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GRIGORIJS SEMJONOVS:
“TĀ VIETĀ, LAI IEGŪTU IMUNITĀTI, DZĪVOJAM DABISKĀS ATLASES REŽĪMĀ”
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas informatīvās kampaņas
ietvaros Daugavpils Reģionālās slimnīcas valdes loceklis
Grigorijs Semjonovs atbild uz
jautājumu – kādēļ ir svarīgi
vakcinēties pret Covid-19.
Kā apturēt Covid pandēmiju?
“Lai cik attīstīta būtu ārstniecības iestāde, vienīgais, kā
var palīdzēt saslimušajam ar
Covid-19, ir uzturēt cilvēku un
mēģināt stiprināt viņa imunitāti. Bet ir jāsaprot, ka nonākšana slimnīcā ar šo diagnozi
lielākajā daļā gadījumu beidzas ar negatīvām sekām, ko
iespaido arī hroniskās slimības. Kamēr netiks izstrādāta
precīza medikamentoza ārstēšana no vīrusa, vienīgā iespēja,
kā sevi var pasargāt, ir vakcinācija. Par ārstēšanos ar medikamentiem varēsim runāt tikai
pēc pilna vīrusa mutācijas cikla, kas aizņem ap trim gadiem
vai vairāk,” skaidro slimnīcas
vadītājs. Diemžēl cilvēki nenovērtē to, cik zems ir risks
dabūt blaknes no vakcinācijas,
salīdzinājumā ar to, cik bieži
iedzīvotāji saskaras ar smagām sekām, nevakcinējoties
un saslimstot.
Slimot nav nekas patīkams
Pirmais, ko jūt cilvēks, kas
saslimst ar Covid–19 un nokļūst slimnīcā, ir paniskas
bailes. Cilvēkiem ir bail, jo
nav, ar ko elpot, rodas sajūta,
ka tuvojas nosmakšana. Lielā-

kā daļa pacientu, kas nokļūst
šādā situācijā, sāk prasīt viņus
novakcinēt – ”lūdzu, glābiet
mani!”. Taču akūtajā stāvoklī
vakcinēt cilvēku jau nav iespējams. G. Semjonovs atzīst, ka
ir grūti skatīties uz saslimušajiem, kā viņi cīnās ar slimības
gaitu, nevar paelpot. Principā
cilvēks paliek ar vīrusu viens
pret viens, jo, kā jau tika minēts, vienīgais, ko mediķi
var darīt cīņā ar šo vīrusu, ir
uzturēt cilvēku pie dzīvības.
Diemžēl daudzi padodas gan
emocionāli, gan ﬁziski un aiziet aizsaulē, tādēļ arī mirušo
statistika ir tik biedējoša. “Ne
velti mēs diezgan plaši stāstījām un piedāvājām cilvēkiem
brīvprātīgi iesaistīties Covid
nodaļu darbā. Vienreiz apskatīties, kas tur notiek, kā cilvēki
cieš, ka viņi nevar elpot bez
ārējās palīdzības, būtu pilnīgi
pietiekami, lai saprastu visu
situācijas nopietnību.”
Situācija ar personāla vakcināciju slimnīcā
Ziņas medijos, ka Daugavpils Reģionālajā slimnīcā ārsti
negrib vakcinēties vai nevakcinējas, nav visai precīzas.
Galvenā problēma ar cilvēkresursiem bija saistīta tieši ar
vidējo un jaunāko medicīnas
personālu, nevis ārstiem, kuri
98% apmērā novakcinējās vēl
vasaras periodā. “Novērojot
notiekošās tendences, redzējām, ka ārstu pieejamībā problēmu nav un nebūs,” rezumē
G. Semjonovs. Tikai divi ārsti

no 230 palika ārpus darba procesa. Lielākā daļa no pārējiem
darbiniekiem izlēma par labu
vakcinācijai pēdējā brīdī, tādēļ
ārpus darba procesa no visa
slimnīcas kolektīva atrodas
tikai 23 personas. Arī šo problēmu izdevās atrisināt, daļēji
piesaistot personālu no pilsētas poliklīnikas. Patlaban slimnīca strādā pilnā režīmā un
nodrošina pilnu pakalpojumu
klāstu. Minētās resursu pārdales dēļ nedaudz ierobežota
tikai poliklīnikas darbība, taču
ambulatoro un akūto ārstēšanu tā nodrošina pilnā apmērā.
Bailes no atbildības
Pēc G. Semjonova teiktā,
ir dzirdēti gadījumi, ka ārsts
“pa kluso” cenšas atrunāt no
vakcinācijas vai izsaka bažas
par vakcīnas efektivitāti. Šādi
mediķi vienkārši aizmirst par
savu atbildību, baidoties, ka
pacients vai viņa radinieki
varētu pārmest gadījumā, ja
kādu laiku pēc vakcinācijas tomēr iestājas saslimšana vai cita
veida blaknes, kas īstenībā nav
saistītas ar vakcīnu. Risks motivēt nevakcinēties ir diezgan
liels. ”Cilvēki ir apmaldījušies.
Bailes reizēm iet pāri skaidrai
argumentācijai. Ne vienmēr zināšanas, kā arī izpratne par virusoloģiju un epidemioloģiju
ir pietiekamas. Diemžēl netiek
domāts par kaitējumu, kas tiek
radīts sabiedrībai šādā gadījumā.” Daugavpils Reģionālajā
slimnīcā iekšēji cenšas cīnīties
ar tāda veida gadījumiem, to-

mēr bieži vien bailes ņem virsroku.
Kas mūs sagaida?
Vīrusa infekcijai jāiziet pilns
cikls. Nododot infekciju no
cilvēka cilvēkam, no pacienta
pacientam, vīruss mutē. Jāpaiet dažiem gadiem, bet tikmēr
lielāki vai mazāki saslimstības
viļņi turpināsies. Cik sarežģīti, skarbi, grūti, cik negatīvas
būs sekas, lielā mērā ir atkarīgs no sabiedrības, no katra
cilvēka uzvedības. Katram ir
jābūt izpratnei un pašapziņai
attiecībā uz notiekošo. Nedēļu pēc pirmās cietslēdzes jeb
lokdauna situācija uzlabojās
un veicināja slimnīcu atslodzi.
Cietslēdze turpinājās samērā
īsā periodā, kas nozīmē, ka
arī pozitīvās tendences būs īslaicīgas. Situācija būtu daudz
labāka, ja vakcinācijas aptvere
būtu lielāka, tādēļ jāsasparojas un jāizdara izvēle par labu
vakcinācijai. “Vēl viena cietslē-

dze radīs kārtējās sarežģītības
valsts budžetam, jo tās laikā
darbojas diezgan apjomīgi ierobežojumi. Tie radīs problēmas uzņēmējiem, kas maksā
nodokļus. Viņi ir tie, kas veido
mūsu valsts budžetu. Ilgstoši
dzīvot cietslēdzes režīmā mēs
nevarēsim.”
Dabiskā atlase un kopīga
imunitāte
"Kaut gan tas skan diezgan
neiepriecinoši, mēs faktiski
dzīvojam dabiskās atlases režīmā. Tie, kas nevakcinējas,
dabiskās atlases kārtā nokļūst
slimnīcā un paši cīnās ar vīrusu. Mums nav citas izvēles, kā
tikai vakcinēties un iegūt sabiedrisko imunitāti. Cenšoties
situāciju risināt ar kārtējām
cietslēdzēm, mēs tikai atliekam problēmu uz vēlāku laiku," saka G. Semjonovs.
Informācijas un sabiedrisko
attiecību nodaļa

VEIDOSIM KOPĀ AUGŠDAUGAVAS NOVADA ĢERBONI!
2021. gada 1. jūlijā, atbilstoši Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likumam,
tika izveidots Augšdaugavas novads, kurā apvienojās
Daugavpils novada un
Ilūkstes novada pašvaldības.
Augšdaugavas novadā ietilpst
Ilūkste un Subate, Ambeļu,
Bebrenes, Dvietes, Biķernieku,
Demenes, Dubnas, Eglaines,
Kalkūnes, Kalupes, Laucesas,
Līksnas, Maļinovas, Medumu,
Naujenes, Nīcgales, Pilskalnes,

Prodes, Salienas, Skrudalienas,
Sventes, Šēderes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas un Višķu pagastu teritorijas.
Līdz ar jaunā novada izveidošanu, novadā apvienoto pašvaldību ģerboņi netiek lietoti.
Augšdaugavas
novada
dome nolēmusi sākt darbu pie
vienota ģerboņa izstrādes, kas
simboliski parādītu jaunizveidotā novada kopējās vērtības.
Viens no pirmajiem ģerboņa
izveides soļiem ir tā koncepci-

jas izstrāde un simbolu izvēle.
Tālāk novada identitātes zīmes
un tēli tiks pārveidoti heraldikas valodā, ko veiks mākslinieks.
Šajā darbā mums nepieciešams novada iedzīvotāju atbalsts, viedoklis un redzējums.
Augšdaugavas
novada
pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, cilvēkus no citām
Latvijas vietām, arī no ārvalstīm, kurus ar Augšdaugavas
novadu saista ģimenes saites,

darbs, pētnieciskas un citas
intereses, līdz 28. decembrim
piedalīties aptaujā un izteikt
savas domas, kas būtu attēlojams jaunajā novada ģerbonī.
Sniegtās idejas tiks apkopotas
un nodotas Augšdaugavas novada ģerboņa veidotājiem.
Aptauju iespējams aizpildīt
elektroniski
Augšdaugavas
novada mājas lapā, savukārt
Ilūkstes administrācijā un pagastu pārvaldēs tā pieejama izdrukātā veidā.

Būsim pateicīgi par ikvienu
Jūsu padomu un ideju! Labāko
ierosinājumu autori saņems
pašvaldības piemiņas suvenīru
dāvinājumu.
Informācija un konsultācijas pie Augšdaugavas novada
Kultūras pārvaldes vadītājas
Ināras Mukānes, tālr. 29191840,
e.pasts: inara.mukane@augsdaugavasnovads.lv
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BĒRNUS AICINA RADOŠI IZPAUSTIES PAR KLIMATA PĀRMAIŅĀM

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
sadarbībā ar biedrību “Višķu
attīstībai” rīko vizuālās mākslas
konkursu “Klimata pārmaiņas
- ko ES varu darīt?”, kurā piedalīties aicina novada izglītības iestāžu 1.-12. klašu audzēkņus.
Konkursa mērķis ir pievērst
bērnu un jauniešu uzmanību
tam, kā klimata pārmaiņas ietekmē ikdienas dzīvi, motivēt bēr-

nus aizdomāties par apkārtējo
vidi, dabas vērtībām, to saudzēšanu, nozīmi cilvēku dzīvē, kā
arī veicināt bērnos un jauniešos
radošo pašizpausmi un prasmi
zīmējumā atklāt savas sajūtas
pret apkārtējo vidi, stiprinot lokālo patriotismu un līdzatbildību apkārtējās vides aizsardzībā.
Konkursa dalībnieki aicināti
veidot vizuālās mākslas darbus jebkurā tehnikā (zīmējums,
gleznojums, graﬁka u.c.) uz A3
formāta papīra lapas. Darbam jābūt horizontāli veidotam. Katrs
skolēns var iesniegt vienu darbu.

Darbu tēmas:
• “Piesārņojuma ietekme uz vidi un cilvēku veselību”;
• “Sabiedrības loma un iesaistīšana klimata pārmaiņu seku
mazināšanā”;
• “Cilvēku darbības ietekme uz
klimata pārmaiņām”
• “Klimata pārmaiņas – ko ES
varu darīt?”.
Darbi jāiesniedz līdz 20. decembrim Augšdaugavas novada
pašvaldībai klātienē slēgtā aploksnē Augšdaugavas novada
pašvaldības centrālās adminis-

trācijas darba laikā vai sūtot pa
pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401. Uz aploksnes
jānorāda informācija “Vizuālās
mākslas konkursam “Klimata
pārmaiņas- ko ES varu darīt?””.
Vērtēta tiks atbilstība tēmai
un nolikuma prasībām, izpildījuma kvalitāte, oriģinalitāte.
Labāko darbu autori saņems vērtīgas balvas. Visi konkursa darbi
tiks publicēti virtuālajā izstādē
Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē, pašvaldības
“Facebook” lapā un “Facebook”
lapā “Vēsturiski piesārņotās vie-

tas sanācija Višķos”.
Konkurss tiek rīkots Norvēģijas ﬁnanšu instrumenta 2014. –
2021. gada perioda programmas
“Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”
projekta “Vēsturiski piesārņotās
vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros. Projekta
īstenošanai kopējās attiecināmās
izmaksas ir 1 682 189 EUR.
Informācijas un sabiedrisko
attiecību nodaļa

NOVADA TOPOŠAJIEM MĀKSLINIEKIEM PANĀKUMI VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS KONKURSĀ
Noslēdzies 8. Vizuāli plastiskās mākslas konkurss “PRIEKULES IKARS”. Šogad Priekules Mūzikas un mākslas skolas,
rīkotajā konkursā tika iesniegti
554 darbi. Visaktīvākie bija bērni vecuma posmā no 10 līdz 13
gadiem. Īpašs prieks par jaunajiem māksliniekiem un viņu
skolotājiem, kuri iedziļinājās
Ikara vēstures gaitu līkločos un
mēģināja izgudrot savus spārnus.
Šajā gadā bija arī izmaiņas,
jo konkurss pirmo reizi notika
ONLINE, tātad, dalībniekiem

bija jāuztaisa savs darbiņš, jānofotografē un foto jāatsūta.
Liela priekšrocība bija tā, ka
darbi varēja palikt pie pašiem
dalībniekiem par piemiņu.
Darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Gundars Venens – Priekules novada kultūras vadītājs, Dzintra Budovska
– Liepājas Mūzikas, mākslas
un dizaina vidusskolas ādas
izstrādājumu dizaina izglītības
programmas vadītāja, Ināra
Avotiņa – Latvijas Aerokluba
izpilddirektore, Inita Rubeze
– Priekules mūzikas un māks-

jam Petkus par darbu “Uz mākoņmaliņas”, bet 3. vieta Vladai
Jeronikai par darbu “Princese”
(skolotāja Anita Jasinska un
Vita Franckoviča).
Savukārt kategorijā “Gleznošana” Naujenes Mūzikas un
mākslas skolas audzēkne Sandra Minova ar darbu “Vulkānspārni” saņēma Atzinību vecuma grupā 7 – 9 gadi (skolotāja
Anita Jasinska).

las skolas direktore, Mārtiņš
Cukurs – Priekules Mūzikas
un mākslas skolas skolotājs un
Dace Gailīte – Priekules Mūzikas un mākslas skolas skolotāja
un Priekules novada tūrisma
vadītāja.
Konkursā godalgotas vietas
ieguvuši arī Augšdaugavas novada bērni.
Zīmēšanā vecuma grupā 4
– 6 gadi laurus plūca Naujenes
pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķītis” audzēkņi: 1. vieta
Anastasijai Iekalnei ar darbu
“Rakstos, krāsās…”, 2. vieta Il-

Teksts: Inese Minova

STUDIJU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS “ILGAS” SKRUDALIENAS PAGASTĀ PIEDZĪVOJIS VĒRIENĪGU DIGITALIZĀCIJU
Sadarbojoties
Daugavpils
Universitātei un tehnoloģiju
uzņēmumam, studiju un pētniecības centrs “Ilgas”, kas ar
saviem pētījumiem pazīstams
pasaules mērogā, piedzīvojis
vērienīgu digitalizāciju, to aprīkojot ar Latvijā ātrāko datu
tīklu. Turpmāk vienā no modernākajām studiju bāzēm
Austrumeiropā tiks nodrošināts ātrs, jaudīgs un stabils
internets, kas ar modernāko
aprīkojumu un jaunākajām
tehnoloģijām ļaus veikt arvien
jaunus zinātniskos pētījumus
un apmainīties ar tiem starptautiskā mērogā.
Daugavpils
Universitātes
zinātņu prorektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis: ““Ilgu”
pieslēgšana globālajam tīmeklim un akadēmiskajam tīklam,
izmantojot ātrāko datu tīklu

Latvijā, padarīs mūsu zinātni
daudz pieejamāku un atpazīstamāku pasaulē, būtiski uzlabos mūsu zinātnieku konkurētspēju un pavērs jaunas iespējas
kopīgiem pētījumiem. “Ilgas”
ir vieta, kur sākas Latvija un
Eiropas Savienība, un tagad šī
vieta nav attāls nostūris pierobežā, bet gan nozīmīgs savas
jomas zinātnes centrs uz Latvijas, Eiropas un pasaules kartes.”
Lai īstenotu projektu un
datu pārraides tīklā nodrošinātu simetrisku datu pārraides
ātrumu lielā apjomā, attiecīgajā
teritorijā tika izbūvēts optiskais
internets. Jaudīgā interneta izbūve ir nozīmīgs devums visam reģionam, jo tas ir viens no
dzinuļiem, kas veicina Latvijas
kopējo ekonomisko attīstību.
Projekta īstenošanā aktīvi

iesaistījās arī Augšdaugavas
novada dome, kuras teritorijā
atrodas studiju un pētniecības
centrs “Ilgas”, operatīvi saskaņojot vairākus aktuālos jautājumus.

Daugavpils Universitāte ir
lielākā valsts izglītības iestāde
Austrumlatvijā, kura īsteno
starptautiska līmeņa zinātnisko
pētniecību un nodrošina kvalitatīvu augstāko izglītību 17 stu-

diju un programmu virzienos.
Studiju un pētniecības centrs
“Ilgas” atrodas pašā Latvijas
un Baltkrievijas pierobežā, taču
to pazīst daudzviet pasaulē.
“Ilgās” atrodas starptautiski
atpazīstams Koleopteroloģisko
pētījumu centrs un Meža biodaudzveidības pētījumu centrs,
kuru laboratorijas aprīkotas
ar mūsdienīgu aprīkojumu,
bet viena no lielākajām vaboļu
kolekcijām Baltijā un unikālais
augu herbārijs ir nozīmīga bāze
biosistemātikas pētījumiem, ko
izmanto daudzi šīs jomas speciālisti pasaulē.
Studiju un pētniecības centra
“Ilgas” iekļaušana Akadēmiskajā
pētniecības un izglītības datu pārraides tīklā īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
projekta ietvaros.
Autors: Dainis Bitiņš

PAR ATKRITUMU IZMEŠANU NĪCGALES MEŽĀ PIESPRIEŽ 500 EIRO NAUDAS SODU
Atkritumu apjoms Latvijas
valsts mežos ik gadu turpina pieaugt, taču arvien biežāk meža piegružotāji tiek
noskaidroti un saukti arī pie
atbildības. Septembra izskaņā personai, kas AS “Latvijas
valsts meži” (LVM) Dienvidlatgales reģiona mežā bija izmetusi sadzīves atkritumus,
tika piemērots administratīvais sods 500 eiro apmērā.
LVM Dienvidlatgales reģiona Nīcgales iecirkņa mežā šī
gada 24. augustā tika konstatēta meža piegružošana ar sadzī-

ves atkritumiem – divās vietās bija izmesti atkritumi 0,2
m3 apjomā katrā vietā. Pateicoties Nīcgales iecirkņa mežkopja ātrai rīcībai un labajai sadarbībai ar Valsts vides dienestu,
izdevās atrast un saukt pie atbildībās vainīgo personu.
“Meža piemēslošanas noziegumus konstatējam, iecirkņu mežkopjiem veicot savus
darba pienākumus. Mēs aktīvi
sadarbojamies ar Valsts vides
dienestu, Valsts policiju un
vietējo pašvaldību, tāpēc spējam šādas situācijas operatīvi

risināt. Tā nav nejauša, tā ir apzināta rīcība – nevar, braucot
caur mežu, nejauši apstāties
un izgāzt trīs maisus atkritumu. Tas ir noziegums, kas bargi jāsoda. Par sodā samaksāto
naudu, cilvēks būtu varējis
atkritumus videi draudzīgi un
atbildīgi vairāku gadu garumā. Morāle ir skarba – noziegums neatmaksājas,” norāda
LVM Dienvidlatgales reģiona
mežkopības vadītājs Aldonis
Utināns.
2021. gada 20. septembrī
Valsts vides dienests pieņēma

lēmumu sodīt pie atbildības
saucamo personu, piemērojot
administratīvo sodu 500 eiro.
Vainīgā persona labprātīgi atlīdzināja arī LVM nodarītos materiālos zaudējumus, kas saistīti ar atkritumu savākšanu,
transportēšanu un utilizāciju/
noglabāšanu, kā arī piegružotās vietas sakopšanu.
LVM vērš iedzīvotāju uzmanību un atgādina, ka atkritumu izmešana mežā ir pretlikumīga. Vainīgā persona par
šādu darbību tiek saukta pie
administratīvās atbildības, kā

arī tai ir jāatlīdzina LVM ar
atkritumu savākšanu radītie
zaudējumi. LVM aicina dabas
draugus par piemēslotajām
vietām informēt Valsts vides
dienestu, izmantojot mobilo
lietotni “Vides SOS”. Arī tīru
mežu aizstāvis Cūkmens atgādina: “Nemēslo mežā! Par
cūku pārvērtīsies!”
Avots: Latvijas valsts meži
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AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI
2021. gada 28. oktobra sēdē pieņemti 30 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 15. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.4 “Augšdaugavas novada
pašvaldības budžets 2021. gadam””.
 Izdeva Sociālā dienesta nolikumu.
 Izveidoja Augšdaugavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju un izdeva tās nolikumu.
 Neatbalstīja Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas atbalstīto likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

CIENĪJAMIE IEDZĪVOTĀJI!

Augšdaugavas novada deputāti pieņem iedzīvotājus gan klātienē, gan Zoom platformā. Mājaslapu
piekļuvei Zoom platformā meklējiet:
augsdaugavasnovads.lv> novada dome>deputāti

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins
06.12.

Augšdaugavas novada pašvaldības ēka,
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00
14.00-18.00

14.12.

Bebrenes pagasta pārvaldes ēka

14.00-16.00

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
1. vietnieks Aivars Rasčevskis
20.12.

Augšdaugavas novada pašvaldības ēka,
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

10.00-12.00
14.00-18.00

Vitālijs Aizbalts
07.12.

Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka

14.30-16.00

21.12.

Kalupes pagasta pārvaldes ēka

14.30-16.00

Maigurs Krievāns
13.12.

Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka

09.00-13.00

Jānis Belkovskis
06.12.

Višķu pagasta pārvalde

14.00-17.00

13.12.

Ambeļu pagasta pārvalde

15.00-17.00

Viktors Jasiņavičs
02.12.

Tiešsaistes Zoom platformā

15.30-17.00

10.12.

Pilskalnes pagasta pārvalde

15.30-16.30

16.12.

Tiešsaistes Zoom platformā

15.30-17.00

21.12.

Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka

15.30-16.30

Pāvils Kveders
07.12.

Šederes pagasta pārvalde

14.00-16.00

Reinis Līcis
14.12.

Ilūkstes pilsētas administrācijas ēka

16.30-17.30

21.12.

Tiešsaistes Zoom platformā

16.30-17.30

Aleksejs Mackevičs
06.12.

Tiešsaistes Zoom platformā

16.00-19.00

20.12.

Tiešsaistes Zoom platformā

16.00-19.00

Dainis Millers
15.12.

Tiešsaistes Zoom platformā

10.00-12.00

Gunta Okmane
06.12.

Tiešsaistes Zoom platformā

10.00-12.00

Dzintars Pabērzs
06.12.

Tiešsaistes Zoom platformā

14.00-16.00

20.12.

Tiešsaistes Zoom platformā

14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks
08.12. Tiešsaistes Zoom platformā

18.00-20.00

15.12. Tiešsaistes Zoom platformā

18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs
03.12.

Tiešsaistes Zoom platformā

16.00-17.00

14.12.

Tiešsaistes Zoom platformā

16.00-17.00

Regīna Tamane
14.12.

Skrudalienas pagasta pārvalde

14.00-16.00

21.12.

Vecsalienas muižas pils

14.00-16.00

Deputātu pieņemšanas laiks var mainīties. Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Novada dome”->”Deputāti”

apdzīvoto vietu likumā” un nepiekrita Augšdaugavas
novada pašvaldības pievienošanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, jo netiek ievērots no Satversmes tiesas
sprieduma izrietošais Saeimas pienākums vērtēt iespējamos attīstības centrus Augšdaugavas novadā. Balstoties
uz apstiprināto Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.
gadam, lūdza primāri izvērtēt Augšdaugavas novada
pašvaldības pastāvēšanu pašreizējās robežās un noteikt
stratēģijā piedāvātos reģionālās nozīmes attīstības centrus Augšdaugavas novada teritorijā, jo pārējie novadu
izveidošanas kritēriji, kuri minēti likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” anotācijā, tiek
izpildīti.
 Uzdeva novada pašvaldības domes priekšsēdētājam apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību.
 Piešķīra Kalupes pagasta pārvaldei ﬁnansējumu no
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 3025 eiro pakalpojuma apmaksai par tirgus vērtības noteikšanu Kalupes pagasta ūdenssaimniecības un
siltumapgādes nekustamajiem īpašumiem.
 Aktualizēja Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plānu 2021.-2023.
gadam un Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.2026. gadam Investīciju plānu 2020.-2022. gadam.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām.
 Iedalīja no pašvaldības ceļu fonda Līksnas pagasta pārvaldei 11651,70 eiro ceļa “Ķirupe-Mīšteļi” grants
seguma piebēršanai un Maļinovas pagasta pārvaldei
4734,84 eiro ceļu Nr.70-11 ,70-27 un 70-12 grants seguma
piebēršanai.
 Atbalstīja investīciju projekta “Špoģu vidusskolas
materiāltehniskās bāzes uzlabošana mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai”
pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai.
 Atzina par spēku zaudējušu Ilūkstes novada domes
2021. gada 30. jūnija lēmumu Nr.249 “Par grozījumiem
27.05.2021. domes lēmumā Nr.205 “Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Skolas ēkas
pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” īstenošanai”.
 Nolēma īstenot pašvaldības investīciju projektu
“Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” ar kopējām izmaksām 456 304,54 eiro.
 Nolēma piedalīties biedrības “Sēlijas asociācija” dibināšanā un darboties kā Sēlijas asociācijas biedram, un
noteica, ka jautājumus par iestāšanos biedrībā “Sēlijas
asociācija” un tālāku darbošanos Sēlijas asociācijā veic
Kultūras pārvalde.
 Izsniedza bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju SIA “AJ GRAVELS” smilts-grants, smilts
un mālsmilts atradnē “Censoņi” Šēderes pagastā līdz
11.03.2046.
 Iznomāja medību tiesības un nolēma slēgt medību
tiesību nomas līgumu uz vienu gadu ar biedrību “Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība” par
Augšdaugavas novada pašvaldībai piederošām zemes
vienībām ar kopējo platību 344,61 ha.
 Nodeva atsavināšanai 6 pašvaldības nekustamos
īpašumus Līksnas, Medumu, Sventes, Skrudalienas un
Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašumus Biķernieku un Kalkūnes pagastā.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma “Jaunie Zelmeņi”
Prodes pagastā nosacīto cenu jeb sākumcenu 172760 eiro
un noteica, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības vienistabas dzīvoklim Višķu pagastā.
 Piešķīra 3 personām Naujenes pagastā vienreizējo
pabalstu apkures krāsns remontam.
2021. gada 11. novembra sēdē pieņemti 28 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdaugavas novadā”, “Par materiālo
palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam
bērnam Augšdaugavas novadā”, “Lokālplānojuma
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0297
(Ilūkstes pilsētā) ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un graﬁskā daļa” un “Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek
izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām un,
kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes)
dārza ierīkošanai, nomas maksas apmēru”.
 Izdeva noteikumus “Par atsevišķu noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

 Apstiprināja Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmu 2022.-2027. gadam.
 Aktualizēja Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam
Augšdaugavas novada investīciju plānu 2022.-2024. gadam.
 Izveidoja Augšdaugavas novada pašvaldības
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas komisiju un izdeva tās nolikumu.
 Grozīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021. gada 15. jūlija lēmumu Nr.29 “Par Augšdaugavas
novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un izteica komisijas sastāvu jaunā redakcijā.
 Nolēma ar 2021. gada 27. decembri izveidot
Augšdaugavas novada bāriņtiesu, reorganizējot Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesu, Daugavpils novada Višķu bāriņtiesu, Ilūkstes novada bāriņtiesu, šādā
sastāvā – bāriņtiesas priekšsēdētājs, 3 bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un 13 bāriņtiesas locekļi ar teritoriālajām vienībām Skrudalienā, Višķos un Ilūkstē un noteica,
ka Augšdaugavas novada bāriņtiesas juridiskā adrese ir
Brīvības iela 13, Ilūkste, Augšdaugavas novads.
 Noteica, ka Augšdaugavas novada pašvaldībā jaunatnes politika tiek realizēta Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu daļas šādās struktūrvienībās:
- Višķu jauniešu centrs (“18”, Višķu tehnikums, Višķu pag., Augšdaugavas nov.), kas veic darbu ar jaunatni
Ambeļu, Dubnas, Višķu, Maļinovas pagastā;
- Vaboles jauniešu centrs (Parka iela 2, Vabole, Vaboles pag., Augšdaugavas nov.), kas veic darbu ar jaunatni
Kalupes, Līksnas, Nīcgales un Vaboles pagastā;
- Naujenes jauniešu centrs (Skolas iela 12, Naujene,
Naujenes pag., Augšdaugavas nov.), kas veic darbu ar
jaunatni Biķernieku un Naujenes pagastā;
- Skrudalienas jauniešu centrs (Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov.), kas veic
darbu ar jaunatni Salienas, Skrudalienas, Tabores un
Vecsalienas pagastā;
- Demenes jauniešu centrs (Briģenes iela 2, Demene,
Demenes pag., Augšdaugavas nov.), kas veic darbu ar
jaunatni Demenes un Laucesas pagastā;
- Kalkūnes jauniešu centrs (Jubilejas iela 2, Kalkūni,
Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov.), kas veic darbu ar
jaunatni Kalkūnes, Medumu un Sventes pagastā;
- Ilūkstes jauniešu centrs (Brīvības iela 12, Ilūkste,
Augšdaugavas nov.), kas veic darbu ar jaunatni Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes, Šēderes pagastā un Subates un Ilūkstes pilsētā.
 Atļāva Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes
novada sporta skolai veikt iepirkumu un iegādāties jaunu, ar 20 pasažieru sēdvietām aprīkotu, autobusu par
cenu, kas nepārsniedz 80000 eiro (ar pievienotās vērtības
nodokli).
 Atbalstīja ieceri un atļāva veikt iepirkumu jauna pasažieru mikroautobusa iegādei Kalupes pagasta pārvaldes vajadzībām.
 Atļāvat Ambeļu pagasta pārvaldei veikt iepirkumu
un iegādāties ar 20 pasažieru sēdvietām aprīkotu autobusu par cenu, kas nepārsniedz 80000 eiro (ar pievienotās vērtības nodokli).
 Piešķīra ﬁnansējumu Sventes pagasta pārvaldei no
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 4235 eiro pakalpojuma apmaksai par tirgus vērtības noteikšanu Sventes pagasta ūdenssaimniecības un
siltumapgādes nekustamajiem īpašumiem.
 Atļāva Špoģu Mūzikas un mākslas skolai pieņemt
nodibinājuma “E.Gulbja fonds” dāvinājumu – akordeonu, kura vērtība ir 11749 eiro.
 Atļāva norakstīt bezcerīgos debitoru parādus, par
kuriem atzīta piedziņas neiespējamība, Kalkūnes pagasta pārvaldes – 7 personām, Naujenes pagasta pārvaldes
– 2 personām.
 Nolēma nodot valstij bez atlīdzības Augšdaugavas
novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Višķu pagastā.
 Nolēma lūgt Zemkopības ministriju nodot
Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības zemes vienības Līksnas pagastā.
 Nolēma pārdot 1 pašvaldības nekustamo īpašumu
Tabores pagastā.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu izīrētam pašvaldības dzīvoklim Demenes pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus Biķernieku un Naujenes pagastā.
 Pieņēma 2 lēmumus zemes jautājumos.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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AUGŠDAUGAVAS NOVADA APVIENOŠANU AR DAUGAVPILI PLĀNO PĀRCELT UZ 2029. GADU
Otrdien, 9. novembrī, Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) komisija
Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumā atbalstījusi priekšlikumus, kas paredz valstspilsētu Daugavpils,
Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes un
Ventspils apvienošanu ar tām
piegulošajiem novadiem atlikt
no sākotnēji plānotā 2025. gada
uz 2029. gadu.
Sākotnēji Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotie
grozījumi paredzēja, ka apvienošanās notiks līdz ar pašvaldību vēlēšanām 2025. gadā, taču
koalīcijas deputāti Jānis Dombrava (Nacionālā apvienība),
Juris Pūce (“Attīstībai/Par”)
un Arvils Ašeradens (“Jaunā
Vienotība”) iesnieguši priekšlikumus šo apvienošanu atlikt
vēl par vienu vēlēšanu ciklu un
īstenot tikai ar 2029.gadu.
Satversmes tiesa (ST) šogad
atcēla vairākus Saeimas lēmumus par jaunu novadu veidošanu, uzsverot, ka vairākos jaunajos novados nav paredzēti
attīstības centri, kas reformas
gaitā bija izvirzīts kā svarīgs
pozitīvu pārmaiņu priekšnosacījums.

Lai labotu šīs nepilnības,
likumprojektā tiek piedāvāts
līdz 2029.gadam paplašināt
sadarbību vairākās jomās starp
minētajām valsts pilsētām un
tām piegulošajiem novadiem,
tostarp starp Daugavpils pilsētu un Augšdaugavas novadu,
bet pēc vairāk nekā septiņiem
gadiem pašvaldības iecerēts
apvienot.
28. oktobra Augšdaugavas
novada pašvaldības domes
sēdē tika pieņemts lēmums
neatbalstīt Latvijas Republikas
Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumā” un nepiekrist Augšdaugavas novada pašvaldības pievienošanai
Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, jo netiek ievērots no
Satversmes tiesas sprieduma
izrietošais Saeimas pienākums
vērtēt iespējamos attīstības centrus Augšdaugavas novadā.
Deputāti uzsvēra, ka, balstoties
uz apstiprināto Augšdaugavas
novada un Daugavpils valstspilsētas ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju līdz 2030.gadam,
primāri jāizvērtē Augšdaugavas novada pašvaldības pastā-

vēšanu pašreizējās robežās un
jānosaka stratēģijā piedāvātos
reģionālās nozīmes attīstības
centrus Augšdaugavas novada teritorijā, jo pārējie novadu
izveidošanas kritēriji, kuri minēti likuma “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” anotācijā tiek izpildīti. Augšdaugavas novada
ilgtspējīgās attīstības stratēģijā
par attīstības centriem tika apstiprinātas divas vietas – Špoģu
ciems un Ilūkstes pilsēta.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētaja
vietnieks Vitālijs Aizbalts atzīst, ka Saeimas ATR komisija
ir ņēmusi vērā pašvaldības argumentus, kas izskanējuši gan
oﬁciālajā vēstulē, gan neformālās tikšanās reizēs un sarunās
ar politiķiem.
“Augšdaugavas novada un
Daugavpils valstspilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz
2030.gadam, ko apstiprinājusi
arī Daugavpils pilsētas dome, ir
paredzēti divi reģionālās nozīmes attīstības centri Augšdaugavas novadā – Ilūkste un
Špoģi. Šonedēļ apstiprināta arī
Daugavpils valstspilsētas un
Augšdaugavas novada attīstības programma 2022.-2027. ga-

dam. Nav loģiski apvienošanu
veikt no 2025. gada šīs stratēģijas un programmas realizācijas
vidū. Būtu prātīgi realizēt šo
attīstības stratēģiju un programmu, paskatīties, kas ir labi
un kas ir slikti Augšdaugavas
novada un valsts pilsētas Daugavpili sadarbībā, un tikai tad
lemt par administratīvu apvienošanos,” teic V. Aizbalts.
Politiķi ņēmuši vērā arī argumentu, ka pašlaik jau ir apvienotas divas pašvaldības vienā Augšdaugavas novadā, kas
prasa milzīgu darbu. “Jāteic, ka
savulaik, sadaloties Daugavpils
rajonam, bija daudz vieglāk izveidot divus novadus, nekā šobrīd apvienoties atpakaļ. Līdz
ar ko pašlaik ir jārisina daudz
dažādu problēmu, ļoti svarīgi
ir salāgot abu novadu iestrādes
vienā jaunā novadā un tas nav
tik vienkārši. Mēs veidojam
vienotu struktūru, vienotu sociālo pakalpojumu grozu, vienu investīciju programmu. Un
ja mums tagad paziņo, ka no
2025. gada būs atkal jauna reforma un mūs atkal apvienos ar
pilsētu, tad droši vien arī cilvēkiem, tostarp pašvaldības darbiniekiem Augšdaugavas novadā nolaistos rokas,” skaidro

V. Aizbalts. Viņš piebilst, ka ir
pieņemts kompromisa lēmums
apvienoties no 2029. gada, bet
līdz tam vēl notiks divas Saeimas vēlēšanas. “Kā tur veiksies
lielajā politikā, mēs sekosim
līdzi, bet mums svarīgi ir īstenot mūsu attīstības stratēģiju
un programmu, kas izstrādāta
līdz 2030. gadam, un nedomāt
par to, ka šīs programmas vidu
mūs apvienos ar Daugavpili.”
Sagatavotos priekšlikumus
neatbalstīja divi no septiņiem
komisijas deputātiem - Viktors Valainis (ZZS) un Regīna
Ločmele-Luņova
(Saskaņa).
“Komisijā ir pārstāvētas visas
septiņas Saeimas frakcijas. Ja
no septiņām frakcijām piecas
atbalsta šo likumprojektu, tad
neredzu problēmu, ka Saeimā
balsojums varētu būt citādāks,”
pieļauj V. Aizbalts.
Saeimā otrajā lasījuma paredzēts balsot 25. novembrī,
priekšlikumu
iesniegšanas
termiņš uz trešo lasījumu būs
noteikts līdz 30. novembrim,
bet galīgajā trešajā lasījumā šo
likumprojektu paredzams pieņemt 9. decembrī.
Teksts: Inese Minova

NOTEIKTI PABALSTI BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRNIEM
Augšdaugavas novada domes 11. novembra domes sēdē
apstiprināti jaunie saistošie
noteikumi “Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
Augšdaugavas novadā”.
Saistošajos noteikumos ir
noteikti Augšdaugavas novada
pašvaldības materiālās palīdzības veidi bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
pēc pilngadības sasniegšanas.
Saistošo noteikumu īstenošanai
2022. gadam ir nepieciešami 172

Augšdaugavas novada pašvaldības 11. novembra domes
sēdē pieņemti saistošie noteikumi “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā” un
noteiktas iedzīvotāju kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt
sociālos pabalstus, pabalsta
veidus un apmēru.
Pabalstu piešķir personām,
kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Augšdaugavas novada administratīvajā
teritorijā, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.
Noteikumi paredz izmaksāt
vairākus pabalstus:
 vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās

119 eiro.
Pabalstu veidi: pabalsti audžuģimenei (ikmēneša pabalsts
audžuģimenē ievietotā bērna
uzturam un vienreizējs pabalsts
bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei), pabalsti pilngadību sasniegušajam bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves
uzsākšanai (vienreizējs pabalsts
patstāvīgās dzīves uzsākšanai,
vienreizējs pabalsts sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un pabalsts ikmēneša
izdevumiem), mājokļa pabalsts
bez vecāku gādības palikušam
bērnam pēc pilngadības sasniegšanas.

Pabalstus ir tiesīgs pieprasīt
bērna likumiskais pārstāvis un
pilngadību sasniegušais bērns,
par kura ārpusģimenes aprūpi
lēmumu pieņēmusi Augšdaugavas novada bāriņtiesa.
Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam
par bērnu līdz 6 gadu vecumam
ir 215 eiro, 7-17 gadu vecumam
– 258 eiro.
Vienreizējs pabalsts bērna
apģērba, sadzīves priekšmetu
un mīkstā inventāra iegādei ir
200 eiro, ko piešķir vienu reizi
pēc bērna ievietošanas audžuģimenē.
Pabalsti pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecā-

ku gādības palikušam bērnam
patstāvīgas dzīves uzsākšanai:
vienreizējs pabalsta patstāvīgas
dzīves uzsākšanai – 218 eiro,
personām ar invaliditāti kopš
bērnības – 327 eiro.
Vienreizējs pabalsta sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei - 821 eiro.
Ja pilngadību sasniegušais
bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības
iestādē, vai turpina studijas
augstskolā vai koledžā, kas ir
tiesīga izsniegt valsts atzītus
diplomus, un sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu,
bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, piešķir pa-

PIEŅEMTI BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS PABALSTI

no ieslodzījuma vietas;
 pabalsts apbedīšanai;
 dzimšanas dienas pabalsts;
 atceres dienu pabalsts;
 pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem;
 vienreizējs pabalsts personām ar invaliditāti kopš
bērnības;
 pabalsts hemodialīzes pacientiem,
 izglītības procesa nodrošināšanai daudzbērnu ģimenēm;
 pabalsts cietā kurināmā
iegādei vientuļiem pensionāriem un personām ar
I , II grupas invaliditāti;
 atbalsts Ziemsvētkos.

Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām
personām ir noteikts 50 eiro apmērā. Pabalsts jāpieprasa viena
mēneša laikā no atbrīvošanās
dienas no ieslodzījuma.
Pabalsts apbedīšanai noteikts 350 eiro, to var saņemt
persona, kura uzņēmusies
veikt mirušās personas, kuras
pēdējā deklarēta dzīvesvieta
bija Augšdaugavas novada
administratīvajā teritorijā, apbedīšanu. Pabalstu piešķir gadījumos, ja mirušajai personai
nav tiesību uz valsts vai citu
apbedīšanas pabalstu. Ja mirušās personas valsts apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 350
eiro, sociālais dienests izmaksā
starpību starp valsts un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas

pabalstu.
Dzimšanas dienas pabalsts
noteikts personām, kuras sasniegušas 80, 90, 100 un vairāk
dzīves gadus: 80 gadu jubilejā
– 30 eiro, 90 gadu jubilejā - 50
eiro, 100 gados un vairāk - 100
eiro.
Atceres dienu pabalstu 50
eiro apmērā reizi gadā ir tiesības saņemt 1991. gada barikāžu dalībniekiem (20. janvārī),
Afganistānas kara veterāniem
(15. februārī), politiski represētām personām (25. martā),
Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas likvidatoriem (26. aprīlī) un Otrā Pasaules kara dalībniekiem (8. maijā).
Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem tiek izmaksāts
100 eiro apmērā vienu reizi

balstu 109 eiro mēnesī ikmēneša
izdevumiem, bet ja pilngadību
sasniegušam bērnam ir invaliditāte no bērnības, tad piešķir 163
eiro mēnesī.
Mājokļa pabalsts bez vecāku
gādības palikušam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas tiek
piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai. Mājokļa pabalsts
tiek aprēķināts pēc faktiskajiem
izdevumiem un tiek izmaksāts
iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu
kontā.
Informācijas un sabiedrisko
attiecību nodaļa

gadā.
Pabalstu personām ar invaliditāti kopš bērnības ir tiesības
saņemt personas, kuru ienākumi personām ar I grupas invaliditāti nepārsniedz 260,80 eiro
mēnesī, personas ar II grupas
invaliditāti nepārsniedz 228,20
eiro mēnesī, personām ar III
grupas invaliditāti - 163 eiro
mēnesī. Pabalsts tiek izmaksāts 50 eiro apmērā vienu reizi
gadā.
Pabalsts hemodialīzes pacientiem paredzēts veselības
aprūpes izdevumu segšanai un
tiek izmaksāts 100 eiro apmērā
vienu reizi gadā.
Daudzbērnu ģimenēm paredzēts pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai. Uzsākot
jaunu mācību gadu, tiek izmak-
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sāts vienreizējs pabalsts 25 eiro
apmērā mācību līdzekļu iegādei katram bērnam ģimenei,
kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni un kuri mācās Augšdaugavas novada pašvaldības vispārizglītojošās mācību iestādēs.
Paredzēts pabalsts ēdināšanas
apmaksai bērniem vecumā no
2 līdz 4 gadiem ģimenēm, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni
un kuri apmeklē Augšdaugavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi – viens

eiro dienā.
Pabalstu cietā kurināmā iegādei 150 eiro gadā var saņemt
vientuļi pensionāri pēc 80 gadiem un personas ar I, II grupas
invaliditāti, kuras savu pamata
dzīvesvietu ir deklarējušas un
faktiski dzīvo Augšdaugavas
novadā.
Atbalsts Ziemsvētkos tiek
piešķirts laika periodā no kārtējā gada 1. līdz 31.decembrim
svētku dāvanas veidā līdz 7
eiro apmērā: bērniem līdz 6 ga-

2021. gada 25. novembris
diem, kuri deklarēti Augšdaugavas novada administratīvajā
teritorijā vai apmeklē novada
izglītības iestādes; 1.-9.klašu skolēniem, kuri deklarēti
Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā un mācās
novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai kuri nav deklarēti novada, taču mācās novada skolās; bērniem – bāreņiem
līdz 17 gadiem un personām ar
invaliditāti līdz 17 gadiem, kas
deklarēti novadā, Augšdauga-

www.augsdaugavasnovads.lv
vas novada administratīvajā
teritorijā esošo pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu iemītniekiem (Sociālā atbalsta un
aprūpes centrs “Avots”, Višķu
sociālās aprūpes centrs, SIA Veselības centra “Ilūkste” pansija
„Mūsmājas „Dižkoks”, Subates
Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādes „Miera
nams”, sociālo pakalpojumu
centrs ,,Pīlādzis”). Novada
deklarētās audžuģimenes, kā
arī daudzbērnu ģimenes, kuru

5

aprūpē ir pieci un vairāk bērni
līdz 18 gadu vecumam, saņems
dāvanu karti 30 eiro apmērā.
Saistošo noteikumu īstenošanai Augšdaugavas novadā
2022. gadam ir nepieciešami
112 900 eiro. Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta
ikgadējā pašvaldības budžeta
ietvaros.
Informācijas un sabiedrisko
attiecību nodaļa

APSTIPRINĀTI SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 11. novembra
sēdē tika apstiprināti jauni
saistošie noteikumi “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Augšdaugavas novadā,” kuri
nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus un saņemšanas kārtību.
Saistība ar divu novadu apvienošanu 2022. gadā paplašinās pabalstu saņēmēju loks,
kā rezultātā plānotie pabalsti
sociālajai palīdzībai varētu palielināties par 71 090 eiro.
Saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuru pamata
deklarētā
dzīvesvieta
ir
Augšdaugavas novada administratīvā teritorija.
Pamata sociālās palīdzības
pabalsti ir garantētā minimālā
ienākuma pabalsts un mājokļa pabalsts. Papildu sociālās
palīdzības pabalsti ir pabalsts

krīzes situācijā un pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai
(pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai un veselības aprūpes pabalsts).
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir materiāls atbalsts
minimālo ikdienas izdevumu
apmaksai, kas tiek izmaksāts
reizi mēnesī. To aprēķina, piešķir un izmaksā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
Mājokļa pabalsts ir materiāls
atbalsts ar mājokļa lietošanu
saistīto izdevumu segšanai.
Pabalsta aprēķināšanai garantētā minimālā ienākumu
sliekšņu summai tiek piemērots koeﬁcients 1,5 sekojošiem
mājsaimniecību veidiem: atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu sasniegušai personai vai
personai ar invaliditāti un mājsaimniecībai bez bērniem, kurā
ir tikai pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar

APSTIPRINĀTAS SKOLĒNU UZTURĒŠANAS
IZMAKSAS SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 28. oktobra
sēdē pieņemts lēmums par
novada pašvaldības izglītības
iestāžu skolēnu (audzēkņu)
uzturēšanas izmaksām gadā
izglītības iestādēs. Skolēnu
uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Viena audzēkņa izmaksas
vidēji ir 120,46 eiro/mēnesī.
Uz 2021. gada 1. septembri
audzēkņu skaits novada izglītības iestādēs bija 2587.
Viena skolēna izmaksas
mēnesī novadā svārstās no 87
līdz 248 eiro. Vismazākās skolēnu uzturēšanas izmaksas ir
vidusskolās, jo tajās tradicionāli ir lielāks skolēnu skaits.
Salienas vidusskolā tie ir 87,44
eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā
– 88,70 eiro, Zemgales vidusskolā – 93,15 eiro, Sventes vidusskolā – 104,09 eiro, Ilūkstes
Raiņa vidusskolā – 100,78 eiro,
savukārt Vaboles vidusskolā
– 153,33 eiro. Bebrenes VP vidusskolā tie ir 124,46 eiro.
Pamatskolās
vismazākās
izmaksas uz vienu skolēnu ir

Lāču pamatskolā – 107,77 eiro,
tai seko Biķernieku pamatskola ar 108,44 eiro, Naujenes
pamatskola – 127,11 eiro, Laucesas pamatskola – 130,81 eiro,
Randenes pamatskola – 154,03
eiro, Kalupes pamatskola –
162,00 eiro, bet visliekākās izmaksas uz izglītojamo ir Silenes pamatskolā – 188,87 eiro.
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” viens
audzēknis mēnesī izmaksā
162,59 eiro (165 audzēkņi), savukārt Nīcgales PII “Sprīdītis”
– 248,88 eiro (26 audzēkņi),
Ilūkstes PII “Zvaniņš” – 165,98
eiro 9192 audzēkņi).
Savstarpējos
norēķinos
Augšdaugavas novads šogad
citām pašvaldībām par savu
bērnu izglītošanu mācību iestādēs plāno samaksāt 784 458
eiro, turpretī paredzams, ka citas pašvaldības Augšdaugavas
novada pašvaldības budžetā
ieskaitīs 440 191 eiro.
Apkopoja: Dainis Bitiņš

invaliditāti. Minēto koeﬁcientu
nepiemēro
mājsaimniecībai,
kuras ienākumi ir zemāki vai
vienādi ar normatīvajos aktos
noteikto garantētā minimālā
ienākuma slieksni. Pabalstu
izmaksā vienu reizi mēnesī vai
vienu reizi trijos mēnešos.
Pabalsts krīzes situācijā tiek
piešķirts gadījumā, ja katastrofas vai citu ārēju notikumu
dēļ personai vairs nav iespēju
izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem
spēkiem tā nespēj pārvarēt šo
notikumu radītās sekas un tai
ir nepieciešama psihosociāla
vai materiāla palīdzība. Pabalsta apmērs nepārsniedz vienu
valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru.
Noteikumos paredzēts pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai – pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai un
veselības aprūpes pabalsts.

Bērna izglītības procesa
nodrošināšanai ir paredzēts
vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei 25 eiro vienam
trūcīgas mājsaimniecības bērnam no piecu gadu vecuma,
kurš uzsāk vai turpina mācības vispārizglītojošās izglītības
iestādēs. Pabalsts tiek piešķirts
vienu reizi gadā, uzsākot jaunu
mācību gadu. Tāpat paredzēts
pabalsts ēdināšanas apmaksai,
ko piešķir Augšdaugavas novada trūcīgas mājsaimniecības
bērnam, bērnam bārenim, bez
vecāku gādības palikušajiem
bērnam, kurš mācās Augšdaugavas novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai apmeklē Augšdaugavas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi. Pabalsta
apmērs ir atbilstošs izglītības
iestādes noteiktai ēdināšanas
maksai, ņemot vērā faktisko
apmeklējumu. Pabalsts tiek

maksāts katru mēnesi.
Veselības aprūpes pabalsts
paredzēts veselības aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
palielināšanai un ietver materiālu palīdzību medicīnas
preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei, lai
nodrošinātu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību mājas
apstākļos. Pabalstu var pieprasīt personas ar trūcīgas mājsaimniecības statusu vienu reizi gadā, nepārsniedzot 40 eiro
apmēru. Šis pabalsts paredzēts
arī briļļu iegādei trūcīgas mājsaimniecības bērnam ar redzes
traucējumiem. Pabalstu briļļu
iegādei var pieprasīt vienu reizi gadā, nepārsniedzot 40 eiro.
Informācijas un sabiedrisko
attiecību nodaļa

PLĀNO UZLABOT ŠPOĢU VIDUSSKOLAS MATERIĀLTEHNISKO BĀZI

28. oktobra Augšdaugavas
novada pašvaldības domes sēdē
deputāti atbalstīja priekšlikumu
par investīciju projekta “Špoģu
vidusskolas materiāltehniskās
bāzes uzlabošana mūsdienīgas
mācību vides un kvalitatīvas
izglītības nodrošināšanai” pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai.
Investīciju projekta provizoriskās izmaksas varētu sastādīt
150 000 eiro ar PVN.
Projekta mērķis – Špoģu vidusskolas
materiāltehniskās
bāzes uzlabošana mūsdienīgas
mācību vides un kvalitatīvas iz-

glītības nodrošināšanai.
Špoģu vidusskolai vēlas iegādāties datortehniku: interaktīvos displejus, lāzera projektoru, motorizētu ekrānu, HDMI
signāla pārveidotāju uz HDBT,
informatīvo displeju, digitālo
kameru, bezpilota lidaparātu ar
videokameru, binokulāro mikroskopu, digitālo mikroskopu,
digitālo darba galdu ( priekšmetam ”Dizains un tehnoloģijas”),
veloergometru, skābekļa pulsa
mērītāju sporta nodarbībām,
digitālo meteostaciju, datoru
mācību procesam, t.sk. datoru
video montāžai, programma-

tūru video apstrādei, planšetdatorus, portatīvos datorus un
planšetdatoru uzlādes skapi, lai
nodrošinātu ilgtspējīgas izglītības funkciju izpildi, kā arī nodrošinātu mūsdienīgu mācību
vidi ar paaugstinātu izglītības
pakalpojuma kvalitāti.
Projektu ieplānots īstenot
2021./2022. m. g.
Augšdaugavas novada pašvaldība līdzﬁnansēs projektu
10% apmērā no nepieciešamās
summas.
Apkopoja: Dainis Bitiņš

VEIDOS AUGŠDAUGAVAS NOVADA BĀRIŅTIESU

Augšdaugavas novada pašvaldības 11. novembra domes
sēdē pieņemts lēmums ar šā
gada 27. decembri izveidot
Augšdaugavas novada bāriņtiesu, reorganizējot Daugavpils
novada Skrudalienas bāriņtiesu, Daugavpils novada Višķu
bāriņtiesu, Ilūkstes novada bāriņtiesu, šādā sastāvā – bāriņtiesas priekšsēdētājs, trīs bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki
un 13 bāriņtiesas locekļi ar teritoriālajām vienībām Skrudalienā, Višķos un Ilūkstē.
Augšdaugavas
novada
bāriņtiesas juridiskā adrese
būs Brīvības iela 13, Ilūkste,
Augšdaugavas novads.

Tiks organizēts atklāts konkurss uz Augšdaugavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja,
vietnieku un locekļu amatiem,

kā arī tiks izstrādāts Augšdaugavas novada bāriņtiesas nolikums.
Teksts: Inese Minova
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2021. gada 25. novembris

DAUGAVPILS NOVADA VĒSTIS

EKSPLUATĀCIJĀ NODOTS CEĻŠ UZ KŪDRAS PURVU

Lai nodrošinātu kūdras ieguves saimnieciskās darbības
attīstību, komersants SIA “Laﬂora” ir vērsies novada domē
ar lūgumu rast iespēju uzlabot
pašvaldības autoceļa Vingri –
Purvs (76-3) tehnisko stāvokli, kas savieno ražotnes vietu
ar vietējās nozīmes autoceļu
Joņupe – Keramzīta rūpnīca –
Nīcgale.
2020. gada 27. februārī
Daugavpils novada domes
deputāti atbalstīja lēmumu
papildināt sadarbības projektu ar Daugavpils pilsētas

domi Nr. Nr.5.6.2.0/17/I/036
“Dienvidlatgales pašvaldību
teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes
paaugstināšanai” un iekļaut
papildus aktivitātes Nīcgales
pagasta degradētās teritorijas
revitalizācijai. Projekta ietvaros tika veikta pašvaldības
ceļa “Vingri-Purvs” pārbūve,
tādējādi nodrošinot komersantiem, kuri plāno paplašināt
savu saimniecisko darbību,
atbilstošas kvalitātes publisko
infrastruktūru. Kopumā pašvaldības ceļa pārbūvē investēti

319 970,40 eiro. Ceļu pieņēma
ekspluatācijā 27. septembrī.
Lielākie komersanti, kuriem
šī publiskā infrastruktūra ir
nepieciešama
saimnieciskās
darbības veikšanai, ir SIA
“Jaundīķi” un SIA “Laﬂora”.
Pēdējais minētais uzņēmums,
kas nodarbojas ar kūdras ieguvi, nesen Augšdaugavas novada Attīstības komitejā prezentēja uzņēmuma attīstības
plānus.
Ņemot vērā to, ka SIA Laﬂora turpmākās attīstības
plāni ir ārkārtīgi nozīmīgi novada teritorijas ekonomiskās
izaugsmes veicināšanai, jo tiek
radītas jaunas darba vietas,
novada dome, piesaistot ERAF

līdzekļus arī veica pašvaldības
ceļa pārbūvi, lai nodrošinātu
komersantiem pieejamību sa-

viem īpašumiem un ražošanas
objektiem.
Teksts un foto: Dainis Bitiņš

PABEIDZ MELNĀ SEGUMA IEKLĀŠANU 2,5 KM GARUMĀ KALKŪNES PAGASTĀ
Šī gada vasarā uzsāka grants
seguma nomaiņu uz melnā
asfalta segumu ceļa posmam
“Aveņi – d/s Daugava” – 1,12
km un ceļa posmam “Ainavas – Mičurinietis” – 1,44 km
garumā. Remontdarbi ir veiksmīgi noslēgušies, un ceļš ir
pieņemts ekspluatācijā. Tāpat
minētajos ceļa posmos tika
izveidotas divas pieturvietas,
vienā no tām pasažieru nojume, uzstādītas ceļazīmes, uzbērtas ceļa malas, uzkrāsots
ceļa marķējums.
Ceļa posmi nodrošina piekļuvi relatīvi blīvi apbūvētai

saimnieciski aktīvai piepilsētas teritorijai, kā arī apkalpo
trīs dārzkopības kooperatīvus:
“Mičurinietis”, “Daugava” un
“Celtnieks”.
Autoceļi tiek izmantoti
uzņēmējdarbībai,
sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem. Tie ir iekļauti skolēnu
pārvadājumu maršrutā, tāpat
tos izmanto atkritumu apsaimniekošanai, kā arī citu sabiedriski nozīmīgu pakalpojumu
sniegšanai.
Ceļš “Ainavas - Mičurinietis” ir Daugavpils pilsētas
Ķieģeļu ielas turpinājums, pa

kuru iet pilsētas sabiedriskā
autobusa maršruts līdz dārzkopības kooperatīviem. Pa
ceļu “Aveņi – d/s Daugava”,
kurš piekļaujas valsts autoceļam V695 “Daugavpils – Birkineļi - Smeline”, kursē reģionālais maršruts. Minētajā ceļa
posmā ir iespējama iebraukšana dārzkopības kooperatīvos,
nogriežoties no valsts ceļa.
Projekta realizācija būtiski
paaugstina satiksmes dalībnieku drošību un uzlabo iedzīvotāju ikdienu, jo šajā ceļa posmā
vairs neradīsies putekļi.
Ceļa posma seguma ieklāša-

nas izmaksas sastādīja
337 065,44 eiro.

Teksts un foto: Dainis Bitiņš

VĀCIJĀ SMĒLĀS PIEREDZI TEHNIKUMA IPĪV “VIŠĶI” ATTĪSTĪBAI
No 20. līdz 22. oktobrim
Lauksaimniecības industriālās
tehnikas tirgotāju asociācijas
(LITA) valdes priekšsēdētājs
Aigars Laurinovičs, Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs
Aizbalts, Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms un
Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana Soročina viesojās Deula
Nienburgas Lauksaimniecības
nozares praktiskās apmācības
centrā (DEULA-Nienburg) Vācijā, Nienburgas pilsētā.
Pēc Augšdaugavas domes
un LITA iniciatīvas sadarbības
partneri devās uz Deula praktiskās apmācības centru iepazīt Lauksaimniecības nozares
programmu īstenošanas materiāltehnisko bāzi un apmeklēt mūsdienīgu apmācības un
speciālistu praktisko prasmju
sagatavošanas kompleksu ar
kopējo platību 9 000 m². Deula
Nienbrugas Lauksaimniecības
nozares praktiskās apmācības
centrs
(DEULA-Nienburg)
Vācijā ir viens no lielākajiem
mācību un praktisko prasmju
ieguves centriem, kura programmas ir orientētas uz Lauk-

saimniecības nozares speciālistu profesionālo apmācību un
kvaliﬁkācijas paaugstināšanu
(pieaugušo izglītību). Galvenajās programmu sastāvdaļas
ir speciālistu apmācības semināri, kuri orientēti uz konkrētām mērķa grupām (uzņēmumu darbiniekiem) un moduļu
praktiskie treniņi, kuri maksimāli pietuvināti ražošanas
apstākļiem.
Brauciena mērķis bija visām pusēm iegūt maksimālu
priekšstatu par DEULA mācību centra darbību, infrastruktūru un kvaliﬁkāciju Lauksaimniecības
mehanizācijas
tehniķis, Spēkratu mehāniķis,
Augkopības tehniķis mācību
aprīkojumu un pielietojamajām tehnoloģijām, ar nākotnes
vīziju par Tehnikuma izglītības programmu īstenošanas
vietas VIŠĶI turpmāko modernizēšanu, attīstību un inovāciju pārnesi un Lauksaimniecības nozares profesiju attīstību
un modernizēšanu Latvijā.
Oksana Soročina pastāstīja, ka Daugavpils Būvniecības
tehnikuma stratēģija paredz
līdz 2027. gadam izveidot Višķos Latgales mēroga lauksaimniecības profesiju apguves

centru. Plānots attīstīt tādas
profesijas kā lauksaimniecības
mehanizācijas tehniķis, spēkratu mehāniķis un augkopības
tehniķis, šiem mērķiem tiks
būvētas modernas darbnīcas
un laboratorijas praktiskajam
un teorētiskajām apmācībām.
“Deula Nienburgas Lauksaimniecības nozares praktiskās apmācības centrs ir viens
no lielākajiem Vācijā, kur tiek
apgūtas lauksaimniecības profesijas. Mēs gribam arī šeit veidot šādu mācību kompleksu,
jo mūsu galvenā vīzija ir, ka
Višķiem jākļūst par lauksaimniecības nozares profesiju apguves centru Latgalē un par
spēcīgu bāzi Latvijā. Saskaņā
ar stratēģiju šo ieceri plānots
īstenot līdz 2027. gadam,” atzīst Oksana Soročina.
Daugavpils
Būvniecības
tehnikums pateicas vizītes
dalībniekiem par jēgpilnu vizītes rezultātu un savstarpēju
sadarbību, atbalstu un komunikāciju
Lauksaimniecības
nozares profesiju īstenošanas
pilnveidē! Kopīgiem spēkiem
nākotnē!
Izsakām Deula Nienburgas
Lauksaimniecības skolai vissirsnīgāko pateicību par uz-

ņemšanu un draudzīgo atmosfēru! Uz sadarbību!

Avots: DBT.LV
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PERSONĪBA
AR SIRDI UN DVĒSELI KALUPĒ
“Es neesmu vecs, tikai pasē
daudz gadu,” jautri teic kalupietis Henrihs Kivlinieks,
kurš šoruden nosvinējis savu
90 gadu jubileju.
Tikai retais nav dzirdējis viņa vārdu. Henrihs ir vietējais
sabiedriskais aktīvists, piedalījies visās Latvijas Atmodas
norisēs, pēta novada vēsturi
un laidis klajā piecas grāmatiņas par savu dzimto Kalupi,
tostarp savu autobiogrāﬁju.
Uz viņa rakstāmgalda milzums fotogrāﬁju, albūmu un
manuskriptu. Vai top vēl kāda grāmata? Sirmgalvis domīgi atteic, ka drīzāk nē, taču
esot viņam vēl kāda iecere –
izveidot skaistu parku pagasta centrā, lai atstātu piemiņu
nākamajām paaudzēm.
Dzīve liek pielāgoties
Henrihs dzimis Kalupē
1931. gada 30. septembrī
“Mednieku” mājās Pētera un
Ludvises Kivlinieku ģimenē.
Pabeidzis Kalupes sešgadīgo skolu, 1946. gadā iestājās
Rīgas 1. dzelzceļnieku arodskolā, pēc kuras absolvēšanas
sāka strādāt Rīgas vagonu
rūpnīcā.
Viņa tēvs šajā laikā jau bija
notiesāts uz 10 gadiem kā bijušais aizsargs par kalpošanu
Ulmaņlaika režīmam. Pusgadu tēvs nobija Rīgas cietumā,
līdz tika nosūtīts uz Noriļsku,
kur pavadīja visu soda termiņu līdz 1956. gada aprīlim.
Represijas skāra arī Henriha
māti un abus brāļus.
1949. gada 25. martā māte
ar četrgadīgo Jāni tika izvesta uz Omskas apgabalu, bet
vecākais brālis Pēteris – uz
Tomskas apgabalu. Henriham
represijas gāja secen, jo viņš
iestājās komjaunatnē un bijis
priekšzīmīgs rūpnīcas strādnieks, par ko saņemts daudz
apbalvojumu. “Lai arī ģimene
bija represēta un lai ko es arī
domātu par padomju varu,
nācās pielāgoties toreizējiem
dzīves apstākļiem. Man bija labas runas dotības, nācās
slavināt tā laika vadoņus,”
skumji teic sirmgalvis.
1952. gadā Henrihu iesauca
armijā Krievijas tālēs dienēt
daļā, kas bija pakļauta toreizējam PSRS iekšlietu ministram
Berijam. Izrādījies, ka turp
dienēt nosūtīti jaunieši no
t.s. šaubīgām ģimenēm, kas
bija nonākušas melnajos sarakstos. Pēc Berijas nāves daļa tika izformēta un dienestu
Henrihs pabeidzis jau netālu
no Maskavas. Lai tiktu ātrāk
demobilizēts, apņēmies ar savu daļu nokrāsot vietējā kluba
ārsienu. 1955. gadā Henrihs
atgriezās mājās, prātā skanēja rotas komandiera atvadu
vārdi, kuros viņš pateicās

latviešu puišiem par priekšzīmīgu dienestu. Henrihs tika uzņemts atpakaļ vagonu
rūpnīcā tajā pašā tramvaju
cehā. Pēc gada no Sibīrijas
atgriezās vecāki un jaunākais
brālis, savukārt Pēterim jau
bija izveidota ģimene izsūtījumā. Henrihs joprojām par
piemiņu glabā ﬁniera čemodānu, ko tēvs bija uzmeistarojis pats, lai būtu, kur salikt
ceļā mantas. Tobrīd atgūt
konﬁscēto ģimenes māju neizdevās, tāpēc Henrihs nolēma atgriezties Kalupē un būvēt ģimenei jaunu māju. Drīz
vien mijis laulību gredzenus
ar vietējo meiteni Antoņinu,
pasaulē nāca divas meitas Aina un Līvija. Pats dabūjis darbu kolhozā, sākumā strādājis
par atslēdznieku un virpotāju,
tad pašmācības ceļā apguva
elektriķa profesiju, zināšanas
papildināja Malnavas tehnikumā un ieguva diplomu, 17
gadus kolhozā nostrādāja par
vecāko elektroenerģētiķi.
Vietējais tulpju barons
Iztikt ģimenei palīdzēja
Henriha aizraušanās ar tulpju audzēšanu. Viņa piemājas
dārziņā ik pavasari uzziedēja
42 000 tulpju. Tulpju sīpolus
pircis pie paziņām Siguldā.
Labas šķirnes bijušas Scarborough, Apeldoorn, Oxford,
Elizabet Arden un Lustīgā vitve, ko Ļeņingradā sauca par
jautro atraitni. Visdārgākā
bijusi Forgotten Dream, kuras
viens sīpols tolaik maksājis 25
rubļus. Kad dārzā sākās tulpju ziedēšanas laiks, skats bijis
apburošs. Henrihs nožēlo, ka
nav to iemūžinājis fotogrāﬁjās. Pārdošanai audzējis gan
sīpolus, gan uz 8. martu uzziedinājis tulpes, ko veda uz
Ļeņingradu, bet vēlāk, kad
Krievija jau bija pārsātināta
ar Latvijas tulpēm, brauca uz
Rovnu Ukrainā. Savā žigulītī varējis iekraut 4000 tulpju, sēdekļus izņēma, lai var
salikt kastes ar ziediem. Pa
nakti nobraucis gandrīz tūkstoš kilometru līdz galapunktam, dienā notirgojis ziedus
un braucis mājās ar pamatīgu
naudas žūksni. Vienā sezonā
sanācis nopelnīt 5000 rubļu.
“Siguldieši teica - ja nevari gada laikā ar puķēm nopelnīt žiguli, tad esi švaks audzētājs,”
saka Henrihs. Viņam izdevies
ar puķēm gan žiguli nopelnīt,
gan meitām māju uzcelt pie
Rīgas. Pašlaik gan no tulpēm
dārzā vairs nekas nav palicis.
Izņemot tulpes, Henriham
bija vēl kāda pelnoša aizraušanās – auto remonts. Pie viņa
sabuktētas automašīnas atguva savu sākotnējo izskatu,
tāpēc meistars ātri vien kļuva
pieprasīts.

Jaunībā Henrihs bija arī aizrautīgs mednieks, mājā sienas
rotā dažādas trofejas. Ne velti
māju nosaukums ir “Mednieki”, tas gan saglabājies vēl no
Ulmaņlaikiem. Deviņdesmitajos gados Henriha mājās tika
izveidots pieņemšanas punkts
un liela saldētava, kurp mednieki no visas apkārtnes nodeva savus medījumus. Tālāk tie
devās uz pārstrādi Ādažos.
Nemiera gars
Henrihs Kivlinieks aktīvi iesaistījies visos Atmodas
pasākumos, sākot ar tautas
manifestāciju “Par tiesisku
valsti Latvijā”, bet gadu vēlāk
Baltijas ceļā kopā ar domubiedriem sadevās rokās pie
Ķekavas uz Bauskas šosejas.
“Vienmēr biju pasākumu epicentrā, nestāvēju malā. Lielās
manifestācijas laikā Mežaparkā Dainis Īvāns tā tika apkrauts ar ziediem, ka tos veda
projām ar smago mašīnu. Bet
kaut vienu ziediņu būtu iedevuši toreizējās Latvijas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas 1.sekretāram Jānim
Vagrim, kurš daudz bija darījis tautas labā,” atceras sirmgalvis. Viņš piedzīvojis gan
barikādes, gan puča laiku,
kad visam notiekošajam tauta
sekojusi ar aizturētu elpu.
Jau brīvā Latvijā nācis klajā ar dažādām idejām, kuras
izdevies arī īstenot. Pirms 20
gadiem Henrihs pieteicās palīdzēt Baltaču kapsētas sakopšanā, rīkoja talkas un vāca ziedojumus, lai varētu atjaunot
seno žogu, ierīkot ūdensvadu
un atjaunot zvanu. Ar viņa
aktīvu līdzdalību pagasta centrā tika izveidots piemiņas akmens kalupiešiem, kas krituši
karā vai cietuši no represijām.
Henrihs panāca arī piemiņas zīmju izveidi Vārkavā un
Arendolē.
Beidzamos gadus pievērsies
novadpētniecībai un vācis
materiālus par Kalupi un tās
ļaudīm, tādejādi ļaujot saglabāt nākamajām paaudzēm
sava pagasta vēsturi. Doma
pievērsties
novadpētniecībai radusies pēc kāda dievkalpojuma Kalupes luterāņu
baznīcā, kur Henrihs aicināts
klātesošajiem pastāstīt viņam
zināmos faktus par baznīcas
celtniecību, kurā 1938. gadā
piedalījies Henriha tēvs ar
savu būvbrigādi. Tēvs bijis
augstas klases galdnieks. Pēc
Henriha interesantā stāstījuma mācītājs viņu mudinājis
visu stāstīto izklāstīt rakstiski. Tā tapa četras burtnīcas ne
tikai par baznīcu, bet arī kalupiešiem. Savukārt Daugavpils Universitātes profesors
vēsturnieks Henrihs Soms,
izlasot manuskriptus, ieteicis

rakstīt grāmatu. Ar pagasta
un novada pašvaldības ﬁnansiālu atbalstu 2008. gadā
tika izdota pirmā grāmatiņa
“Kalupe un kalupieši”. Henrihs Kivlinieks turpināja vākt
materiālus, tikties ar vietējiem
iedzīvotājiem, tāpēc pēc gada
iznāca atkārtots papildināts
izdevums, kam sekoja vēl divi un paša autora autobiogrāﬁsks darbs. “Visi gaidīja, ka
es te savas brūtes sarakstīšu,”
smejas autors, dāvājot par
piemiņu savu autobiogrāﬁju.
Savas vecumdienas sirmgalvis vada viens, abas meitas dzīvo Āfrikā Ruandā,
vienīgais mazdēls Krišjānis
aizbraucis uz Holandi. Taču Henrihs uzņēmības pilns
remontē atgūto tēva māju ar
cerību, ka tur pēc atgriešanās
dzīvos meitas. Vēl viņam ir
sapnis izveidot pie pagasta
pļavā skaistu parku ar ziedošiem apstādījumiem, celiņiem
un soliņiem, lai vietējiem ļaudīm būtu vieta, kur pastaigāties un ievilkt elpu.
Pateicīgs Dievmātei
“Kāpēc Dievs man devis arī
šādā vecumā daudz veselības
un enerģijas? Es bieži braucu
uz Aglonu, eju pie Dievmātes.
Savulaik, kad par priesteri bija Pēteris Onckulis, es daudz
esmu darījis Aglonas bazilikā,
veidoju apgaismojumu. Stāvot uz vienkāršām trepēm,
kājas trīcēja, lūdzu Dievmātei mani sargāt, jo taisu viņu

skaistāku. Un viņa sargāja,”
saka sirmgalvis. Uz Aglonu
viņš dodas bieži, apmeklē
Dievmāti, dodas uz avotu pēc
ūdens, pārmet krustu un noglāsta lielos akmeņus, jo tie
dodot enerģiju. “Visu dzīvi
esmu centies darīt tikai labus
darbus, nevienam nekad neatdaru ar ļaunu. Kas pāri dara, saņem sodu no augšējiem
spēkiem.” Henrihs Kivlinieks
cenšas arī tagad būt noderīgs
sabiedrībai, varbūt dažkārt
savas uzņēmības pēc nonāk
citu nežēlastībā un drīzāk tiek
atstumts, taču viņš par to nebēdā un turpina iet savu ceļu. “Nāciet, jautājiet, vienmēr
esmu atvērts un būšu kopā
ar jums, jo bez jums neesmu
nekas. Būsim saticīgi un draudzīgi, vēlēsim viens otram labu veselību un dzīvesprieku
dzīvot brīvā neatkarīgā valstī
Latvijā. Lai Dievs svētī un sargā šo skaisto svēto zemi – Latviju!” ar aizkustinājumu teic
sirmgalvis.
Teksts un foto: Inese Minova
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Augšdaugavas novada pašvaldības
informatīvās kampaņas ietvaros dažādu jomu speciālisti, mediķi, uzņēmēji,
politiķi un novada iedzīvotāji atbild uz
jautājumu – kādēļ ir svarīgi vakcinēties
pret Covid-19.
Lai arī Latvijas iedzīvotāji līdz šim
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KĀDĒĻ IR SVARĪGI VAKCINĒTIES?

nav apšaubījuši vakcīnu pret citām slimībām lietderīgumu un to iedzīvotāju
daļa, kas iestājas pret vakcīnām nav
būtiska, vakcinēšanās pret Sars-CoV-2
vīrusa izraisīto slimību Covid-19, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, daļā sabiedrības tiek uzņemta ar piesardzību.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

Pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova

Šajā laikā, kad ir Covid-19 infekcijas
periods, mums ir jāpadomā par saviem
ģimenes locekļiem, draugiem, tuviniekiem un paziņām, kā arī kaimiņiem
un īpaši par senioriem. Pēdējo nedēļu
statistika rāda, ka saslimšanas gadījumi ar Covid-19 ir pieauguši, bet galvenais, kas izsit pamatu zem kājām, ir
nāves gadījumi. Katrs no mums uzdod
jautājumu – kādēļ tas tā notiek? Sāpe
ir tik milzīga, un neizpratne ir tik liela,
ka mēs vienmēr meklējam sabiedrībā
atbildes.
Kāds ir risinājums?
Vienīgais risinājums ir vakcinācija.
Ļoti aicinu Augšdaugavas novada iedzīvotājus padomāt un pieņemt saprātīgu lēmumu, un darīt visu iespējamo,
lai mēs nezaudētu savus mīļos cilvēkus. Ja mēs visi, kaut viens uzrunātu
kādu senioru, tas jau būs panākums.
Kur ir iespējams vakcinēties?
Ir iespēja vakcinēties vairākos veidos: pie ģimenes ārsta, izbraukuma reizēs, kad pakalpojumu sniedz Latgales

Cienījamie novada iedzīvotāji! Attiecībā uz vakcināciju – bez šaubām, katrs

medicīnas centrs, var nākt pie saviem
sociālajiem darbiniekiem un pieteikties, viņi piedāvās labāko variantu.
Lielākas uzticības personas, kā pagastu
pārvalžu sociālie darbinieki, nemaz neredzu. Kopīgs mērķis ir, lai mēs pēc iespējas mazāk zaudētu savējos cilvēkus
un būtu veseli. Kopā mēs tiksim galā!

Ģimenes ārsts Demenes pagastā Vitālijs Novickis

Es strādāju ne tikai Demenē, bet paralēli strādāju pašā ellē un perēklī – slimnīcas uzņemšanas nodaļā, apmeklēju
palātas, kur atrodas ar Covid slimi cilvēki, reanimāciju, un redzu, kā cilvēki tur
jūtas, izskatās un diemžēl arī mirst. Pēc
visa redzētā esmu aktīvs plašas vakcinācijas piekritējs.
Pirmais rindā pēc vakcīnas
Kad 2020. gada nogalē pēc Ziemassvētkiem ieveda pirmo vakcīnu, mēs bijām pirmie un jau nākošajā dienā stāvējām rindā uz vakcināciju. Faktiski pirmie
Latvijā saņēmām vakcīnu.
Jo vairāk hronisko slimību, jo bīstamāks ir Covid-19
Cilvēki baidās vakcinēties, aizbildinoties ar to, ka viņiem ir hroniskas slimības,
taču tieši viņiem vajadzētu vakcinēties
pirmajā kārtā bez rindas. Jo vairāk to
hronisko slimību, jo bīstamāks ir Covid-19 un sliktāka prognoze. Tos, kuri
vēl šaubās, man vienmēr gribas paņemt
aiz rokas un parādīt to reanimācijas nodaļu, kāda tur situācija, kā cilvēki jūtas

un ko viņa saka, un tad, man šķiet, ka
nekādas šaubas vairs nebūs.
Cilvēki baidās no vakcīnas blaknēm
Nu kādas blaknes? Pieņemsim, visi
uzskata par blaknēm paaugstinātu temperatūru. Tā nav nekāda blakne, bet normāla reakcija veselam cilvēkam uz vakcināciju. Temperatūra neskaitās blakne.
Tā ir diezgan bieži sastopama parādība,
bet es uz pāris dienām pēc vakcinācijas
rakstu šiem cilvēkiem slimības lapu.
Alerģija? Nu atvainojiet, tad nedzeriet
vairs nevienu tableti! No jebkura medikamenta un pārtikas produkta varētu
būt alerģija. Tad varat atteikties no visa,
ja baidāties no alerģijas.
Daži baidās no miokardīta, bet tas notiek ļoti reti. Bet, ja saslimst ar Covid,
tad iespēja dabūt to pašu miokardītu ir
daudz lielāka, tas norit smagāk un nepadodas ārstēšanai.
Antivakseri var smagi kļūdīties
Antivakseri uzskata, ka pārslimos
vieglā formā un pēc tam dabūs dabisku
imunitāti. Varbūt daļai tas izdosies, bet
ne visiem, citiem būs smagā formā, citi
kļūs par invalīdiem un daļa varbūt arī
nomirs. Arī vakcinēts var saslimt ar Covid, bet vieglā formā, tikai viņam būs nevis dabiskā, bet mākslīgā imunitāte. Pēc
vakcinācijas cilvēki nemirst un ļoti reti
tiek hospitalizēti.
Vakcinēties, lai izdzīvotu
Nāciet vakcinēties visi, kas grib dzīvot. Jo īpaši hroniskie slimnieki, sevišķi
diabētiķi un cilvēki ar lieko svaru - tā ir
visbīstamākā grupa un starp tiem ir visvairāk novērota mirstība. Arī visi pārējie
noteikti vakcinējieties! Pirmkārt, tāpēc,
ka nesaslimsiet, bet ja saslimsiet, tad slimosiet vieglākā formā un neaplipināsiet
arī citus savus tuviniekus – vecus cilvēkus, slimus cilvēkus, ar hroniskām slimībām un tā tālāk.

var individuāli izvēlēties, ko viņam darīt. Bet ko mēs redzam ikdienā, jo īpaši
pirmdienās dzimtsarakstu nodaļas telpās, kur cilvēki nāk reģistrēt savu tuvinieku nāvi, 90% no visiem nelaiķiem ir
miruši no Covid.
Atbildīgi ne tikai par sevi
Mēs varam nerūpēties par sevi un
nevakcinēties, bet par līdzcilvēkiem
mums jāpadomā! Mums tas jādara arī
tamdēļ, lai varētu atsākt aktīvu dzīvesveidu.
Godīgi pateikšu, pats personīgi otro
poti saņēmu jūnija beigās. Esmu dzīvs
un vesels!
Pašreiz pasaules prakse rāda, ka
tikai ar daudz lielāku procentu vakcinācijas mēs varam sasniegt to, ko mēs
gribētu iegūt – atgriezties normālā ikdienā.

Kalupes Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja
Ligita Liepiņa

Kalupes pagastā smaga situācija bija
gada sākumā, kad slimoja aprūpes centru klienti, darbinieki, to ģimenes. Bet
saslimušie parādās nepārtraukti.
Starp maniem paziņām ir nevakcinētie, kas saslima un slimoja ļoti ilgi un
smagi, bet vēlāk saskārās ar daudziem
veselības sarežģījumiem. Tagad viņi ir
krasi mainījuši viedokli, aicina arī citus
vakcinēties. To ir tik grūti pārdzīvot un
izdzīvot, ka iepriekš to pat nevarēja iedomāties.
Par kolektīvo atbildību
Es uzskatu, ka mēs visi esam atbildīgi ne tikai par sevi, bet arī par tiem
cilvēkiem, kas ir līdzās. Jo ilgāk mēs
nevakcinējamies, jo straujāk attīstās
vīruss sabiedrībā un straujāk izplatās,
un jo ilgāk mēs dzīvosim šajos ierobežojumos. Tādēļ es aicinu visus noteikti
vakcinēties!
Mums ir ļoti laba ārsta prakse uz
vietas, kas daudziem citiem nav. Tā
ir liela priekšrocība. Ārsta prakse ļoti
savlaicīgi uzsāka vakcināciju un ir sasniegts labs rezultāts. Pēc NVD datiem
Kalupes pagastā jau ir vakcinēti vairāk
kā 70%, kas ir reģistrējušies ģimenes
ārsta praksē.

Kam var uzticēties?
Es domāju, ka mūsu ģimenes ārsta
praksei ļoti uzticas, te ir iespēja pierakstīties uz vakcināciju un izvēlēties
vakcīnu, mediķi palīdzēs profesionāli,
jo ārsta praksē ir ļoti laba komanda
Pēc palīdzības var vērsties arī sociālajā dienestā. Kad satieku savus klientus vai arī kalupiešus, noteikti cenšos
skaidrot nepieciešamību vakcinēties.
Esmu pati par vakcināciju un apzinos
tās svarīgumu.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
pirmais vietnieks Aivars Rasčevskis

Es domāju, ka vakcinēties tagad ir ļoti svarīgs katra iedzīvotāja pienākums.
Jāsaka liels paldies tiem, kas jau izdarījuši šo izvēli un vakcinējušies, jo šie
cilvēki atbalsta ne tikai savu veselību,

bet arī sabiedrības veselību kopumā
Kolektīva atbildība
Es šo izvēli jau esmu izdarījis pavasarī un arī mana ģimene to ir izdarījusi,
tāpēc es ļoti aicinu visus novada iedzīvotājus būt ļoti atbildīgiem ne tikai par
sevi, bet par visas sabiedrības veselību
kopumā un vakcinēties.
Šaubu nebija
Man nebija šaubu par vakcināciju.
Sākumā gan bija problēmas ar vakcinācijas pieejamību, vajadzēja gaidīt. Bet,
tiklīdz vakcīnas bija pieejamas, devos
vakcinēties. Visus, kas vēl doma, aicinu
iet un vakcinēties.
Iespēja vienam otru satikt
Vakcinācija mūsu sabiedrībai kopumā dos labumu, jo mēs varēsim vairāk
piedalīties gan publiskos pasākumos,
protams, ievērojot visus ierobežojumus, gan tas būs kā garants tam, ka
varam viens ar otru satikties un runāt.
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Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Vitālijs Aizbalts
Labdien, cienījamie draugi! Mēs bieži
vien esam bijuši vienoti, kad bija jāiet uz
barikādēm, jāstāv Baltijas ceļā. Un es aicinātu būt visiem tikpat vienotiem, ejot
arī vakcinēties.
Man pašam, piemēram, šaubu nebija nekādu, to es izdarīju jau pavasarī,
jo gribēju pilnvērtīgi dzīvot, tikties ar
bērniem, mazbērniem un es domāju arī
par tiem cilvēkiem, kas ir blakus, lai viņi
neciestu manis dēļ.
Vakcinēties, lai nedzīvotu ārkārtas
situācijā
Es dzīvoju Augšdaugavas novadā,
mani bērni un mazbērni diemžēl ir Rīgā.
Un es gribu atgriezties normālā dzīvē,
lai varētu viņus apciemot, lai viņi var
mani apciemot. Jau divus gadus man
stāv neizmantotas vairākas biļetes uz
Dailes teātri. Un es gribu, lai šo teātri es
redzu klātienē nevis kā šobrīd tas notiek
– video, un lai mēs to darītu visi kopā,
mums nav cita ceļa, mums jāiet, jāvakcinējas, mums jāatgriežas normālā dzīvē,
nevis jāturpinās ārkārtas situācijai.
Esam gatavi nākt pretī
Šobrīd manuprāt vissvarīgāk būtu
vakcinēties tieši vecāka gadagājuma
cilvēkiem. Jo būsim atklāti, daudzi saslimst un saslimst arī vakcinējušies, bet
ziniet, ka tad šī slimība būs vieglākā formā un jūs nenomirsiet. Lai cik tas skarbi

arī neskanētu, bet mirst tomēr tie, kuri
nav vakcinējušies. Es domāju, ka tas jau
ir banāli, bet mums jādomā ne tikai par
sevi, mums jādomā par saviem mīļajiem, tuvajiem, ar kuriem mēs ikdienā
tiekamies un kurus mēs tādā veidā arī
apdraudam.
Un es gribētu tomēr visus aicināt,
ejiet, vakcinējieties. Ja jūs nevarat aiziet,
piesakieties, jo mūsu sociālais dienests
gatavs atbraukt pie jums uz mājām,
uzkāpt pie jums 4., 5. stāvā, ja jūs paši
netiekat lejā. To mēs visu izdarīsim, bet
ejiet vakcinējieties, piesakieties.
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Dabaszinību un ﬁzikas skolotājs Jānis Belkovskis

Esmu pats vakcinējies un man nebija
nekādu aizspriedumu, jo es kā ﬁziķis, dabaszinību skolotājs tomēr zinu, ka vakcīna zināmā mērā var mūsu cilvēkiem un
visai cilvēcei būt palīgs šajā slimībā.
Cilvēki vienmēr ir ticējuši zinātnei
Ja paskatās vēsturiski, vai tad mūsu
vecāki un vecvecāki bija dumjāki tajā

Esmu vakcinējusies tā iemesla dēļ, ka
gribu dzīvot. Gribu satikties ar saviem
bērniem, saviem mazbērniem. Vēlos
strādāt kolektīvā, strādāt ar cilvēkiem.
Pat ja gadītos saslimt, vakcinētie pārslimo vieglākā formā. Veicot vakcināciju, dakteris man tā arī teica, ka netiek
dota garantija nesaslimt, bet tiek dota

SIA “Meliors Krauja” valdes priekšsēdētājs Antons Soms
Kāda man motivācija vakcinēties?
Presē un viscaur tika izziņots, ka procesu sāks ar senioriem. Lēmums tika pieņemts tāds – kas jādara, tas jādara.
Kas visvairāk trūka ierobežojumu
laikā?
Nav kur aizbraukt. Vasarā gribējās
paceļot, arī satikšanās ir liegta. Mums ir
liela dzimta, un ierobežojumu dēļ atcēlām dzimtas saietu, kurā parasti sapulcējas pārsimts cilvēku. Diemžēl.
Par cilvēku neticību vakcīnām
Kādēļ tāda pretestība, ka ”es neiešu
potēties?” No vienas puses ir tiesības
teikt – “ko gribu, to daru”, bet nedrīkst
aizmirst, ka katram cilvēkam ir ne tikai
tiesības, bet arī pienākumi.
Sava veselība jāsargā. Ja ārsts saka,
tātad ārstam jāklausa! Kā savādāk var

izturēties? Ārstam, policistam, valstij,
kā arī sievai ir jātic.

laikā, kad vakcinēja mūs, mazus bērnus,
jau otrajā, trešajā, ceturtajā dienā? Līdz ar
ko mēs esam uzvarējuši daudzas slimības, kas bija mūsu valstī un arī pasaulē.
Cieš izglītība un bērnu zināšanas
Mēs jau divus gadus dzīvojam neparastos apstākļos. Skolas strādā attālināti tiešsaistē. Līdz ar to divu gadu laikā
esam ienesuši robus mūsu bērnu zināšanās, prasmēs. Jāsaka, ka digitālās prasmes mēs ar šo attīstām, bet vai mēs attīstām arī cilvēciskās vērtības, kuras zūd
šajā attālinātajā režīmā?
Vakcinēties jaunās paaudzes dēļ
Mums ir pārpildītas slimnīcas. Ja mira
gados veci cilvēki, tad tagad mēs redzam,
ka ļoti daudz aiziet arī jaunu cilvēku tai
saulē. Ekonomikā arī ir ļoti daudz parādījies robu. Vai mēs esam gatavi tam,
ka mūsu bērni, mūsu mazbērni maksās
parādus, kurus mēs pašlaik uzkrāsim, lai
glābtu šo situāciju valstī? Es domāju, ka
nē. Tāpēc es aicinu visus Augšdaugavas
novada iedzīvotājus aktīvi vakcinēties,
lai mēs pārrautu šo slimības ķēdi un redzētu kaut kur gaismu tuneļa galā!

Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne

Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne
garantija, ka tu nenomirsi no Covid-19.
Kā ierobežojumu laiks ietekmē muzeja dzīvi?
Vēl nesen viss bija atļauts, pie mums
brauca grupiņas, brauca ”Skolas somas
ietvaros” no tuvākas un tālākas apkārtnes, jau bijām iešūpojušies skaisti, un
vienā mirkli atkal esam ciet. Mēs to izjūtam ļoti, ļoti sāpīgi.
Kam var uzticēties šajā situācijā?
Es aprunājos ar savu ģimenes ārstu,
aprunājos ar ārstiem, kas man ir pazīstami – viņi visi ieteica vakcinēties un es
paklausīju viņus.
Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur vairāk
jāpaļaujas uz zinātni, pētījumiem. Ja atskatāmies pagātnē, tad varam redzēt,
no cik daudzām slimībām mūs ir izglābušas vakcīnas. Mūsu bērni ir potēti,
arī mani bērni un mazbērni visi saņem
potes.
Es ieteiktu katram konsultēties ar
savu ģimenes ārstu, izrunāties. Ja veselības stāvoklis to ļauj – tad, lūdzu, vakcinējieties!
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Es uzskatu, ka vakcinācija šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums, jo cilvēki slimo un
mums apkārt aiziet ļoti daudz paziņu,
mēs zaudējam savus tuvākos cilvēkus.
Es, piemēram, vakcinējos šogad pavasarī. Un tiešām es gaidīju to brīdi, kad
var vakcinēties. Seniori varēja sākt vakcinēties no 70 gadiem, tad atļāva no 65
gadiem un mēs abi ar vīru kopā izlēmām
un aizgājām pie ģimenes ārsta, sarunājām par vakcīnu, kuru gribam, viņš arī
daudz ko ieteica, un mēs vakcinējāmies.
Ir jātic ārstiem
Varbūt vajag sākt ticēt mūsu ārstiem,
viņi ir vislabākie ārsti Latvijā, un ne tikai

Latvijā, bet pat Eiropā un pasaulē. Mums
viņiem jāuzticas, jo tas, ko saka ārsts,
ir pareizi. Mēs taču ticam ārstam, kad
mums ir gripa vai sāp kājas, klausām, ko
darīt. Kāpēc mēs neticam, ka mums vajag vakcinēties?
Ko devusi vakcinēšanās?
Šodien mēs dzīvojam ar daudz mazākām bailēm, nekā tas bija pavasarī. Jo pavasarī mēs ļoti baidījāmies apkārt staigāt,
iet uz veikalu. Tagad ir drošāk.
Vakcinējas dažādu iemeslu pēc
Kad mēs runājām ar bērniem, dēls pirmais izteicās, ka vakcinēsies. Meita pārslimoja, bet viņa vēlāk arī vakcinējās. Ar
pagasta iedzīvotājiem mēs arī runājam.
Ir tie, kuri kategoriski atsakās. Ir tie, kuri
jau pieteikušies pie ģimenes ārsta un gaida savu rindu. Daudzi ir vakcinējušies,
jo cilvēki to saprot. Daļa vakcinējas, lai
būtu darbs, citi - lai būtu stipra veselība.
Iemesli dažādi.
Atbildīgi par sevi un apkārtējiem
Es uzskatu, ka ikvienam no mums
jāpieņem lēmums par vakcināciju. Kuri
vakcinēsies, varēs ne tikai brīvāk pārvietoties, bet varēs mierīgi aizbraukt viens
pie otra ciemos, satikties, aiziet pie draugiem un radiem. Uzskatu, kas tas ir ļoti
svarīgi, jo mēs vienmēr dzīvojam starp
cilvēkiem un ar cilvēkiem, tāpēc, lai mēs
būtu mierīgi un arī mūsu veselība būtu
aizsargāta!

Špoģu vidusskolas direktore Ināra Ondzule
No savas personīgās pieredzes viennozīmīgi esmu par to, ka vakcinācija
jāveic pēc iespējas laicīgāk, negaidot
slimības atnākšanu. Covid–19 negaida,
slimība mani pārsteidza piecas dienas
līdz manam vakcinācijas datumam. Nenovēlu nevienam iziet šo pieredzi, kāda
man bija slimojot.
Tehniskais personāls, kas ilgstoši
neveica vakcināciju, diemžēl arī ir izslimojis. Viņu dzīvesstāsts nebūt nav tas
labākais, jo tas ir traģiski skāris arī viņu
ģimenes locekļus.
Apgrūtinājums visiem
Tas, ka mācības lielākoties notiek attālināti, daļēji tiek guldīts uz to cilvēku
pleciem, kas nav vakcinējušies. Tas ir
ļoti apgrūtinoši pašiem bērniem, jo tiek
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apdraudēta viņu psihoemocionalā veselība. Tas ir papildus emocionāls slogs
vecākiem. Man patiešām ļoti žēl savu
skolotāju, kuriem tas viss ir jāiziet. Tā ir
gan pārslodze, izdegšana, arī viņu veselība ir uz robežas.
Jāizdara izvēle
Ja jūs vēlaties, lai mūsu bērniem ir
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bērnība, lai viņi varētu tikties ar saviem
draugiem, lai varētu sekmīgi apgūt skolu – izdarīsim savu šobrīd minimālāko
iespējamo izvēli, veiksim vakcināciju.
Lai mēs varētu dzīvot zaļā un drošā vidē, un godprātīgi veikt savus pienākumus!

Dubnas Kultūras nama direktore Janīna Bēķe
Es pēc vakcinācijas jutos ļoti labi.
Man nebija nekādu komplikāciju vai
temperatūras. Vairāk no vakcinācijas
baidās tie seniori, kuru bērni dzīvo kaut
kur tālāk un mēģina atrunāt. Manā skatījumā viņiem tieši otrādi būtu jāpierunā savi vecāki. Mirstība ir šausmīga. Arī
Dubnā redzu, ka daudzi cilvēki aizgājuši Covid -19 dēļ.
Kādēļ daudzi baidās no vakcīnas?
Man nekad nav bijis bail no vakcinācijas. Es zinu, ka tā var glābt cilvēci. Kādreiz esmu bijusi vetārste un saprotu, ka
bez vakcinācijas mēs nebūtu glābuši arī
lielos ganāmpulkus. Tādēļ es ne mirkli
nešaubījos, ka ir jāvakcinējas. Vispirms
sāku runāt ar ģimeni, lai arī vīrs to izdarītu, bērni paši saprata tās nozīmi, kaut
gan netika pie vakcinācijas tik ātri, kā
mēs – seniori. Iespēju robežās vienmēr

esmu iestājusies par to, ka jāvakcinējas!

Augšdaugavas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste
Olesja Ņikitina

Kāpēc es esmu vakcinējusies? Tāpēc,
ka es gribu dzīvot pilnvērtīgi, tāpēc ka
es negribu baidīties no šīs slimības un
es gribu būt pārliecināta, ka arī turpmāk
viss būs labi.

Lai dzīvotu ilgi un laimīgi
Kāpēc priekš manis bija svarīgi vakcinēties? Es gribēju pasargāt sevi no
slimības, pasargāt sevi no kaitēm, es
gribēju būt pārliecināta, ka es dzīvošu
ilgi un laimīgi, ka es nodarbošos ar to,
kas man patīk, varēšu aktīvi iesaistīties
visos pasākumos un aktivitātēs. Arī mani ģimenes locekļi ir vakcinējušies un es
esmu pārliecināta arī par viņu veselību.
Man nebija nekādu blakņu, es jūtos
ļoti labi, es varēju mierīgi turpināt strādāt, mierīgi nodarboties ar to, ko daru
ikdienā.
Vēlamies atgriezties savā ikdienā
Gan seniorus, gan pieaugušos cilvēkus, gan arī jauniešus es aicinu aktīvi
vakcinēties, rūpēties par savu veselību,
jo tas ir ļoti svarīgi. Mēs gribam mācīties, aktīvi turpināt savu ikdienu, piedalīties kultūras pasākumos, mēs gribam
tos organizēt, līdz ar to esiet veseli, saudzējiet sevi un arī citus!

Bijusī Naujenes pagasta padomes vadītāja, aktīva seniore
Vasilisa Pudovkina
Līdz vakcinācijai man bija šaubas.
No draugiem un paziņām dzirdēju
dažādus briesmu stāstus par vakcīnas
sekām. Kad aizgāju pie sava ģimenes
ārsta un painteresējos par to, kā mani
ietekmēs vakcīna, man paskaidroja, ka
gadījumā, ja es tomēr saslimšu ar Covid-19, vakcīna palīdzēs izvairīties no
smagām sekām.
Aģitācija ir svarīga
Šodien aktivitāte jau augusi. Nesen
saņēmu aģitācijas lapiņu ar aicinājumu
vakcinēties, ļoti interesantu un saturīgu.
Un ir lieliski, ka pašvaldības sociālais
dienests sadarbojas ar ģimenes ārstiem.
Šodien jau dzirdu, ka daudzi, kas bija
pret vakcinēšanos, ir vakcinējušies. Pašlaik nedrīkst apmeklēt mūsu ansambļa
“Radenije” mēģinājumus, bet mēs tiekamies virtuāli, apspriežam jautājumus,
aģitējam vakcinēties.
Labāk vakcīna nekā slimība!
Tā ir mana veselība. Es nevēlos sa-

slimt ar tik smagu slimību, tāpēc es vakcinējos un visiem iesaku to izdarīt!
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Profesors, gastroenterologs Anatolijs Danilāns
Labdien, Latgale! Būdams latgalietis,
vienmēr priecīgs jūs uzrunāt. Šoreiz par
ne visai patīkamu tēmu, par to draņķa
vīrusu. Varu jums droši teikt – vīruss ir,
neticiet, kad jūs māna, ka vīrusa nav, ka
to izdomājuši zinātnieki!
Jebkurš medikaments var būt kaitīgs
Sabiedrībā izskan domas, ka vakcīna
ir inde. Godīgi runājot, katrs medikaments ir inde, to mēs, ārsti, jau sen zinām. Tad jau jāklapē ciet visas aptiekas!
Vakcīna var dot blaknes, bet tās nav tik
smagas kā tad, ja dabū vīrusu. Vakcīnai
var būt blaknes vienā procentā gadījumu, bet vīrusam – 99%. Vakcīnas blaknes nav bīstamas.
Vakcīnas neietekmē gēnus
Vakcīna neietekmē gēnus. Slimi bērniņi pat teorētiski nevar piedzimt. Vīruss gan ielien gēnos, un ej nu sazini, kā
tur būs pēc Covid, varbūt bērniņi dzims
kroplīgi, to rādīs laiks. Tās ir tikai teorētiskas pārdomas. Vakcīnu nevar salīdzināt ar Covid, vakcīna šodien ir vienīgā
izeja.
Arī grūtnieces, parunājiet ar savu
dakteri un noteikti potējieties, bērniņam
būs tikai labums no tā. Jūs dosiet antivielas bērniņam, viņš veselīgāks būs.
Neglābj pat visspēcīgākā imunitāte
Mums ir nespeciﬁska imūnā sistēma,
tā neprot cīnīties ar Covid – gan stipra,
gan vāja. Speciﬁskas antivielas tā neizdala. Tās rodas tikai pēc potes. Ir stipri
cilvēki, kas mazāk slimo, citi vārgāki.
Bet arī cilvēkam ar vislabāko imunitāti
vajag poti, jo tā nostiprina gan vāju, gan
stipru imunitāti. Redziet, pote dod speciﬁsku, tieši pret šo vīrusu mērķētu imunitāti. Tādas nav nevienam uz pasaules,
kas nav sastapies ar šo vīrusu. Arī kas
neslimo ar gripu, ir baigi stiprs, skrien
krosu, staigā pa svaigu gaisu. Es visiem
novēlu stipru imunitāti. Protams, arī dabīgo imunitāti vajag stiprināt - skriet pa
mežu, elpot svaigu gaisu, smaidīt, izgulēties. Dariet to visu. Bet Covid ķers jūs
tāpat. Mirst arī maratonisti.
Pret Covid tava imunitāte nestrādā.
Imūnā sistēma nav muļķe. Iepriekš nebija Covid vīrusa. Kāpēc tai bija jāizstrādā kaut kādas antivielas pret Covid vīrusu? Imunitāte to nedarīja. Lūk, tagad,
kad ir vīrusa pandēmija, ir laiks speciﬁsko imunitāti pielikt visiem, gan tiem,
kam ir vāja imūnā sistēma, gan tiem,
kam ir neparasti spēcīga imūnā sistēma.
Kamēr zāļu nav, vienīgā izeja ir pote
Es piekrītu, ka varbūt parādīsies medikamenti. Kaut ko jau tagad mēģina.
Bet šie medikamenti, kas nav pote, tie
vēl neārstē, nav pierādīts, ka ārstē. Varbūt ārstēs. Ziniet, ja būs kaut kas labāks,
Danilāns pirmais sāks klaigāt – sviediet
poti krūmos un sāciet lietot medikamentus! Bet pagaidām es jums no sirds
atkārtoju – potējieties. Vienīgā izeja ir
potēties. Un neceriet, ka izvairīsieties.
Man ir daudz gadījumu, kad cilvēki
mirst vīrusa dēļ, nesen viena jauna māsiņa nomira, jo domāja, ka izvairīsies.
Nezinu nevienu, kas būtu miris potes
dēļ.
Pats izgājis cauri Covid ellei
Es pats biju ļoti spēcīgs un smaidīgs.
Bet saslimu ar Covid. Saslimu, jo man
nebija speciﬁskās imunitātes pret šo vīrusu. Un jums nav, ja neesat potējušies
vai izslimojuši. Biju uz dzīves un nāves
robežas. Es neesmu bailīgs un nebiju arī

toreiz stipri nobijies. Bet, kad mēs runājam par vīrusu, drusku padomājiet arī
par apkārtējiem cilvēkiem.
Kad es atrados slimnīcā pieslēgts
pie aparātiem, mani kolēģi ārsti manai
sieviņai teica, ka visādi var būt. Divus
mēnešus biju pie elpošanas aparāta. Vēl
tagad man ir līdzsvara traucējumi, nav
tās enerģijas, kas bija, ir miega traucējumi. Jau tūlīt gads būs riņķī, bet tomēr.
Mazāk paliek, bet tās ilgās blaknes ir
daudziem. Covid nav tik nevainīgs, kā
šķiet. Jā, ir cilvēki, kas nekā nejūt, viņi
izslimo to viegli. Tu nevari paredzēt, kā
tam cilvēkam ies, vai viņš smagi noreaģēs vai viegli, nereti ļoti smagi, arī ļoti
spēcīgiem cilvēkiem.
Par mediķiem, kas nevakcinējas
Man ir kauns par mediķiem, kuri atsakās vakcinēties. Tā ir cilvēkam iepotēta aplama doma galvā. Viņš nav sapratis un lasījis zinātniskos pētījumus.
Mīļie Latgales mediķi, es jūs mīlu, esmu
ar jums sastrādājies, daudzreiz jūsu darbus konsultējis, palīdzējis ārstēt slimniekus. Bet šāda rīcība kaunina. Mediķi ir
izglītoti cilvēki, viņiem būtu jāzina. Bet
ko lai dara, kļūdās visi.
Personiski zinu daudzus cilvēkus,
kas Covid dēļ tagad guļ kapos. Jo klausīja mediķiem, kuri lika pagaidīt, nesteigties vakcinēties. Bet ko gaidīt? Savu nāvi? Visi jau nenomirs, bet smagi
būs gan. Man vīruss atņēma pusgadu
no dzīves.
Nedrīkst būt egoistiem!
Mēs visi gribam dzīvot un labi dzīvot. Mēs esam spītīgi latgaļi, mums nepatīk, ka mums kaut ko daudz stāsta.
Bet šoreiz paņemiet, lūdzu, savu latgaļu
saprātu un saprotiet, ka zinātne tomēr
ir gudrāka par mūsu it kā prātīgajām
domām. Lūdzu, potējieties, nenovēliet
to draņķa vīrusu nevienam! Izolēties no
pasaules jūs nevarēsiet, lai kādā Latgales sādžā jūs sēžat. Mums, latgaliešiem,
gribas saiet kopā. Bet līdz ar to kāds var
ienest vīrusu. Padomājiet par saviem
bērniem, apkārtējiem ļaudīm, tu inﬁcēsi
viņus. Nebūsim, latgaļi, tādi egoisti, tādi nekad neesam bijuši. Padomāsim par
sevi un arī par citiem cilvēkiem, vispār
par mūsu tautu un uz priekšu, potēties!
To jums saka cilvēks, kurš mīl Latgali.
Informācijas un sabiedrisko attiecību
nodaļa
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SOCIĀLAIS DIENESTS MUDINA NOVADA IEDZĪVOTĀJUS VAKCINĒTIES

Pēc Nacionālā veselības dienesta statistikas datiem uz 1. novembri Augšdaugavas novadā
vakcinācijas procesu pabeiguši
47% novada iedzīvotāju, taču uz
šo brīdi cipars jau ir 52%.
Iedzīvotāju vakcinācijas procesa veicināšanā aktīvi iesaistās
Augšdaugavas novada pašvaldības Sociālais dienests. Sadarbībā ar Latgales medicīnas
centru regulāri tiek organizēta
izbraukuma vakcinācija novada pagastos, lai sniegtu iespēju
iedzīvotājiem saņemt vakcīnu
pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai.
Pagastu sociālie darbinieki
sadarbībā ar ģimenes ārstiem
uzrunā nevakcinētos iedzīvotājus un aicina izmantot šo iespēju. Nepieciešamības gadījumā
tiek nodrošināts transports ie-

dzīvotāju nogādāšanai uz vakcinācijas vietu.
Višķu pagastā notika jau sestā izbraukuma vakcinācija un
iedzīvotāju atsaucība bija ļoti
liela.
Višķu pagasta sociālā darbiniece Janīna Vanaga atzīst,
ka pagasta ļaudis ir atsaucīgi.
Katru reizi uz vakcinēšanos piesakās ap 100 cilvēkiem, bet 10.
novembrī pieteicās vairāk nekā
120. “Mūsu pagasta cilvēki ļoti
slimo ar Covid, varbūt tāpēc citi
sāk aizdomāties un piesakās,”
atzīst Janīna.
Sociālais dienests pagasta
ļaudis zina vislabāk, katram
piezvana un aprunājas. Ja kādu
neizdodas pierunāt telefonsarunā, dodas apciemot. Dažkārt
izdodas pārliecināt, taču esot arī
tādi, kas tomēr atsakās vakcinē-

ties.
Diezgan bieži atteikumu nākas saņemt no cilvēkiem, kuriem ir kādas hroniskas kaites.
“Viņi baidās, ka pēc vakcinācijas tās hroniskās saslimšanas
saasināsies. Bet tad es iesaku parunāties ar ģimenes ārstu, konsultēties. Pēc konsultācijas ar
ārstu viens otrs arī piekrīt. Bet ir
daļa, kas tiešām nepiekrīt,” teic
sociālā darbiniece.
Visvairāk cilvēki tomēr uzticoties ģimenes ārstiem. Lai
gan Višķu pagasta ģimenes
ārsta praksē vakcinācija pret
Covid-19 netiek veikta, ģimenes ārsti tomēr iesaistās procesā un uzrunā pacientus, aicinot
izmantot iespēju saņemt vakcīnu.
Pagastā dzīvo arī vairāki veci
cilvēki, kuriem ir grūtības pārvietoties, pie viņiem tiek organizēta izbraukuma vakcinēšana
dzīves vietā.
11. novembrī Špoģu vidusskolas sporta zālē uz vakcināciju pulcējās dažāda vecuma ļaudis. Daudzi saņēma pirmo, bet
daudzi kārtējo vakcīnu.
Kāds jaunietis vārdā Vladislavs atzina, ka nolēmis vakcinēties, jo viņš mācās tehnikumā
un bez vakcinācijas sertiﬁkāta
nevar apmeklēt nodarbības klātienē.
Saņemt pirmo vakcīnas devu
ieradusies pensionāre Regīna
Zaļūksne kopā ar meitu. Sirmgalve atzīst, ka ļoti ilgi svārstījusies par vakcinēšanos, jo dzīvo
laukos un ne ar vienu īpaši ne-

kontaktējas. Taču viņas ģimenē
jau visi ir vakcinējušies un meita
pierunājusi arī savu mammu
doties pēc potes. “Ziniet, pie
mums jau tur apkārtnē vecākus
cilvēkus ļoti grūti pārliecināt,
viņiem savas domas. Bet ja pienāk brīdis, tāpat jāvakcinējas.
Ja saslims, vismaz būs vieglāk
visu izturēt, vieglāki simptomi,”
saka Regīnas kundze.
Vietējais pensionārs Valdis
Purgailis lepni teic, ka atnācis
saņemt jau trešo vakcīnu. “Ja
pats sevi nesargāsi, arī Dieviņš
nepalīdzēs. Tā Danilāns teica
televīzijā. Es ļoti cienu viņu, tāpēc arī vakcinējos,” saka seniors
un piebilst, ka pēc vakcinēšanās
juties labi un nav bijis nekādu
blakņu. Pret Covid-19 vakcinējusies arī viņa meita un vairums
radu.
Pati Višķu pagasta sociālā
darbiniece Janīna Vanaga vak-

cinējusies šovasar augustā.
Galvenā motivācija bijis darbs,
jo ikdienā notiek darbs ar cilvēkiem .“Jābūt tomēr apzinīgam,
lai neinﬁcētu citus cilvēkus, jo
mēs strādājam arī ar senioriem.
Saprotu, ka šis darbs uzliek arī
pienākumus. Es vakcinējos ar
Pﬁzer, viss bija kārtībā, nekādu
blakusparādību. Arī citus motivēju, ka viss ir labi pēc vakcīnas
un nevajag no tās bīties.”
Novada sociālais dienests
turpinās uzrunāt pagastu iedzīvotājus vakcinēties pret Covid, turklāt šobrīd talkā nāk arī
Nacionālie bruņotie spēki, kas
nodrošina transportu, lai mediķi varētu apmeklēt iedzīvotājus
viņu dzīvesvietā.
Teksts un foto: Inese Minova

PAPLAŠINĀTS IEDZĪVOTĀJU LOKS, KAS VAR SAŅEMT BALSTVAKCĪNU PRET COVID-19
No 9. novembra ir būtiski
paplašināts to iedzīvotāju loks,
kuri var saņemt balstvakcīnu
pret Covid-19. No šodienas šī
iespēja ir nodrošināta arī:
• visiem iedzīvotājiem
no 50 gadiem,
• iedzīvotājiem vecumā
no 18 gadiem, ja ir hroniskas slimības vai strādā augsta riska profesijās un/vai
ikdienā atrodas vidē, kurā
ir ilgstoša saskarsme gan
ar Covid-19
pacientiem,
gan nevakcinētiem pret Covid-19 cilvēkiem un līdz ar
to ir augsts profesionālais
un lokāla uzliesmojuma
risks.
Lēmums par iedzīvotāju
grupu paplašināšanu pieņemts saskaņā ar Imunizācijas
valsts padomes rekomendācijām.
“Neraugoties uz jaunu iedzīvotāju grupu atvēršanu
balstvakcinācijai pret Covid-19,
procesa svarīgākā prioritāte ir
senioru vecumā no 60 gadiem
pirmreizējā vakcinācija, kā
arī papildu devu vakcinācija
imūnsupresētām personām.
Svarīga ir arī pirmreizējā vakcinācija visiem iedzīvotājiem,
kā arī balstvakcinācija senio-

riem no 65 gadiem un SAC
klientiem. Lai nodrošinātu
primāro vakcināciju, īpaši riska grupās, vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji ir aicināti
nodrošināt riska grupu prioritizēšanu tajās teritorijās un
ģimenes ārstu praksēs, kur ir
zema riska grupu vakcinācijas
aptvere,” akcentē NVD Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.
Balstvakcinācija pret Covid – 19 nav nepieciešama (izņemot cilvēkus ar būtiski novājinātu imūno sistēmu) tiem,
kuriem pirms, pēc vai starp
abām vakcīnas devām bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests
un tiem, kuriem pirms vai pēc
vakcinācijas ar Janssen vakcīnu bijis pozitīvs SARS CoV-2
PCR tests. Izvērtējot riskus un
ieguvumus, cilvēkiem, kas jaunāki par 30 gadiem bez nopietnām blakusslimībām balstvakcinācija visā populācijā nebūtu
rekomendējama.
Pieteikšanās balstvakcinācijai
Prioritāri iedzīvotāji aicināti
pieteikties portālā Manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 vai
izmantot dzīvās rindas iespējas vakcinācijas centros, vak-

cinācijas punktos tirdzniecības
centros un pašvaldību telpās,
izbraukuma un mobilās vakcinācijas puntkos. Balstvakcināciju ir iespējams saņemt arī
vakcinācijas kabinetos ārstniecības iestādēs un pie ģimenes
ārstiem.
Vakcīnu veidi
Balstvakcinācija veicama ne
ātrāk kā 6 mēnešus pēc otrās
devas saņemšanas (pēc Spikevax vakcīnas balstvakcinācija
ieteicama laika periodā 6-8
mēnešus pēc otrās devas saņemšanas). Balstvakcinācijai
tiek rekomendētas Spikevax
vai Comirnaty vakcīnas, ir pieļaujama arī Vaxzevria kā trešā
deva pēc pilna vakcinācijas
kursa ar Vaxzevria vakcīnu.
Savukārt, balstvakcinācija pēc
vienas Janssen devas rekomendē veikt 8 nedēļas pēc potes saņemšanas.
Jau izsniegtie sertiﬁkāti
turpinās darboties. Digitālajā
sertiﬁkātā parādīsies atzīme
par balstvakcinācijas veikšanas datumu un vakcīnas nosaukumu.
Balstvakcinācijas programmas mērķis ir novērst hospitalizāciju, smagu saslimšanu un
nāvi tajās sabiedrības grupās,

kur uz pierādījumiem balstīti
ir zināms, ka primārā imunizācija varētu vairs nenodrošināt
optimālu imūno aizsardzību
(imūnsupresēti pacienti, iedzīvotāji vecumā virs 65 gadiem,
sociālo un aprūpes centru pieaugušie pastāvīgie iedzīvotāji,
pacienti noteiktā vecumā ar
hroniskām augsta riska blakussaslimšanām).
Ministru kabinets septembrī, lēma, ka arī Latvijā, līdzīgi
kā citviet Eiropā un pasaulē
tiks sākta trešo vakcīnu devu
pret Covid-19 administrēšana.
Kā pirmie primārās vakcinācijas kursā papildu vakcīnu devas pret Covid-19 sāka saņemt
iedzīvotāji ar būtiski novājinātu imūno sistēmu, kuriem
primārā vakcinācijas kursā
nav izveidojusies pietiekama
aizsardzība. Balstvakcinācija
pret Covid – 19 tiek piedāvāta
arī iedzīvotājiem, kas vecāki
par 65 gadiem, personām, kas
ir vecākas par 50 gadiem ar
hroniskajām slimībām, pieaugušajiem sociālās aprūpes centru un pansionātu klientiem,
arī veselības aprūpes sistēmā
var tikt pieļauta papildu devas
saņemšana tiem darbiniekiem,
kam ir ilgstoša saskarsme gan

ar Covid-19 pacientiem, gan
pret Covid-19 nevakcinētiem
pacientiem un līdz ar to augsts
profesionālais un lokāla uzliesmojuma risks, kā arī imūnsupresētām personām. Uz
šo brīdi veikti gandrīz 20000
balstvakcinācijas fakti.
Ir svarīgi turpināt iedzīvotāju vakcināciju, lai pēc iespējas ātrāk pasargātu ikviena
veselību, īpaši svarīgi vakcinēties iedzīvotājiem, kuri ir riska
grupās – seniori, cilvēki ar hroniskām saslimšanām. Šobrīd
Latvijā vismaz vienu vakcīnas
devu saņēmuši 63.3 % iedzīvotāju, no tiem vakcinācijas kursu pabeiguši 56%, bet vecumā
12+ pirmo poti saņēmis 72%,
bet vakcinācijas kursu pabeiguši 64%. Bezmakas vakcinācija pieejama ikvienam iedzīvotājam no 12 gadu vecuma
un tai var pieteikties pa tālruni
8989, vietnē manavakcina.lv
vai pie sava ģimenes ārsta.
Avots: Nacionalais veselības
dienests
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IKMĒNEŠA 20 EIRO PABALSTS VAKCINĒTAJIEM SENIORIEM – JAUTĀJUMI UN ATBILDES
Lai Covid-19 izplatības laikā
valstī veicinātu vakcinēšanos
pret saslimšanu ar šīs infekcijas izraisītu slimību, Latvijā
dzīvojošiem un vakcinētajiem
iedzīvotājiem virs 60 gadu vecuma no šī gada novembra līdz
2022. gada marta beigām maksās ikmēneša pabalstu 20 eiro
mēnesī.
Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos sabiedrības jautājumus par šo pabalstu
un kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA)
ir sagatavojusi uz tiem atbildes.
Esmu vakcinēts pensionārs,
kas man jādara, lai saņemtu
pabalstu 20 eiro mēnesī?
Jums nav jādara nekas, ja
dzīvojat Latvijā un esat Latvijā
piešķirtās pensijas saņēmējs, jo
šādā gadījumā VSAA izmaksās
pabalstu 20 eiro mēnesī automātiski. Informāciju par to, ka
esat pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu, VSAA saņems no
Nacionālā veselības dienesta.
Pabalstu izmaksās līdzīgi kā
pensiju un tā izmaksu uzsāks
decembrī, kad Jūs saņemsiet
20 eiro par novembri un 20 eiro par decembri, tātad kopā 40
eiro.
Ko nozīmē - pabeigts pilns
vakcinācijas kurss pret Covid-19? Vai jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas sertiﬁkātam?
Ja vakcinācija veikta nesen,
ir svarīgi, lai ir ievadīts pilnam
vakcinācijas kursam, kas noteikts konkrētai vakcīnai, atbilstošs vakcīnu devu skaits vai
nepieciešamais jaukto vakcīnu
devu skaits. Vai arī ar RNS testu ir bijusi apstiprināta inﬁcēšanās (saslimšana) ar Covid-19
un pēc tam ir ievadīta viena
vakcīnas deva. Sadarbspējīgs
vakcinācijas sertiﬁkāts var arī
nebūt.
Vai pabalstu varēs saņemt,

ja cilvēks dažādu iemeslu dēļ
tikai novembra baigās var doties vakcinēties un līdz ar to
otrā pote būs decembrī?
Jā, ja vakcinācijas kurss būs
pabeigts, piemēram, 2021. gada
16.decembrī, tad pabalstu maksās par 2021. gada decembri un
par 2022. gada janvāri, februāri
un martu. Par novembri 20 eiro
neizmaksās.
Vai pabalstu izmaksās attiecīgo vecumu sasniegušajiem
Latvijas pilsoņiem, kas pašlaik dzīvo un strādā ārzemēs?
Nē, pabalstu varēs saņemt
tikai tie cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. Ar to ir saprotama tāda
persona, kura reāli dzīvo Latvijā. Ja personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir Latvijā, bet
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras rīcībā ir informācija,
ka tās dzīvesvieta ir citā valstī,
tad tiek uzskatīts, ka šī persona
nedzīvo Latvijā.
Kā rīkoties, ja vakcinācija
nav veikta Latvijā?
Ja sadarbspējīgs Covid-19
vakcinācijas sertiﬁkāts (ES digitālais Covid-19 sertiﬁkāts)
saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, tad ir
jāraksta iesniegums VSAA un
tam jāpievieno ES digitālo Covid-19 sertiﬁkātu, kas saņemts
citā ES/EEZ dalībvalstī, vai tā
kopiju.
Ja persona, kura atbilst 20
eiro pabalsta piešķiršanas kritērijiem, vakcināciju ir veikusi
valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, kādēļ nav izsniegts ES
digitālais Covid-19 sertiﬁkāts,
tad viņai ir jāvēršas NVD ar
iesniegumu par ārvalstī veiktās
vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu.
Vai pabalsts 20 eiro mēnesī
pienākas cilvēkam, kurš vakcinējies jau vasarā, bet 60 gadi

apritēs tikai 30. decembrī?
Ja cilvēks ir pabeidzis pilnu
vakcinācijas kursu pret Covid-19 2021. gada vasarā un 60
gadu vecumu sasniedz 2021.
gada 30. decembrī, tad tiesības
uz pabalstu viņam ir no 2021.
gada 1. decembra. Novembrī
viņam vēl nebija 60 gadu un
līdz ar to cilvēks par novembri
pabalstu nesaņems.
Kas jādara vakcinētajiem
cilvēkiem, kuriem jau ir noteiktie 60 gadi, bet pensiju vai
citu pakalpojumu no VSAA,
nesaņem?
Šiem cilvēkiem ir jāiesniedz
iesniegums VSAA. Iesniegumu pabalsta 20 eiro mēnesī
piešķiršanai VSAA var iesniegt:
•
elektroniski oﬁciālajā
e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu);
•
elektroniski
e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu,
kas satur laika zīmogu);
•
nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot
VSAA klientu apkalpošanas
centros izvietotajās pasta
kastītēs darba laikā.
Iesniegumā jānorāda:
•
vārds, uzvārds, personas kods,
•
tālruņa numurs vai
elektroniskā pasta adrese saziņai,
•
Latvijas kredītiestādes
vai pasta norēķinu sistēmas
(PNS) konta numurs.
Vai pašvaldības sociālais
dienests var atņemt maznodrošinātā statusu, ja pēc pabalsta 20 eiro mēnesī saņemšanas
cilvēka ienākumi būs lielāki,
nekā nepieciešams maznodrošinātajam?
Nē, pašvaldības sociālais

dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai,
neņems vērā Jums izmaksāto
pabalstu 20 eiro mēnesī. No šī
pabalsta netiks ieturēts arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
Kas notiks, ja vakcinēts 60
vai vairāk gadus sasniedzis
cilvēks šo pabalstu VSAA pieprasīs tikai pavasarī, jo vēlas
100 eiro saņemt uzreiz?
Ja šis cilvēks būs kvaliﬁcējies pabalstam 20 eiro mēnesī
jau no novembra, tad, situācijā,
kad viņš nesaņem nevienu no
VSAA pakalpojumiem (pensiju, atlīdzību vai pabalstu), šo
pabalstu var pieprasīt arī vēlāk, piemēram, pavasarī, kad,
pēc iesnieguma izskatīšanas,
cilvēkam tiks izmaksāti 100
eiro vienā maksājumā. Tomēr,
jāņem vērā, ka iesniegums cilvēkam jāiesniedz sešu mēnešu
laikā no 2021. gada 27. oktobra,
kad stājās spēkā normatīvais
regulējums par pabalsta 20 eiro
mēnesī izmaksu, vai no dienas,
kad pabeigts pilns vakcinācijas
kurss, ja tas ir veikts laikposmā
no 2021. gada 27. oktobra līdz
2021. gada 31. decembrim.
Vai 20 eiro pabalsts pienākas arī tiem vakcinētajiem,
kas ir Krievijas pensijas saņēmēji?
Šiem cilvēkiem arī pienākas pabalsts 20 eiro mēnesī. Jo,
saskaņā ar likumu, to maksās
Latvijā dzīvojošām personām
(neatkarīgi no pilsonības), kuras līdz 2021. gada 31. decembrim ir sasniegušas 60 gadu
vecumu un pabeigušas pilnu
vakcinācijas kursu pret Covid-19.
Pabalstu VSAA izmaksās
bez personas iesnieguma, ja
Krievijas vai citas valsts pensiju
cilvēks saņem ar VSAA starpniecību. Ja Krievijas pensiju cil-

vēks saņem tieši no Krievijas,
tad VSAA rīcībā nav personas
konta numura. Šādā gadījumā
būs jāraksta iesniegums pabalsta piešķiršanai. Līdzīgi kā
tiem, kuri no VSAA nesaņem
nevienu no pakalpojumiem
(pensiju, atlīdzību, pabalstu).
Vai pabalstu 20 eiro mēnesī var saņemt arī cilvēki, kas
izslimojuši ar Covid-19 un ieguvuši pārslimošanas sertiﬁkātu?
Nē, pabalstu 20 eiro mēnesī
tiek piešķirts tikai tiem cilvēkiem, kuri pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu, līdz ar to Covid-19 testa un pārslimošanas
sertiﬁkāts nav derīgs pabalsta
piešķiršanai. Tomēr, ja cilvēks
veselības dēļ ir saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija
atzinumu par nepieciešamību
atlikt vakcināciju pret Covid-19
līdz 2022. gada 31. martam, tad
šādā gadījumā persona var iesniegt iesniegumu VSAA pabalsta piešķiršanai, tam klāt
pievienojot atzinumu.
Vai šo pabalstu maksās arī
tiem vakcinētajiem, kas sasnieguši noteikto gadu skaitu,
bet atrodas ieslodzījuma vietā?
Jā. Situācijā, ja cilvēks, kurš
ir sasniedzis 60 gadu vecumu
un pabeidzis pilnu vakcinācijas
kursu, atrodas cietumā, bet nesaņem nevienu maksājumu no
VSAA, tad viņam ir jāiesniedz
VSAA iesniegums par pabalsta
20 eiro mēnesī piešķiršanu.
Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists

IEDZĪVOTĀJU VAKCINĀCIJAS PROCESĀ IESAISTĪJUŠIES ARĪ NBS
Nacionālie bruņotie spēki no 25. oktobra līdz 31.
decembrim pēc Veselības
ministrijas pieprasījuma nodrošinās nepieciešamo personālu un autotransportu mobilo izbraukuma vakcinācijas
punktu izveidei, lai sekmētu
iedzīvotāju vakcināciju Latvijas reģionos.
Nacionālie bruņotie spēki
nodrošinās desmit mikroautobusus mobilo vakcinācijas
punktu izveidei, katram no
tiem piesaistot divus profesionālā dienesta karavīrus
vai zemessargus.
Mobilo izbraukuma vakcinācijas punktu izveidē tiks
iesaistītas visas četras Zemessardzes brigādes un Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība, kā arī pēc
nepieciešamības – citas pro-

fesionālā dienesta vienības,
sniedzot atbalstu veselības
nozarei Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanā Latvijā.
Pirmā izbraukuma vakcinācija Augšdaugavas novadā sadarbībā ar NBS notika
pirms nedēļas Skrudalienas
pagastā. Tās laikā tika apciemotas 11 viensētas un vakcinēti 12 cilvēki.
Tuvākajā laikā izbraukuma
vakcinācija ar NSB ieplānota
arī Višķu, Biķernieku, Laucesas un Naujenes pagastā.
Oktobra nogalē Augšdaugavas novada pašvaldības
domes vadība tikās ar Aizsardzības ministrijas un NBS
pārstāvjiem, un Vakcinācijas
biroja vadītāju Evu Juhņēviču, lai pārrunātu šī procesa
īstenošanas nianses.

Eva Juhņēviča atzina, ka
zemākā vakcinācijas aptvere
joprojām ir Latgalē, it īpaši
zems ir tieši senioru vakcinācijas līmenis. Tieši tāpēc ar
bruņoto spēku palīdzību plānots izbraukt attālākas apkaimes, viensētas un piebraukt
cilvēkiem pavisam tuvu klāt,
lai viņiem būtu iespēja saņemt vakcīnas. Biroja vadītāja uzsvēra, ka Augšdaugavas
novada pašvaldība ir viena
no pirmajām, kuras sociālais
dienests aktīvi iesaistījās iedzīvotāju vakcinācijas procesa īstenošanā. Ik nedēļu tiek
īstenota izbraukuma vakcinācija, pirms tam sociālie
darbinieki uzrunā sava pagasta nevakcinētos iedzīvotājus un aicina vakcinēties,
veido maršrutu un organizē
iedzīvotāju transportēšanu

uz vakcinācijas vietu.
Sociālā dienesta vadītāja
Anna Jegorova atzina, ka ir
izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Latgales medicīnas
centru. Nedēļas laikā izbraukumā tiek vakcinēti vismaz
600 iedzīvotāji. Kopš septembra savakcinēti vairāk nekā

2000 novada iedzīvotāju.
Izbraukuma
vakcinācija
notiks arī turpmāk.
Teksts un foto: Inese Minova

DAUGAVPILS NOVADA VĒSTIS

VAKCINĀCIJA PRET COVID-19
AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ

26. novembrī plkst. 10.00 Biķernieku pagasts,
plkst. 13.00 Nīcgales pagasts.
1.decembrī plkst. 10.00 Višķu pagasts,
plkst. 10.00 Dubnas pagasts,
plkst. 13.00 Ambeļu pagasts,
plkst. 13.00 Kalkūnes pagasts,
plkst. 15.30 Maļinovas pagasts.
2. decembrī plkst. 9.00 Silene,
plkst. 11.30 Skrudaliena.
9. decembrī plkst. 9.00 Silene,
plkst. 11.00 Skrudaliena.
13. decembrī plkst. 9.00 Silene.

VALSTS AIZSARGĀS
ILŪKSTES JEZUĪTU KLOSTERI

2021. gada 25. novembris
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SANDRIS ŠEDIS KĻŪST PAR DIVKĀRTĒJU EIROPAS ČEMPIONU
ARMVRESTLINGĀ

Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, no 24. līdz 31. oktobrim
norisinājās 30. Eiropas čempionāts armvrestlingā. Latviju sacensībās pārstāvēja arī
Augšdaugavas novada sportists Sandris Šedis, kurš ir
viens no vadošajiem šī sporta
veida pārstāvjiem Latvijā.
Pirmajā sacensību dienā
sportisti sacentās cīņā ar kreisajām rokām, Sandris startēja
vīru kategorijā līdz 110 kg un
ļoti pārliecinoši tika galā ar
saviem pretiniekiem. Pirmajā cīņā tika pieveikts sportists
no Ukrainas, otrajā cīņā viegli
pārspēts Rumānijas pārstāvis,
ceturtdaļﬁnālā uzvara pret vēl
vienu sportistu no Ukrainas,
bet pusﬁnālā tika pārspēts bulgārs. Finālā Sandris tikās ar jau
iepriekš pārspēto sportistu no
Bulgārijas, arī šoreiz bulgārs
nespēja pārvarēt latvieša spēcīgo tvērienu, kā rezultātā izcīnīta 1. vieta un čempiona tituls
ar kreiso roku.

Nākamajā dienā tika dots
starts labās rokas cīņām. Arī
šoreiz Sandris apliecināja savu
favorīta statusu un tāpat kā iepriekšējā dienā viegli tika cauri kvaliﬁkācijas cīņām. Cīņā
par iekļūšanu ﬁnālā Sandris ar
eksplozīvu startu un plaukstas
kontroli pārspēja sportistu no
Bulgārijas, bet ﬁnālā neatstā-

ja nekādas cerības Horvātijas
pārstāvim!
Tādējādi par jaunu divkārtējo Eiropas čempionu kļuva
Sandris Šedis, demonstrējot
ļoti pārliecinošu sniegumu
visa turnīra garumā.
Teksts: Inese Minova

UZVARA SVARBUMBU CELŠANĀ BUDAPEŠTĀ

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā pēc
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) ierosinājuma iekļauts Ilūkstes
jezuītu klostera komplekss un
baznīcas fragmenti.
NKMP iesniedza KM rīkojuma projektu par Ilūkstes jezuītu klostera kompleksa un
Sv. Ursulas baznīcas fragmentu Augšdaugavas novadā,
Ilūkstē, iekļaušanu pieminekļu sarakstā.
KM norādīja, ka Ilūkstes
jezuītu klostera komplekss ir
ļoti vērtīgs arhitektūras piemineklis, kas saistīts ar vienu no
nozīmīgākajiem jezuītu centriem Kurzemes – Zemgales
hercogistē 18. gadsimtā. Tas
tapis vienlaikus ar Viļņas baroka un rokoko stilistikā celto
Sv. Ursulas baznīcu un ir viens
no retajiem saglabātajiem agro
jauno laiku klosteru kompleksiem Latvijā.
Jezuītu kolēģijas ēka jeb
klosteris celta pēc jezuītu arhitekta Jakoba Ruofa projekta,
sākotnējā plānojuma struktūra
lielākajā daļā ēkas ir saglabājusies, klostera gaiteņus un sedz

augsti krusta velvju pārsegumi, ar krusta velvēm pārsegtas
arī visas dzīvojamās celles.
Sv. Ursulai veltītās jezuītu
baznīcas celtniecību ﬁnansēja
ar Josafata Zīberga atbalstu,
dievnama sākotnējais projekts un pirmais būvperiods
no 1754. līdz 1758. gadam
saistīts ar Viļņas jezuīta Toma
Žebrauska vārdu, bet pēc viņa
nāves vēlākajā būvperiodā no
1760. līdz 1769. gadam baznīcas plānā tika ieviestas izmaiņas. Ilūkstes jezuītu baznīcas
arhitektoniskais
risinājums,
telpiskā kompozīcija un interjera apdare veidoja vienu
no izcilākajiem ansambļiem,
kam nebija analogu Kurzemes
hercogistes robežās, akcentēja
KM.
Klostera ēkas aizsardzība
un izpēte ir īpaši būtiska, jo tās
ir vienīgās liecības par kompleksu, kas saglabājušās līdz
mūsdienām, to tālākā izpēte
var sniegt nozīmīgus jaunus
secinājumus kā arhitektūras,
tā arheoloģiskā materiāla kontekstā.
Avots: likumi.lv

No 21. līdz 24. oktobrim Ungārijas pilsētā Budapeštā norisinājās pasaules čempionāts svarbumbu celšanā. Augšdaugavas
novadu amatieru grupā svara
kategorijā līdz 63 kg pārstāvēja
mūsu sportiste Ludmila Ivanova. Viņa uzstājās disciplīnā ”garais cikls”. Pirms tam Ludmila
kļuva par Latvijas čempioni,
kas mudina ja sportisti tiekties
pēc medaļām arī Pasaules čempionātā.
Budapeštā Ludmila parādīja
izcilu tehniku, cīņas sparu un
neatlaidību, sasniedzot rezultātu - 78 pacelšanas reizes. Otro
vietu guva sportiste no Bulgārijas, kura neatlaidīgi centās panākt mūsu sportisti, taču viņa
zaudēja Ludmilai deviņas pacelšanas. Trešā bija sportiste no
ASV.
Ludmila ir ļoti apmierināta
ar rezultātu, kaut personīgais
rekords netika pārspēts: “Ļoti
laimīga, ka tiku galā ar stresu,

jo tās ir manas pirmās pasaules
mēroga sacensības svarbumbu
celšanā. Bija ļoti karsti, vēlējos
kārtīgi ﬁksēt svaru, lai katrs
pacēlums būtu veiksmīgs, un
tas izdevās. Man ir liels gods
kāpt uz augstākā pjedestāla ar
Latvijas valsts karogu, tā ir tik
superīga sajūta! Vēlos pateikties
visiem, kas man palīdzēja! Pro-

UZVARA NOVADA
VOLEJBOLISTIEM

20. novembrī notika Latvijas Optibet čempionāta volejbola sacensības vīriešiem. Volejbola komanda “Augšdaugava” savā laukumā
uzņēma komandu VK Vecumnieki un guva
uzvaru ar rezultātu 3:1.
Rezultatīvākie spēlētāji – Aleksandrs Samuilovs (20 punkti), Sandis Vilcāns (12 punkti) un
Oļegs Klopovs (11 punkti).
Pēc aizvadītajām sacensībām komanda
“Augšdaugava” ar 11 punktiem ieņem līderpozīciju turnīra tabulā.
Nākamā spēle notiks 27. novembrī, kad komanda “Augšdaugava” izbraukumā tiksies ar
komandu OC Limbaži/MSĢ.

tams, liels paldies trenerim Ivanam Gaļašam, Augšdaugavas
novada pašvaldības domei par
ﬁnansiālo atbalstu, Svarbumbu celšanas federācijai un tās
dalībniekiem, kuri bija blakus
- atbalstīja, koordinēja un palīdzēja daudzos organizatoriskos
jautājumos”.

BASKETBOLĀ PIEDZĪVOTS
ZAUDĒJUMS

19. novembrī Reģionālās Basketbola līgas čempionāta spēlē Madonā komanda
“Augšdaugavas novads” zaudēja komandai
“Madona” ar rezultātu 87/97.
Rezultatīvākie spēlētāji: Renārs Bulduris
(23 punkti), Zintis Saulītis (17 punkti) un Maksims Gurjančiks (16 punkti).
Nākamā spēle notiks 26. novembrī, kad komanda “Augšdaugavas novads” savā laukumā tiksies ar komandu “Aizkraukles novads”.
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šanas eksplikācijas), un atrodas
Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena –
4400 eiro.
- 2021. gada 28. decembrī
plkst. 11:00 – zemes vienību
(starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0175 1.3009 ha
platībā, kura ietilpst nekustamā
īpašumā “Ķimeņu lauks” ar kadastra numuru 4474 004 0297,
un atrodas Naujenes pagastā,
Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena –
2150.00 eiro.
Izsoles notiks Augšdaugavas
novada pašvaldības centrālās
administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.
Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā
2, Daugavpilī, 12., 19.kabinetā
vai elektroniski pašvaldības
tīmekļvietnē
www.augsdaugavasnovads.lv/kategorija/
jaunumi/izsoles/nekustamoipasumu-izsoles/.
Reģistrēties
izsolei
var
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas
12., 19.kabinetā (darbadienās no
plkst. 8.00 līdz 15.30), iepriekš
pierakstoties pa mob. 26357842,
no paziņojuma publicēšanas
līdz 2021. gada 23. decembrim,
plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos
norādītos dokumentus, iepriekš
samaksājot nodrošinājumu 10%
no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20.00 eiro.
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums 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.
26357842.

Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā
Nikolajs Minčonoks (1965.g.)
Anna Minčonoka (1935.g.)
Vladimirs Strinovičs (1975.g.)
Vjačeslavs Otkinskis (1948.g.)
Janīna Lapkovska (1922.g.)
Dubnas pagastā
Jānis Mukāns (1941.g.)
Staņislavs Reinicāns (1951.g.)
Kalkūnes pagastā
Leonarda Eļkina (1941.g.)
Vladislavs Puzāns (1960.g.)
Andrejs Višķers (1947.g.)
Jevgēnija Dubicka (1935.g.)
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AUGŠDAUGAVAS NOVADS PIEVIENOSIES SĒLIJAS ASOCIĀCIJAI

IZSOLES
Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pašvaldības
nekustamos īpašumus:
- 2021. gada 28. decembrī
plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Jaunie Zelmeņi” ar kadastra numuru 4435 007 068,
kas sastāv no piecām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4435 007 0068 24.97 ha
platībā, 4435 007 0102 6.24 ha
platībā, 4435 007 0103 22.74 ha
platībā, 4435 007 0122 17.33 ha
platībā, 4435 007 0071 11.50 ha
platībā, uz kuras atrodas mežs
6.24 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas
Prodes pagastā, Augšdaugavas
novadā.
Objekta sākotnējā cena –
172760.00 eiro.
- 2021. gada 28. decembrī
plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Ņiva” ar kadastra numuru 4464 001 0238, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4464 001 0238 2.06 ha
platībā, uz kuras atrodas mežs
1.85 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas
Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā.
Objekta sākotnējā cena –
6760.00 eiro.
- 2021. gada 28. decembrī
plkst. 10:00 dzīvokļa īpašumu Nr.6 “Dzīvojamā māja
2 525.km”, Līksnas pagastā,
Augšdaugavas novadā, ar kadastra numuru 4468 900 0111
un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4950/36780 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4468 007 0144 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu
4468 007 0144 002 un no zemes
ar kadastra apzīmējumu 4468
007 0144.
Objekta sākotnējā cena –
1610.00 eiro.
- 2021. gada 28. decembrī
plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Žagari” ar kadastra numuru 4470 005 0363, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 005 0200 2.2 ha
platībā, uz kuras atrodad mežs
0.85 ha platībā (pēc zemes lieto-
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Augšdaugavas novada pašvaldības dome ir saņēmusi Sēlijas asociācijas pagaidu valdes
vēstuli ar aicinājumu piedalīties Sēlijas asociācijas darbā.
Tā aicina novada pašvaldību
līdzdarboties Sēlijas asociācijā. Memorands par Sēlijas
asociācijas atjaunošanu tika
pieņemts 2021. gada 11. septembrī. Augšdaugavas novada
pašvaldības domes 28. oktobra
sēdē šis aicinājums tika atbalstīts.
16. jūnijā Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu
par “Latviešu vēsturiskajām
zemēm”. Šī likuma 1. pielikumā noteikta pilsētu un pagastu
piederība latviešu vēsturiskajām zemēm. Sēlijai kā latviešu vēsturiskajai zemei pieder
Bebrenes pagasts, Demenes
pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Ilūkstes pilsēta,
Kalkūnes pagasts, Laucesas
pagasts, Medumu pagasts,
Pilskalnes pagasts, Prodes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Subates pilsēta, Sventes pagasts, Šēderes
pagasts, Tabores pagasts, Vec-

salienas pagasts.
Memoranda par ”Sēlijas
asociācijas darbības atjaunošanu” mērķis ir atjaunot Sēlijas
asociācijas darbību, deﬁnējot
galvenās darbības vērtības un
nosakot plānotos darbības virzienus līdz 11. Sēlijas kongresa
sanākšanai.
Sēlijas asociācija ir akadēmiķa Jāņa Stradiņa ierosināta
neformāla domubiedru kopa
Sēlijas jautājumu pārzināšanai
un sēļu kopdarbībai, kas dibināta 1995. gada 15. decembrī
Ilūkstē un ilgstoši darbojusies
kā Latvijas Zinātņu akadēmijas asociēta sabiedriska organizācija. Sēlijas asociācijas goda
biedri, apzinoties atbildību par
Sēlijas kā atsevišķas latviešu
vēsturiskās zemes pastāvēšanu un tās kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un ilgtspējīgu
attīstību, kā arī savu pienākumu vienot Sēlijas ļaudis,
vietējās kopienas un organizācijas kopdarbībai Sēlijai
un tās izaugsmei, Sēlijas 10.
kongresā aicinājuši visus Sēlijas patriotus līdzdarboties un
piedalīties turpmākā Sēlijas

asociācijas darbā.
Galvenās Sēlijas asociācijas
darbības vērtības ir: Kultūrvēsturiskās vides saglabāšana – Sēlijas novadpētniecība,
sēliskās identitātes stiprināšana, Sēlijas tradīciju izkopšana,
saglabāšana un attīstība, Jāņa
Stradiņa un viņa domubiedru
un atbalstītāju ideju turpināšana; Sadarbība – Sēlijas asociācijas kā sadarbības platformas attīstība, kas
vieno dažādas Sēlijas organizācijas, kopienas un viedokļu līderus, kā arī Sēlijas patriotus un idejas atbalstītājus;
Daudzveidība – Sēlijas vietējo
kopienu tradīciju un mazo
kultūrtelpu
daudzveidības
apzināšana, saglabāšana un
stiprināšana, saglabājot katras
kopienas un kultūrtelpas unikālo identitāti un uz to pamata
veidojot kopīgās sēliskās tradīcijas un stiprinot piederības
izjūtu Sēlijai.
Apkopoja: Dainis Bitiņš

IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PIETEIKTIES BEZMAKSAS LEKCIJĀM
PAR VESELĪBAS TĒMĀM

Veicinot izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmīgumu,
projekta “Pasākumi vietējas
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei
Augšdaugavas novadā” ietvaros decembrī tiks organizētas
šādas nodarbības:
1. decembrī plkst. 10.00
“Cukurs un hroniskas saslimšanas”. Lektore Anda Radziņa
(uztura speciāliste)
Cukurs - vispasaules pandēmija. Šobrīd pasaulē un
tai skaitā Latvijā pieaug
sirds un asinsvadu saslimšanas, cukura diabēts, hroniskas locītavu saslimšanas,
liekais ķermeņa svars u.c.
Vai vainīgs ir cukurs? Cik
daudz ikdienā tas ir nepieciešams, lai nekaitētu savai veselībai. Un kā cukurs “uzvedās”
organisma šūnās un asinīs. Par
šo un daudz ko citu runāsim

Kalupes pagastā
Pēteris Lozda (1938.g.)
Veneranda Seile (1938.g.)
Ināra Dimante (1944.g.)
Jānis Vanags (1958.g.)
Jānis Bisters (1954.g.)
Laucesas pagastā
Anna Baļa (1932.g.)
Antoņina Konstantinova (1949.g.)
Pāvels Gerasimovs (1935.g.)
Maļinovas pagastā
Nikolajs Ivanovs (1951.g.)
Medumu pagastā
Staņislavs Beinarovičs (1934.g.)

lekcijā “Cukurs un hroniskās
saslimšanas”.
7. decembrī plkst. 10.00
“Galva – mūsu darba instruments. Ko darīt, lai galva
nesāp?”. Lektore Dr. Linda
Zvaune (neiroloģe, sāpju ārste)
Galvassāpju veidi un biežākie cēloņi. Kāpēc citiem galva
sāp biežāk un stiprāk?
Migrēna – tās nav tikai galvassāpes, trešais lielākais slimības nespēju izraisošais iemesls
Kas veicina galvassāpju rašanos? Migrēnas lēkmes biežākie izraisītājfaktori, kā tos
varam ietekmēt
Kas palīdz novērst, mazināt
galvassāpes. Galvassāpju ārstēšanas metodes.
10. decembrī plkst. 13.00
“Kā uzlabot savas komunikācijas spējas un kas traucē sekmīgai sarunai”. Lektore Diāna

Naujenes pagastā
Dzintars Pāvilans (1940.g.)
Fjodors Jegorovs (1941.g.)
Aleksandrs Šiškins (1951.g.)
Deoņisijs Mihailovs (1948.g.)
Nīcgales pagastā
Silvija Spūle (1966.g.)
Salienas pagastā
Lidija Sarane (1942.g.)
Skrudalienas pagastā
Aleksandrs Solovejs (1943.g.)
Valērijs Andruļs (1976.g.)
Sventes pagastā
Veronika Kiseļova (1944.g.)
Tadeušs Turonoks (1948.g.)
Česlava Vanaga (1937.g.)

Zande (psiholoģijas zinātņu
doktore klīniskajā psiholoģijā,
kognitīvi biheiviorālā terapeite)
Lai gan šķiet, ka saruna ir
kaut kas dabisks un sarunāšanās prasmes nav jāmācās,
tomēr bieži saruna beidzas ar
strīdu, klusēšanu vai pārpratumiem. Nodarbībā runāsim
par to, kādi ir sekmīgas sarunas pamata principi? Kādas ir
biežākās kļūmes komunikācijā
un kā tās samazināt? Kā sekmēt to, lai bērns (partneris,
kolēģis) vēlas ar mums runāt?
Visas nodarbības tiks organizētas tiešsaistē, tām pieteikties var pašvaldības mājas lapā.
Juta Valaine,
Attīstības pārvaldes
Projektu vadītāja

Tabores pagastā
Ivans Kovaļevskis (1955.g.)
Ausma Dzelme (1932.g.)
Vaboles pagastā
Regīna Vingre (1938.g.)
Arkādijs Kodors (1952.g.)
Višķu pagastā
Igors Verbickis (1960.g.)
Jāzeps Pudāns (1960.g.)
Gaļina Jodiņa (1968.g.)
Jeļena Tiško (1954.g.)
Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

www.augsdaugavasnovads.lv
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DZIMUSI VALSTS SVĒTKOS

18. novembrī reizē ar Latviju savu dzimšanas dienu svin
bijusī skolotāja Tekla Voiteka.
Nākamgad viņai gaidāma liela dzīves jubileja – 90 gadi, bet
aiz muguras ne mazāk svarīgs
gada skaitlis – 50 gadi pedagoga darba.
Sirmgalvi satieku rušināmies piemājas dārziņā, kur
viņai novembrī joprojām zied
rudens puķes un top dobes jauniem stādījumiem. Dārzkopība
visu dzīvi bijusi viņas iemīļotā
aizraušanās, kas ļauj sevi uzturēt formā arī vecumdienās.
Aizliegtā dzimšanas diena
Tekla Voiteka dzimusi Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā, kas vienmēr bijis bagāts
ar radošiem un aktīviem cilvēkiem. Viņa atmin, ka bērnībā
18. novembrī pie katras mājas
bija izkārts Latvijas valsts karogs, bet viņa kā dzimšanas
dienas gaviļniece šajā dienā no
pagasta saņēmusi kādu nelielu dāvaniņu – krūzīti vai konfektes, bet tēvs nopircis gardu
baltmaizes kukulīti, kas sagādājis milzu prieku. Maza būdama, Tekla vēl nesaprata, ka karogi plīvo par godu valsts nevis
viņas dzimšanas dienai.
Daudzus gadus vēlāk dzimšanas dienas svinības kļuva par
īstu pārbaudījumu. 1963. gadā,
strādājot Gulbenes 2. vidusskolā, Teklu uz mājām atnākušas
apsveikt darba kolēģes. Taču
viņu gājiens nepalika nepamanīts un jau nākamajā dienā abi
ar vīru izsaukti uz partijas komiteju skaidroties, kāpēc viņi

svin 18. novembri. Pārliecinājies, ka Teklas pasē 18. novembris ierakstīts kā dzimšanas datums, partijas sekretārs teicis:
“Sviniet vienu dienu iepriekš
vai dienu vēlāk, bet nekad nesviniet šajā dienā!”.
Bagātīga darba pieredze
Domu kļūt par skolotāju
Tekla izauklējusi no mazām
dienām. Viņas mammas māsa
bija skolotāja, no kuras Tekla
četru gadu vecumā dāvanā saņēma bilžu grāmatiņu. Lai arī
tolaik vēl nav pratusi ne lasīt,
ne rakstīt, labprāt šķirstījusi
grāmatiņu un jau tad apgalvojusi, ka kādreiz pati būšot skolotāja. “Turklāt es domāju, ka
tas ir ļoti prestižs darbs, neko
citu arī neņēmu galvā. 1951.
gadā pabeidzu Nautrēnu vidusskolu, iestājos Daugavpils
Skolotāju institūtā, 1952. gadā
sāku strādāt Svētes septiņgadīgajā pamatskolā,” atceras Tekla
Voiteka. Lai gan izvēlējusies
studēt vēsturi, šo priekšmetu
skolā mācījusi visai maz. Pašu
vairāk aizrāva rokdarbi, tāpēc
lielākoties skolā meitenēm mācīja mājturību. Savos 50 darba
gados Tekla Voiteka ir paguvusi pastrādāt 12 skolās. Jaunie
speciālisti tika bieži pārcelti no
vienas darba vietas uz otru. Lai
arī dzīve, tā teikt, “uz čemodāniem”, toties no katra jaunā
kolektīva varējusi smelties lielu
pieredzi un pati pilnveidoties,
kas dzīvē ļoti noderējis.
Padomju gados gandrīz
pie katras skolas bija izveidoti
mācību lauciņi, kur skolotāja

bērniem mācīja stādīt un ravēt. Teklas Voitekas vadībā
pie Daugavpils 12. vidusskolas
tika izveidots liels dārzs, kur
nelielos pleķīšos tika audzētas
dažādas dārza kultūras. Vēlāk
republikas skatē ar savu dārziņu skola ieguvusi pirmo vietu
pilsētas mērogā.
Mācīties nekad nav par vēlu
Paralēli skolotājas darbam
Tekla Voiteka 52 gadu vecumā
neklātienē absolvēja Bulduru
dārzkopības tehnikumu, iegūstot zināšanas apzaļumošanas
jautājumos, dārzu un parku
kopšanā. Savus studijas gadus
tehnikumā sirmgalve atceras
ar smaidu, jo bijusi visvecākā
studente, kas daudziem raisījis
izbrīnu. To, ka Tekla ir pedagogs, zinājis vien retais, jo tehnikuma dokumentos viņa bija
norādījusi citu amatu - skolas
tehniskā darbiniece. Būdama
diplomēta vēsturniece, Tekla
ļoti labi pārzinājusi marksismu,
tāpēc politekonomijas eksāmenu nokārtojusi kā pa sviestu.
Pasniedzējs bijis neizpratnē,
kā skolas apkopēja var tik labi
zināt marksismu, bet Tekla atjokojusi, ka tas esot viņas vaļasprieks. Smagāk padevusies
latīņu valoda, kuras apgūšanai
Tekla neredzējusi lielu jēgu, tā
kā viņu interesēja tieši praktiskās zināšanas. “Vai tad es
iešu savu veco galvu griezt ar
latīniskajiem nosaukumiem?
No latīņu valodas zināju tikai
bērza nosaukumu – pendulo,”
smejas sirmgalve. Dārzkopja
diplomu viņa tomēr ieguva, un
tas dzīvē lieti noderējis.
Jo vairāk dari,
jo vairāk paspēj
Pēdējos daba gadus Tekla
Voiteka pavadīja Špoģu vidusskolā un piedzīvojusi jaunās
skolas ēkas būvniecību 1990.
gadā. Vēl būvniecība nebija īsti
pabeigta, kad jau skolas apkārtne bija sakopta un apzaļumota. Šeit lieti noderēja tehnikumā
gūtās zināšanas, jo tapa skaists
akmens dārzs ar daudzveidīgiem apstādījumiem. Zīmīgi,
ka skolotāja šajos darbos iesaistīja arī skolēnus, tādejādi sniedzot viņiem praktiskas zināšanas un dzīves rūdījumu.

Dzīvojot Dubnā, skolotāja ik
rītu ar velosipēdu braukusi uz
skolu un jau sešos no rīta laistījusi puķu dobes, bet vēlāk devusies vadīt stundas.
Pagājuši jau 30 gadi, bet dobes pie skolas joprojām zaļo.
Tekla Voiteka gan skumji piebilst, ka dārzs izskatās pamests
novārtā, tāpēc viņa apņēmusies
atkal nākt talkā visu sakopt,
kad būs beigusies pandēmija.
Strādājot Špoģos, skolotāja
aktīvi iesaistījās arī sabiedriskajā dzīvē, muzicēja Dubnas
folkloras kopā un spēlēja amatieru teātrī. Pat bija izveidojusi
savu leļļu teātri skolā un paši
izgatavoja lelles. ”Bija mums
gan Sprīdītis, gan pasaka par
gailīti, kā viņš gāja uz sadziedāšanās svētkiem. Paši rakstījām
dziesmām vārdus un sacerējām
melodijas”.
Skolotāja vienmēr bijusi sabiedriski aktīva. Padomju gados vadīja pionieru pulciņus,
Latvijas atmodas laikā uzņēmās vadīt mazpulcēnu kustību
skolā, organizēja skolā skaistus
vakarēšanas pasākumus, kad
visu tautību cilvēki dziedāja
skanīgās latviešu tautas dziesmas, iepazina latviešu tautas
tradīcijas un latviešu – latgaliešu kulinārā mantojuma noslēpumus. Laiks atradās visam,
galvenais esot vēlme darīt, teic
skolotāja.
Viņai atmiņā palicis 11. klases izlaidums pirmajos atmodas gados, kad visi skolēni bija
tautas tērpos. Arī saviem mazbērniem Ilzei un Andrim, kuri
vēl tobrīd skolā negāja, sašuvusi tautiskos tērpus, un ar lepnumu noraudzījās, kā mazuļi
soļoja līdzās Latvijas karogam,
ievedot līdzi zālē absolventus.
Neskatoties uz sabiedriski aktīvo dzīvi, Tekla Voiteka
vienmēr atrada laiku ģimenei,
izaudzinājusi divus bērnus –
Viktoru un Eleonoru. Abiem
ir katram sava zemnieku saimniecība. Šogad aprit 45 gadi,
kopš Tekla Voiteka atvadījās
no sava vīra Jāņa. Joprojām ar
aizkustinājumu atceras savu
dzimšanas dienu gadu pirms
nelaimes, kad vīrs ar bērniem
viņai bija sarūpējis mīļu pār-

steigumu. Atgriežoties no darba mājās, istabā skanējusi viņas
mīļākā Raimonda Paula dziesma “Dzimtenei”, vīram rokās
krizantēmu pušķis, bet bērniem - konfektes un dzintara
krelles. “Jau no skata vien sāku
raudāt, bet vīrs apskāva un pateica, ka tas tikai ģenerālmēģinājums, bet nākamgad būs lielā
balle. Taču pēc gada bija bēres,”
skumji teic sirmgalve.
Enerģija rodas darbojoties
Tekla Voiteka joprojām uztur
kontaktus ar saviem bijušajiem
audzēkņiem, kuri viņu vienmēr atceras apsveikt svētkos
un aicina uz kopīgu tikšanos ar
absolventiem. “Daudziem no
viņiem jau pašiem pāri 60, jau
40 gadi, kā skolu pabeiguši, bet
mani neaizmirst,” teic skolotāja.
Lai arī gadu skaits ļoti ievērojams, Tekla Voiteka jūtas
enerģijas pilna. Spēku viņa rod,
darbojoties savā piemājas dārziņā, kas līdzinās miniatūram
botāniskajam dārzam. “Kamēr
kustos, nav ne augsta spiediena, nekā. Ziemā, kad dārza
nav, lāpstu rokā un eju grābt
sniegu.” Viņa ved pastaigā un
stāsta, ka neparastais krūms ir
korķa koks, tur tālāk ir ieva,
kas pārsteidz maijā ar rozā ziediem. Dārzā aug jukas un daudzi citi eksotiski augi. Lielās
tūjas, ko reiz iestādījusi pavisam mazas, tagad ir divu stāvu
mājas augstumā. “Atbrauciet
vasarā, tad te būs, ko redzēt,”
aicina Tekla Voiteka un saplūc
krāšņu krizantēmu pušķi, ko
dāvā uz atvadām.
Pērn Valsts svētku priekšvakarā Valsts prezidents Egils
Levits un Ordeņu kapituls
lēma par sevišķiem nopelniem
Latvijas valsts labā skolotāju
Teklu Voiteku apbalvot ar Triju
Zvaigžņu ordeni un iecelt par
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri. Sirmgalve atzīst, ka dzīves
laikā saņēmusi milzum daudz
apbalvojumu un goda rakstu,
bet pērn saņemtais ordenis ir
sirdij vistuvākais.
Teksts, foto: Inese Minova

JEĻENA BAMBĀNE PĀRKĀPUSI 100 GADU SLIEKSNIM
28. oktobrī Naujenes pagasta iedzīvotāja Jeļena Bambāne
sagaidīja savu 100. dzimšanas
dienu. Sveikt viņu šajā nozīmīgajā dzīves jubilejā ieradās
Augšdaugavas novada Sociālā
dienesta vadītāja Anna Jegorova un Naujenes pagasta sociālā darbiniece Jeļena Kokina.
Jeļena Bambāne ir dzimusi
Elernē. Laidusi pasaulē četrus
bērnus. Lai viņus varētu izaudzināt un izskolot, visu mūžu
Jeļena ir daudz strādājusi sma-

gos lauku darbos, bija slaucēja
kolhoza fermā. Abiem ar vīru
rocība bijusi ļoti niecīga, tāpēc
dzīvē iemācījusies ļoti daudzas prasmes, kas palīdzēja
tikt ar visu galā. Jaunībā Jeļena
ļoti labi šuva un adīja, saviem
bērniem pati darinājusi apģērbu, kas ļāvis ietaupīt līdzekļus.
Sieviete vienmēr bijusi lieliska
saimniece, pratusi sagatavot
maltīti no jebkuriem pieejamiem produktiem. Šīs prasmes viņa apguvusi pati visas

dzīves laikā.
Sirmgalve joprojām lasa avīzes, kas tagad ir galvenais laika kavēklis. Zīmīgi, ka sieviete
nekad nav apmeklējusi ārstus
un savā cienījamā vecumā vēl
ir gana žirgta, vienīgi kājas
vairs neklausa, tāpēc nākas
pārvietoties ratiņkrēslā. Liktenis viņai dāvājis sešus mazbērnus un 12 mazmazbērnus,
kuri sirmgalvei palīdz piekopt
mājas soli.
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MĒS UZSĀKAM PROJEKTU
“ROKAS UN ĶEPAS”

2021. gada 25. novembris

DAUGAVPILS NOVADA VĒSTIS

SKOLA SAŅĒMA DĀVANĀ VĒRTĪGU AKORDEONU
Špoģu Mūzikas un mākslas skola saņēmusi vērtīgu
dāvinājumu no nodibinājuma
“E.Gulbja fonds” – Itālijā ražotu akordeonu “Bugari Champion Cass 260/CHC/C”, kura
vērtība ir 11 749 eiro.
Dāvinājums tiks izmantots
Špoģu Mūzikas un mākslas
skolas akordeona spēles programmas īstenošanai un skolas
kultūras pasākumos.
Skolas direktors Andrejs
Repins atzīst, ka skolai tas ir
fantastisks ieguvums, jo tas ir
viens no labākajiem akordeoniem, par kādu vien var sapņot. Pašlaik no skolas instrumentiem dāvinātais akordeons
ir vislielākais un profesionālākais. Jauno instrumentu jau
izmēģinājuši skolas pedagogi,
bet pēc ierobežojumu atcelšanas, kad atsāksies mācības

klātienē, akordeonu mācību
procesā sāks izmantot arī audzēkņi.
Špoģu Mūzikas un mākslas
skolā dažādas mūzikas programmas apgūst 107 audzēk-

ņi, no tiem vismaz 30 jaunieši
mācās akordeona spēli, turklāt
jaunie akordeonisti gūst lielus
panākumus dažādos vietējā
un starptautiskā mēroga konkursos.

APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS
NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2027. GADAM

Projekta “Rokas un ķepas”
ietvaros veidosim kaķu mājas
un īpašas miskastes “tīrākām”
pastaigām ar Taviem mīluļiem
Bet pagaidām, aicinām
Tevi piedalīties akcijā, kuras
mērķis ir veicināt sabiedrības
izpratni par tīras un sakoptas
vides veidošanu mums apkārt,
jo viss jau sākas no mums pašiem. Šis akcijas aicinājums ir
sakopt aiz saviem mīluļiem
pastaigu laikā.
Tāpēc aicinām Tevi ievietot
bildi sociālajos tīklos (Facebook, Instagram, u.c.) ar savu

mīluli pievienojot tēmtūri #rokasunķepas #savācaizsavamīluļa #sakopvidi, kā arī dalies
ar sludinājumu par mūsu akciju ar saviem draugiem, lai pēc
iespējas vairāk cilvēku sekotu
šim aicinājumam!
Projekts “Rokas un ķepas”
tiek īstenots programmas "Solidaritātes korpuss" ietvaros

Augšdaugavas novada pašvaldības dome un Daugavpils
dome 11. novembrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo
attīstības programmu, kas būs
spēkā līdz 2027. gadam. Attīstības programma ir vidēja
termiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā
noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums
Daugavpils valstspilsētas un
augšdaugavas novada ilgtspējīgajā attīstības stratēģijā līdz
2030. gadam izvirzīto uzstādījumu īstenošanai.

Ar apstiprināto dokumentu
var iepazīties šeit:
•
Novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.augsdaugavasnovads.lv
sadaļā
Attīstība/ Attīstības plānošana /Attīstības programma;
•
Augšdaugavas
novada pašvaldības centrālās
administrācijas
Attīstības
pārvaldē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) pašvaldības iestādes
darba laikā;
•
valsts vienotā Ģeotel-

piskās informācijas portālā,
sadaļā "Teritorijas attīstības
plānošana" vai geolatvija.lv/
geo/tapis#document_18070.
Attīstības pārvaldes
Plānošanas nodaļa

Milāna Loča
Jaunatnes projektu
koordinatore
Foto: Līga Vaidere

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ - PAŠVALDĪBA ATBILD
“Šogad pašvaldība īsteno vairākus apgaismojuma projektus.
Apgaismojumu plānots sakārtot Līksnā, Maļinovā, Kalupē, Biķerniekos, Randenē, savukārt Silenē, Dīķu ielā, nomainīja jau
esošos apgaismojuma stabus. Silenē tika rekonstruēta Baznīcas
iela, kuras garumā tika izveidots pilnīgi jauns apgaismojums.
Vai Vaboles pagastā arī tiek plānots sakārtot vai ierīkot apgaismojumu?”
Atbild Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors Valērijs Ļaksa:
”Par Vaboli: 2022. gadā Augšdaugavas novada Investīciju
plānā ir plānots iekļaut Vaboles pagasta apgaismojuma atjaunošanas darbus. Bet, ņemot vērā pašreizējo ﬁnansiālo situāciju,
tad 2022. gadā varētu paveikt vien projektēšanas darbus.
Ja tiks piešķirts papildus ﬁnansējums, šādā gadījumā būvdarbus varētu uzsākt jau 2022. gadā. Pie sliktāka scenārija
apgaismojuma atjaunošanas darbi Vabolē varētu notikt 2023.
gadā.”

No šī gada 18. oktobra Augšdaugavas novada iedzīvotāju
ģimenēs dzimuši 9 bērniņi - 5 meitenes un 4 zēni.

Novembrī Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā laulību
noslēguši 6 pāri, 2 no tiem novada iedzīvotāji.

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevums
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Augšdaugavas novada pašvaldība, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7069 eks., izdevums iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāﬁjas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

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!

