPLoMU DiVoS KonKURSoS

Jauno gadu uzsākot, kļuva 
zināmi Starptautiskā akordeo-
nistu, bajānistu un harmoni-
ku spēlētāju konkursa „Har-
mony mix” (Sanktpēterburga, 
Krievija) rezultāti. Konkursā 
Augšdaugavas novadu un 
Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolu pārstāvēja akordeona 
spēles klases audzēknis, Ro-

lands Kļavinskis (skolotāja 
Vija Petrova). Šajā konkursā 
Rolands pārbaudīja savus spē-
kus divās kategorijās: „Akadē-
miskā mūzika” un „Estrādes 
un džeza mūzika”, abās izcī-
not II pakāpes Laureāta diplo-
mus.

Apsveicam un novēlam pa-
nākumus arī turpmākā darbā!

“ZiEMAS PRiEKi – 2021”
Šogad sporta un deju diena 

“Ziemas prieki 2021” norisinā-
jās neklātienē jeb attālinātajā 
formātā. Deju kolektīviem bija 
jāsagatavo veikto sporta akti-
vitāšu video un foto. Uzņemot 
video vai foto liecības, kolek-
tīviem bija jāizpilda kopumā 
sešas ziemas aktivitātes: no-
braucieni no kalna, sniega piku 
mešanu mērķī, sniegavīru vai 
sniegasievas velšanu, jāpilda 
uzdevumu ”egles mešana”, jā-
apdejo vai jāapdzied egle, kā arī 
jānofi lmē vēlējums dejotājiem 
2021. gadā, to visu paveicot at-
raktīvi, oriģināli un radoši.

Kompetenta žūrija piecu cil-
vēku sastāvā izvērtēja 12 deju 
kolektīvu iesūtītos materiālus.  
Kopvērtējumā 1. vietu dala 
VPDK “Ezerzvani” un VPDK 
“Saime”, 3. vieta piešķirta 
VPDK “Daugaveņa”, 4. vietā 
ierindojās VPDK “Dveina”, 5. 
vietā – JDK ”Aisma” un olim-
pisko sešinieku noslēdz JDK 

”Druvāni”.
Katru gadu deju kolektīvu 

dalībnieki uz pasākuma noslē-
gumu pulcējās Sventes Tautas 
namā. Šogad ārkārtas situāci-
ja ieviesa savas korekcijas un 
konkursa noslēgums arī citāds. 
Diemžēl kopā sadancošana un 
kopā sanākšana izpalika, taču 
tas neliedza pasniegt deju ko-
lektīvu vadītājiem individuāli 
dāvanas un pateicības par dalī-
bu neparastajos svētkos.

Visas fotoliecības un video-
materiāli apkopoti, izveidojot 
videofi lmu “Ziemas prieki – 
2021”.

Pateicos žūrijai par darbu un 
deju kolektīvu dalībniekiem un 
vadītājiem par aktivitāti un ra-
došo izdomu uzdevumu izpil-
dē.

Viktors Petaško,
 Sventes Tautas nama vadītājs 

 LEPoJAMiES AR SAnDRU VoitĀni!

Sportiste Sandra Voitāne 
otro gadu pēc kārtas ir iegu-
vusi balvu kā Latvijas labākā 
futboliste 2021. gadā.

14. janvārī Rīgā notika Lat-
vijas Futbola federācijas Lau-
reātu pasākums, kurā tika 

apbalvoti mūsu valsts labākie 
futbolisti 31 nominācijā.

Sandra kā Latvijas izlases 
kapteine mūsu valstsvienību 
2021. gadā pārstāvēja septiņās 
spēlēs. Pagājušo gadu viņa ie-
sāka Vācijas bundeslīgas klubā 
SV “Meppen”, jūnijā pievieno-
jās Austrijas komandai Insbru-
kas “Wacker”, bet šomēnes 
papildināja Islandes vienības 
IBV rindas.

Savu spožo karjeru jauniete 
sāka Ilūkstes novada sporta 
skolā, un viņas pirmais trene-
ris bija Alens Vinokurovs, kurš 
ļāva meitenei piedalīties treni-
ņos kopā ar zēniem.

Novēlam Sandrai sasniegu-
mus, skaistu vārtu guvumus 
un visu ieceru piepildījumu!

Teksts: Dzintars Pabērzs,
Augšdaugavas novada

 Sporta skolas direktors

darbnīcā, kur strādāja par me-
hāniķi, inženieri un traktoristu. 

Te arī jaunieši iepazinās un uz-
reiz iekrita viens otram sirdī. 
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P A R  S V A R Ī G Ā K o  i L Ū K S t E S  P U S ē

 PAREDZētS ĪStEnot VAiRĀKUS noZĪMĪGUS PRoJEKtUS
Augšdaugavas novada paš-

valdības 2022. gada budžetā 
šogad ir ieplānoti līdzekļi, lai 
nodrošinātu 1.prioritātes no-
zīmīgu augstas gatavības pro-
jektu sagatavošanu. 

Ilūkstes pilsētas adminis-
trācijas Plānošanas nodaļas 
vadītājas p.i. Iveta Megne 
pastāstīja, ka dažādi projek-
ti iecerēti un jau uzsākti arī 
Ilūkstes pusē. 

Jauna sporta infrastruktūra
Ilūkstē Stadiona ielā 3 ir 

uzsākta mākslīga seguma fut-
bola laukuma izbūve. Pašlaik 
ir izstrādāta būvniecības iece-
res dokumentācija un uzsāk-
ti būvdarbi, kas pagaidām ir 
pārtraukti uz ziemas periodu. 
Iestājoties atbilstošiem laik-
apstākļiem, būvniecība tur-
pināsies un rezultātā tiks uz-
būvēts apgaismots 64 x 43 m 
futbola laukums ar mākslīgo 
segumu Augšdaugavas nova-
da sporta skolas futbola treni-
ņiem un sacensībām. 

Savukārt Bebrenē iecerēts 
veidot 3x3 basketbola lauku-
mu, ko varēs izmantot Bebre-
nes vispārizglītojošā un pro-
fesionālā vidusskola, kā arī 
vasaras nometņu organizēša-
nai.  

Būvēs jaunu VUGD depo 
Šogad Ilūkstē tiks uzsākta 

jauna Valsts Ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) 
depo ēkas ar papildu ēkām 
policijai būvniecība. Šo pro-
jektu īstenos Nodrošinājuma 
valsts aģentūra. Šāds lēmums 
pieņemts, jo esošā Ilūkstes 
ugunsdzēsēju depo ēkas Raiņa 
ielā 21 neatbilst ugunsdzēsības 
depo minimālajām prasībām 
un tajā nav iespējams ievietot 
jauno ugunsdzēsības tehniku. 
Būvniecības ieceres īstenoša-
nai pašvaldība ir atvēlējusi 
zemes gabalu Zemnieku ielā 
42 Ilūkstē. Savukārt aizvadī-
tajā pašvaldības domes sēdē 
pieņemts lēmums par esošās 
depo ēkas izslēgšanu no paš-
valdības nozīmes kultūrvēstu-
risko objektu saraksta. 

Plāno siltināt Bebrenes 
bērnudārzu

Izvērtēšanai iesniegts pro-
jekts par Bebrenes pirmsskolas 
izglītības iestādes energoefek-
tivitātes paaugstināšanas pa-
sākumiem. Projektā paredzēts 
nosiltināt ēku, atjaunot siltum-
apgādes sistēmu, izbūvēt ven-
tilācijas sistēmu un veikt gais-
mas ķermeņu nomaiņu. Vai šī 
iecere tiks īstenota, būs zināms 
pavasarī. 

ieceres ēku 
energoefektivitātes 

paaugstināšanai
Gatavojoties ārējo līdzek-

ļu apguvei nākošajā fi nanšu 
plānošanas periodā un atbil-
stoši Augšdaugavas novada 
un Daugavpils valstspilsētas 
attīstības programmai, tiek 
gatavota projektu pieteikumu 
pamatojošā dokumentācija 
vairākām projektu iecerēm.  

Viena no tām ir Veselības 
un sociālās aprūpes centra 
“Subate” ēkas energoefektivi-
tātes paaugstināšana. Veselī-
bas un sociālās aprūpes centra 
“Subate” ēkai iepriekš nekad 
nav veikti remonti, ēka ir diez-
gan nolaista, sliktā stāvoklī ir 
jumts, tāpēc siltināšana ir ļoti 
nepieciešama. 

Plānota arī Veselības centra 
“Ilūkste” jaunā korpusa ēkas 
energoefektivitātes paaugsti-
nāšana, tostarp ēkas konstruk-
ciju remonts.

Iecerēts arī veikt Bebrenes 
pagasta pārvaldes adminis-
tratīvās ēkas siltināšanu un 
nojaukt daļu ēkas. Kopš ēkas 
būvniecības laikiem stāv nepa-
beigta kinozāle, kuru tās slik-
ta stāvokļa dēļ vairs nav jēgas 
atjaunot, tāpēc pieņemts lē-
mums to demontēt. Taču viena 
no iecerēm ir to pārbūvēt par 
estrādi, jo demontāžas process 
šai ēkas daļai ir ļoti sarežģīts. 
Tas atrisinātu arī jautājumu 
par kultūras pasākumu rīkoša-
nas vietu.  

Plāno uzlabot vides 
pieejamību

Vairākas projektu ieceres 
vērstas uz valsts un pašvaldī-
bas ēku vides pieejamības no-
drošināšanu. Labklājības mi-
nistrija ir izvēlējusies trīs ēkas 
Augšdaugavas novadā, kurām 
pēc iepriekš veikta pašnovērtē-
juma jāveido vides pieejamība. 
Tās ir pagasta pārvaldes ēkas 
Eglainē, Subatē un Ilūkstē. 
Pašlaik tiek izstrādāta projekta 
dokumentācija. Šajā projektā 
plānots izveidot stāvlauku-
mus, uzbrauktuves, pacēlājus, 
izveidot platākas durvju ailes, 
pielāgot sanitāros mezglus un 
ieviest arī daudzus citus risi-
nājumus cilvēkiem ar funkcio-
nāliem traucējumiem. 

Sociālā māja Subatē
Viena no projekta iecerēm 

ir sociālo vai pašvaldības īres 
mājokļu veidošana Subatē, ņe-
mot vērā dažādu vecuma gru-
pu un sociālo grupu mājokļu 
vajadzības. Šiem mērķiem tiks 
pabeigta kāda iepriekš iesākta 

ēka 1.maija ielā 4, kas atrodas 
diezgan labā stāvoklī. Ņemot 
vērā to, ka sociālie mājokļi ir 
ļoti nepieciešami un Subate ir 
pievilcīga vieta, pieņemts lē-
mums pabeigt šīs ēkas būvnie-
cību un pielāgot to sociālo vai 
īres dzīvokļu izveidei. 
Paplašinās pansijas iespējas

Tā kā ir ļoti pieprasīti pan-
sijas “Mūsmājas “Dižkoks”” 
pakalpojumi, ir iecere veidot 
vēl vienu Veselības centra 
“Ilūkste” fi liāli bijušajā Rau-
das skolā. Plānots arī nojaukt 
bijušo avārijas stāvoklī eso-
šo sporta zāli blakus pansijai 
Dvietē. 

tiek uzlabota ielu 
infrastruktūra 

Šogad tiks sakārtoti arī vai-
rāki ielu posmi Ilūkstē. De-
cembrī domes sēdē pieņemts 
lēmums atjaunot Priežu ielas 
posma 0,86 km segumu Ilūk-
stē. Tuvākajā laikā tiks uzsākta 
dokumentācijas izstrāde, bet 
pavasarī tiks veikti būvdarbi – 
ieklāts jauns asfalta segums un 
pagarināts ielas apgaismojums 
līdz autobusu pieturai.  

Piecās ielās Ilūkstē – Avotu, 
Dīķu, Brīvības, Ozolu, Patvers-
mes - tiks nomainīts apgais-
mojums, izveidojot jaunus sta-
bus un nomainot gaismekļus 
uz daudz energoefektīvākiem. 
Veiks arheoloģisko izrakumu 

izpēti
Plānots veikt Ilūkstes Je-

zuītu Romas katoļu baznīcas 
arheoloģisko izrakumu izpēti, 
piesaistot profesionālus arheo-
logus. Pašlaik tiek veikta tir-
gus izpēte un plānots pieteik-
ties fi nansējumam Nacionālās 
kultūras pārvaldes konkursā, 
lai varētu veikt izpēti un sa-
prast tālākās darbības. Pašlaik 
izveidota darba grupa, kas 
strādā pie jezuītu klostera ēkas 
turpmākās izmantošanas kon-
cepcijas.

Jāpiebilst, ka Ilūkstes kloste-
ra komplekss ar Jezuītu baznī-
cas fragmentiem kā prioritāri 
attīstāma teritorija ir iezīmēts 
arī Daugavpils valstspilsētas 
un Augšdaugavas novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijā. 

Pēc Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvaldes ierosi-
nājuma Ilūkstes jezuītu klos-
tera komplekss un baznīcas 
fragmenti iekļauti Valsts aiz-
sargājamo kultūras pieminek-
ļu sarakstā.

Teksts: Inese Minova
Foto: Dainis Bitiņš
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“LAiMAS” LABDARĪBAS nAMiŅŠ APMEKLēJA AUGŠDAUGAVAS noVADA BēRnUS
Rakstīt vēstuli Salavecim ir 

skaista tradīcija, bet vēl skais-
tāk ir saņemt tieši to, ko esi 
vēlējies. Augšdaugavas nova-
dā tika piepildītas 289 bērnu 
vēlmes, pateicoties “Laimas” 
labdarības namiņam. 

Jau desmito gadu pēc kārtas 
“Laimas” labdarības namiņš 
īsteno labdarības akciju, kuras 
laikā aicina ikvienu palīdzēt 
sagādāt prieku 1200 bērniem 
no 8 Latvijas novadiem un pil-
sētām, sarūpējot bērnu kārotās 
Ziemassvētku dāvanas. Šoreiz 
astoņu pašvaldību vidū ir arī 
Augšdaugavas novada paš-
valdība, kur dāvanas saņēma 
289 bērni.  

Šajā projektā piedalās bērni 
no ģimenēm ar dažādiem so-
ciālajiem statusiem – gan bēr-
ni no daudzbērnu, audžu un 
maznodrošinātām ģimenēm, 
gan bērni ar invaliditāti. Šī 
labdarības iniciatīva norisinās 
sadarbībā ar Latvijas reģionu 
sociālajiem dienestiem,  patei-
coties kuriem, “Laimas” lab-
darības namiņā nonāk kartītes 
no bērniem ar viņu vēlmēm.  

Sarūpēt dāvanas un pie-
pildīt bērnu sapņus ir aicināti 
gan individuāli labdari, gan 
arī lielākas kompānijas, lai tik-
tu piepildīti arī lielie sapņi par 
lielākām dāvanām.

“Laimas” labdarības namiņš 
ir vieta, kur šo bērnu sapņi 
par Ziemassvētku dāvanām 
sastopas ar cilvēkiem, kuri ir 

gatavi tos piepildīt. Bērnu zī-
mētās kartītes glabā ļoti dažā-
dus sapņus par Ziemassvētku 
dāvanām – sākot no ikdienā 
nepieciešamām lietām, kā ap-
ģērbs, apavi, gultas veļa, spor-
ta tērpi un skolas somas, līdz 
lietām, kas noderīgas bērnu 
kvalitatīvai brīvā laika pava-
dīšanai un dažādu talantu iz-
kopšanai, piemēram, slidas, 
florbola nūjas, velosipēdi un 
mūzikas instrumenti. 

Jau no novembra vidus ik-
viens atbalstītājs varēja virtuāli 
apmeklēt “Laimas” labdarības 
namiņu un iepazīties ar visām 
bērnu gatavotajām kartītēm 
un vēlmēm, kā arī ērti izvēlē-
ties sev sirdij tuvākās, kuras 
piepildīt. 

Dāvana saldam miegam
Pirmā un lielākā dāvana 

jau aizceļojusi pie bērniem 
Višķu pagastā. Tā ir uzņēmu-
ma “IKEA” sarūpētā divstāvu 
gultiņa, kura turpmāk noderēs 
jaunākajiem brālīšiem Dmit-
rijam un Mihailam. Māmiņai 
Verai Ameļinai ir seši bērni. 
Divi vecākie jau pieauguši un 
izveidojuši savu dzīvi. Vecā-
kā meita Regīna jau dāvājusi 
mammai trīs mazbērnus, bet 
vecākais dēls Sergejs mācās un 
patstāvīgi pelna sev iztiku.

Vera ar vīru Aleksandru au-
dzina četras jaunākās atvases. 
Žanna mācās Špoģu vidus-
skolas 9. klasē, Irīna - 7. klasē, 
Dmitrijs - 4. klasē, bet pastarī-

nodarbes ar mācībām skolā - 
mācās mākslas skolā, apmeklē 
vieglatlētikas treniņus skolā 
un jau trīs gadus spēlē hokeju 
Daugavpilī. Arī jaunākie brā-
ļi reizē dodas spēlēt hokeju. 
Māmiņa Sandra iepriekš strā-
dāja par speciālisti darbā ar 
jaunatni Kalupes pagastā, bet 
pašlaik ir darba meklējumos. 
Taču brīva laika viņai nav, jo 
jākopj saimniecība, jāved bērni 
uz skolu un treniņiem. Ja tiks 
apstiprināts projekts par fazā-
nu audzēšanu, tad darba būs 
vēl vairāk. 

Paldies par bērnu sapņu 
piepildījumu!

Augšdaugavas novada So-
ciālā dienesta vadītāja Anna 
Jegorova atzīst, ka Adventes 
laikā cilvēks pārdomā aizejo-
šā gada notikumus, sāpes un 
prieku, veiksmes un neveiks-
mes, kļūdas un panākumus: 
“Vienmēr ir vēlme ticēt, ka 
sapņi piepildīsies, būs brī-
nums, ko ļoti gaida bērni, bet 
mēs, pieaugušie, klusiņām arī 
tam ticam. Katru gadu liekas, 
ka cilvēki tev atsmaidīs daudz 
sirsnīgāk, skaļāk atskanēs bēr-
nu smiekli un piepildīsies bēr-
nu sapņi. Šobrīd šos sapņus 
īsteno “Laimas” labdarības 
namiņš, ar saviem rūķīšiem 
rūpējoties par Augšdaugavas 
novada bērniem.” Augšdauga-
vas novada Sociālais dienests 
ir pateicīgs visiem labas gribas 
cilvēkiem, kas rūpējas par bēr-
nu dāvanā. “Vienmēr mūsu 
sirdis pukst no satraukuma 
un prieka, bet līdzīgi ir arī sa-
ņēmējiem, bērniem, ģimenēm. 
Ko rūķītim lūdz bērns, tas tiek 
sadzirdēts un tiek sagādāts,” 
teic Sociālā dienesta vadītājas 
vietniece Ingūna Svarāne. 

“Esam pateicīgi šīs akci-
jas rīkotājiem un ceram, ka 
Jaunais gads būs veiksmīgs, 
priecīgs, veselīgs, līdzīgi kā 
arī tām ģimenēm, kas saņems 
dāvanas,” vēl Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova. 

Teksts, foto: Inese Minova

tis Mihails apmeklē bērnudār-
zu un jau nākamgad uzsāks 
skolas gaitas 1. klasē. Vera 
priecīga, ka bērni ir centīgi gan 
skolā, gan arī mājās, palīdzot 
vecākiem piekopt arī nelielo 
saimniecību, kurā ir gotiņa, 
vistas un truši.   

Vera atzīst, ka būt daudz-
bērnu mammai nav viegli, 
jo īpaši laikā, kamēr bērni ir 
mazi, taču paaugoties viņi 
kļūst par palīgiem. Vera ir vie-
nīgais maizes pelnītājs ģimenē, 
strādā par aprūpētāju Višķu 
sociālās aprūpes centrā. Lai arī 
darbs nav viegls, taču Verai tas 
patīk un sniedz gandarījumu. 

Saņemtā dāvana ģimenei ir 
liels un patīkams pārsteigums, 
jo gultiņa ir ļoti nepieciešama. 
“Bijām jau domājusi pirkt paši, 
bet te mums uzspīdēja tāda 
veiksme! Kad bērniem bija ie-
spēja pieteikt dāvanas, viņi va-
rēja izvēlēties jebko citu, taču 
viņi paši izvēlējās tieši gultu.” 
Vera ir ļoti patīkami pārsteigta 
un teic lielu paldies ikvienam, 
kas viņu ģimenei sarūpēja šo 
dāvanu. Daudzbērnu māmiņa 
vēl visiem priecīgus svētkus 
un atzīst, ka pati visvairāk vē-
las, lai būtu veselība un darbs. 

“trīs musketieri” un mā-
miņa Sandra

Vērienīgu dāvanu saņē-
musi arī Dubnas pagasta Jau-
dzemu ģimene, kurā aug trīs 
braši puikas Rodrigo, Haralds 
un Helmuts. Bērnu māmiņa 
Sandra stāsta, ka šādā akcijā 
ģimene piedalījusies pirmo 
reizi, un bērniem bija iespēja 
uzrakstīt Salavecim vēstuli un 
lūgt to, ko viņi vēlas. Jaunākie 
puikas lūdza Salavecim BMX 
velosipēdus, jo grib apgūt da-
žādus velo trikus, bet vecākais 
sapņoja par skrejriteni. Saņe-
mot dāvanas, bērnu prieks ir 
neaprakstāms un viņi gatavi 
jaunos braucamrīkus izmēģi-
nāt turpat uz apledojušā ceļa.  
Vecākais dēls Rodrigo savā 
vēstulē Salavecim pastāstīja 
arī par savu aizraušanos – vis-

tu audzēšanu. Ar šo neparasto 
nodarbi desmitgadīgais zēns 
aizrāvies jau pirms pieciem 
gadiem un veiksmīgi attīsta 
savu biznesu, tādejādi palī-
dzot arī mammai gādāt par 
ģimeni. Viņa aprūpē ir 86 sep-
tiņu šķirņu vistas. Jautāts, kā-
pēc izvēlējies tieši vistas, zēns 
atbild: “Tās ir tādas pūkainas, 
olas dēj un ir mazi cālīši.” Ik 
dienu Rodrigo rītā un vakarā 
dodas barot un apčubināt sa-
vas mīlules, ik dienu ievāc ap 
30 olām, siltā laikā laiž vistas 
pastaigāt laukā. Ar putniem 
Rodrigo lieliski saprotas, un 
tie viņu klausa. Reiz Miķeļ-
dienā Kalupē Rodrigo vinnējis 
gaili, kuru pieradinājis sēdēt 
uz pleca gluži kā papagaili.  
Zēns pats atrod nepieciešamo 
informāciju internetā par vistu 
audzēšanu, skatās video you-
tobe vietnē, labi pārzina vistu 
šķirnes, cāļu inkubēšanas pro-
cesu, pats uzmeklē internetā 
saimniecības, kas piedāvā ie-
gādāties šķirņu vistas un sa-
zinās ar tām. Arī vistu iegādei 
pats pelna naudu, palīdzot 
vecmammai vai kaimiņiem 
sakraut grēdā malku. Divreiz 
gadā paši inkubē cāļus, vienā 
reizē sanāk 45 dažādu šķir-
ņu cāļi. Rodrigo jautri teic, ka 
par vistām zina vairāk nekā 
mamma, un lepni paziņo, ka 
ar laiku būs lielsaimnieks un 
pašam būs sava putnu ferma. 
Tuvākajā laikā viņu saimnie-
cībā, iespējams, parādīsies arī 
fazāni. Māmiņa Sandra stāsta, 
ka esot uzrakstījuši projektu 
“Laukiem būt” par medību 
fazānu audzēšanu. Šie putni 
ir ļoti pieprasīti no mednieku 
puses, tāpēc noiets noteikti 
būtu. Arī šī ideja nāk no Rodri-
go, lai gan pats puika atzīt, ka 
medīt viņam diez vai patikšot, 
toties mednieks ir vecaistēvs 
un mammas brālis. Abi jaunā-
kie brāļi Haralds un Helmuts 
nedaudz palīdz pabarot vistas, 
saplūkt vasarā tām zāli, taču 
“boss” esot Rodrigo. Jāteic, ka 
zēns pagūst apvienot daudzas 
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 JEBKURŠ VAR MēĢinĀt KĻŪt PAR AUDŽUVECĀKiEM
Bērniņam piedzimstot, kopā 

ar viņu piedzimst arī sapņi un 
nākotnes cerības, līdz kuru 
piepildījumam vēl ejams garš 
ceļš. Tajā ir daudz pārbaudī-
jumu, un sākotnējie pavadoņi 
ir vecāki. Kad bioloģiskajai 
ģimenei izsīkst resursi, palī-
dzīgu roku var sniegt audžu-
ģimene, uzņemoties lielu atbil-
dību un sniedzot uzņemtajiem 
bērniem drošību un atbalstu, 
atzīst Augšdaugavas novada 
Sociālā dienesta sociālā darbi-
niece Indra Tomko.   

Pašlaik Augšdaugavas no-
vadā ir 18 audžuģimenes, 
kurās atrodas no viena līdz 
sešiem audžubērniem. Kas mo-
tivē kļūt par audžuģimeni, kas 
nepieciešams šiem bērniem un 
kāds atbalsts nepieciešams pa-
šām audžuģimenēm, jautājām 
biedrības „Muna sāta” vadī-
tājai Marijai Pupiņai ar vairāk 
nekā 15 gadu pieredzi un au-
džumammai Olgai Glaudānei.

Būt audžuvecākam – darbs 
vai misija?

Marija Pupiņa atzīst, ka 
agrāk to uzskatīja par misiju, 
taču drīzāk tas esot darbs 24 
stundas diennaktī septiņas 
dienas nedēļā: “Ja tu gribi re-
zultātu, tev ir jāstrādā. Šobrīd 
ļoti pozitīvi ir tas, ka viens 
no vecākiem var nestrādāt, jo 
audžuvecākiem ir sociālās ga-
rantijas, iet darba stāžs, ir kaut 
minimālas sociālās garantijas.” 

2000. gadā Marija kļuva par 
aizbildni, pamazām kļuva par 
audžumammu. Šajos gados ir 
sniegusi palīdzību 16 bērniem, 
tostarp bērniem ar īpašām va-
jadzībām. Pašlaik viņa ir au-
džumamma vienam bērnam. 

“Pirmais audžubērns ir glu-
ži kā pirmā mīlestība. Viņš 
paliek uz visu mūžu prātā un 
atmiņā,” saka Marija Pupiņa. 
“Toreiz biju iesācējs, metos tajā 
ar mīlestību un emocijām. Bet 
tagad varu teikt, ka ir jāizaug 
līdz tam profesionālajam līme-
nim. Šeit galvenais ir dot un 
palīdzēt. Vienmēr esmu teiku-
si un teikšu, ka audžuģimenei 
nav jāiet uz kvantitāti, bet uz 
kvalitāti. Labāk viens vai divi 
bērni, toties es viņiem varu no-
drošināt visu, kas viņiem ne-
pieciešams.” Seši Marijas au-
džubērni ir atgriezušies savās 
bioloģiskajās ģimenēs, par ko 
viņai īpašs prieks, jo viens no 
audžuģimenes uzdevumiem 
ir sadarboties ar bērna biolo-
ģisko ģimeni, palīdzēt īsta-
jiem vecākiem. “Ir patīkami, ja 
bērns ir atgriezies savā ģime-
nē, taču arī mani neaizmirst, 
zvana, sūta apsveikumus, lūdz 
padomu.” 

2009. gadā Marija izveidoja 
biedrību „Muna sāta”, kas ap-
vieno audžuģimenes visā Lat-
galē, runā par problēmām un 

cenšas tās risināt, arī valsts lī-
menī. Pašlaik audžuģimenēm 
visvairāk pietrūkstot iespējas 
satikties, rīkot pasākumus, jo 
tie saliedē ģimenes. 

Olga Glaudāne ir bijusi 
audžumamma 39 bērniem, 
pašlaik viņas ģimenē ir 5 au-
džubērni. Viņa uzskata, ka 
būt audžuģimenei ir tāds pats 
darbs kā citiem. “Mēs nevei-
cam nekādu misiju. Ja mums 
ir iespēja, tad mēs to darām. 
Bet Latgalē vienmēr ir bijušas 
kuplas ģimenes.” Viņa praksē 
pārliecinājusies, ka labāk ņemt 
uzreiz vairākus audžubērnus, 
jo tad ne tikai audžuvecākiem, 
bet arī pašiem bērniem ir vieg-
lāk, viņi var komunicēt savā 
starpā, viens otru pieskata. 

Gan Olga, gan Marija atzīst, 
ka izveidojusies laba sadarbība 
ar pašvaldību, kas vienmēr ir 
pretimnākoša. Vienmēr palīdz 
sociālais dienests. Bērni ir no-
drošināti. Taču pašlaik pašas 
audžuģimenes jūtas tiesiski 
neaizsargātas no iespējamiem 
nepatiesiem apmelojumiem. 

Olga uzsver, ka valsts varē-
tu vismaz vienam audžuvecā-
kam par šo darbu maksāt at-
līdzību, jo esot grūti apvienot 
audžuģimenes pienākumus ar 
algotu darbu, kur ir savs die-
nas ritms, bet nauda nepiecie-
šama pašu vajadzībām.   

Kā pieņēma lēmumu kļūt 
par audžuģimeni

Olga Glaudāne atzīst, ka 
pirmo pieredzi guvusi daudz 
agrāk, kad viņu ģimenei pie-
vienojies pašas krustdēls. Viņš 
četrus gadus auga kopā ar 
pašu trim bērniem, vēlāk kļu-
va par gaidītu ciemiņu ģime-
nē. “Un tad mēs sapratām, ka 
neviens bērns te nekad nebūs 
lieks.” Kādu laiku Olga dar-
bojusies vietējā pagasttiesā, 
pieredzējusi dažādas skaudras 
dzīves situācijas, kas palīdzēja 
pieņemt lēmumu dibināt au-
džuģimeni un palīdzēt šiem 
bērniem. “Sākumā gājām mā-
cīties, jo es uzskatu, ka jebkura 
ģimene nevar būt audžuģime-
ne, ir jāiet mācīties, jo tur iemā-
ca, kā uzņemt, pieņemt, satik-
ties, mīļoties ar svešu bērnu,” 

saka Olga.  
Raugoties uz saviem vecā-

kiem, arī visi trīs Glaudānu 
bērni – abas meitas un dēls – 
izgājuši audžuvecāku apmā-
cības un diviem no viņiem ir 
savas audžuģimenes. 

Marija Pupiņa uzskata, ka 
ir nepieciešams uzrunāt cil-
vēkus. Viņa ievērojusi, ka uz 
audžuģimeņu apmācībām nāk 
arī skolotāji, kuri vēlāk atzinu-
ši, ka tas viņiem palīdz darbā 
ar bērniem.

Kas visvairāk nepiecie-
šams bērnam, ienākot audžu-
ģimenē?

“Ienākot jaunā ģimenē, bēr-
nam viss ir svešs. Viņš ir ne-
drošs, jo nāk no tādas vides, 
kur, iespējams, bija iedzerša-
nas, fi ziska ietekme vai  pa-
mestība,” Olga Glaudāne ievē-
rojusi, ka ne vienmēr bērni nāk 
no problemātiskām ģimenēm, 
pamesti var būt arī izglītotu, 
labā darbā strādājošu vecāku 
bērni. Fiziski ietekmētie bērni 
baidās pat no mazākā durvju 
klaudziena. “Viņiem diezgan 
grūti iemācīt, ka šeit tu vari 
būt drošs, ka šeit mēs visi kopā 
– audžuvecāki un arī bērni - 
rūpējamies par drošību, viens 
otru aizstāvam,” saka Olga 
un uzsver, ka katrā ģimenē 
vajadzētu bērnu iepazīstināt 
ar visa veida drošību – gan 
uz ceļa, gan mājās, gan, pie-
mēram, ziemā uz ledus. “Mēs 
mācām, ka nav jābaidās citam 
lūgt palīdzību. Protams, ne-
varam mājās visus asos stūrus 
noapaļot, taču mums vienmēr 
padomāts par bērnu drošību,” 
saka Olga.

Marija Pupiņa uzsver, ka 
audžuģimenē bērns ienāk dro-
šā vidē un saņem visu, kas vi-
ņam nepieciešams. 

“Pirmais, ko mēs ļaujam 
bērnam – iedzīvoties, paskatī-
ties, lai viņš parāda, kas viņam 
ir iekšā, ko viņš vēlas. Mam-
ma un tētis mēs neesam, bet 
gan onkulis un tante. Un mēs 
neprasām, lai bērns klausītu 
vai ievērotu svešu tanti,” pie-
redzē dalās Olga Glaudāne. 
Taču ģimenē ir noteikts režīms 
un kārtība, pie kuras bērnam 

gan jāpierod, turklāt Olga sevi 
sauc par prasīgu un māca bēr-
niem, ka katrai lietai jābūt savā 
vietā. Taču nevienam neliek 
pakļauties, būt par teicamnie-
ku vai veikt kādus darbus.  “Ja 
viņš iejūtas mūsu ritmā, tad 
jau ir drošībā un viss pārējais 
sakārtojas – gan mācības, gan 
ikdiena.”

Uzņemties atbildību arī 
par īpašajiem bērniem

Uzņemties atbildību par 
svešu bērnu ir liela drosme, 
bet vēl lielāka drosme ir uz-
ņemties atbildību par bērnu 
ar īpašām vajadzībām. Taču 
Marijai Pupiņai šādas drosmes 
pietiek. “Bērns jau nav rotaļ-
lieta, kuru paņem no plaukta, 
apskatās – šis man der, šis ne-
der,” saka Marija. Nevienam 
uz pieres nav rakstīts, ka viņš 
ir vesels vai slims, galvenais 
ir emocionālā saikne ar bērnu, 
tad neesot nekādu problēmu. 
Marija bija uzņēmusies rūpes 
par īpašu meiteni ar ļoti no-
pietnām veselības problēmām, 
kas izvērtās daudzu gadu 
garumā, bet arī deva lielu rū-
dījumu un pieredzi darbā ar 
dažādām institūcijām un spe-
ciālistiem. “Šobrīd valstī ir šis 
pakalpojums – specializēta au-
džuģimene, kas sniedz pakal-
pojumus tieši tādiem bērniem, 
es varu tikai priecāties par to.” 

Viena no smagākajām prob-
lēmām ir pusaudži ar atkarī-
bām, ar kuriem strādāt esot 
ļoti grūti, tāpēc ne visas ģi-
menes to var uzņemties. Šiem 
bērniem nepieciešama arī da-
žādu speciālistu palīdzība, 
piemēram, bērnu narkologs, 
kas pagaidām audžuģimenēm 
nav pieejams.  

Kur ņem enerģiju?
Darbs ar bērniem prasa 

daudz spēka, svarīgi ir rast 
to sevī un prast kaut kur pa-
smelties. Olga Glaudāne ir at-
radusi vairākus avotus. Viens 
no tiem ir ieradums ik rītu 
teikt cits citam komplimentus. 
Brīvdienās ģimene dodas uz 
mežu izkliegties. Katrs sev iz-
vēlas kāda dzīvnieka masku, 
izkliedz šī dzīvnieka skaņas. 
“Un mēs atbraucam tik mierī-

gi, tik izskrējušies, tik kompli-
mentu pilni, kā lai nav enerģi-
ja?” jautri teic audžumamma.   

Pavasarī enerģiju dod īpa-
šās palīdzes – dārza fejas. Kat-
rā ābelē ir iekārta feju mājiņa, 
kurp meitenes var nest savas 
krellītes, dažādas mantiņas 
un greznot ābeles. Ziemā bēr-
ni veido feju durtiņas, kur var 
radoši izpausties, bet vasarā 
šīs durtiņas tiek piedāvātas 
viesiem, kas ierodas aplūkot 
ģimenes mini zoo. “Mums 
bizness, bērni priecīgi, ka feju 
durtiņas aiziet tā, ka čaukst,” 
smejas Olga. 

Lielu enerģiju sniedz arī ne-
lielais zoodārzs, kas tapis gluži 
nejauši, jo katrs bērns ģimenē 
ierodas ar kādu savu mīļdzīv-
nieku – kaķi, trusi, suni, bru-
ņurupuci. Klāt nākuši arī da-
žādi eksotiski putni – strausi, 
emu, baloži un pāvi. Bērni mā-
cās rūpēties par dzīvniekiem, 
bet vasarā uzņem tūristus un 
var nedaudz nopelnīt. “Jo kur 
ir darbs, tur nav nedarbs, jo 
bezdarbībā rodas nedarbi,” 
saka Olga. 

Kā uzmundrināt tos, kas 
apsver domu kļūt par audžu-
ģimeni

Ja tikai šāda doma ir kaut 
kur pavīdējusi, noteikti ir jā-
mēģina, uzskata Marija Pu-
piņa, kura gatava palīdzēt ar 
jebkādu informāciju. “Galve-
nais ir nebaidīties. Ja vien jūs 
zinātu, cik šie bērni ir talantīgi. 
Viņi šobrīd ir ierāvušies sevī, 
ne vienmēr sanāk sevi izpaust. 
Bet, kad paveras iespējas, viņi 
ir vienkārši fantastiski.”  

Audžumamma Olga Glau-
dāne uzskata, ka ir jārīkojas: 
“Jūs savu patieso būtību sa-
pratīsiet tikai tad, kad izmācī-
sieties. Ja jau radusies doma, 
tad tā jau ir audžuģimene. Ja 
man dzīvē nekad nav bijusi 
doma kādam palīdzēt, es ne-
maz nesākšu runāt par audžu-
ģimeni. Taču, ja šāda doma ir 
radusies, jāpiesakās bāriņtiesā 
un jāmācās, jo tikai mācoties 
sapratīs, vai varēs būt audžu-
ģimene.” 

Teksts, foto: Inese Minova
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P E R S o n Ī B A

LUDMiLA iVAnoVA: “MAnS DZĪVESVEiDS DARA MAni LAiMĪGU”  

Aizvadītais gads sportistei 
Ludmilai Ivanovai bija piesāti-
nāts – uzstādīts personiskais un 
Latvijas rekords svaru bumbu 
celšanā amatieru kategorijā, kā 
arī iegūta zelta medaļa Pasau-
les čempionātā, godam pārstā-
vot Augšdaugavas novadu. 

Šajā sporta veidā Ludmila 
trenējas vien divus gadus, lielā-
koties patstāvīgi, tāpēc sasnie-
gumi ir viņas neatlaidības un 
spītības rezultāts. Un priekšā 
vēl nopietnāki mērķi. 

Ārēji šķietami trauslā sie-
viete ar vieglumu cilā smagās 
svaru bumbas un smejas, ka 
izskats ir mānīgs. Vīrieši viņai 
līdzās jūtoties neērti, jo saskata 
viņā sāncensi, tāpēc nežēlo kri-
tiku un negatīvus komentārus, 
kam Ludmila nepievērš uzma-
nību. “Necenšos būt stiprāka 
par vīriešiem, pietiek ar to, ka 
esmu stiprāka par vairumu 
sieviešu. Mans mērķis nav būt 
pašai stiprākajai uz pasaules, 
tas ir dzīvesveids, ko esmu sev 
izvēlējusies, un esmu laimīga,” 
teic sportiste. Taču ceļš līdz 
šai laimes izjūtai nav bijis tik 
viegls. 

Mūžīgais dzinējs
Grūti iedomāties, ka svarcē-

lāja bērnībā bijusi ļoti slimīga, 
līdz 9. klasei bija atbrīvota no 
sporta stundām veselības dēļ 
un bieži laiku pavadīja slimnī-
cās. Šodien Ludmila ir īsts ener-
ģijas vulkāns, pati smejoties 
sevi sauc par mūžīgo dzinēju, 
jo nespēj mierīgi sēdēt malā. 
“Esmu vidējā no trim māsām. 
Dzīvojām privātmājā, jau no 
mazām dienām esmu radusi 
pie skarbiem dzīves apstākļiem 
– āra tualete, pirts dušas vie-
tā, dārzs un tomāti, kas vasarā 
jālaista, malkas sagatavošana 
ziemai,” par dzīves pirmo rū-
dījumu stāsta sportiste.  

Veselības dēļ ārsti sākotnēji 
neļāva Ludmilai nodarboties 
ar sportu, taču tieši sports vi-

palielināja pakāpeniski. Tobrīd 
darījusi to vien savam priekam, 
neuztvēra nopietni. Paralēli uz-
sākusi treniņus pie vietējā tre-
nera Ivana Gaļaša un jau treša-
jā treniņā nokļuva sacensībās, 
startējot garajā ciklā ar divām 8 
un 12 kg smagām svaru bum-
bām, iekļuva labāko trijniekā. 
Nelielā sporta zāle Daugavpils 
Būvniecības tehnikumā kļuvu-
si Ludmilai par otrām mājām, 
kurp viņa dodas vairākas die-
nas nedēļā. 

Pērn septembrī Daugavpi-
lī notika Latvijas čempionāts 
svaru bumbu celšanā garā cik-
la vingrinājumā, kur Ludmila 
pārstāvēja Augšdaugavas no-
vadu un uzstādīja Latvijas re-
kordu svara kategorijā līdz 63 
kg, paceļot divas 16 kg smagas 
svara bumbas 80 reizes un tika 
iekļauta Latvijas izlases sastāvā 
dalībai Pasaules čempionātā, 
kas oktobrī notika Ungārijā. 

Latvijas čempionātā Ludmi-
la jutusies pārliecināta par sevi, 
traucējis vien vēsais laiks un le-
dainās svaru bumbas, jo sacen-
sības notika ārā. “Man vienmēr 
ir svarīgi uzvarēt visas katego-
rijas, ne tikai savu, saprast, ka 
tieši es esmu visspēcīgākā.” 

Budapeštā bija otrādi – 
karsts laiks, bumbas sāka šķist 
par smagu. “Uz rokas noberzu 
milzu tulznu, taču tobrīd neko 
nejutu, nesāpēja. Galvā nebi-
ja domu, tik vien kā pārmetu 
krustu,” atceras Ludmila. Un-
gārijā bija spēcīgas sāncenses, 
taču Ludmilai izdevās izraut 
pārliecinošu uzvaru. “Es ne-
braucu uz sacensībām nesa-
gatavota, tāpēc esmu par sevi 
pārliecināta.” Pasaules čem-
pionātā Ludmila parādīja izcilu 
tehniku, cīņas sparu un neatlai-
dību, paceļot 78 reizes divas 16 
kg smagas svaru bumbas.

Par atbalstu un sagatavoša-
nu viņa ir pateicīga abiem tre-
neriem – Salmonam un Ivanam 
Gaļašam. “Dažkārt aizdomā-
jos, vai tikai atkal nepārvērtēju 
savus spēkus. Nebiju pārlieci-
nāta, ka es esmu piemērota sva-
ru bumbu celšanas sportam, 

jautāju abiem treneriem un sa-
ņēmu atbildi, ka man ir lieliski 
dotumi un milzīga darba mīles-
tība.” 

tālākie mērķi jau noteikti 
Ludmila uzskata, ka šajā 

svaru kategorijā sevi ir izsmē-
lusi un tālāk jāiet ceļš uz profe-
sionālo līmeni. Pašlaik sportiste 
cilā 18, 20 un 22 kg smagas sva-
ru bumbas, izmēģinājusi arī 24 
kg svaru, ar kuru jau decembrī 
piedalījās sacensībās un pacēla 
44 reizes, gūstot uzvaru. Lud-
milas sapnis un mērķis ir šogad 
startēt čempionātā un iegūtu 
sporta meistara titulu. Tur būs 
jāuzstājas ar 24 kg svaru bum-
bām, kas šobrīd vēl šķiet par 
smagu, tāpēc priekšā vēl daudz 
darba un treniņu. “Sākumā jau 
pavasarī jāiegūst meistara kan-
didāta tituls, jāpaceļ virs galvas 
35 reizes 48 kg, kas ir 80% mana 
svara. Tas ir nopietns svars un 
darbs,” saka sportiste. Savu 
mērķu sasniegšanai Ludmila 
sev dod vien pāris gadus, jo 
plāno veidot ģimeni un pielikt 
sportistes karjerai punktu. 

Taču no airēšanas trenera 
darba Ludmila aiziet neplāno, 
gluži otrādi, tā ir viņas sirdslie-
ta, iegūta augstākā A kategorija 
kā trenerei. Turklāt pašlaik iz-
veidojusies lieliska komanda, 
ļoti mērķtiecīgi jaunieši, ar ku-
riem prieks strādāt. Viņu vidū 
arī Ludmilas pusaudzis dēls 
Vladimirs, kuru viņa cenšas 
pievērst airēšanas sportam. 
Kad jaunieši nolaiž rokas, Lud-
mila prot viņus uzmundrināt 
no savas dzīves pieredzes. 

“Trenera darbs ļauj gūt bau-
du. Katru vakaru aizmiegu ar 
domu – kaut ātrāk būtu rīts 
un varētu doties uz darbu un 
treniņu. Es protu dzīvot ar šo 
kaifu, par ko esmu pateicīga 
Dievam. Mans dzīves ceļš bijis 
ērkšķiem klāts, gūta dažāda 
pieredze, bet esmu nonākusi 
pie sevis labākās versijas. Esmu 
sapratusi, ka jādara tas, kas tevi 
padara patiesi laimīgu.”

Teksts, foto: Inese Minova

les.” Tobrīd Ludmilai bija iegū-
ta arodizglītība – biroja darba 
organizators. Viņa iestājās 
Daugavpils Universitātē, kur 
ieguva sporta un sociālo zināt-
ņu pedagoga diplomu, paralēli 
apguva vēl divus arodus – šu-
vējas un friziera. 
“Mācoties mēģināju sevi izklai-
dēt un novērst dažādas nevaja-
dzīgas domas,” saka Ludmila. 
Bet lielāko laiku aizņēma treni-
ņi airēšanā.

ieairēja lielajā sportā
“Airēšana ir visa mana dzī-

ve, bet patiesībā man tas nav 
dots, un tā ir liela vilšanās dzī-
vē. Vienmēr sapņoju par lielo 
sportu, bet akadēmiskā airēša-
na nav domāta tādiem kā es, 
mans ķermenis un fi zioloģija 
tam neder. Lai sasniegtu vis-
maz vidējo līmeni, man bija jā-
dzīvo treniņos. Šis sports vispār 
domāts specvienībām. Ja gribat 
iziet visus elles lokus, ejiet uz 
airēšanu”, smejas Ludmila. To-
mēr viņa neatlaidīgi trenējās un 
guva arī panākumus dažādās 
sacensībās.

Viens no Ludmilas mērķiem 
bija nokļūt 2013. gada Vasaras 
Universiādē, kas norisinājās 
Krievijas pilsētā Kazaņā. Līdz 
tam jau bija iegūta trešā vieta 
Eiropas čempionātā un veik-
smīgi starti arī Baltijas un Lat-
vijas čempionātos, arī ikgadējā 
regatē “Dzintara airi” Traķos.

Taču visliekākais starts bi-
jis Pasaules čempionātā 2019. 
gadā. “Vajadzēja ieguldīt visu 
dvēseli, lai tiktu uz turieni,” 
saka sportiste. Lai nokļūtu Pa-
saules čempionātā, pusgadu 
nācies ievērot stingras diētas, 
konsultēties ar dietologiem. 
“Sēžot uz tik stingrām diētām, 
jebkas sāk šķist garšīgs, pat 
biešu salāti ar ābolu,” smejas 
Ludmila. Laivu šajā klasē bijis 
maz, taču konkurentes pietie-
koši spēcīgas. Tomēr svarīgi 
nebija būt pirmajai, bet gan tur 

nokļūt un sevi parādīt. “Mēs ie-
guvām savu ēteru, mūs parādī-
ja Eurosport kanālā. Rezultātā 
prieka asaras fi nišā un līderu 
krekliņi.”  

Šis sporta veids vienmēr 
prasa stingru režīmu, uzturu, 
smagus treniņus. Brīvajā laikā 
Ludmila skrēja garās distances. 
“Man ir olimpiska pacietība, 
spēcīga aorta, kas var izturēt 
milzu slodzi, un ilgu gadu pie-
redze paciest sāpes,” saka Lud-
mila.  

Sportiste izmēģinājusi savus 
spēkus dažādās laivu klasēs 
– sāka ar sieviešu vieninieku, 
tad ar pārinieci sāka trenēties 
pārairu divniekā un visbeidzot 
izmēģināja spēkus nepārairu 
divniekā. Pārdzīvojusi airēša-
nas tandēma izjukšanu ar savu 
labāko draudzeni. Taču spītīgi 
turpināja iesākto un atrada sev 
jaunu pārinieci – pašas audzēk-
ni Tatjanu, ar kuru izveidojies 
pamatīgs tandēms nepārairu 
airēšanā. “Ar Tatjanu esam 
līdzīgas fi zioloģijas – mums 
abām šis sports nav dots,” sme-
jas Ludmila. 

2020. gadā abas sāka gata-
voties neolimpisko spēļu čem-
pionātam, taču visam punktu 
pielikusi lielā pandēmija. 

Jau iepriekš Ludmila aiz-
domājusies aiziet no šī sporta 
veida, pat savu maģistra darbu 
veltījusi tēmai, kā nesāpīgi pa-
beigt augsta līmeņa airēšanas 
sportista karjeru. “Toreiz ko-
misijai bija daudz jautājumu, 
un es raudāju, jo darbs bija par 
mani pašu, meklēju atbildes 
sev, kā pabeigt sportistes kar-
jeru, jo jutu, ka neesmu sevi 
realizējusi un mani pūliņi bijuši 
veltīgi,” saka Ludmila. Pieņemt 
lēmumu viņai palīdzējusi pan-
dēmija. 

Bezizejā rod izeju
“Visi nokļuvām mājsēdē, 

treniņu nebija. Man tas bija 
šaušalīgs stress, likās, ka zeme 
zem kājām grūst. Taču ne-
kas nenotiek tāpat vien. Dievs 
mani tādejādi centās apturēt, 
lai es pārstātu sevi mocīt,” saka 
Ludmila.

Pandēmijas laikā meklējusi 
iespēju kaut ko darīt. 2020. gada 
pavasarī soctīklos ievērojusi iz-
aicinājumus ar svaru bumbām, 
kuros iesaistījās daudzas airē-
tājas. Jautrības pēc arī Ludmila 
nolēma izmēģināt, un tas aizrā-
va. Sākumā meklējusi treniņus 
video formātā internetā, līdz 
viņu soctīklos ievērojis kāds Iz-
raēlas treneris Salmons, kuram 
ir sava onlain skola. Viņš uzņē-
mies Ludmilu trenēt attālināti, 
turklāt bez maksas, saskatīja 
viņā lielu potenciālu. Pamazām 
Ludmila apguva svaru bumbu 
celšanas tehniku. Vairāk nekā 
gads aizritēja, lai nostiprinātu 
savu ķermeni, paceļamo svaru 

ņai palīdzēja pārvarēt 
visas veselības likstas, 
deva rūdījumu un pa-
rādīja tālāko ceļu dzī-
vē. Ludmila sāka no-
darboties ar airēšanu. 
Sākumā gan saistīja 
iespēja tusēt ar jaunie-
šiem. Tur satikusi pui-
si, kurā iemīlējās un 
kuram sekoja uz An-
gliju, kurp viņš devās 
peļņā. No ārzemēm 
atgriezušies jau trijatā. 
Kādu laiku svinējuši 
dzīvi, taču Ludmilai 
tas nenesa gandarī-
jumu, viņa sapratusi, 
ka nav radīta būt māj-
saimniece, kas audzina 
bērnus vai dzīvo no 
algas līdz algai. “Jutos 
iekšēji nelaimīga. No-
lēmu visu sākt no nul-
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APKoPoti ViSU LAiKU LABĀKo ViEGLAtLētU SASniEGUMi
Nupat dienasgaismu ir ierau-

dzījis Augšdaugavas novada 
vieglatlētikas trenera Jāņa Pet-
rovska sagatavotais izdevums 
“Daugavpils pilsētas un novada 
visu laiku labākie vieglatlēti”, 
ko viņš veltījis vieglatlētiem un 
treneriem kā pateicību par viņu 
sasniegumiem un nesavtīgo 
darbu.

Jānis Petrovskis ir Augšdau-
gavas novada sporta skolas tre-
neris, kurš izaudzinājis ne vienu 
vien vieglatlētu paaudzi. Dau-
dzu sportistu izcilie sasniegumi 
jau ir vēsturē un arī vecā treneru 
paaudze aiziet mūžībā, tāpēc 
Jānis Petrovskis uzskata par 
svarīgu apkopot šo informāciju, 
lai viņu paveiktais netiktu aiz-
mirsts.  

1997. gadā Latvijas vieglatlē-
tikas savienība laida klajā bro-
šūru, veltītu Latvijas vieglatlēti-
kas simtgadei. Tas pamudinājis 
Jāni Petrovski apkopot tieši bi-

atlētikas biļetenu, lai izveidotu 
pārskatu par sportistu labā-
kajiem sasniegumiem vairāku 
gadu griezumā. Brošūrā ir fik-
sēts 761 rezultāts, tostarp spor-
tistu personīgie rekordi, kas 
sasniegti 16 valstu 80 pilsētās. 
Pieminēti 43 treneri, kas gatavo-
juši vieglatlētus dažāda mēroga 
sacensībām. 

Vieglatlētikas attīstība no-
vadā notikusi cikliski, uzplau-
kums bijis septiņdesmito gadu 
vidū, nākamais ap 2000. gadu, 
kā arī ievērojami sasniegumi 
vērojami pašlaik jau kopš 2018. 
gada. 

“Viss atkarīgs no trenera, kā-
das disciplīnas viņš izvēlas, ko 
grib sasniegt. Pēc tam atbilstoši 
atrod audzēkņus. Ir disciplīnas, 
kurās ir ļoti augstvērtīgi, labi 
rezultāti. Tādas ir 100 un 200 m 
skrējieni sievietēm, augstlēkša-
na, tāllēkšana, pietiekami aug-
stā līmenī ir arī jaunā disciplīna 

- trīssoļlēkšana. Vīriešiem spilg-
ti izteikts 800 m skrējiens, tāpat 
augstlēkšanā ir augstvērtīgi re-
zultāti. Arī sprinta disciplīnās 
100 un 200 m,” stāsta izdevuma 
autors.   

Pašam Jānim Petrovskim 
ir vairāk nekā 50 gadu darba 
stāžs trenera darbā, tāpēc viņš 
var izvērtēt vieglatlētikas kā 
sporta veida attīstību, treneru 
darbu un kļūdas, arī problēmas, 
kas neļauj vieglatlētikai izvir-
zīties par vienu no vadošajiem 
sporta veidiem Daugavpilī un 
Augšdaugavas novadā.  

“Daugavpils rajonā 70. gadu 
vidū man bija ļoti laba komanda, 
pat neticas, ka tā tas varēja būt. 
Viens no audzēkņiem izcīnīja 
otro vietu Padomju savienības 
čempionātā Minskā jauniešiem, 
lecot divu metru augstumu 15 
gadu vecumā. Un bija plejāde 
skrējēju, jo Latvijas čempionā-
tā no sešām izcīnītajām zelta 

PAtEiCĀS SPoRtiStiEM PAR AUGStAJiEM SASniEGUMiEM
Ziemassvētku priekšvakarā 

Augšdaugavas novada sportisti 
tika sumināti par viņu sasnie-
gumiem dažāda mēroga sacen-
sībās. Pasniedzot sportistiem 
pateicības rakstus un nelielas 
piemiņas veltes, Augšdauga-
vas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins 
un viņa pirmais vietnieks Aiv-
ars Rasčevskis pateicās spor-
tistiem, ka viņi spējuši rast sevī 
spēku un iedvesmu tiekties uz 
augstiem mērķiem arī šajā sa-
režģītajā laikā, kad pandēmijas 
dēļ ir ierobežotas iespējas gan 
trenēties, gan piedalīties sacen-
sībās.

Aizvadītajā gadā novada 
sportistiem izdevies gūt lielus 
panākumus ne tikai Latvijas, 
bet arī starptautiskā mērogā. 
Pašvaldības pateicību saņēma 
vieglatlētikas treneri Jana un 
Dmitrijs Hadakovi, kuru au-
dzēkņi gūst izcilus sasniegu-
mus Eiropas un Baltijas valstu 
čempionātos vieglatlētikā.

Viena no viņu audzēknēm 
Ksenija Kozlova izcīnījusi 2. 
vietu Baltijas valstu U16 viegl-
atlētikas čempionātā, savukārt 
Edvīns Hadakovs izcīnījis 3. 
vietu Eiropas komandu čempio-
nātā vieglatlētikā. 

Trenere Jana atzīst, ka Co-
vid dēļ gads bijis smags, jo bija 
grūtības nodrošināt treniņus, 
tāpēc nav izdevies īstenot arī 
visus uzstādītos mērķus. Tomēr 
galvenais uzdevums ir izpildīts 
– viens no labākajiem audzēk-
ņiem Edvīns ir izpildījis norma-
tīvus dalībai junioru un Eiropas 
čempionātā, savukārt līdz pa-
saules čempionātam viņam pie-
trūcis pavisam nedaudz. 

Trenere uzsver, ka Edvīns 
startēja pieaugušo izlases sastā-
vā un bija ne tikai labākais ju-
nioru vidū, bet arī vecāku viegl-
atlētu vidū, tāpēc tika paņemts 

daudzi Krievijas sportisti neat-
brauca uz Eiropu, jo pēc trim ne-
dēļām bija Pasaules čempionāts 
un viņi vairāk gatavojās tam. 
Varbūt tāpēc Eiropas čempionā-
tā sanāca mazāka konkurence, 
taču bija diezgan spēcīgi spor-
tisti no Ukrainas, Horvātijas un 
Bulgārijas. Izdevās viņus uz-
varēt. Pasaules čempionātā jau 
bija Krievijas sportisti, bija arī 
no Kazahstānas, Uzbekistānas 
un Brazīlijas. Sanāca krieviem 
šoreiz tomēr piekāpties, bet ne-
kas, nākamreiz man izdosies,” 
teic sportists. Sandris kaļ plānus 
nākamgad piedalīties Eiropas 
un Pasaules čempionātos, kā arī 
dažādos starptautiskos turnīros, 
piemēram, jau šoziem tie notiks 
Anglijā un Turcijā.  

Veiksmīga aizvadītā sezona 
bijusi atlētei Ludmilai Ivanovai, 
kura izcīnīja 1. vietu Pasaules 
čempionātā svarbumbu celšanā. 
Šie panākumi nebūtu iespējami 
bez viņa trenera Ivana Gaļaša 
ieguldītā darba. 

Pirms tam Ludmila startēja 
Latvijas čempionātā, kur uzstā-
dīja Latvijas rekordu un iekļuva 
Latvijas izlasē dalībai Pasaules 
čempionātā. 

“Bija tiešām ļoti grūti, jo ir 
pandēmijas laiks un ļoti daudz 
kas nesanāk tā, kā gribētos, 
piemēram, trenēties tik daudz, 
cik vēlos, vai atrast vietu, kur 
trenēties. Pati divas reizes sē-
dēju karantīnā. Tomēr, lai arī 
ar grūtībām, bet viss sanāca,” 
atzīst atlēte. Gatavojoties sacen-
sībām, Ludmila vienmēr izpēta 
iepriekšējā gada čempionāta 
rezultātus. “Man bija sajūta, ka 
es braucu uzvarēt. Es skatījos uz 
labākajiem rezultātiem un sa-
pratu, ka es to varu, jo es to jau 
izdarīju Latvijas čempionātā un 
biju pārliecināta, ka arī šoreiz cī-
nīšos par uzvaru.” 

Ludmilas personiskais re-

kords treniņos ir 82 pacelšanas 
reizes, Latvijas čempionātā - 80 
reizes, bet pasaules čempionā-
tā - 78 reizes, kas ļāva kāpt uz 
uzvaras pjedestāla. “Tur bija ļoti 
karsti, arī stress deva stimulu 
pastāvēt mazliet ilgāk. Jo es ļoti 
baidījos par tehniku. Es redzēju, 
ka pasaules čempionātā viss ļoti 
tehniski strādā, ir jāfiksē ļoti labi 
savs svars. Un es to darīju, cik 
vien labi vien iespējams, tāpēc 
sanāca nedaudz mazāk, bet ar 
savu rezultātu kopumā es esmu 
ļoti apmierināta,” teic sportiste.  

Ludmila atzīst, ka vēlas tikt 
profesionāļos, kas ceļ 24 kg sva-
ru bumbas katrā rokā garajā cik-
lā ar divām rokām. “Tas nozīmē 
48 kg, kas ir 80% no mana svara 
un tas ir ļoti liels un pamatīgs 
darbs.” Ludmila vēlas pierādīt, 
ka ne tikai citās valstīs, bet arī 
Latvijā ir spēcīgas sportistes, to-
starp Augšdaugavas novadā. 

Pašvaldības pateicību saņē-
ma arī novada zemnieku saim-
niecība “Jasmīni-1”, kas snie-
gusi finansiālu atbalstu novada 
volejbola komandai “Augšdau-
gava”.

Medaļas un kausus par aiz-
vadītajā sezonā gūtajām uzva-
rām saņēma futbola komandas 
“Kalupe/Augšdaugavas no-
vads” sportisti un treneris Alek-
sandrs Vabiščevičs. Aizvadītajā 
sezonā komanda izcīnījusi 1. 
vietu Latvijas futbola federācijas 
čempionāta 3. līgā un iekļuvusi 
čempionāta 2. līgā. 

Pasniedzot apbalvojumus, 
pašvaldības vadība vēlēja spor-
tistiem stipru veselību, optimis-
mu un jaunas uzvaras arī nāka-
majā sezonā.  

Teksts, foto: Inese Minova 

startēt Eiropas komandu čem-
pionātā, kur izpildīja Eiropas 
normatīvu un ieguva 3. vietu. 
Jana Hadakova uzskata, ka visi 
ieplānotie uzdevumi attiecībā 
uz Edvīnu īstenoti uz kādiem 
80%. 

Pats Edvīns Hadakovs uz-
skata, ka viņš varētu startēt 
daudz labāk, taču šoreiz viņam 
traucējis stress un pieredzes 
trūkums, jo Eiropas čempionāts 
viņam bijušas pirmās šāda mē-
roga sacensības. 

Nākamgad Kolumbijā nori-
sināsies Pasaules čempionāts 

vieglatlētikā junioriem, kurā 
Edvīns plāno startēt un parādīt 
visu savu potenciālu. Taču sā-
kumā ir nepieciešams kvalifi-
cēties, tāpēc sportists un treneri 
cer, ka Covid dēļ neapstāsies 
treniņu process, no kura ir atka-
rīgas sportista tālākās gaitas.   

Šajā sezonā lielus panāku-
mus guvis arī sportists Sandris 
Šedis, kurš izcīnījis 2. vietu Pa-
saules čempionātā un 1. vietu 
Eiropas čempionātā armvrest-
lingā. “Uz Eiropu braucu ar 
tādu noskaņojumu, ka jātiek 
vismaz trijniekā. Sanāca tā, ka 

jušā Daugavpils rajona un pilsē-
tas sportistu veikumu. Jau 2000. 
gadā iznāca pirmais izdevums, 
veltīts 15 labākajiem vietējiem 
vieglatlētiem, bet jaunākajā iz-
devumā ir jau daudz plašāka 
informācija.  

Strādājot par pasniedzēju 
Daugavpils Universitātē, Jānis 

Petrovskis saskārās ar mācību 
metodisko līdzekļu trūkumu. 
Tas bija viens no iemesliem, 
kāpēc viņš ķērās klāt materiālu 
apkopošanai, jo tie var noderēt 
topošajiem sporta skolotājiem 
un treneriem.

Jānis Petrovskis ir caurskatījis 
tūkstošiem protokolu un viegl-
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medaļām četras bija no Ilūkstes, 
no toreizējā Daugavpils rajona. 
Interesants periods bija arī tad, 
kad es strādāju Daugavpils Uni-
versitātē, savienojot paralēli arī 
trenera darbu. Tie bija deviņ-
desmitie gadi, kad liela plejāde 
audzēkņu vienās sacensībās 
Rīgā izcīnīja 14 medaļas, no tām 
kādas astoņas zelta. Kā trenerim 
man tas bija patīkams laiks, Lat-
vijas treneru konkursā es biju 
starp pirmajiem 20, pat augstā-
kas vietas, kādi gadi pieci es tur 
biju pašā augšgalā. Šodien tie 
rezultāti tik augsti un augstvēr-
tīgi vairs nav,” teic ilggadējais 
treneris. 

Problēmu vieglatlētikas jomā 
ir ļoti daudz. Viena no tām ir 
nepietiekošs atbalsts treneriem, 
kuri lielākoties ir sava darba en-
tuziasti.

Pašlaik Augšdaugavas no-
vada sporta skolā esot 11 tre-
neri, bet paredzēt, kā veiksies 
turpmāk, esot ļoti grūti. Jānis 
Petrovskis uzsver, ka ne jau tre-
neru lielais skaits nosaka rezul-
tātu, bet gan viņu profesionālais 
darbs un vēlēšanās kaut ko sas-
niegt. 

“Agrāk bija stipri lielāka kon-
kurence starp treneriem, viņi 
tika arī vairāk stimulēti, saņēma 
šādas tādas balvas par konkur-

siem, centās kaut ko sasniegt. 
Tagad tā nav. Arī sporta vadība 
to nevienam neprasa. Visi strā-
dā, tātad viss ir ļoti labi,” saka 
J. Petrovskis. Viņš uzsver, ka 
Augšdaugavas novada sporta 
skolā ir profesionāli treneri, kas 
vēlas sasniegt rezultātu. Tādi ir 
Jana un Dmitrijs Hadakovi un 
Andrejs Domaņins. “No viņiem 
var sagaidīt labus rezultātus un 
tie jau ir. Daugavpils novadā 
pēdējos gados ir diezgan augst-
vērtīgi rezultāti, tādi kā Edvīns 
Hadakovs, dvīņumāsas Ignatje-
vas un Viktorija Jevdokimova, 
un vēl vesela rinda jaunu viegl-
atlētu.”

Kādreiz Daugavpilī norisi-
nājās dažāda mēroga vieglatlē-
tikas sacensības, bet nu jau ga-
diem ilgi nekas nenotiek. Jānis 
Petrovskis uzskata, ka tam par 
iemeslu ir kārtīgas sporta bāzes 
trūkums. “Tagad šeit nekas ne-
notiek, jo sacensības nevar sarī-
kot atbilstoši kaut kādiem viegl-
atlētikas noteikumiem. Manēžā 
gan notiek Henrija Silova kauss 
vieglatlētikā, bet tur ir tikai vie-
na disciplīna – augstlēkšana.” 

Trenēties vieglatlētikā ir 
iespēja Višķu un Ilūkstes sta-
dionā, Augšdaugavas novada 
sporta skola īrē arī pilsētas ma-
nēžu. Diemžēl liela problēma ir 

motivēt jauniešus nākt uz treni-
ņiem, jo viņiem ir pavisam citas 
intereses. Turklāt bērnu skaits 
strauji sarūk, kas noved pie lie-
las konkurences starp dažādiem 
sporta veidiem. 

“Vajag padomāt par savu 
veselību. Vieglatlētika palīdz 
nostiprināt veselību, lai jaunieši 
izaugtu fi ziski spēcīgi, ātri, va-
rētu kaut ko izdarīt, jo vēlāk tas 
pašiem atnes prieku un patiku, 
ka viņš kaut ko var,” atzīst Jānis 
Petrovskis. 

Teksts, foto: Inese Minova

PiRMS 30 GADiEM ARĪ MŪSU noVADS tiKA PĀRStĀVētS oLiMPiĀDē!

Kamaniņu braucējs, bobsle-
jists Agris Elerts dzimis 1967. 
gada jūnijā  Ilūkstē. Pēc Latvijas 
valsts neatkarības atgūšanas arī 
Latvijas sportistiem bija iespēja 
piedalīties Ziemas Olimpiskajās 
spēlēs pēc vairāk nekā 50 gadu 
pārtraukuma. Agris Elerts bi-
ja tieši to sportistu pulkā, kuri 
1992. gadā iesoļoja  XVI Ziemas 
Olimpisko spēļu stadionā Al-
bērvilā, Francijā, kur izcīnīja 13. 
vietu kamaniņu sportā vīriešu 
vieninieku sacensībās. Arī pie-
dalījās 1994. gada XVII Ziemas 
Olimpiskajās spēlēs Lilleham-
merā,  Norvēģijā Latvijas ko-
mandas sastāvā izcīnīja 18. vietu 
starp pasaules labākajiem ka-
maniņu braucējiem. 

Kopumā viņš 29 reizes ir star-
tējis Pasaules mēroga sacensībās, 
kurās augstākais sasniegums ir 
1. vieta komandu stafetē 1991. 
gadā Vācijā, Altenbergas trasē. 
Individuāli augstākais sasnie-
gums ir izcīnītā 3. vieta Pasaules 
kausa izcīņas posmā 1992. gadā  
Leikplesidā, ASV. Līdz Latvi-
jas neatkarības atgūšanai Agris 
Elerts 33 reizes ir startējis PSRS 
visaugstākā līmeņa sacensībās: 
čempionātos un kausa izcīņās, 
11 reizes kāpjot uz goda pjedes-
tāla. Augstākie sasniegumi bija 
PSRS kausa posmu uzvarētājs, 
PSRS Tautu spartakiādes uzva-

rētājs un PSRS vicečempions.
Agris Elerts bija Latvijas PSR 

jauniešu  čempions un četrkār-
tējs Latvijas PSR čempions starp 
pieaugušajiem. Pēc Latvijas  ne-
atkarības atgūšanas viņš 4 reizes 
bija izcīnījis Latvijas Republikas 
čempiona titulu un 9 reizes uz-
varējis Latvijas kausa izcīņās.

 Esot dienestā PSRS bruņota-
jos spēkos, viņš  pārstāvēja Igau-
nijas komandu, divas reizes izcī-
not Igaunijas čempiona titulu. 

Pēc Ziemas Olimpiskajām 
spēlēm 1994. gadā, viņš izmē-
ģināja savus spēkus bobslejā, 
braucot gan divvietīgajās, gan 
četrvietīgajās bobsleja kama-
nās, būdams pilots. Kamani-
ņu sportā iegūtā pieredze ļāva 
1995. gadā veiksmīgi izcīnīt 3. 
vietu Latvijas čempionātā, kas 
deva iespēju pārstāvēt Latvijas 
bobsleju Pasaules un Eiropas 
kausa sacensību posmos. Nozī-
mīgākais sasniegums - Vācijā, 
Kenigzes trasē izcīnītā 7. vieta 
bobsleja divnieku sacensībās.

Pilskalnietis Agris Elerts 
ir vienīgais sportists bijušajā 
Daugavpils rajonā (tagadējā 
Augšdaugavas novadā), kurš  
20. gadsimta 90. gados divas rei-
zes pārstāvējis Latviju Ziemas 
Olimpiskajās spēlēs.

Kāda bija Jūsu bērnība, sko-
las laiks?

Esmu vietējais – no Ilūkstes 
puses. Mani vecāki Anna un 
Alfrēds Elerti nākuši no  Pils-
kalnes un Šēderes puses. Mācī-
jos Ilūkstes 1. vidusskolā. Skolā 
sāku iet 1974. gadā. Biju traks  
puika, mācījos puslīdz labi. Sa-
nāca daudz sportot. Darīju jeb-
ko -  skrēju,  lēcu, metu, spēlēju 
hokeju, futbolu. Man patika visi 
sporta veidi, gan vasaras, gan 
ziemas. Tā bija savā ziņā cīņa 
uz kādiem saviem mērķiem - 
nemitīga sacensība.  Tu biji sa-
vādāks nekā citi. Visvairāk tas 
bija jūtams savā personīgajā iz-
augsmē.  Es sadzirdēju par XIII 
Ziemas Olimpiskajām spēlēm, 
kas notika Leikplesidā, ASV, 
un mani iespaidoja kamaniņu 
braucēja no Talsiem Vera Zo-
zuļa, kas toreiz startēja PSRS 
izlases sastāvā,  izcīnot olimpis-
ko zelta medaļa, kā arī kamani-
ņu braucēja no Cēsīm  Ingrīda 
Amantova, kas toreiz arī star-
tēja PSRS izlases sastāvā, izcī-
not olimpisko bronzas medaļu. 
Pirmo reizi uzzināju par kama-
niņu sportu pasaulē, daudziem 
nebija nojausmas, kas tas ir par 
sporta veidu.
interese par kamaniņu sportu

Kā nokļuvāt līdz “īstajām  
kamaniņām”? 

Uzzinot  pirmo reizi par ka-
maniņu sportu, daudz domāju. 
Toreiz man bija 13 gadi. Man 
nebija galīgi nojausmas par 
šo sporta veidu. Bet man taču 
pie mājas lieli kalni, vislielākie 
pasaulē un es pa tiem braukā-
ju ar ragavām ļoti bieži, bet tā 
braukšana ar kamaniņām, kā 
izrādījās vēlāk, ir daudz savā-
dāka un manus kalnus pie mā-
jām pārspēj daudz lielāki kalni. 
Kādā laikrakstā  ieraudzīju slu-
dinājumu, ka Murjāņu sporta 
skolā kamaniņu sporta klasē 
tiek uzņemti jauni audzēkņi, šī 
sporta veida aktīvisti, entuzi-
asti. Bez vecāku, bet ar māsas 
palīdzību kā varēdams, ar vil-

cienu un autobusu aizbraucu 
līdz Murjāņiem. Pēc 7. klases 
pabeigšanas pavasarī aizbraucu 
iestāties Murjāņu sporta skolā. 
Bija jāizpilda dažādi normatīvi. 
Murjāņu sporta skolā nepali-
ku nepamanīts. Tajā laikā dau-
dzas sporta biedrības “Darba 
rezerves”, “Vārpa”, “Daugava” 
sporta skolā noskatīja sev jaunos 
sportistus, kuriem varētu sniegt 
dažāda veida atbalstu. Biedrī-
bām bija fi nanšu resursi, varēja 
nodrošināt sportistiem materi-
ālo bāzi treniņiem. Biedrības to 
varēja atļauties, jo tika saņemts 
liels atbalsts no Padomju Savie-
nības dažādām sporta iestādēm. 
Biedrība “Darba rezerves”, kas 
bija ļoti spēcīga starp daudzām 
citām biedrībām, uzrunāja mani 
vasarā,  pirms vēl nebiju rudenī 
sācis mācīties Murjāņu sporta 
skolā. 

Es devos uz nometnēm Rīgā 
un Cēsīs, kopā trenējos ar citiem 
biedrībā uzņemtajiem jaunajiem 
sportistiem.  Murjāņu sporta 
skolā neuzsāku mācīties, jo bied-
rība paņēma mani  savā paspār-
nē. Atgriezos Ilūkstē pabeigt 
8. klasi un visu mācību gadu 
braukāju uz vasaras un ziemas 
nometnēm. Tālāk manas mācī-
bu un sporta gaitas turpinājās 
Rīgā. Biedrība “Darba rezerves” 
bija profesionālo skolu sistēmā. 
Pēc 8. klases es sāku mācīties Rī-
gas profesionāli tehniskajā skolā 
par auto remontatslēdznieku 
un paralēli caur  biedrību sāku 
piedalīties treniņnometnēs jau 
ar profesionālajiem jaunajiem 
sportistiem, kurus arī atbalstīja 
šī biedrība. Es kļuvu viens no  
viņiem. Esot šajā mācību sistē-
mā, es varēju gan mācīties, gan 
sportot. Es biju nokļuvis starp 
augsta līmeņa jaunajiem spor-
tistiem. 

Kas bija vissmagākais to-
reiz, nokļūstot citā vidē un 
dzīvojot citā ritmā, nekā bija 
ierasts pirms tam?

Pats  smagākais bija 14 gados 
aizbraukt no mājām, atstāt visu, 
kas ir tuvs, pazīstams. Tā sajūta 
nepameta daudzus garus ga-
dus. 

Kādas bija sajūtas, pirmo 
reizi uzkāpjot uz kamaniņām?

Manas domas mainījās par 
to, ka pie manām mājām gan 
nav vislielākie kalni, kuros uz-
kāpjot, pārredzama visa ap-
kārtne līdz horizontam.  Kad 
treniņnometnes laikā aizbraucu 
uz Murjāņu trasi, ieraudzīju, ka 
tā nav sniega, bet ledus trase, 
un tas stāvums un ātrums man 
gandrīz lika griezties atpakaļ un 
braukt mājās, bet tomēr es nebi-
ju radis padoties, es paliku. 

Kas sportistiem gādāja ka-
maniņas? Katram bija savas 
individuālas kamaniņas?  

Šī sporta veida  tehniskā bāze 
nebija industrializēta un izvēr-
sta plašā mērogā. Kamaniņas 
Padomju Savienībā tika ražo-
tas uz vietas. Tās  sportistiem 
piegādāja ar biedrību starpnie-
cību. Kamaniņas tika būvētas  
individuāli katram kamaniņu 
braucējam. Kad aizbraucām uz 
sacensībām uz Rietumiem, tad 
mūsu kamanas varēja pielīdzi-
nāt “žigulim”, tur visi brauca 
ar “mersedesiem”. Līdz ar to 
toreiz tie rezultāti nesanāca tik 
labi kā vēlētos, jo pievīla tehni-
ka. Tagad palīdzu kamaniņu 
sagatavošanā Latvijas koman-
dai pirms došanās februārī uz 
Ziemas Olimpiskajām spēlēm 
Pekinā.

Ceļš līdz pirmajām Ziemas 
olimpiskajām spēlēm

Pirmās sacensības sākās jau 
treniņnometnēs, kad bija  jāap-
gūst ziemas trases. Vēlāk sacen-
sības notika starp sporta biedrī-
bām, kas aizveda līdz Latvijas 
PSR mēroga sacensībām, kurās 
bija iespēja sevi pierādīt, lai no-
kļūtu PSRS augsta līmeņa sa-
censībās, kā arī startēt ārzemēs, 
pārstāvot PSRS izlasi. 

Agris Elerts Pilskalnē 2021. gadā
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Ceļš līdz Ziemas Olimpiskajām 
spēlēm ilga no 1981. gada līdz 
1992. gadam.

Pastāstiet par pasaules apce-
ļošana – caur treniņiem un sa-
censībām!

Īpaši ceļojumi bija pa Padom-
ju Savienību, apgūstot daudzas 
trases, pie reizes redzot daudz 
skaistu vietu plašajā Krievi-
jā. Trases, kurās trenējos, bija 
Sankt-Pēterburgā, Maskavā, 
Urālos, Sibīrijā - Bratskā pie 
Baikāla ezera, Krasnojarskā. Uz 
Sibīriju braucām parasti vismaz 
30 cilvēki. Padomju Savienību 
izbraukāju ļoti daudz. Ceļoša-
na mums bija pārnestā nozīmē 
– tas bija smags darbs. Bijām 
daudzi, kas trenējāmies trasēs 
PSRS robežās, bet tikai ļoti ma-
zai daļai, ieskaitot mani, sanāca 
nonākt Rietumos. Nācās arī die-
nēt Padomju Savienības armijā. 
Nodienēju Igaunijā, braukājot 
uz dažādām sacensībām, pār-
stāvot Igaunijas PSR, kļuvu par 
daudzkārtēju  Igaunijas  čem-
pionu. 1987. gadā atgriežoties 
no armijas, es pārgāju uz Lat-
vijas PSR kamaniņu braucēju 
komandu. Man bija 20 gadi, kad 
1988. gadā man  izdevās iekļūt 
PSRS izlasē. Kamaniņu vieni-
niekos parasti Padomju Savienī-
bu pārstāvēja četri cilvēki. PSRS 
izlases struktūra  bija tā, kas de-
va iespēju sportistam tikt tālāk 
savā karjerā, nodrošināja dalību 
sacensībās starptautiskajā telpā. 
Esot profesionālam sportistam, 
ne par ko nevajadzēja satrauk-
ties, viss bija nodrošināts. Tas bi-
ja liels jaunums tikt  ārpus PSRS 
robežām uz dažādu pasaules 
kausu sacensībām ārzemēs.  

Pirmā valsts, uz kurieni aiz-
braucu, bija Austrumvācija. 
Toreiz gan  Rietumvācija  (Vin-
terberga, Kenigze), gan Aus-
trumvācija (Altenberga, Ober-
hofa) bija slavenas ar savu labo 
kvalitāti. 

Vai treniņu un sacensību 
laikā nācās daudz krist?

Jā, kamaniņās  kritienu bija 
daudz. Tiku sveikā tikai ar sa-
situmiem vai brūcēm, kas bija 
izdziedētas dažu dienu laikā. 
Manā laikā pieredzēju divu ko-
mandas biedru  bojā eju. 

Kāds ir trases garums un cik 
tiek patērēts laika vienā brau-
cienā?

Parasti no viena kilomet-
ra līdz pusotram kilometram. 
Brauciens ilgst maksimums vie-
nu minūti, bet parasti tas ir zem 
minūtes.

Kādas ir labākās piedzīvotās 
trases?

Atceroties Sibīrijas un Urālu 
nelīdzenās, smagās trases – mēs 
bijām “izgājuši to skolu”.  Ei-
ropas trases vienmēr ir bijušas 

labā līmenī – kvalitatīvas, ātras, 
gludas. Mana mīļākā trase ir 
ASV – Leikplesidā. Braucot tur 
pasaules kausā ieguvu 3. vietu, 
trase bija līdzīga Sibīrijas trasēm. 
Sacensībās esmu braucis ASV, 
Kanādā, Eiropā – Vācijā, Austri-
jā, Itālijā, Francijā, Zviedrijā.

Kurš ir tas brīdis braucienā, 
kad ir ļoti jāiespringst?

Tāda brīža nav, tikai brauc, 
uzņemot ātrumu līdz 150 km 
stundā. Minūtes laikā ir jāiz-
brauc 15 – 16 virāžas, kurām 
katrai ir sava trajektorija, ceļš, 
tās nevar “noķert domājot”, tur 
strādā automātika. Ja gribi no-
braukt ātri – jābrauc atbrīvoti, 
nepielietojot lielu spēku, ķerot 
katru sekundes tūkstošdaļu.

Vai pirms galvenajiem sa-
censību braucieniem ir iespēja 
vairāk izzināt trasi?

Pārsvarā tika organizētas tre-
niņnometnes, kurās tad kārtīgi 
varēja izzināt trasi. Bet ja tādas 
nebija kādās trasēs, tad pirms 
sacensībām ir 4-5 treniņbraucie-
ni, lai iepazītu trasi. Tajos brau-
cienos  ir jāsaprot kas un kā un 
kur sagaida. Kā vari pielāgoties, 
tā arī nobrauci.

Kas ir svarīgākais sportis-
tam, uzkāpjot  uz kamaniņām 
un laižoties pa trasi?

Ātrums un lielā centrbēdze,  
tie spiedieni, kas ir jāiztur, tie 
pielīdzināmi lidojumam kosmo-
sā. Tev jābūt vienkārši stipram, 
bet tanī pat laikā tev jābūt atbrī-
votam, ar spēju sajust, saprast, 
amortizēt, braukt šo ceļu. Tikai 
brīvi var nobraukt ātri. Tajā 
brīdī esi tikai tu, kamanas, tava 
varēšana. Sacensībās ir doti divi 
braucieni, Olimpiskajās spēlēs 
četri braucieni. 

Kādi momenti no braucie-
niem uz Rietumiem!

Braucieni uz kādām sacen-
sībām ārpus PSRS robežām il-
ga nedēļu, divas, viss tika  ļoti 
stingri pieskatīts. Bija gadījumi, 
kad notika bēgšana, manā laikā 
vairāki sportisti palika ārzemēs. 
Līdzbraucēji izveda  arī attiecī-

gas “mācību stundas”. Tuvojo-
ties sacensībām, tika noskaitīts 
“Jūs trīs tagad pārstāvat mūsu 
lielo valsti – Padomju Savie-
nību, aiz jūsu mugurām ir 293 
miljonu cilvēku, un jums jāiz-
dara viss  pēc iespējas labāk, 
lai mūsu valsts būtu pārstāvēta 
godam kā citās nozarēs, tā arī 
šeit. Jāatdod visi spēki!” Taisnī-
ba zināmā mērā bija, ka tiešām 
mēs pārstāvējām pa īstam, esot 
trim sportistiem starptautiskās 
sacensībās no PSRS milzīgās ze-
mes. Mēs gājām, darījām, un es 
neteikšu, ka slikti jutos.

Pēc PSRS sabrukuma
Sabrūkot Padomju Savienībai 

un Latvijai iegūstot neatkarību, 
tai pavērās lielākas  iespējas 
pilntiesīgi piedalīties starptau-
tiska mēroga sacensībās. Latvi-
jas Olimpiskā komiteja atguva 
savu statusu. Nebija jābrauc 
vairs uz Sibīriju, lai izcīnītu ie-
spēju doties uz starptautisko 
vidi mēroties spēkiem, mēs 
kā neatkarīgas Latvijas  valsts 
pārstāvji varējām pieteikt sevi 
starptautiskajām sacensībām. 
Vienīgā problēma bija nepie-
tiekamās fi nanses. Mēs pali-
kām “pastalās”. Tomēr Latvi-
jas  sportistiem  pavērās daudz 
vairāk iespēju. Visvarīgākais 
vienmēr bija  doties uz sacensī-
bām -no rezultāta līdz jaunam 
rezultātam. Esot Latvijas izlasē, 
tika  nodrošināti ceļa izdevumi 
uz sacensībām, nodrošināja ar 
pārtiku un dzīves apstākļiem. 
Piedaloties sacensībās, starp 
Latvijas sportistiem valdīja brīv-
prātības princips. 

Vai bija kāds atbalsts no to-
reizējā Daugavpils rajona?

90. gadu sākumā man  snie-
dza atbalstu Daugavpils rajona 
padome un apvienības “Sports”,   
nodrošinot darba vietu  kā spor-
ta instruktoram, kā arī atbalstot 
fi nansiāli, lai es iegādātos sev 
kamanas.

Ziemas olimpiskās spēles
1992. gadā  XVI Ziemas Olim-

piskajās spēlēs Francijā, Albēr-
vilā Agris Elerts izgāja uz savu 
pirmo Olimpisko startu. 

Man tas bija liels gods pārstā-
vēt Latviju olimpiādē pēc Lat-
vijas  neatkarības atjaunošanas. 
Latvija olimpiādēs nebija pieda-
lījusies daudzus gadu desmitus. 
Tas man bija tāds tāls sapnis, 
un nu es stāvēju Olimpiskajā 
stadionā. Es biju  starp visiem 
pasaules labākajiem sportis-
tiem, nākot no mazās Ilūkstes.  
Es  cīnījos kā toreiz - savā sētā, 
pagastā, Ilūkstē,  rajonā, Latvijā, 
PSRS un pasaulē – par Latviju! 
Par toreizējiem  startiem šodien 
ir cits skatījums. Tika sasniegta  
13. vieta. Ar tā laika tehniskajām 
iespējām tas bija labs veikums. 

Līdz nākošajām Ziemas Olim-
piskām spēlēm  turpināju cīnī-
ties, braukājot uz sacensībām, 
lai atkal kvalifi cētos nākama-
jām XVII Olimpiskajām spēlēm 
Norvēģijā Lilihammerā. Braucu 
ar savām kamanām, kuras biju 
pilnveidojis. Pasaule ar kama-
niņu tehniskajiem  pilnveidoju-
miem bija strauji tikusi uz priek-
šu. Toreiz iekļuvu tikai 18. vietā. 
Tagad, piedaloties kamaniņu 
būvē, saprotu - kāpēc latvieši 
tik labi startē pasaulē. Latvija ir 
augstā līmenī attīstījusi kamani-
ņu būvniecību.

Kā nonācāt līdz bobslejam?
Jau 1994. gadā es pamazām 

sāku virzīties nost no kamaniņu 
braukšanas. Azarts mazinājās 
un arī cerības noplaka. Dzīvē 
sāka parādīties citas prioritātes. 
Bet tomēr miera nebija, man 
pavērās bobslejs. Uzreiz tiku 
Latvijas bobsleja komandā. Tiku 
Latvijas čempionātā - pirmais 
bija Sandis Prūsis, otrais Ro-
džers Lodziņš, trešais es. Pirma-
jā sezonā es jau tiku uz pasaules 
sacensībām. Visu laiku biju pi-
lots. Rezultāti nebija tie labākie, 
trūka tehnikas jauninājumu. 

1996. gadā sākās banku krīze. 
Nevarēju vairs atļauties nodar-
boties ar sportu. 1997. gadā sāku 
strādāt par mežsargu, visus šos 
gadus paralēli turpinot piedalī-
ties  dažādās sacensībās Latvi-
jas mērogā. Aizvien turpināju 
vinnēt. Tomēr uz 1998. gada 
Ziemas Olimpiskajām spēlēm 
Japānā, Nagano Latvijas kama-
niņu braucēju rindās izlasē ma-
ni nepaņēma. Sapratu, ka nu ir 
viss, jāliek punkts – mans laiks 
kamaniņu sportā bija beidzies.

Kā redzējāt tālāko virzību, 
vai  kamaniņu sports saista aiz-
vien?

Pavadītie 18 gadi kamaniņu 
sportā  bija smagākais  darbs, 
kādu vien cilvēks var iedomā-
ties. Ja nav tādas naudas, ko var 
samaksāt par to darbu, ko ie-
gulda sportisti.  Lielais sports ir 
nežēlīgi smags darbs. Tur jābūt 
trakam, lai to darītu.

Vai ir bijusi doma savas 
abas meitas un dēlu pievērst 
kamaniņu sportam?

Kamanas nāk tad, kad esi 
sevi pierādījis vispārējā sagata-
votībā dažādos  sporta veidos 
kopumā. Meitas Agne un Asnā-
te labi sportoja gan Ilūkstē, gan 
apkārtnē, Asnāte pat bija Latvi-
jas izlasē skriešanas disciplīnā. 
Uz lielo sportu nevar tā bīdīt, ja 
pašam  ir iekšā vēlme, tad pats 
aiziesi uz to. Bērniem nebija tik 
daudz tās dzirksts, lai cīnītos 
tālāk. Arī dēls Kārlis vienmēr 
ir bijis sportisks, bet diemžēl arī 
viņam pietrūka cīņas spara, lai 
sasniegtu augstus rezultātus. 

Arī sieva Dita ir sportiska. Kopā 
visi bieži pārstāvējām mūsu no-
vadu un izcīnījām pirmās vietas 
Latvijas ģimeņu sacensībās.

Ar ko šodien saista kamani-
ņu sports un kamanas?

Izgāju ceļu par kamaniņu bū-
vi. Mani uzaicināja piepalīdzēt 
vienīgais Ziemas Olimpisko 
spēļu medaļnieks Latvijā tieši  
kamaniņu sporta vieniniekos, 
(Turīnā 2006. gadā iegūta bron-
zas medaļa  un Sočos 2014. ga-
dā iegūta bronzas medaļa), ta-
gadējais treneris un mehāniķis 
-  Mārtiņš Rubenis, sagatavo-
jām kamaniņas sportistiem uz 
Ziemas Olimpiskajām  spēlēm 
Pekinā. Braukšana ar kamanām 
ir kā dziesma, ja pašā sākumā  
pirmās notis tiek salaistas grei-
zi, tālāk vari nedziedāt! Ja trases 
augšā nobrauc greizi, tad tālāk 
nekas labs nebūs, rezultāts ne-
piedod nevienu kļūdu – ir vie-
nisprātis abi kamaniņu braucēji.  
Es tagad vēlos dzīvot citu, mie-
rīgāku dzīvi. Šodien, pateicoties 
Mārtiņa Rubeņa atbalstam un 
neatlaidībai, lielajam darbam, 
gan būvējot kamanas, gan tre-
nējot jaunos Latvijas kamaniņu 
braucējus, sportisti sasniedz la-
bus, augstus  rezultātus pasaulē. 

Kāds ir ieteikums vēlējums 
tiem jaunajiem cilvēkiem, kas 
ir nolēmuši  veltīt savu dzīvi 
lielajam sportam, varbūt arī 
kamaniņu braukšanas discip-
līnai?

Ir  jākustas, ja gribi būt spor-
tisks – celies, ej un dari! Sportā 
ir jābūt dzinulim, kas liek cī-
nīties, gribai būt  labākam un 
stiprākam. Jābūt nepārtrauktā 
kustībā, jāatrod interese. Lielais 
sports tagad nav viegls, bet  tas 
ir sasniedzams.

Ar ko nodarbojaties tagad 
un kāds ir Jūsu vaļasprieks?

Turpinu strādāt mežsaimnie-
cības jomā. Piesaistot Eiropas at-
balsta projektu līdzekļus, orga-
nizēju meža darbus,  stādot un 
kopjot mežus. Joprojām patīk 
cīņa. Kāpšana kalnos (Kazbeks 
5030 m), ceļošana, īsi un gari 
pārgājieni (Korsika 230 km), kal-
nu slēpošana un braucieni ar ve-
losipēdu (Ilūkste-Rīga 200 km).

Nobeigumā vēlos aicināt vi-
sus no 6. februāra līdz 20. febru-
ārim sekot līdzi, skatīties, turēt 
īkšķus  par mūsu sportistiem, 
kas startēs XXIV 2022. gada Zie-
mas Olimpiskajās spēlēs Pekinā, 
Ķīnā!

Teksts: Aija Piļka,
Augšdaugavas novada

Ilūkstes  pilsētas 
administrācijas

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Foto no Agra Elerta personīgā 
albuma.

Kamaniņu braucējs Agris Elerts 
uz starta 20. gadsimta 90. gadu 
sākumā
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AtCERES PASĀKUMS iLŪKStē - “BARiKĀDēM – 31” 
1991. gada janvāra barikāžu 

notikumi ir viens no Latvijas ne-
atkarības atgūšanas simboliem.

Barikādes ir izcils starptau-
tiskas nozīmes nevardarbīgas 
pretošanās piemērs. 1991. gada 
janvārī pēc Latvijas Republi-
kas valdības un Latvijas Tautas 
frontes aicinājuma Rīgā ap vals-
tiski svarīgiem objektiem opera-
tīvi tika izveidotas barikādes, ko 
apsargāja neapbruņoti civilie-
dzīvotāji. Barikāžu izveidošanā 
iesaistījās iedzīvotāji no visas 
Latvijas, no lauku reģioniem 
ieradās ar smago lauksaimnie-
cības, mežizstrādes u.c. tehniku. 
Tika organizētas dalībnieku de-
žūras un, ja nepieciešams, no-
drošināta regulāra dalībnieku 
nomaiņa. Brīvprātīgie piegādāja 
pārtiku, bija sagatavoti medi-
cīniskās palīdzības sniegšanas 
punkti, kuros dežurēja mediķi. 
Barikādēs piedalījušies aptuve-
ni 40 – 50 tūkstoši cilvēku, dažā-
dos mītiņos – vairāki simti tūk-
stošu iedzīvotāju. Katrā objektā 
barikādes tika veidotas, vado-
ties pēc reālās situācijas. Janvā-
ra barikāžu rezultātā plašā sa-
biedrības iesaiste novērsa tobrīd
visnopietnāko mēģinājumu 
gāzt likumīgi ievēlētās un ap-
stiprinātās Latvijas Republikas 
varas struktūras. Sava nozīme 
bija arī starptautiskās sabied-
rības reakcijai. Barikāžu noti-
kumi skaidri parādīja, ka PSRS 
negrasījās atzīt Baltijas valstu 
neatkarību un bija gatava cīņā 
par kontroles saglabāšanu Bal-
tijā izmantot arī vardarbīgas 
metodes. Visiem kopā izdevās 
nosargāt 1990. gadā atjaunotās 
Latvijas Republikas  neatkarību!

Atceroties 1991. gada janvāra 
barikāžu notikumus, pieminot 
tos, kas atdeva savas dzīvības 
par Latvijas Republikas neat-
karības saglabāšanu 1991. gada 
janvāra dienās Rīgā,  30. janvāra 

pēcpusdienā Ilūkstes Kultūras 
un mākslas centrā uz pasāku-
mu “Barikādēm – 31” pulcējās 
novada bijušie barikāžu da-
lībnieki. To vidū bija ilūkstieši 
-  Rolands Surgovts, Viktors 
Baginskis, Heinrihs Liepa, 
dvietieši - Jānis Dilāns, Edgars 
Kriškijānis, Jānis Žvirblis, kā arī 
barikāžu dalībnieku atbalstītāji. 
Pasākumā klātesošie noskatījās 
režisora Mārtiņa Eihes iestudēto 
izrādi “Barikādes docx” Rēzek-
nes teātra “Joriks” izpildījumā. 
Izrāde aizkustināja ar izteiksmī-
go stāstu, atraktīvo aktieru spēli, 
skanīgo muzikālo izpildījumu 
un spilgtu, uzrunājošu gaismu 
noformējumu. Pēc izrādes, sil-
doties pie ugunskuriem Ilūkstes 
upes krastā, baudot gardu zāļu 
tēju ar pīrādziņiem, barikāžu 
dalībnieki dalījās savās atmiņās 
par pieredzēto Rīgā 1991. gada 
janvārī.

Barikāžu dalībnieks Rolands 
Surgovts uzsvēra, ka toreiz 
braukuši savu uzskatu dēļ, 
par savu valsti un zemi: “Kurš 
mazāk dienu, kurš vairāk, es 
nedēļu nodzīvoju Zaķusalā ar 
vienu īsu atbraukšanu mājās. 
Bija gan jautri, gan skumji, visi 

bijām draudzīgi, mainījās ar 
drēbēm, ēdienu, tēju, cigaretēm, 
līdzi bija arī muzikanti, varējām 
uzjautrināties. Bija arī satrauku-
ma brīži. Kad nāca paziņojums, 
ka no dzelzceļa tilta puses nāk 
“Omon” vienības, cilvēki cēlās, 
gāja ar plikām rokām, nezināda-
mi, kas notiks tālāk. Paldies Die-
vam, nekas nenotika. Viss bija 
labi noorganizēts, pēc trauk-
smes un komandas cilvēki stājās 
ķēdēs, vairākās rindās, sadodo-
ties rokās. Televīzijas centra ēkā 
cilvēki maksimāli bloķēja gaite-
ņus, durvis, lai neviens netiktu 
iekšā. Labi, ka viss ir beidzies 
labi, bez lielas asinsizliešanas, 
Dievs dod, lai tas viss mums ne-
būtu vēlreiz jāpiedzīvo. Ja toreiz 
sāktos cilvēku masu apšaušana, 
tā būtu liela asinsizliešana, cil-
vēki tik viegli nepadotos,” atce-
rējās barikāžu dalībnieks, novē-
lot visiem izturību, veselību un 
visu to labāko dzīvē.

Pasākumu organizēja un at-
balstīja Ilūkstes pilsētas admi-
nistrācija.

Teksts, foto: Aija Piļka

1991. gada barikāžu dalībnieki (no kreisās puses)Rolands Surgovts, 
Edgars Kriškijānis, Jānis Dilāns, Viktors Baginskis, Heinrihs Liepa, 
Jānis Žvirblis

FEBRUĀRĪ PoLiGonĀ “MEŽA MACKEViČi” 
notiKS ZEMESSARGU 

PAMAtAPMĀCĪBAS noMEtnE Un 
KARAVĪRA GLĀBēJA KURSS

No 6. līdz 27. februārim 
militārajā poligonā “Meža 
Mackeviči” Augšdauga-
vas novada Vaboles pa-
gastā notiks Zemessardzes 
3. Latgales brigādes štāba 
organizētā jauno zemessar-
gu militārās pamatapmācī-
bas nometne. Savukārt, no 
7. februāra līdz 4. martam 
poligonā “Meža Mackeviči” 
tiks organizēts karavīra-glā-
bēja apmācības kurss. 

Karavīra-glābēja  apmā-
cība Zemessardzes 3. Latga-
les brigādē tika uzsākta pa-
gājušajā gadā. Līdz tam šo 
specialitāti varēja apgūt ti-
kai Nacionālo bruņoto spē-
ku Kājnieku skolā Alūksnē. 
Apmācību procesā zemes-
sargi apgūst daudzas glā-
bējam būtiskas prasmes: 
palīdzības sniegšana bezsa-
maņā esoša cilvēka dzīvībai 
un dzīvībai svarīgo funkciju 
nodrošināšana, traumu gu-
vuša cietušā primārā novēr-
tēšana un palīdzības snieg-
šana, cietušo šķirošanas un 
evakuācijas taktika, rīcība 
stresa reakciju gadījumos, 
psiholoģiskā palīdzība u.. 

Visas apmācības militā-
rajā poligonā “Meža Mac-
keviči” tiek nodrošinātas at-
bilstoši Covid-19 izplatības 
ierobežošanai noteiktām 
prasībām.

Zemessardzes 3. Latga-
les brigādes atbildības te-
ritorijā ietilpst visa Latgale 
(izņemot Balvu novadu) un 
Sēlija

iedzīvotāju ievērībai!
 Februārī Zemessardzes 

apmācību laikā militārajā 
poligonā “Meža Mackevi-
či” Augšdaugavas novada 
teritorijā plānota īslaicīga 
militārās tehnikas un per-
sonāla pārvietošanās. Po-
ligonā tiks lietota mācību 
munīcija un kaujas imitāci-
jas līdzekļi – būs dzirdams 
šāvienu troksnis un vietām 
redzami dūmi. Atgādinām, 
ka mācību munīcija tikai 
rada troksni, bet nekādi ne-
apdraud cilvēku veselību 
vai dzīvību.

Fotogrāfi jas no Zemes-
sardzes 3. Latgales brigādes 
arhīva 

Informāciju sagatavoja

Ērika Bondarenko,
Zemessardzes 3. Latgales 

brigādes štāba
sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: Erika.Bondarenko@
mil.lv 

Tālr. 26192444

PAZiŅoJUMS
PAR SiLtUMAPGĀDES tARiFA iLŪKStES PiLSētAi iZMAiŅĀM 

no 2022. GADA 1. MARtA
SIA “EcoHeatPro” informē, 

ka ar Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijas pa-
domes 2022.  gada 27. janvāra 
lēmumu Nr.22 “Par sabied-
rības ar ierobežotu atbildību 
“EcoHeatPro” siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tari-
fi em Ilūkstē, Augšdaugavas 
novadā” tika apstiprināts sil-
tumenerģijas gala tarifs 56,74 
EUR/MWh (bez pievienotās 
vērtības nodokļa), kas būs spē-
kā no 2022. gada 1. marta līdz 
2022. gada 30. aprīlim, kā arī 
tika apstiprināts siltumenerģi-
jas gala tarifs 57,11 EUR/MWh 

(bez pievienotās vērtības no-
dokļa), kas būs spēkā no 2022. 
gada 1. maija. 

SIA “EcoHeatPro” tika  pie-
šķirta atļauja pašai noteikt sil-
tumenerģijas apgādes pakal-
pojumu tarifus Ilūkstē šķeldas 
cenas izmaiņu gadījumā.

Pilns Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijas 
padomes lēmuma teksts pub-
licēts ofi ciālajā izdevumā “Lat-
vijas Vēstnesis”, 28.01.2022., 
Nr. 20 (https://www.vestne-
sis.lv/op/2022/20.9).

Šobrīd vēl spēkā esošais 
tarifs 46,96 EUR/MWh (bez 

pievienotās vērtības nodok-
ļa) nebija mainījies kopš 2012. 
gada 1. oktobra, taču gandrīz 
10 gadu laikā infl ācijas ietek-
mē izmaksas ir jūtami pieau-
gušas. Īpaši krass izmaksu 
pieaugums ir noticis tieši pē-
dējā gada laikā dēļ darbaspē-
ka izmaksu, energoresursu 
(elektroenerģija, kurināmais) 
izmaksu un citu izmaksu pie-
auguma.

SIA “EcoHeatPro”

KonKURSA “MAnA ZEME SKAiStĀ” 
REZULtĀti

Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
skolēni katru gadu piedalās fo-
tokonkursā “Mana zeme skais-
tā”, kura mērķis ir  stiprināt 
Latvijas skolu jaunatnē piede-
rības sajūtu un mīlestību pret 
savu zemi.

Skolas ēkas gaiteņus jau rotā 
foto gleznas, kurās mūsu tēvu 
zemes skaistumu ir iemūžinā-
juši skolēni.

Šogad konkursā piedalījās 
45 Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
skolēni. 18 skolēni ir konkursa 
uzvarētāji, un viņu darbi tiks 
ierāmēti skaistās kanvas glez-
nās.

Uzvarētāji: Timurs Gorju-
novs un  Markuss Balodis (1.s), 
Loreta Lapa (2.b), Arina Mihai-
lova, Loreta Lapeško, Pāvels 
Macijevskis, Nellija Kupčjune 
un Elīza Gaļuka (3.b), Katrīna 
Beinaroviča (4.a), Samanta Ko-
kina (5.a), Laura Smagare (5.b), 
Jana Besprozvannaja (5.b), Kate 
Seile (7.a), Samanta Dzene (8.a), 
Raivis Purvinskis un Marks 

Orss-Orlovskis (8.c), Dana Vi-
viāna Cirse (11.a) un Gabriela 
Hukere (12.a).

Skolas administrācija izsaka 
pateicību klašu audzinātājiem, 
kas motivēja savus audzēkņus 
piedalīties konkursā.

Andželika Pabērza 

Markusa Baloža fotogrāfi ja
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 PASniEGtAS PAtEiCĪBAS 2021. GADA AKtĪVAJiEM JAUniEŠiEM
Aizvadītais gads, kurā dzī-

vojām noteiktos pandēmijas 
radītos ierobežojumos, ievie-
sa jauninājumus arī jaunatnes 
jomā. Neskatoties ne uz ko, tur-
pinājās darbs ar jaunatni nova-
dā un pagastos – tika organizēti 
pasākumi, intelektuālās spēles, 
sportiskas aktivitātes, viktorī-
nas, apmācības, nometnes, tika 
īstenots brīvprātīgais darbs, ie-
spēju robežās jauniešiem tika 
ļauts pulcēties. Jau otro gadu 
izpaliek Jaunatnes gada nos-
lēguma pasākums, tomēr tika 
nolemts pasniegt pateicības un 
nelielas dāvanas aktīvākajiem 
jauniešiem Augšdaugavas no-
vadā.

Anastasija trofi mova (Nau-
jenes pagasts) no Lociku ciema 
ir iesaistījusies Naujenes pa-
gasta aktivitātēs un piedalījās 
veidotajos konkursos. Izrādīja 
interesi kā brīvprātīgais dar-
binieks nometnē “Gliemezis”. 
Iniciators citām meitenēm pie-
dalīties un iesaistīties aktivi-
tātēs. Pēc iespējas iesaistās pa-
gasta aktivitātēs un mudina to 
darīt arī citiem.

Andrejs Rucko (Kalkūnes 
pagasts) ir viens no aktīvāka-
jiem jauniešiem Kalkūnes pa-
gastā. Viņš ir sevi pierādījis ne 
tikai kā aktīvs jaunietis, bet arī 
kā brīvprātīgais. Andrejs pērn 
ir  palīdzējis organizēt un īste-
not dažāda veida pasākumus 
un aktivitātes citiem jauniešiem 
un pagasta iedzīvotājiem. Jau 
trešo gadu jaunietis aktīvi ie-
saistās Augšdaugavas novada 
domes projektu konkursā jau-
natnei “Uzlabosim savu ikdie-
nu!” un gūst fi nansējumu savu 
projektu realizācijai. Šogad 
Kalkūnes pagastā tika realizēts 
Andreja trešais projekts jaunie-
šiem “Attīstām un attīstāmies”, 
kura ietvaros jaunieši izgata-
voja lielformāta spēles, zīmē-
šanas dēļus, kā arī speciālus 
skapīšus spēļu uzglabāšanai. 
Andrejs Rucko ir ļoti aktīvs un 
izpalīdzīgs cilvēks, kurš cenšas 
uzlabot savu un citu jauniešu 
ikdienu, un palīdzēt tiem, kam 
ir nepieciešama kāda veida pa-
līdzība.

Jeļena Maslova (Kalkū-
nes pagasts) vienmēr iesais-
tās Kalkūnes pagasta, novada 
jauniešu pasākumos un sava 
pagasta sabiedriskajā dzīvē. 
Jauniete jau vairāku gadu ga-
rumā ir brīvprātīgā Kalkūnes 
pagastā, un ar katru gadu vi-

ņas vēlme palīdzēt apkārtējiem 
kļūst vien stiprāka. Pērn viņa 
ir iesaistījusies dažāda veida 
pasākumos kā brīvprātīgā. Lie-
lākie un nozīmīgākie no tiem 
bija Andreja projekts “Attīstām 
un attīstāmies” realizācija un 
īstenošana. Viņa bija brīvprā-
tīgā bērnu nometnē “Rande-
nes vasara” Jāņa Raiņa mājā 
Berķenelē. Palīdzēja īstenot un 
sagatavot Kvesta spēli “Citāda 
Masļenica 2021” Kalkūnes pa-
gastā. Jauniete ir ļoti aktīva un 
izpalīdzīga, uz viņu vienmēr 
var paļauties un uzticēt dažāda 
veida pienākumus, ar kuriem 
viņa vienmēr tiks galā.

Karīna Zolnerčika (Līksnas 
pagasts) ir vienmēr pozitīva un 
atsaucīga, aktīvi iesaistās pa-
gasta organizētajās aktivitātēs. 
Jauniete uzticētos pienākumus 
veic ar lielu atbildības sajūtu. 
Labprāt dalās ar savām idejām, 
viedokli. Pērn jauniete ir iesais-
tījusies Lieldienu dekorāciju iz-
veidē, video fi lmēšanas Kalkū-
nes jauniešu fl ešmobā, Līgo 
darbnīcas organizēšanā, Bērnī-
bas un pilngadnieku pasākuma 
vadīšanā, kultūras mantojuma 
dienu pasākuma “Stacijai 100”  
organizēšanā, Līksnas pagasta 
jauniešu izstādes “Mana Līks-
na – mana Latvija” izveidē, 
Adventa un Ziemassvētku de-
korāciju izveidē.

Mārīte Vavilova (Višķu 
pagasts) ir pašaizliedzīga ap-
zinīga un centīga jauniete, kas 
aktīvi iesaistās jauniešu cen-
tra darbā. Jauniete 2021. gadā 
ir sniegusi lielu ieguldījumu 

tīt viņu par aktīvāko jaunieti 
2021.gadā.

Agnese Ščaja-Zubrova 
(Skrudalienas pagasts) ir ļoti 
radoša, atraktīva un pozitīva 
personība, kurai piemīt spē-
ja pārliecināt un iedrošināt, 
viņa ir ļoti atsaucīga un zināt-
kāra. Agnese mācās Daugav-
pils Valsts ģimnāzijā, pašlaik 
lielākoties dzīvo Daugavpilī, 
bet jebkurā brīdī var pie viņas 
vērsties. Viņa ir kā iedvesmas 
avots gan pagasta jaunatnes 
darbiniekam, gan jauniešiem. 
Laikā, kad visi pasākumi un 
mācības notika attālināti, Ag-
nese nezaudēja interesi, centās 
visur paspēt. Viņa piedalījās 
Augšdaugavas novada inte-
lektuālajā spēlē, jauniešu ap-
mācībās “Atvērt citas durvis”, 
jauniešu nometnes dalībniece 
solidaritātes projektā “Runāt 
un saklausīt”, aktīva dalībniece 
jauniešu līderu tiešsaistes foru-
mā “KĀPNES”, aktīva dalīb-
niece projektā “SOUL RELAX 
AND ART”, kurš bija realizēts 
Skrudalienas pagastā Jeļenas 
Andrules bakalaura darba ie-
tvaros. Agnese ir ļoti labsirdīga 
un mīl dzīvniekus, tāpēc viņa 
ir brīvprātīgā Daugavpils dzīv-
nieku patversmē, organizē tur 
labdarības akcijas, pamudina 
citus jauniešus pievienoties un 
palīdzēt dzīvniekiem. Kā brīv-
prātīgā piedalās jauniešu orga-
nizācijas “Apelsīns” organizē-
tajos pasākumos.

Vita ivanova (Ilūkste) ir ļoti 
aktīva jauniete ne tikai skolā, 
bet arī novadā. Šajā mācību 

gadā Vita ir Ilūkstes Raiņa vi-
dusskolas pašpārvaldes prezi-
dente. Savu darbību šajā amatā 
uzsākusi ļoti aktīvi: popularizē 
skolas mājas lapu irv.lv, sadar-
bībā ar jaunsargu instruktoru 
un valsts aizsardzības mācības 
skolotāju Kasparu Kancānu 
iestājas par aktīva un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu 
skolā. Vita jau divus gadus dar-
bojas Eiropas Parlamenta Vēst-
nieku skolā. Aktīvi darbojas 
Ilūkstes katoļu draudzē, kopā 
ar draudzes locekļiem organi-
zē dažādus pasākumus. Vita 
dzied Ilūkstes Bērnu un jau-
niešu centra ansamblī “Ieklau-
sies”, dejo tautas dejas Dau-
gavpils Vienības nama deju 
kolektīvā “Pienupīte”, darbojās 
Ilūkstes Jauniešu domē un or-
ganizēja pasākumus Ilūkstes 
novada jauniešiem.

Vladislavs Ciršs (Maļino-
vas pagasts). “Gada atklājums 
manā jauniešu centrā!” tā par 
viņu saka Maļinovas pagas-
ta jaunatnes lietu speciāliste. 
Iepriekš Maļinovā jauniešu 
vidū bija citi līderi, bet pērn 
Vladislavs bija īpaši aktīvs un 
izpalīdzīgs. Vladislavs pērn ir 
piedalījies daudzos pasākumos 
un projekta “Mēs – radoši un 
aktīvi” realizācijā. Izrādīja lie-
lu vēlmi un motivāciju. Atlika 
vien ierakstīt ziņu grupā, un 
viņš jau klāt.

Vladislavs iesaistījās akcijā, 
kuru īstenoja novada jaunat-
ne, un teica “Paldies!” video 
sižetā Daugavpils reģionālās 
slimnīcas ārstiem, medmāsām 
un medbrāļiem, sanitāriem par 
darbu. Puisis aktīvi iesaistījās 
fl ešmobā par aktīvu dzīvesvei-
du “Sporto ar mums”, sapul-
cināja jauniešus, sportoja un 
samontēja kopā lielisku video 
sižetu. Kad Maļinovā notika 
Eiropas solidaritātes korpusa 
projekta  “Runāt un saklausīt” 
aktivitāte,  kas  paredzēja  tik-
šanos ar ergoterapeiti Anitu 
Gžibovsku, kuras laikā  visiem 
jauniešiem bija iespēja uzzināt 
par šo profesiju  un iesaistīties 
“Flow” jeb plūduma aktivitā-
tē, Vladislavs aktīvi iesaistījās 
šī pasākuma norisē. Tomēr 
vislielākais darbs bija projekta 
īstenošana, ko viņam lieliski  
izdevās apvienot ar  skolēnu 
vasaras darbu slimnīcā. Puisis 
pildīja fotogrāfa pienākumus, 
bija iesaistīts visās aktivitātēs, 
lika kopā teltis, gāja pārgājienā 

un veidoja namiņu mežā, palī-
dzēja rīkot pikniku un pieda-
lījās kanoe braucienā. Kad bija 
slikti laikapstākļi, uzmundrinā-
ja pārējos. Vladislavs piedalījās 
centra jauno mēbeļu salikšanā, 
kas arī viņam nesagādāja nekā-
das grūtības. Viņam viss pado-
das viegli un ar viņu ir viegli 
strādāt, puisis ir atbildīgs un uz 
viņu var paļauties. Pozitīvs cil-
vēks un foršs jaunietis.

Jeļena Goršentova (De-
menes pagasts) ir ļoti gudra, 
daudzpusīga, talantīga, pacie-
tīga, dzīvespriecīga un sirsnīga 
meitene. Viņa nekad neatteiks, 
bieži palīdz realizēt kopīgas 
idejas, piedalās kopīgos priekš-
nesumos, pasākumos un rado-
šās darbnīcās, cik vien tas bija 
iespējams COVID-19 dēļ. 2021. 
gadā Jeļena piedalījās soļošanas 
maratonā, Lielajā talkā, fl ešmo-
bā “Sporto ar Mums!”, inte-
lektuālajā spēlē, Līksnas deju 
konkursā “Parādi savu deju 
soli!”, projektā “Aktīvi jaunie-
ši” – “Mēs savam pagastam!”, 
dienas nometnē “Kustība ir 
veselība” un  talantu konkursā 
”Zibsnis”.

tatjana Meinarte (Ilūkste). 
Par Tatjanu var teikt – Augšdau-
gavas novada lepnums. Tā ir 
jauniete, kura pirms pāris ga-
diem uzreiz ienāca jauniešu 
aktivitātēs kā brīvprātīgā no-
vada nozīmes pasākumos jau-
niešiem. Šo gadu laikā Tatjana 
ir ļoti augusi, ieguva jaunas zi-
nāšanas un pieredzi. Lielākais 
ieguvums, pateicoties Tatjanai, 
Augšdaugavas novadā bija vi-
ņas izstrādātais un īstenotais 
projekts “Runāt un saklausīt!”, 
kura ietvaros tika celtas gaismā 
jauniešu mentālās veselības 
problēmas. Projekta ietvaros 
tika organizētas dažādas tik-
šanās ar speciālistiem, notika 
nometne un informatīvie pa-
sākumi skolās. Mēs patiesi no-
vērtējam Tatjanas sniegumu 
jaunatnes politikas attīstībā no-
vadā.

Mēs pateicamies visiem jau-
niešiem par izrādīto aktivitāti 
2021. gadā un ceram uz tikpat 
lielu atsaucību un aktivitāti arī 
2022. gadā!

Milāna Loča
Augšdaugavas novada 

Izglītības pārvaldes
jaunatnes projektu 

koordinatore

pārējo jauniešu 
motivēšanā un 
iesaistē jaunie-
šu aktivitātēs. 
Vienmēr atsau-
cīga un gatava 
palīdzēt. Vasarā 
Mārīte pārstāvē-
ja Višķu pagasta 
jauniešu centru 
ERASMUS+ pro-
jektā Polijā. Viņa 
piedalījās gan 
projekta realizā-
cijā, gan sākuma 
posmā, kad bija 
n e p i e c i e š a m s 
piesaistīt jaunie-
šus projektam. 
Mārītes pada-
rītais darbs un 
motivācija iesais-
tīties jaunatnes 
dzīvē ļauj uzska-

AUGŠDAUGAVAS noVADĀ StRAUJĀKAiS JAUno UZŅēMUMU KĀPUMS LAtViJĀ
Neskatoties uz to, ka 2021. 

gadā visā pasaulē, tostarp arī 
Latvijā, turpinājās Covid-19 
pandēmija, un uzņēmējdarbī-
bu bremzēja dažādi ierobežo-
jošie pasākumi, jauno uzņē-
mumu skaits pērn nedaudz 
palielinājies. Lursoft apkopotā 
informācija rāda, ka 2021. gadā 

Latvijā reģistrēti 9227 jauni uz-
ņēmumi, kas ir par 288 vairāk 
nekā gadu iepriekš. 

Ar straujāko jaunu uzņē-
mumu skaita kāpumu pērn 
var lepoties Augšdaugavas 
novads, rāda Lursoft apkopo-
tā informācija. Ja 2020.  gadā 
Augšdaugavas novadā, kas 

apvieno kādreizējās Daugav-
pils un Ilūkstes novadu te-
ritorijas, reģistrēja 53 jaunus 
uzņēmumus, tad pērn to skaits 
dubultojās, sasniedzot jau 106 
jaunus uzņēmumus. 

Jānorāda, ka Augšdauga-
vas novads ir arī viena no tām 
septiņām pašvaldībām, kurām 

2021. gada bilance noslēgusies 
ar pozitīvu rādītāju, jo jauno 
uzņēmumu bijis vairāk nekā 
likvidēto, kas nozīmē, ka ko-
pējais pašvaldības teritorijā 
reģistrēto uzņēmumu skaits 
palielinājies. Tieši Augšdau-
gavas novads šajā ziņā 2021. 
gadā izceļas ar labāko rādītāju, 

jo reģistrēto uzņēmumu pār-
svars pār likvidētajiem bijis 
vislielākais. 

Avots: Lursoft.lv
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 AiCinĀM 12. KLAŠU SKoLēnUS PiEtEiKtiES 
VĪtoLU FonDA StiPEnDiJAi

Katru gadu no 1. februāra 
līdz 1. martam notiek pieteik-
šanās Vītolu stipendijai. Vītolu 
fonds sniedz atbalstu skolē-
niem, kas vēlas turpināt studi-
jas augstskolā.

Fonds nosaka, ka obligātā 
prasība stipendijas saņemša-
nai ir vidējā atzīme vismaz 7,5 
balles, kā arī atbilstība vismaz 
vienam no šiem kritērijiem:

• kandidāts ir bārenis,
• audzina viens no vecākiem,
• sociāli un materiāli apgrūti-

nāti dzīves apstākļi,
• kandidāts nāk no daudzbēr-

nu ģimenes,
• kandidātam ir panākumi 

mācību priekšmetu olimpi-
ādēs.
Stipendijas apmērs ir sākot 

no 150 eiro mēnesī, kas tiek 
izmaksāti no septembra līdz 
jūnijam. Stipendija tiek pie-
šķirta uz vienu mācību gadu. 
Ir iespējams slēgt vienošanos 
par līguma pagarināšanu sti-
pendijas saņemšanai, ja stipen-
diāts pilda līgumā atrunātās 
prasības. Piešķirtā stipendija 

jāatmaksā, ja stipendiāts nav 
izpildījis kādu no līguma no-
teikumiem.

Pieteikšanās notiek, elek-
troniski aizpildot pieteikuma 
formu.

Elektroniskajai anketai jā-
pievieno šādas dokumentu 
kopijas (pdf/doc/jpg):

• Curriculum Vitae (CV);
• Fotogrāfi ja (portrets);
• klases 1. semestra liecības 

kopija, kurā klāt pieliktas 
mācību priekšmetu atzīmes, 
kuru kurss beidzies 10., 11. 
klasē (piem., informātika, 
ģeogrāfi ja);

• Viena rekomendācija - vie-
na no skolas direktora, di-
rektora vietnieka mācību 
darbā, klases audzinātāja 
vai no pagasta/pilsētas so-
ciālā darbinieka.
Jauniešiem, kuriem nepie-

ciešama palīdzība pieteikuma 
sagatavošanā, CV sastādīšanā, 
nepieciešama rekomendācijas 
vēstule no Izglītības pārvaldes 
vai sociālā darbinieka, ap-
liecinājums par iesaistīšanos 
brīvprātīgajā darbā, kā arī cita 
veida konsultācijas, aicinām 
vērsties pie jaunatnes lietu 
speciālistiem pagastos un no-
vadā.

BēRniEM BĀREŅiEM Un BEZ VECĀKU 
GĀDĪBAS PALiKUŠiEM AtViEGLo 

BRAUKŠAnU PiLSētAS MARŠRUtoS
 Augšdaugavas novada paš-

valdības domes sēdē 13. jan-
vārī deputāti atbalstīja priekš-
likumu piešķirt braukšanas 
atvieglojumus bērniem bāre-
ņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem.

Braukšanas atvieglojumus 
pilsētas sabiedriskajā trans-
portā pilsētas nozīmes marš-
rutos piešķir Augšdaugavas 
novada bērniem bāreņiem un 
bez vecāku gādības paliku-
šiem bērniem, kur bāriņtiesa 
pieņēmusi lēmumu par bērna 
ārpusģimenes aprūpi un bērns 
turpina sekmīgi apgūt prog-
rammu pilsētas profesionālajā 
izglītības iestādē vai dzīvo pie 
aizbildņa vai audžuģimenē 
pilsētā un mācās pilsētas vis-
pārizglītojošajā izglītības ies-
tādē vai sekmīgi apgūst prog-
rammu pilsētas profesionālajā 
izglītības iestādē.

Lēmumu par atvieglojumu 
piešķiršanu pieņem Augšdau-
gavas novada Sociālais die-
nests. 

Lai nodrošinātu braukšanas 
atvieglojumus, pašvaldības 
noslēdz līgumus ar sabiedris-
kā transporta pakalpojumu 
sniedzējiem pilsētā par attiecī-

go mēnešbiļešu iegādi. Tas dos 
tiesības minētajām personām 
bez maksas izmantot vienu no 
transporta veidiem (tramvajs 
vai autobuss). 

Izdevumi mēnešbiļešu ie-
gādei tiek segti no Augšdau-
gavas novada pašvaldības lī-
dzekļiem.

Atvieglojumi ir paredzēti, 
lai nokļūtu no dzīvesvietas 
mācību iestādē. Tos piešķirs 
katram mācību pusgadam at-
sevišķi. 

Lai saņemtu atvieglojumu, 
novada Sociālajā dienestā jā-
uzrāda:

- personu apliecinošs doku-
ments;

- apliecība sociālo garantiju 
nodrošināšanai;

- iesniegums, kurā jānorāda 
transporta veids;

- izziņa no izglītības iestā-
des, ja mācās pamatizglītī-
bas programmā;

- izziņa par mācību sekmī-
bu, ja tiek apgūta vidējā 
vai profesionālā izglītības 
programma.

Apkopoja: Dainis Bitiņš

 iZMAiŅAS SoCiĀLAJĀ JoMĀ 2022. GADĀ
no 2022. gada 1. janvāra:
Tiesības uz valsts vecuma 

pensiju 2022. gadā būs cilvē-
kiem, kuras sasniegušas 64 
gadu un 3 mēnešu vecumu, 
ja apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks par 15 gadiem. Tiem, 
kuru apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks par 30 gadiem, būs 
tiesības pensionēties priekš-
laicīgi, t.i., divus gadus pirms 
vispārējā pensionēšanās vecu-
ma sasniegšanas. 2022. gadā 
pensionēties priekšlaicīgi varēs 
cilvēki, kuri sasnieguši 62 gadu 
un 3 mēnešu vecumu. (No 
2014. gada pensionēšanās ve-
cums pakāpeniski, palielinās, 
t.i., ik gadu par 3 mēnešiem, 
līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 
gadu vecums).

Līdz 2022. gada 30. jūnijam 
pensionāra neapliekamais mi-
nimums tiks palielināts līdz 
2100 eiro pusgadā jeb 350 eiro 
mēnesī (šobrīd 2021. gadā – 
3960 eiro gadā jeb 330 eiro mē-
nesī).

Valsts sociālās apdrošināša-
nas obligāto iemaksu (turpmāk 
– obligātās iemaksas) objekta 
maksimālais apmērs ir 78 100 
eiro gadā.

Pašnodarbinātie no lauk-
saimnieciskās ražošanas ie-
nākuma vai ienākuma no in-
telektuālā īpašuma obligātās 
iemaksas 10 procentu apmērā 
pensiju apdrošināšanai aprē-
ķina par gadu un līdz nākamā 
gada 17. janvārim iesniedz zi-
ņojumu par obligātajām iemak-
sām Valsts ieņēmumu dienestā 
un veic līdz nākamā gada 23. 
janvārim obligātās iemaksas.

Pašnodarbinātiem, kuru ie-
nākumi mēnesī nesasniedz MK 
noteikto minimālo mēneša dar-
ba algu, reizi ceturksnī būs jā-
veic obligātās iemaksas pensiju 
apdrošināšanai 10 procentu 
apmērā no ienākuma. Savukārt 
pašnodarbinātie, kuru ienāku-
mi mēnesī sasniedz vai pār-
sniedz MK noteikto minimālo 
mēneša darba algu, vismaz 
no minimālās mēnešalgas veic 
obligātās iemaksas vispārējā 
kārtībā un papildus no iepriekš 
minētā objekta un faktisko ie-
nākumu starpības būs jāveic 10 
procentus pensiju  apdrošinā-
šanai.

Ja pašnodarbinātajam obli-
gātās iemaksas par kalendāra 
gadu būs veiktas no mazāka 
ienākuma nekā 12 MK noteik-
tās minimālās mēneša darba 
algas, pašnodarbinātajam būs 
jāveic minimālās obligātās ie-
maksas pensiju apdrošināšanai 
10 procentu apmērā no ienāku-
ma (mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātājs — no apgrozījuma) 

un minimālā obligāto iemaksu 
objekta starpības.

Ja pašnodarbinātais, kurš 
vienlaikus nav darba ņēmējs, 
prognozē, ka viņa ienākums 
ceturksnī nesasniegs obligā-
to iemaksu objekta minimālo 
apmēru, viņam būs jāiesniedz 
Valsts ieņēmumu dienestam 
apliecinājums par nākamā ce-
turkšņa plānotajiem ienāku-
miem līdz ceturksnim sekojošā 
mēneša 17. datumam vai vien-
laikus ar saimnieciskās darbī-
bas reģistrēšanu vai 15 dienu 
laikā pēc darba ņēmēja statusa 
zaudēšanas. Pašnodarbinātais 
līdz 17. janvārim var iesniegt 
VID apliecinājumu par kalen-
dāra gadā plānotajiem ienā-
kumiem. Ja pašnodarbinātais 
nav iesniedzis apliecinājumu 
par plānotajiem ienākumiem, 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra viņam aprēķinās mi-
nimālās obligātās iemaksas.  Ja 
pašnodarbinātais ir iesniedzis 
apliecinājumu par plānotajiem 
ienākumiem, viņš obligātās ie-
maksas veic no faktiskā ienā-
kuma.

Pašnodarbinātajam ir pienā-
kums katru gadu līdz 23. jūni-
jam veikt minimālās obligātās 
iemaksas par iepriekšējo kalen-
dāra gadu.

Līdz 2022. gada 1. februārim 
pašnodarbinātajam ir tiesības 
precizēt ziņojumu par obligāto 
iemaksu objektu un obligāta-
jām iemaksām no lauksaim-
nieciskās ražošanas ienākuma 
vai ienākuma no intelektuālā 
īpašuma par periodu no 2021. 
gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. 
septembrim.

Pieprasījumu valsts pensijas 
pārrēķināšanai sakarā ar ap-
drošināšanas iemaksu papildi-
nāšanu pēc pensijas piešķirša-
nas (pārrēķināšanas) persona 
varēs nosūtīt arī pa pastu vai 
iesniegt ar pilnvarotās perso-
nas starpniecību.

Stāsies spēkā ģimenes valsts 
pabalsta reforma, mainot ģime-
nes valsts pabalsta apmēru un 
tā piešķiršanas nosacījumus un 
vienlaikus atsakoties no atse-
višķas piemaksas par divu vai 
vairāku bērnu audzināšanu 
izmaksas. Par vienu bērnu no 
gada līdz 20 gadu vecumam 
ģimene saņems 25 eiro mēnesī, 
par diviem bērniem – 100 eiro 
(50 eiro par katru bērnu), par 
trim bērniem – 225 eiro (75 eiro 
par katru bērnu). Par četriem 
un vairāk bērniem pabalsts būs 
100 eiro mēnesī par katru bēr-
nu.

Palielināsies aizbildnībā 
esoša bērna uzturēšanai pa-
redzētais pabalsts. Pabalstu 

aizbildnim par bērna uzturē-
šanu nesamazinās par ģimenes 
valsts pabalsta, apgādnieka 
zaudējuma pensijas, apdroši-
nāšanas atlīdzības par apgād-
nieka zaudējumu un valsts so-
ciālā nodrošinājuma pabalsta 
apgādnieka zaudējuma gadīju-
mā apmēru.

Valsts apmaksās ārpusģi-
menes aprūpes atbalsta cen-
tru sniegtās sociālā darbinieka 
konsultācijas adoptētājiem un 
aizbildņiem.

Latvijas Goda ģimenes ap-
liecību iegūs arī ģimenes, kuru 
aprūpē ir bērns ar invaliditāti 
vai persona, kura nav sasnie-
gusi 24 gadu vecumu, ja tai ir 
noteikta I vai II invaliditātes 
grupa. Tādējādi šīm perso-
nām sabiedriskajā transportā 
pienāksies braukšanas mak-
sas atvieglojumi, kā arī citas 
priekšrocības un atlaides, kuras 
paredzētas Latvijas Goda ģime-
nes apliecību īpašniekiem.

Gada garumā tiks nodroši-
nāta mērķdotācija sociālajiem 
darbiniekiem, kas paredzēta 
atbilstoši likumā „Par valsts 
budžetu 2022. gadam” piešķir-
tajai apropriācijai sociālo darbi-
nieku piemaksām pašvaldību 
sociālajos dienestos, tajā skaitā, 
struktūrvienībās un pašvaldību 
izveidotās iestādēs, kas sniedz 
sociālos pakalpojumus.

Covid-19 atbalsta pasāku-
mi:

Līdz 2022. gada 31. martam 
vakcinēšanas veicināšanai pret 
Covid-19 tiks izmaksāts pa-
balsts 20 eiro mēnesī Latvijā 
dzīvojošajiem cilvēkiem, kuri 
līdz 2021. gada beigām sasnie-
guši 60 gadu vecumu, un ir 
pabeigusi pilnu vakcinācijas 
kursu vai arī saņēmusi atzinu-
mu par nepieciešamību atlikt 
vakcināciju pret Covid-19.

no 2022. gada 1. aprīļa:
Lai samazinātu darba devē-

ju izmaksas par darbaspēku, kā 
viens no atbalsta mehānismiem 
darba devējiem ir paredzēts at-
vieglot darba devēju slogu, kas 
saistīts ar darbinieku darbne-
spējas lapu apmaksu, nosakot, 
ka, sākot ar 2022. gada 1. aprīli, 
darbnespējas lapu no 10. darb-
nespējas dienas apmaksā valsts 
(šobrīd no 11. dienas). Tas nozī-
mē, ka darba devējs apmaksās 
no saviem līdzekļiem slimības 
naudu par laiku ne ilgāku par 
9 kalendāra dienām (šobrīd 10 
kalendāra dienām).

no 2022. gada 1. jūlija:
Tiks palielināts pensionāra 

neapliekamais minimums līdz 
3000 eiro pusgadā jeb 500 eiro 
mēnesī.
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši

Augšdaugavas novada pašvaldība 
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022. gada 15. februārī plkst. 09:00 
zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra 
apzīmējumu 4415 001 0054 2263 m2 pla-
tībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar 
kadastra numuru 4415 001 0074, un atro-
das Alejas ielā, “7A”, Subatē, Augšdau-
gavas novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 2550 eiro.
-  2022. gada 15. februārī plkst. 09:30 

nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 
4454 006 0164, kas sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 4454 006 
0164 1.11 ha platībā, un atrodas “Mež-
gaļi”, Dvietes pagastā, Augšdaugavas 
novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 2280 eiro.
- 2022. gada 15. februārī plkst. 10:00 

nekustamo īpašumu ar kadastra numu-
ru 4460 004 2507, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 
004 2507 4933 m2 platībā, jaunbūves ar 
kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 001 
4292.9 m2 platībā un atrodas “Kalkūne 
22”, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas 
novadā. 

Objekta sākotnējā cena –     18 867 eiro.
- 2022. gada 15. februārī plkst. 10:30 

nedzīvojamās telpas Nr.11, Parka iela 4, 
Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas 

novads, ar kadastra numuru 4494 900 
0045 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 
334/8982 domājamās daļas no daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas ar kadastra ap-
zīmējumu 4494 003 0239 001, palīgēkām 
ar kadastra apzīmējumiem 4494 003 0240 
002, 4494 003 0240 003, 4494 003 0240 004, 
4494 003 0240 005, 4494 003 0240 006, 4494 
003 0240 007, un zemes ar kadastra apzī-
mējumiem 4494 003 0239, 4494 003 0240.  

Objekta sākotnējā cena – 1300 eiro.
- 2022. gada 15. februārī plkst. 11:00 

nekustamo īpašumu “Jaunziediņi” ar 
kadastra numuru 4484 009 0076, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4484 009 0076 4889 m2 platībā, 
uz kuras atrodas mežs 0.2121 ha platībā 
(pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un 
atrodas Skrudalienas pagastā, Augšdau-
gavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1600 eiro.
- 2022. gada 22.februārī plkst. 09:00 

zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra 
apzīmējumu 4462 003 0080 2.51 ha pla-
tībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar 
kadastra numuru 4462 003 0241, un at-
rodas Kalupes pagastā, Augšdaugavas 
novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 3650 eiro.
- 2022. gada 22.februārī plkst. 09:30 

zemes vienību (starpgabalu) ar kadas-
tra apzīmējumu 4472 004 0485 0.1588 ha 
platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā 

no 13.12.2021 līdz 31.01.2022.

“Medumi-485” ar kadastra numuru 4472 
004 0485, un atrodas Medumu pagastā, 
Augšdaugavas novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 1060 eiro.
- 2022. gada 22.februārī plkst. 10:00 

nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 
4407 001 0113, kas sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 4407 001 
0291 4559 m2 platībā un atrodas Lāčplēša 
ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 3680 eiro. 
- 2022. gada 22.februārī plkst. 10:30 

zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra 
apzīmējumu 4407 001 0290 1356 m2 pla-
tībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar 
kadastra numuru 4407 001 0295, un atro-
das Lāčplēša ielā 9A, Ilūkstē, Augšdauga-
vas novadā.

Objekta sākotnējā cena – 1500 eiro.
- 2022. gada 22.februārī plkst. 11:00 

nekustamo īpašumu “Rītausmas 1” ar 
kadastra numuru 4444 008 0085, kas sa-
stāv no divām zemes vienībām ar kadas-
tra apzīmējumiem 4444 008 0082 8.28 ha 
platībā, uz kuras atrodas mežs 0.9 ha pla-
tībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), 
4444 008 0094 5.01 ha platībā, un atrodas 
Bebrenes pagastā, Augšdaugavas nova-
dā.

Objekta sākotnējā cena –    23 380 eiro. 
Izsoles notiks Augšdaugavas novada 

pašvaldības centrālās administrācijas, 

konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.
Samaksa par objektiem veicama sa-

skaņā ar izsoles noteikumiem.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 

un saņemt Augšdaugavas novada paš-
valdības centrālās administrācijā, Rīgas 
ielā 2, Daugavpilī, 12., 19.kabinetā vai 
elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē 
www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/
jaunumi/izsoles/nekustamo-ipasumu-
izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālās adminis-
trācijas 12., 19.kabinetā (darbadienās no 
plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pieraks-
toties pa mob.29412676, no paziņojuma 
publicēšanas līdz 2022.gada 11.febru-
ārim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu 
un izsoles noteikumos norādītos doku-
mentus, iepriekš samaksājot nodrošinā-
jumu 10% no izsoles sākumcenas un re-
ģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Augšdaugavas novada 
pašvaldības centrālās administrācijas 
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā 
LV37TREL9807280440200, Valsts kases 
kods: TRELLV22.  

Nekustamos īpašumus var apskatīt 
darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates 
laiku pa mob.29412676.

 Ambeļu pagasts
Broņislava Giptere (29.10.1932-23.12.2021)
Tatjana Lomajeva (22.04.1952-17.12.2021) 
Lidija Pitkeviča (27.11.1936-11.01.2022) 
Ingrīda Skutele (17.05.1970-21.01.2022)

Bebrenes pagasts
Aigars Dūna (31.05.1968-13.01.2022)
Vilnis Kiops (18.08.1953-31.01.2022)
Jānis Kudiņš (10.02.1955-09.01.2022) 

Alberts Zeltiņš (07.02.1944-24.12.2021)
Biķernieku pagasts

Zinaida Jermolajeva (22.06.1929-15.12.2021)
Demenes pagasts

Vladimirs Andrejevs (17.07.1949-28.01.2022)
Albīna Fedoroviča (12.06.1955-03.01.2022)

Regīna Marecka (15.03.1938-10.01.2022) 
Kirils Rumjancevs (13.06.1959-10.01.2022) 

Pāvels Visockis (13.12.1942-01.01.2022) 
Vasilijs Zubkovs (02.12.1955-25.12.2021)

Dubnas pagasts
Marta Akmane (21.09.1950-19.12.2021)
Guntars Zeile (20.04.1983-10.01.2022)

Dvietes pagasts
Leontina Gurova (04.06.1922-09.01.2022)

Eglaines pagasts
Vladislavs Elksnis (09.09.1941-05.01.2022)

Leonards Mačanovskis (05.03.1942-29.12.2021)
Arnolds Vītols (04.05.1937-23.12.2021)

ilūkste
Oļegs Jakovļevs (05.02.1955-17.01.2022) 
Inese Kaškure (10.06.1973-17.12.2021) 
Helēna Kokina (20.07.1943-24.12.2021) 

Anna Lungeviča (17.03.1942-21.01.2022)
Zinaida Romanseviča (22.08.1947-21.12.2021)

Guntars Tarvīds (27.08.1981-18.12.2021) 
Anastasija Zaiceva (10.11.1938-21.12.2021)

Kalkūnes pagasts
Lucija Bizņa (28.03.1931-15.12.2021) 

Anastasija Daņiloviča (15.03.1944-28.12.2021) 
Jevgeņijs Kudrjašovs (02.05.1966-18.12.2021) 

Pjotrs Maliņš (14.03.1958-25.01.2022)
Jadviga Oščenkova (20.09.1944-23.12.2021)

Antonija Rurāne (30.03.1945-15.01.2022) 
Vladimir Trushkin (27.09.1945-02.01.2022) 
Antons Vilmanis (21.07.1945-31.12.2021) 

Antoņina Višņevska (20.05.1961-05.01.2022) 
Marija Kazanova (28.08.1948-10.01.2022)

Kalupes pagasts
Sergejs Begunovs (23.04.1968-17.12.2021) 

Jevdokija Grigorjeva (22.03.1946-22.01.2022)
Deniss Ivanovs (23.04.1983-20.12.2021) 

Igors Kaļķis (10.05.1967-30.12.2021)
Izidors Orbidāns (03.12.1945-08.01.2022) 

Marija Pranča (16.08.1952-16.12.2021) 
Donata Stūriška (11.10.1940-27.12.2021) 

Līksnas pagasts
Ilga Baika (04.02.1936-14.01.2022)

Leonīda Jemeļjanova (18.10.1940-17.12.2021) 
Inta Saviča (16.03.1964-19.12.2021)

Maļinovas pagasts
Ļubova Kondrašova (10.07.1951-02.01.2022) 

Maria Lespukh (26.11.1951-07.01.2022) 
Grigorijs Pankratjevs (07.10.1955-01.01.2022) 

Rudīte Tukiša (06.10.1960-25.12.2021) 
Medumu pagasts

Parfens Goršantovs (12.02.1940-23.12.2021) 
Marija Pukinska (02.08.1919-02.01.2022)

naujenes pagasts
Olga Jefremova (11.02.1936-17.01.2022) 

Franciska Komarova (14.01.1933-12.01.2022) 
Regīna Siņēviča (09.06.1935-28.12.2021)
Pjotrs Šidlovskis (02.01.1960-16.01.2022)
Leontīna Žitiņeca (31.03.1937-16.12.2021) 

nīcgales pagasts
Zenta Jevdokimova (23.06.1943-18.01.2022) 

Pilskalnes pagasts
Jevgēnijs Petkevičs (06.09.1962-15.12.2021)

Dainis Vabolis (03.11.1973-19.01.2022) 
Salienas pagasts

Ivans Bertulsons (20.03.1948-11.01.2022) 
Veniamins Karpovs (14.10.1930-14.12.2021) 

Marija Maračinskiene (31.08.1953-16.01.2022) 
Skrudalienas pagasts

Visvaldis Bojarunecs (18.03.1961-05.01.2022)
Zigmunds Hrapāns (18.08.1930-20.12.2021) 

Proskovija Nātra (09.01.1935-27.01.2022) 
Josifs Popkovičs (01.01.1929-17.12.2021)

Valērijs Zaharevičs (05.05.1964-02.01.2022) 
Subate

Aleksandrs Jemeļjanovs (10.08.1953-16.12.2021) 
Manefa Piščuļina (26.10.1923-19.12.2021) 
Zigrīda Volkova (08.08.1960-31.12.2021)

Sventes pagasts
Furmunata Dikarkina (13.06.1943-29.01.2022)

Marija Mihailova (01.07.1930-26.12.2021) 
Šēderes pagasts

Vjačeslavs Dembņaks (04.12.1970-13.12.2021) 
Marija Golovecka (20.11.1949-20.12.2021)
Marija Veļikanova (08.10.1935-21.01.2022) 

tabores pagasts
Oļegs Leinis (09.03.1965-30.12.2021) 

Vaboles pagasts
Leonora Sauša (22.11.1929-08.01.2022) 

Jānis Strods (20.05.1955-14.12.2021) 
Jānis Žukovskis (03.07.1938-15.01.2022)

Vecsalienas pagasts
Helēna Daņiļeviča (11.05.1962-07.01.2022)
Janīna Fjodoroviča (03.07.1934-28.01.2022) 

Višķu pagasts
Antons Daukšta (30.03.1932-28.01.2022) 
Nikolajs Oliņš (27.01.1953-21.12.2021) 

Maruta Vindele (27.03.1941-09.01.2022)
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 iEDZĪVotĀJi DiSKUtēJA PAR nĀKotnES iESPēJĀM
19. janvārī Skrindu dzimtas 

muzejā iedzīvotāji tika aici-
nāti uz interaktīvu diskusiju, 
lai kopā ar „Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerību 
„Kaimiņi””, “Latvijas Lauku 
foruma” izpilddirektori Anitu 
Seļicku un VARAM Reģionā-
lās attīstības plānošanas no-
daļas vadītāju Jevgēniju But-
ņicku pārrunātu redzējumu 
par nākotni un nepieciešamās 
rīcības. 

Tikšanās laikā tika spriests 
par to, kāds ir ceļš, lai aktīvs 
iedzīvotāju pulks kļūtu par 
viedo kopienu un kāda nozī-
me šajā procesā ir dažādām 
iesaistītajām pusēm. Uzsvars 
likts uz to, kāpēc Eiropai ne-
pieciešamas aktīvas kopienas 
un kādu nākotni vēlamies re-
dzēt, lai pastāvētu lauku teri-
torijās esošo iedzīvotāju rīcību 
atbalstoša vide. Tika pārrunāti 
jautājumi, kādām rīcībām un 
politikām ir nozīmīga ilgter-
miņa ietekme  iedzīvotāju dzī-
ves kvalitātes uzlabošanā.

“Šodienas galvenais mērķis 
ir saklausīt, ko domā iedzīvo-
tāji, kā viņi redz nākotni,” teic 
“Latvijas Lauku foruma” iz-
pilddirektore Anita Seļicka. 

VARAM Reģionālās attīstī-
bas plānošanas nodaļas vadī-
tāja Jevgēnija Butņicka uzvēra, 
ka svarīga ir pašvaldību sadar-
bība un komunikācija ar sa-
biedrību, jo pašvaldības savos 
plānošanas dokumentos var 

paredzēt fi nansējumu dažā-
dām kopienām to ideju īsteno-
šanai. Arī jaunajā Pašvaldību 
likumā, kas novirzīts 2.lasīju-
mam Saeimā, paredzēts, ka no 
2023. gada pašvaldības savos 
budžetos paredzēs fi nansēju-
mu sabiedrības ierosinātiem 
teritorijas attīstības projek-
tiem, kas paredz ieguldījumu 
pašvaldības īpašumā.  

Anita Seļicka uzskata, ka 
pašvaldību loma ir ļoti izšķiro-
ša, jo tās var organizēt mazos 
projektu konkursus un veidot 
līdzdalības budžetu. “Kopie-
nai pašai pat nevajag uzņem-
ties atbildību par fi nansējumu, 
bet tikai vienoties, kas ir tā va-
jadzība, piemēram, bērnu ro-
taļu laukums vai kādas parka 
daļas sakārtošana. Un pašval-
dība to visu paredz savos attīs-
tības plānos.”

Augšdaugavas novada paš-

valdības Plānošanas nodaļas 
vadītāja Olga Lukaševiča uz-
svēra, ka pandēmija likusi cil-
vēkiem citādāk paraudzīties 
uz daudzām lietām sev apkārt. 
Veidojot pašvaldības plānoša-
nas dokumentus, tiek veiktas 
iedzīvotāju aptaujas un tajās 
dominē vēlme redzēt sev ap-
kārt mājīgu un ģimenēm pie-
mērotu vidi. Te liela loma tieši 
biedrībām, kas izteic vēlmi sa-
kārtot šo vidi, raksta projektus 
un saņem pašvaldības atbal-
stu. Jo lielāks būtu šādu bied-
rību tīkls, jo lielāks būtu iegul-
dījums visas novada teritorijas 
attīstībā. Kā pozitīvs piemērs 
tika minēts Kalkūnes pagasts, 
kur pēc iedzīvotāju iniciatīvas 
sakopta vēsturiska vieta un 
izveidota atpūtas vieta Au-
gustplatz. Pašvaldības loma 
esot saklausīt cilvēku vēlmes 
un iedrošināt ar līdzekļiem vai 

zināšanām. 
“Latvijas Lauku foruma” 

izpilddirektore Anita Seļicka 
uzsver, ka iedzīvotāji kļūst 
vairāk aktīvi, taču pēdējos di-
vos gados pandēmijas dēļ esot 
grūti saskatīt iekšējo motivā-
ciju, jo ikdiena jārisina daudz 
praktisko jautājumu. Tomēr ir 
ļoti stipras iedzīvotāju kopie-
nas, kas par spīti izaicināju-
miem rod iespējas īstenot ko-
pīgus mērķus.

Mūsdienās kļūst arvien 
vairāk iespēju piesaistīt fi nan-
sējumu un gūt atbalstu savu 
iniciatīvu īstenošanai. Iedzī-
votāji aicināti vairāk uzsvaru 
likt uz ikdienā nepieciešamām 
lietām, kas uzlabotu viņu dzī-
ves kvalitāti, piemēram, bērnu 
rotaļu laukumi vai transporta 
pieejamība. 

Anita Seļicka uzsver, ka 
pašiem cilvēkiem esot labāk 
redzams, kas tieši ir vajadzīgs. 
Pašlaik ir pieejami projektu 
konkursi nacionālā mērogā un 
arī vietēja līmenī, piemēram, 
iespējas piedāvā Dienvidlatga-
les NVO atbalsta centrs, Dau-
gavpils un Ilūkstes novada 
partnerība “Kaimiņi”, turklāt 
piesaistīt var gan fi nanses, gan 
mentoru atbalstu. Turklāt at-
balstu var gūt dažādam aktivi-
tātēm, galvenais esot to prast 
izklāstīt un pamatot. 

Savā pieredzē dalījās pro-
jekta “Sēlijas salas” vadītāja 
Daina Alužāne un 

Paula Sukatnieka mājas-
muzeja «Apsītes» vadītāja 
Vanda Gronska. Diskusijas 
dalībnieki bija vienisprātis, ka 
kopienām ir ļoti liela nozīme, 
kas īpaši aktualizējās pandē-
mijas noteikto ierobežojumu 
laikā, tāpēc ļoti svarīgi esot 
kaimiņiem draudzēties, lai var 
rīkot kopīgus pasākumus, cits 
citu pareklamēt un palīdzēt. 
Darboties gribošu cilvēku no-
vadā netrūkst, taču dažkārt šie 
cilvēki netiekot sadzirdēti.  

Augšdaugavas novadā esot 
aktīvi iedzīvotāji, arī paveikts 
daudz gan no iedzīvotāju ne-
formālo grupu, gan NVO un 
mazo uzņēmēju puses. “Nā-
kamais solis būtu novērtēt un 
spēt ieraudzīt, kas tad ir mūsu 
lielais lepnums un kas var pa-
līdzēt mums caur šo unikalitāti 
gan piesaistīt jaunus iedzīvo-
tājus, gan pilnveidoties, gan 
piesaistīt fi nanses, vienojoties 
ar visu kopienu, kas ir tas va-
jadzīgais. Aktivitāte, ideja un 
drosme rīkoties Augšdauga-
vas novadā noteikti ir jūtama,” 
saka “Latvijas Lauku foruma” 
izpilddirektore Anita Seļicka.

Diskusija notika Konferen-
ces par Eiropas nākotni ietvarā 
ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus 
Eiropas kopīgās nākotnes vei-
došanā, daloties ar savām do-
mām un idejām.  

Teksts, foto: Inese Minova

 toPoŠAi AUDioLoGoPēDEi PiEŠĶiR 
PAŠVALDĪBAS StiPEnDiJU

Jaunā speciāliste absolvēs universitāti 
2024. gadā, tādēļ darbu varēs uzsākt 
pēc 2,5 gadiem. 

Augšdaugavas novadā studējošiem, 
kas izvēlēsies studēt vai jau patlaban to 
dara izvēlētajās specialitātēs, tiek mak-
sāta stipendija atkarībā no mācību kur-
sa. Patlaban notiek uzņēmēju aptauja 
ar mērķi noskaidrot nepieciešamās 
specialitātes, lai nākamgad stipendiju 
programmu varētu turpināt. 

Pieteikšanās uz stipendiju konkursu 
tiek izsludināta vasarā un stipendijām 

var pieteikties līdz mācību gada sāku-
mam jeb 1. septembrim. Jāpiebilst, ka 
topošajiem speciālistiem pašvaldība 
sniedz palīdzību arī dzīvokļu jautāju-
mu risināšanā.

Informācijai:
Jāzeps Krukovskis
Attīstības pārvaldes komercdarbības 
konsultants
tālr.: 65422284, mob.: 26121362
e-pasts: jazeps.krukovskis@augsdau-
gavasnovads.lv

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Rīgas Stradiņa universi-
tātes rehabilitācijas fakultā-
tes 2. kursa studentei Mā-
rai Pēterfeldei no Ilūkstes 
Augšdaugavas novada paš-
valdība piešķīrusi ikmēneša 
stipendiju 200 eiro apmērā. 

Jauniete apgūst izglītību 
audiologopēda specialitātē 
un ir noslēgusi vienošanos 
ar SIA “Grīvas poliklīnika”, 
kur apņemas nostrādāt vis-
maz trīs gadus pēc mācību 
pabeigšanas. Kopumā šajā 
programmā RSU tiek pa-
redzēti četri mācību gadi. 

 SiA “DAUGAVPiLS REĢionĀLĀ SLiMnĪCA” PLĀno 
VEiKt MoBiLĀ MAMoGRĀFA iZBRAUKUMU 

UZ SUBAti, BEBREni Un iLŪKSti 
2022. GADA 12. FEBRUĀRĪ

– Subate – tirgus laukums 23, Subate, 
   no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.30;
– Bebrene –  Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, 
   Bebrene, Bebrenes pag., no plkst. 13.30 līdz plkst. 14:30;
– ilūkste – SiA “Veselības centrs “ilūkste”, Raiņa iela 35, 
   no plkst. 15.30 līdz plkst. 16.30.
Pakalpojumu sniegšanas laikā tiks ievēroti visi higiēniskie un pretepidēmiskie 

aizsardzības pasākumi, kā arī pacientiem tiks izsniegti individuālās aizsardzības 
līdzekļi.

Atrodoties gaidīšanas rindā uz izmeklējumiem, lūdzam ievērot distanci!
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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!

Augšdaugavas novada pašvaldības bezmaksas izdevums 
„Augšdaugavas novada Vēstis”
Izdevējs: Augšdaugavas novada pašvaldība, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9240 eks., izdevums iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

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

no 2021. gada 8. decembra Augšdaugavas 
novada iedzīvotāju ģimenēs dzimuši
 20 bērniņi - 2 meitenes un 18 puikas.

 BRĪDini SAVēJoS!
Valsts policija aicina: brī-

dini savējos – vecākus, vec-
vecākus, draugus, paziņas 
un kaimiņus par telefon-
krāpnieku aktivitāti! Īpaši 
atgādini gados vecākiem 
cilvēkiem rūpīgi sargāt per-
sonas datus un banku kontu 
datus (tostarp Smart – ID, 
kodu kalkulatora un CVV 
kodus)!

Policija aizvien turpina 
saņemt iesniegumus no ie-
dzīvotājiem, kuriem no-
ziedznieki, uzdodoties par 
banku darbiniekiem vai ci-
tiem fi nanšu speciālistiem, 
izvilinājuši bankas kontu 
datus un iztukšojuši kontus. 

Krāpnieks visbiežāk:
- apgalvo, ka vēlas palī-

dzēt;
- apgalvo, ka neko slepe-

nu neprasa;
- steidzina un neļauj ap-

domāties;

- draud, ka zaudēsi nau-
du.

Gadījumā, ja jums zvana 
un lūdz ievadīt Smart – ID 
datus vai cita veida konfi -
denciālo informāciju, tad 
ziniet, ka JUMS ZVANA 
KRĀPNIEKS.

Visbiežāk saruna tiek 
sākta ar vārdiem: “Jūsu 
kontā notiek nelikumīgas 
darbības”, vēlāk, apsolot 
palīdzību, nosaucot bankas 
datus. 

SAVUS BANKAS DA-
TUS NEVIENAM SAUKT 
NEDRĪKST! 

Vislabākais, ko varat iz-
darīt šādā gadījumā, ir no-
likt klausuli un neatbildēt 
uz šo telefonu vai aizbloķēt 
konkrēto telefona numuru. 

Esiet modri!

Valsts policija,
 Augšdaugavas novada 

Informācijas un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija notei-
kumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 
17.punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija 
saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugav-
pils novada administratīvā teritorijā”, Skrudalienas pagasta pār-
valde organizē publiskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, 
sasvērušos, bojātu, nokaltušo, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvē-
ku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

• Silenes pareizticīgo kapsētā Skrudalienas pagastā 3 koki – 
priedes;

• Skrudalienas ciemā: daudzfunkcionāla centra ”Skrudaliena” 
teritorijā – 4 koki (1- bērzs, 1 – ozols, 2 – egles);

• Silenes ciemā: Skaista ielā 16 – 1 koks (bērzs).
Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 17.01.2022. līdz 

09.02.2022.
Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā publis-

kās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku no-
zāģēšanu rakstiski, iesniedzot iesniegumu Skrudalienas pagasta 
pārvaldē, Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pag., Augšdaugavas 
novadā vai arī telefoniski pa tālruni 654-39238 (Inese Alehina).

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, 
dzīvesvieta un tālrunis. 

Janvārī Augšdaugavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

 laulību noslēdza 6 pāri,
 2 pāros - novada iedzīvotāji.


