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Edvīns Hadakovs kļūst par Latvijas čempionu vieglatlētikā
Daugavpils novada jauna-

jiem vieglatlētiem lielisks 
starts Latvijas čempionātos, 
Edvīns Hadakovs kļūst par 
pirmo Daugavpils novada 
sporta skolas audzēkni – Lat-
vijas čempionu vieglatlētikā!

Februāra mēnesī notika 
Latvijas čempionāti jaunie-
šiem telpās dažādās vecuma 
grupās. Kaut arī treneriem 
likās, ka varēja startēt arī 
labāk, tomēr medaļu klāsts 
Daugavpils novada sporta 
skolas audzēkņiem ir varen 
liels un galvenais - beidzot no-
vadam ir arī valsts čempions 
vieglatlētikā.

Pirmie Latvijas čempionāta 
medaļas sadalīja vieglatlē-
ti U-14 vecuma grupā, tie ir 
sportisti, kuriem šogad pa-
liek 13 gadi un jaunāki. Šajā 
vecuma grupā startēja arī no-
vada lielākā cerība, treneru 
Janas un Dmitrija Hadakovu 
dēls un reizē arī audzēknis, 
Edvīns Hadakovs. Edvīns sa-
vu vecāku cerības nepievīla, 
pārliecinoši uzvarot 60 metru 

barjerskrējienā ar lielisku rezultātu 
9.57 sekundes, tuvāko sekotāju ap-
steidzot gandrīz par pussekundi. Šī 
uzvara kļuva vēsturiska arī Novada 
sporta skolai, jo vieglatlētikā neviens 
sporta skolas audzēknis kopš skolas 
dibināšanas 2011.gadā, vēl nebija izcī-
nījis Latvijas čempiona titulu. Edvīns 
izcīnīja arī 3.vietu tāllēkšanā, tikai 13 
cm zaudējot sacensību uzvarētājam. 
Vēl šajā vecuma grupā 2.vietu 60 m 
sprintā un 3.vietu 300 m skrējienā 
izcīnīja Lāču pamatskolas skolniece 
Olga Ignatjeva.

Lielajā konkurencē labus rezultā-
tus parādīja arī citi novada pārstāvji 
– kalupietis Mareks Meženiks, tik-
ko uzsācis treniņus vieglatlētikā, jau 
savās pirmajās sacensībās ieguva 8. 
vietu 1000 m skrējienā, personīgos 
rekordus sasniedza Dubnas pārstāvis 
Aleksejs Livickis 300 m (9.vieta) un 
vabolietis Normunds Skrinda lodes 
grūšanā (10.vieta). Meiteņu stafetes 
komandai 4.vieta, tikai 4 simtdaļas 
zaudējot 3.vietai.

U-16 vecuma grupā labākais rezul-
tāts bija treneru J.un D.Hadakovu 
audzēknes Kristīnas Vadakarijas izcī-
nītā 3.vieta trīssoļlēkšanā. Labs starts 

arī medumietim Ērikam Gusevam 
(5.vieta) un naujenietim Raivim Vai-
kulim (7.vieta) trīssoļlēkšanā.

U-18 un U–20 vecuma grupās divas 
medaļas izcīnīja trenera Jāņa Petrov-
ska trenētie Sventes vidusskolas skol-
nieki - Andris Prekels augstlēkšanā 
(3.vieta) un Juris Novickis trīssoļlēk-
šanā (3.vieta). Atzīstami startēja arī 
Salienas vidusskolas skolnieks Oļegs 
Lapkovskis, kurš pārsvarā trenējas 
individuāli pēc Jāņa Petrovska reko-
mendācijām, neskatoties uz to, izcīnī-
ta 4.vieta lodes grūšanā ļoti spēcīgā 
konkurencē. Maļinovas pagastā dzīvo-
jošais Dmitrijs Jefi movs iekļuva fi nālā 
(6.vieta) 60 m barjerskriešanā.

 Līdz ar to, Latvijas čempionātos 
jauniešiem vieglatlētikā telpās sporta 
skolas audzēkņi izcīnījuši 7 medaļas, 
1 – zelts, 1 sudrabs un 5 bronzas. Ne-
bijis panākums! Paldies par ieguldīto 
darbu treneriem Janai un Dmitrijam 
Hadakoviem, Jānim Petrovskim, Gu-
nāram Kucinam un Sergejam Petra-
kovam.

 Olga Ignatjeva un Edvīns Hadakovs 
izcīnīja 4 no 7 visām novada godalgām

 Jānis Skrinda
Sporta skolas direktors

Ekspluatācijā pieņemta Kalupes pamatskola  

18. februārī tika pieņemta eksplua-
tācijā Kalupes pamatskola, kura tika 
renovēta ERAF projekta  „Daugavpils 
novada izglītības iestāžu konkurēt-
spējas uzlabošana un izglītības pakal-
pojumu pieejamības paaugstināšana” 
(Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007) 
ietvaros. 

Kopējās rekonstrukcijas izmaksas 
sastāda EUR 834 825,10. Šajā summā 
ietilpst ERAF projekta fi nansējums 
653 436,64 EUR, Daugavpils novada 
domes papildfi nansējums 171 351,09 
EUR un izmaksas, kuras bija radušās 
sakarā ar tehniskā projekta izstrādi, 

ekspertīzi, autoruzraudzība u.c. iz-
maksas, kuras saistītas ar skolas no-
došanu ekspluatācijā.

Ināra Ondzule, Kalupes pamatsko-

tiem. Šodien mēs esam skaistās, tīrās 
un siltās telpās. Liels paldies Daugav-
pils novada domei par atbalstu. Esam 
priecīgi par to, kas izdarīts.” 

Kalupes pamatskolas ēkas rekons-
trukcijas darbos ietilpa skolas ēkas 
fasādes un jumta siltināšana, jumta 
seguma nomaiņa; iekštelpu remon-
ta darbi (klases, gaiteņi, sporta zāle, 
sanitārie mezgli; inženiersistēmu re-
konstrukcija. Tāpat projekta ietvaros 
tika veikta Kalupes pamatskolas ēkas 
teritorijas labiekārtošana (betona bru-
ģakmens seguma un asfaltbetona se-
guma ierīkošana, žoga uzstādīšana un 
bērnu rotaļu laukuma ierīkošana).

Kalupes pamatskolas izremontē-
tajam virtuves blokam iegādātas un 

uzstādītas stacionārās virtuves iekār-
tas: elektriskā plīts ar cepeškrāsni; 
elektriskais vārīšanās katls; nerūsē-
jošā tērauda saldētava; nerūsējošā tē-
rauda ledusskapis ar tilpumu 1300 l,; 
kartupeļu mizotājs; dārzeņu griezējs; 
elektriskā gaļas maļamā mašīna; mik-
seris u.c. virtuves iekārtas). 

Skolas telpas iesvētīja Kalupes 
draudzes prāvests Antons Aglonietis.

Projekta ietvaros jau pabeigti būv-
darbi 7 Daugavpils novada izglītības 
iestādēs, kuras bija iekļautas šajā 
projektā. Būvdarbi vēl turpinās Špoģu 
vidusskolā. Projekta realizēšana jāpa-
beidz līdz 2015.gada 1.jūnijam. 

las direktore: „Skolas renovācija tika 
gaidīta ļoti ilgu laiku, jo jau 2009.gadā 
tika veikts skolas ēkas energoaudits. 
Tika meklēti līdzekļi daudzos dažādos 
fondos, lai sniegtu skolai to remon-
tu, kas tai bija tik ļoti nepieciešams. 
Vislielākā sāpe bija skolas tekošais 
jumts. Protams, kopš 1959.gada bija 
nolietojusies ūdensvada un kanalizā-
cijas, kā arī elektroapgādes sistēma. 
Saviem spēkiem mēs to visu paveikt 
nevarētu. Tāpēc iespēja startēt šajā 
projektā mums bija ļoti svarīga un tā 
ir vainagojusies ar izciliem rezultā- Olga Smane

Sabiedrisko attiecību speciāliste



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s2015.gada 26.februārisw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2

Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 10 010 eks., bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
09.03. Višķu pagasta pārvalde 13.00-15.00
23.03. Naujenes kultūras centrs, c. Lociki 13.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
03.03. Maļinovas pagasta Jauniešu centrs 10.00-12.00
Aļona Annišiņeca
23.03.  Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
24.03. Naujenes pagasta pārvalde 18.00-20.00
Ingrīda Avdejeva
10.03. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
24.03. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
02.03. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
20.03. Biķernieku pagasta pārvalde 13.00-15.00
Andrejs Bruns

09.03. Laucesas pagasta kultūras nams, 
c. Mirnijs 09.00-12.00

17.03. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs, 
c. Laucesa 09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs

09.03. Valkas ielā 6a, Daugavpils, 
„Saskaņas” birojs 16.00-18.00

23.03. Kalkūnes pagasta pārvalde   17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
10.03. Salienas pagasta pārvalde   13.00-15.00

24.03. Valkas 6a, Daugavpils, 
„Saskaņas” birojs   11.00-13.00

Roberts Jonāns
10.03. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns

09.03. Raiņa ielā 20, Daugavpils 
(SIA „Irinkom”) 13.00-16.00

23.03. Raiņa ielā 20, Daugavpils 
(SIA „Irinkom”) 13.00-16.00

Edgars Kucins

03.03. Naujenes jaunatnes centrs, 
Daugavas ielā 34, c. Krauja 15.00-18.00

11.03. Naujenes jaunatnes centrs, 
Daugavas ielā 34, c. Krauja 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

02.03. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

16.03. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

Juris Livčāns

16.03. Naujenes sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu centrs, c.Vecstropi  16.00-18.00

Anita Miltiņa
02.03. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
16.03. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
04.03. Vaboles pagasta pārvalde 11.00-13.00
04.03. Nīcgales pagasta pārvalde 14.00-16.00
10.03. Līksnas pagasta pārvalde 12.00-14.00
11.03. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-17.00
24.03. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
31.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs
10.03. Sventes Tautas nams 15.00-17.00
24.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.03. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2015.gada 29.janvāra sēdē pieņemts 51 lē-
mums:  

• Grozīja novada domes deputātu, iestāžu va-
dītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamen-
tu.

• Noteica mēneša darba algas novada pašval-
dības iestāžu vadītājiem.

• Apstiprināja ar lauksaimniecības zemi 
veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisijas  
nolikumu.

• Apstiprināja ar 01.03.2015. juridiskām un 
fi ziskām personām Laucesas pagasta teritorijā Lau-
cesas ciemā ūdensapgādes pakalpojumu tarifu (bez 
PVN) 1,00 euro par 1 m3 patērētā aukstā ūdens (ar 
sertifi cētu skaitītāju), kanalizācijas pakalpojumu 
tarifu (bez PVN) 0,60 euro par 1 m3 notekūdeņu (ar 
sertifi cētu skaitītāju) un Mirnija ciemā ūdensapgā-
des pakalpojumu tarifu (bez PVN) 1,00 euro  par 1 
m3 patērētā aukstā  ūdens (ar sertifi cētu skaitītāju), 
kanalizācijas pakalpojumu tarifu (bez PVN) 1,10 
euro par 1 m3 notekūdeņu (ar sertifi cētu skaitītāju).

• Apstiprināja ar 01.02.2015. Medumu pagas-
ta teritorijā sadzīves atkritumu savākšanas tarifu 
par faktiski izvesto atkritumu daudzumu 9,10 euro 
par 1 m3 (bez PVN).

• Apstiprināja novada pašvaldības autoceļu 
fonda līdzekļu sadali starp iestādēm  2015.gadam.

• Iedalīja no novada autoceļu fonda nesadalī-
tā atlikuma Maļinovas pagasta pārvaldei EUR 9235 
un Tabores pagasta pārvaldei EUR 2965 2014.gadā 
izpildīto ceļu remontdarbu apmaksai.

• Piešķīra Demenes pagasta pārvaldei EUR 
775,95 no nekustamā īpašuma Vālodze V.P., Lī-
dumnieku iela 2A, Kumbuļi, atsavināšanas rezultā-
tā gūtajiem līdzekļiem, nosakot, ka tie tiks izman-
toti dzīvojamās mājas „549,9 km dzīvojamā māja”, 
dzīvokļa Nr.3, elektrības pieslēgumam.

• Atbalstīja biedrības „Daugavpils Universi-
tātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” pro-
jekta „Dabas aizsardzības plāna ieviešanas pasāku-
mi dabas parkā „Daugavas loki”” iesniegšanu LVAF 
projektu konkursa vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” ar kopē-
jām projekta izmaksām EUR 16399,26 un, projekta 
atbalstīšanas gadījumā, nodrošinot līdzfi nansējumu 
EUR 2420,00.

• Atbalstīja Naujenes pamatskolas projek-
ta „Visdārgākajam cenas nav!” iesniegšanu LVAF 
aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana 
skolas vecuma bērniem” ar projekta kopējām izmak-
sām EUR 8167 un, projekta apstiprināšanas gadīju-
mā, nodrošinot līdzfi nansējumu EUR 2042.

• Atbalstīja biedrības „Silenes stariņi” pieda-
līšanos LVAF valsts budžeta programmas „Vides 
aizsardzības fonds” projektu vadlīnijas „Atbildīgs 
dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu 
organizēšana skolas vecuma bērniem”, ar projekta 
kopējo fi nansējumu EUR 3600 un, projekta apstip-
rināšanas gadījumā, nodrošinot līdzfi nansējumu 
EUR 910,68.

• Apstiprināja Eiropas Savienības Erasmus 
+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stra-
tēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr. 
2014-1-PL01-KA201-003429 5 pamatbudžeta ieņē-
mumu un izdevumu tāmi.

• Apstiprināja Kultūras pārvaldes pamat-
budžeta ieņēmumu un  izdevumu tāmi ELFLA 
projektam „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves at-
jaunošana un lauksaimniecības  kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” ar kopējo 
fi nansējumu 2015.gadā EUR 241034,48.  

• Apstiprināja projekta „Dzejnieka Raiņa dzī-
ves vietas Berķenelē teritorijas labiekārtošana tra-
dicionālo kultūras aktivitāšu norisei” pamatbudžeta 
ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Grozīja novada domes 31.01.2013. lēmu-
mu Nr.76 “Par Ambeļu pagasta pārvaldes projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada 
Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta” iesnieg-
šanu”, apstiprinot projekta fi nanšu plānu EUR 
69869,02 un pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu EUR 
201194 ELFLA projekta „Vecticībnieku vēsturiskās 
apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” 
un EUR 31320,20 ERAF projekta  „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta 
Ambeļu ciemā III kārta” fi nansēšanai.

• Nolēma nodot no novada domes bilances 
Kultūras pārvaldei zembilancē projekta LLB-2-258 
ietvaros iegādātos pamatlīdzekļus ar bilances vērtī-
bu EUR 33487,85.  

• Atļāva novada domei veikt iepirkuma pro-
cedūru mazlietotas vieglās pasažieru automašīnas 
iegādei, kas nepieciešama novada domes funkciju 
veikšanai.

MARTS
03.03. 10.00 Maļinovas pagasta pārvalde, 

Jauniešu centrs
04.03. 11.00 Vaboles pagasta kultūras 

nams
13.30 Nīcgales pagasta pārvalde, 
Tautas nams

10.03. 12.00 Līksnas pagasta pārvalde
15.00 Sventes pagasta pārvalde

11.03. 14.00 Kalupes pagasta pārvalde
17.03. 10.00 Skrudalienas pagasta pārvalde 

13.00 Salienas pagasta pārvalde
18.03. 14.00 Laucesas pagasta pārvalde, 

Sabiedriskais centrs
16.00 Demenes pagasta pārvalde, 
Demene, Kultūras nams

24.03. 15.00 Dubnas pagasta pārvalde
18.00 Naujenes pagasta pārvalde, 
Naujenes Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centrā, 18.no-
vembra ielā 392, Vecstropi

25.03. 10.00 Biķernieku pagasta pārvalde
12.30 Ambeļu pagasta pārvalde

31.03. 13.00 Medumu pagasta pārvalde, 
Medumu Tautas nams
15.30 Kalkūnes pagasta pārvalde

 APRĪLIS
01.04. 13.00 Vecsalienas pagasta pārvalde

15.00 Tabores pagasta pārvalde
07.04. 14.00 Višķu pagasta pārvalde

Tikšanās ar iedzīvotājiem 
Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs aktī-

vi piedalīties sapulcēs, lai saņemtu informāciju par 
savās pagasta pārvaldēs 2014.gadā paveikto darbu 
un plāniem 2015.gadam, kā arī uzdotu jautājumus 
novada domes vadībai, deputātiem un speciālis-
tiem. 

• Atļāva atsavināt 10 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Kalkūnes, Līksnas un Vecsalienas 
pagastā.

• Atcēla sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam 
pašvaldības divistabu dzīvoklim Nr.6, Liepu iela 24, 
Jāņuciems, Demenes pagastā.

• Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam 
pašvaldības vienistabas dzīvoklim Nr.41, 18.novem-
bra iela 398, Vecstropi, Naujenes pagastā.

• Piešķīra 1 personai Maļinovas pagastā 
vienreizējo pabalstu apkures krāsns remontam 
EUR 264,68.

2015.gada 12.bebruāra sēdē pieņemti 47 lē-
mumi:  

• Atskaite par Daugavpils novada pašvaldī-
bas izpildinstitūcijas paveikto 2014.gadā.

• Izdeva saistošos noteikumus „Daugavpils 
novada pašvaldības budžets 2015.gadam”.

• Izdeva noteikumus „Daugavpils novada 
pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu izlietošanas 
kārtība”.

• Noņēma no kontroles novada domes 559 iz-
pildītos lēmumus.

• Apstiprināja projekta „Daugavpils novada 
izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un iz-
glītības pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” 
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Papildināja projekta „Daugavpils novada 
pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimniecis-
kās darbības attīstības sekmēšanai” ideju ar ceļa 
„Daugavpils novada pašvaldības  ceļa Krustceļi – 
„Daugavpils putni“ Laucesas pagastā“ esošā asfalta 
seguma pārbūvi  2 km garumā.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu EUR 
30426 ERAF projekta „Daugavpils novada publisko 
Interneta pieejas punktu attīstība” īstenošanai.

• Nolēma uzdot Naujenes pagasta pārvaldes 
vadītājai I.Miglānei sadarbībā  ar Kultūras pārval-
di un novada  domes Būvvaldi organizēt  Naujenes 
kultūras un izglītības centra būvprojekta metu iz-
gatavošanas konkursu un sagatavot šī konkursa 
norisei nepieciešamo dokumentāciju.

• Nolēma pārņemt pašvaldības īpašumā ne-
privatizētos valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.14, 
Nr.16, Muitas iela 13, Muitas, Kalkūnes pagastā.

• Atļāva atsavināt 14 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Nau-
jenes, Skrudalienas un Sventes pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekus-
tamos īpašumus un apstiprināja to izsoles noteiku-
mus.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpa-
šumu „146”, Daugava, Kalkūnes pagastā.

• Piešķīra Laucesas pagasta pārvaldei EUR 
537,18 nekustamā īpašuma „Skalbes” un „c. Lauce-
sa-32” atsavināšanas rezultātā pašvaldības budžetā 
gūtajiem līdzekļiem un noteica, ka tie tiks izmantoti 
tehniskās dokumentācijas izstrādei Laucesas ciema 
ielu apgaismojuma ierīkošanai.

• Grozīja novada domes 30.12.2014. lēmu-
mu Nr.1546 „Par Daugavpils novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas projekta nodošanu publiskai 
apspriešanai” un noteica, ka novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas projektu nodot publiskai ap-
spriešanai no 24.03.2015. līdz 21.04.2015.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv 
sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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Olga Smane

Biedrība “Silenes stariņi” veiksmīgi 
īstenojusi projektu un iegādājusies 

ūdens velosipēdus

2015.gada janvārī biedrība „Silenes 
stariņi” beidza projekta „Sporta ak-
tivitāšu dažādošana Silenes cie-
mā”, Nr. 14-03-ZL16-Z401201-000002 
īstenošanu.

Projekts tika īstenots ar mērķi 
veicināt ilgtspējīga tūrisma attīstī-
bu Skrudalienas pagastā, dažādojot 
ūdens sporta aktivitātes Sila ezera 
krastā, tādējādi nodrošinot tūristiem 
un vietējiem iedzīvotājiem daudzvei-
dīgu atpūtu pie ūdens. Lai sasniegtu 
biedrības izvirzīto mērķi, tika iegā-

dāti divi četrvietīgi ūdens velosipēdi 
– katamarāni ar slīdkalniņu.

Kopējā projekta summu EUR 3 
146,00. No Eiropas Savienības Eiro-
pas Zivsaimniecības fonda (EZF) tika 
piešķirts fi nansējums 90% apmērā, 
tas ir EUR 2 831,40, savukārt līdzfi -
nansējumu 10 % - EUR 314,60 apmē-
rā piešķīra Daugavpils novada dome.

I.Gasparoviča
Biedrības „Silenes stariņi” biedrs

Aicinām līdzdarboties Bērnistabas 
iekārtošanās Raiņa mājā Berķenelē

Latvijā šogad svin Raiņa un Aspazi-
jas gadu. Dzejnieku 150 gadu jubileja 
ir ietverta UNESCO svinamo dienu 
kalendārā. Pirms simt gadiem rakstī-
tā Raiņa un Aspazijas dzeja joprojām 
ir aktuāla 21. gadsimtā, tā aizrauj ar 
ideju plašumu, nopietnu fi lozofi ju un 
dāvina sapņus par nākotni. 

Daugavpils novads lepojas ar dzej-
nieka Raiņa dzīvesvietām Berķenelē, 
Randenē un Vasiļovā. Berķenelē Rai-
nis, īstajā vārdā Jānis Pliekšāns, kopā 
ar ģimeni dzīvoja līdz piecpadsmit 
gadu vecumam no 1872. līdz 1881. ga-
dam. 

Raiņa romānā dzejoļos „Dagdas pie-
cas skiču burtnīcas”, kas sarakstītas 
Šveices emigrācijā ir nodaļa „Vienīgā 
aina”, kas veltīta Berķenelei. Dzīve 
svešumā vedinājusi domāt par pagāt-
ni, dzimteni, tēva mājām, dzejnieka 
vārdi ir sirsnīgs apliecinājums tam, 
cik izcila un iedvesmojoša ir Berķene-
les vide, kas tik lieliskā veidā ir iezī-
mēta Latvijas kultūras vēsturē.

Daugavpils novada Kultūras pār-
valde dzejnieku jubileju atzīmēs ar 
vairākiem nozīmīgiem pasākumiem. 

Šajā gadā sadarbībā ar mākslinieci 
Kristiānu Dimiteri Raiņa mājā Berķe-
nelē atvērsim jaunu ekspozīcijas tel-
pu ar nosaukumu „Bērnistaba”, jo šis 
nams bija bērnības māja gan Rainim, 
gan viņa māsai Dorai. 

Aicinām ikvienu piedalīties eks-
pozīcijas izveidē. Būsim pateicīgi, ja 
varēsiet piedāvāt Raiņa mājai Ber-
ķenelē senas lietas un priekšmetus, 
kuri papildinātu Bērnistabas iekārto-
jumu: vienviru koka skapi ar pildiņu 
durvīm, koka gultiņu, skolas solus no 
koka, tāfeli rakstīšanai ar krītu, bēr-
nu šūpuli, rakstāmgaldu vai sekrete-
ru, senus krēslus, veclaiku lampu ar 
abažūru, senas grāmatas (arī svešva-
lodās) un rotaļlietas.  

Īpaši aicinām palīgos skolēnus un 
skolotājus, cerot, ka kāda senlieta ir 
atrodama gan māju bēniņos, gan sko-
las noliktavās. Informācija pie Ineses 
Bērziņas, tālr. 29272200

Cerot uz Jūsu izpratni un atbalstu, 
Daugavpils novada Kultūras pārval-
des vadītāja Ināra Mukāne

Tālr.29191840

„Ēnu diena 2015” novada domē 
pagāja radoši, interesanti un 

lietderīgi 

11. februārī Daugavpils novada 
domē norisinājās par tradīciju kļuvu-
sī akcija “Ēnu diena”, kuru Novada 
dome atbalsta jau piekto gadu pēc 
kārtas. Tās laikā skolēniem tika dota 
iespēja uzzināt par Novada domes 
darbinieku ikdienu, iepazīties ar no-
zaru speciālistu darba pienākumiem 
un gūt iespaidus par iespējamo nākot-
nes profesiju. 

Daugavpils novada domē kopu-
mā viesojās 13 skolēni, kļūstot par 
“ēnām” Daugavpils novada domes 
Finanšu pārvaldes vadītājai, Proto-
kolu daļas vadītājai, vērojot darbu 
Juridiskajā daļā, Izglītības pārvaldē, 
Informācijas un sabiedrisko attie-
cību daļā, Komunālās saimniecības 
nodaļā, tāpat arī Dzimtsarakstu no-
daļā, Būvvaldē, Attīstības nodaļā 
un pašvaldības aģentūrā „TAKA”. 
Šogad jauniešu vairākums „Ēnu die-
nā” piedalījās no Daugavpils pilsētas 
skolām, viens skolēns pārstāvēja arī 
Ilūkstes novadu, savukārt Daugavpils 
novadu pārstāvēja skolēni no Zemga-
les, Špoģu un Vaboles vidusskolām. 
Šogad interesi par piedalīšanos “Ēnu 
dienā” Daugavpils novada domē iz-
rādījuši 26 jaunieši, pieteikumos 
norādot, ka tā ir iespēja viņiem jau 
savlaicīgi uzzināt par savu iecerēto 
nākotnes profesiju. Akcijas ietvaros 
skolēni ne tikai sekoja līdzi ikdienas 
darbiem, bet arī iesaistījās un varē-
ja rast atbildes uz sev interesējošiem 
jautājumiem.

„Ēnas” labprāt devās līdzi saviem 
ēnu devējiem, lai klātienē vērotu dar-

bu sevis izvēlētajās nozarēs. Ēnu die-
nas noslēgumā skolēni kļuva pārliecī-
bu tam, ka nākotnē vēlas apgūt tieši 
viņu „ēnotās” personas profesiju. 

„Ēnu dienas” noslēgumā katrs sko-
lēns saņēma apliecinājumu par savu 
dalību „Ēnu dienā”. Daloties ar iespai-
diem par dienas gaitā redzēto un pie-
dzīvoto, skolēni atzina, ka „ēnot” bija 
interesanti, radoši un lietderīgi. 

Izdalītajās anketās, kuras skolēni 
pildīja ar īpašu degsmi, tika minēti 
„ēnošanas” iemesli, aprakstīti iespai-
di, izteikti vērtējumi un komentāri. 
Visvairāk skolēniem patika „ēnu de-
vēju” atsaucība, draudzība un pozitīva 
dzīves uztvere. Un visi kā viens arī 
atzina, ka katrā profesijā mēdz būt 
savas priekšrocības un ir ļoti daudz 
jāmācās, lai kļūtu par zinošiem un 
kompetentiem speciālistiem. 

Ēnu diena ir pasaulē populāra kar-
jeras izglītības akcija, kuras laikā 
skolēni apmeklē kādu darbavietu un 
četru līdz sešu stundu garumā vēro in-
teresējošās profesijas pārstāvja darba 
ikdienu. Ēnu dienas akcijas mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādu profe-
siju un nozaru prasībām, lai palīdzē-
tu jauniešiem izvēlēties profesiju un 
atbilstoši sagatavotos darba tirgum, 
kā arī demonstrētu saistību starp iz-
glītību un karjeru, rosinot skolēnus 
nopietni pievērsties mācībām. Veido-
jot sadarbību starp skolu, sabiedrību 
un darba vidi, akcija sekmē jauniešu 
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū 
nākotnē.

Silenes ciemā pabeigta sabiedriskās 
pirts iekštelpu renovācija

Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) pasākuma „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvali-
tātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros Skrudalienas pagasta pār-
valde pabeidza projekta „Sabied-
riskās pirts iekštelpu vienkāršo-
ta renovācija Silenes ciemā”, Nr. 
14-03-LL24-L413101-000005 īsteno-
šanu.

Projekts tika realizēts ar mērķi 
pilnveidot esošo sadzīves pakal-
pojumu, uzlabojot dzīves kvalitāti 
Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem.

Pēc renovācijas ir uzlabojusies 
publiskās pirts pakalpojumu kvali-
tāte, jo pirts kļuva iedzīvotājiem dro-
šāka un ērtāka. Būvdarbu laikā tika 
nomainīti vecie logi, kurus līdz šim 
nevarēja atvērt, kā arī uzstādītas 
jaunas durvis, nodrošinot siltas ģēr-
btuves un priekštelpu pirts apmek-
lētājiem. Domājot par iedzīvotāju ve-
selību, pirts sienas tika apstrādātas 
ar pretsēnīšu līdzekli, kas būtiski 
ierobežos to izplatību pirts sienās un 
negatīvu ietekmi uz apmeklētāju ve-

selību.  Papildus drošībai pirtī tika 
uzstādīta ventilācijas sistēma, kas 
tagad ir daudz jaudīgāka un efektī-
vāka.

Pirtī tika veikts arī kosmētiskais 
remonts, nodrošinot daudz pievilcī-
gāku estētisko pirts telpu izskatu. 
Pirts apmeklētāju jaukai noska-
ņai tika izvēlēti atbilstošas krāsas 
un faktūras apdares materiāli, kas 
pirts telpas padarīja omulīgākas un 
gaišākas.

Saskaņā ar 2014.gada 5. jūnijā iz-
sludināto Iepirkumu „Sabiedriskās 
pirts iekštelpu vienkāršota reno-
vācija Silenes ciemā”, Nr. SkrudPP 
2014/5/ELFLA, paredzētos būvdar-
bus veica uzņēmums SIA „Daugav-
pils Būvremonts”. Projekta kopējā 
summa EUR 23 818,50 (ar PVN), 
attiecināmās izmaksas - EUR 19 
684,71. Publisko fi nansējumu 90% 
apmērā no attiecināmajām izmak-
sām piešķīra Eiropas Savienības Ei-
ropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai (ELFLA), savukārt līdz-
fi nansējumu 10 % apmērā piešķīra 
Daugavpils novada dome.

 Invaliditātes noteikšanai 
jāsaņem ārsta nosūtījums

Cilvēkam, kurš vēlas veikt invali-
ditātes ekspertīzi, vispirms ir jāvēr-
šas pie sava ģimenes vai ārstējošā 
ārsta, informē Labklājības ministri-
ja (LM). 

Ģimenes vai ārstējošais ārsts iz-
vērtēs cilvēka veselības stāvokli 
un izsniegs nosūtījumu ekspertīzes 
veikšanai Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijā 
(VDEĀVK).

Savukārt vēršoties VDEĀVK, pa-
pildus iesniegumam, jāpievieno šādi 
dokumenti:

• nosūtījums uz VDEĀVK (veidla-
pa Nr.088/u „Nosūtījums uz Veselī-
bas un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisiju”);

• funkcionālo spēju pašnovērtē-
jums, ja ekspertīze ir jāveic cilvēkam 
no 18 gadu vecuma;

• pašvaldības sociālā dienesta dar-
binieka vai ergoterapeita aizpildīta 
cilvēka ikdienas aktivitāšu un vides 
novērtējuma anketa, ja ekspertīze 
jāveic medicīnisko indikāciju noteik-
šanai īpašai kopšanai;

• darbnespējas lapa B, ja tāda ir iz-
sniegta;

• citi dokumenti, kurus cilvēks vai 

ārsts uzskata par nepieciešamiem 
ekspertīzes veikšanai.

Nepieciešamos dokumentus cil-
vēks var iesniegt personīgi, sūtot pa 
pastu vai elektroniskā dokumenta 
formā.

Atgādinām, ka no 2015.gada 1.jan-
vāra ir stājušies spēkā Ministru 
kabineta 2014. gada 23. decembra 
noteikumi Nr.805 „Noteikumi par 
prognozējamas invaliditātes, invali-
ditātes un darbspēju zaudējuma no-
teikšanas kritērijiem, termiņiem un 
kārtību”. Vēršam Jūsu uzmanību, ka 
atbilstoši minētajiem noteikumiem 
invaliditātes ekspertīze tiek veikta 
bez personas klātbūtnes. Tikai tādos 
gadījumos, kad VDEĀVK rīcībā nav 
pietiekamas informācijas vai tā ir 
pretrunīga, invaliditātes ekspertīze 
tiek veikta personas klātbūtnē.

Plašāka informācija par inva-
liditātes ekspertīzes dokumentu 
iesniegšanas kārtību pieejama in-
terneta vietnē www.vdeavk.gov.lv. 

Marika Kupče
LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 

67021581, 29538825,  
marika.kupce@lm.gov.lv
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29.janvārī Daugavpils Universitātē 
tika atklāta izstāde, kas veltīta mūsu 
novadniekam, izcilam Tālo Austrumu 
diplomātam Viktoram Grossem. Ceļo-
jošā izstāde ir kopīgā darba rezultāts, 
ko paveikusi Maskavas Zinātniskās 
informācijas un sociālo zinātņu aka-
dēmiskā institūta zinātniece, vēstures 
zinātņu kandidāte Viktorija Šaronova, 
sadarbībā ar Daugavpils novada Kul-
tūras pārvaldi un biedrību „Calcuna”. 
Izstādes stendos iekļauta faktoloģiski 
apstiprināta informācija un vēsturis-
kās liecības par Viktora Grosses dzīves 
ceļu, kā arī fotogrāfijas un dokumenti. 

Viktorija Šaronova - Krievijas diplo-

Atklāta ceļojošā izstāde par izcilo diplomātu un mūsu novadnieku 
Viktoru Grossi

māta sieva - savu pētījumu par izcilo 
Krievijas impērijas diplomātu ir uzsā-
kusi tālajā 1992.gadā, dzīvojot Šanha-
jā. Meklējot diplomāta dzimtās vietas, 
zinātniece savos pētījumos nonāca līdz 
Daugavpils novadam. 2012.gadā pēc il-
giem meklējumiem kopā ar novadpēt-
nieku Jāni Kivriņu V.Šaronova atklāja 
V.Grosses vecāku kapavietas Birķine-
ļu kapsētā. Tas pamudināja turpināt 
pētījumus par Grossu dzimtu. Šajā 
darbā iesaistījās novadpētnieks Leo 
Trukšāns un biedrības „CALCUNA” 
novadpētnieki. Pirmo reizi Daugavpils 
novada iedzīvotāji ar V.Grosses perso-
nību tika iepazīstināti starptautiskajā 
konferencē „Kalkūni. Cilvēki un noti-
kumi” 2013.gada rudenī, kur zinātnie-
ce uzstājās ar savu prezentāciju. 

Kādas liecības par savām diplomāta 
gaitām Tālajos Austrumos ir atstājis 
Viktors Grosse?

Viņš bija pēdējais Krievijas imperijas 
konsuls Šanhajā, kura diplomātiskā 
dienesta laiks sakrita ar vienu no sa-
režģītākajiem periodiem jaunāko lai-
ku vēsturē – Krievijas-Japānas karu, 
1.Pasaules karu, abām revolūcijām 
un pilsoņu karu Krievijā un milzīgo 
emigrantu vilni. Tieši šis smagais vēs-
tures posms ļāva atklāties unikālajām 
Viktora Grosses spējām – visaugstākā 
līmeņa diplomātijai, inteliģencei, veik-
smīgai darbu vadībai, cilvēkmīlestībai, 
izpalīdzībai un neiedomājamām darba-
spējām.  

V.Grosse bērnība pagāja Birķineļu, 
Vilkumiesta (Ēģiptes) un Grīvas apkai-

mē. Viņu ir krustījis un skolojis Oskars 
Svensons (Ēgiptes luterāņu banīcas 
mācītājs, kas bija arī Jāņa Pliekšāna 
(Raiņa) pirmais skolotājs). Lielā mērā 
personības izaugsmei V.Grosse varēja 
pateikties saviem vecākiem un vecve-
cākiem, kas jau daudzās paaudzēs bija 
izcili ārsti un ļoti zinoši, visiem cienīti  
cilvēki Kurzemes guberņā. Te var mi-
nēt diplomāta tēvu Johanu Teodoru 
Karlu Grossi – brīvpraktizējošu ārstu 
Ludzā, Dvinskā un Grīvā; mātes brā-
li – Georgu Asmusu, kas vadīja ārsta 
praksi Mittavā (Jelgavā). Arī diplo-
māta sieva, Elmerisa Grosse, nāk no 
izcilās kurzemnieku Līvenu dzimtas. 
Viņas vectēvs bija pilsētas ārsts, bet 
tēvs – galvenais Krievijas cara galma 
akušieris.  Viktors Grosse izvēlējās at-
šķirīgāku dzīves ceļu, neturpinot ārs-
ta izglītību, bet pievēršoties Tālajiem 
Austrumiem un ķīniešu valodai, iegūs-
to izglītību Sankt-Pēterburgas univer-
sitātes Austrumu fakultātes ķīniešu-
mandžūriešu-mongoļu valodu nodaļā. 

1892. gadā Viktors Grosse ar panā-
kumiem pabeidza universitāti, ieguva 
pirmās pakāpes diplomu un saņēma 
nosūtījumu darbā Krievijas Ārlietu 
Ministrijā. Viktora Grosses turpmākā 
dzīve bija saistīta ar Ķīnu, kur diplomā-
tiskajā dienestā viņš atradās gandrīz 
40 gadus. Pirmais ārvalstu komandē-
jums bija Pekinā, tad Tjaņcziņas,  Čifu 
un Inkou pilsētās, bet no 1911.gada – 
Šanhajā, kur V.Grosse nostrādāja līdz 
mūža beigām. 

V. Grosses diplomāta spējām bija no-

Aizvadīta starptautiskā tūrisma 
izstāde „Balttour 2015”

No 6. līdz 8. februārim Rīgā, izstā-
žu centrā Ķīpsala, notika 22. Starp-
tautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus 
„Balttour 2015”, kas ir lielākā tūrisma 
izstāde Baltijā un ik gadu vienkopus 
pulcē tūrisma interesentus un dažā-
dus tūrisma pakalpojuma sniedzējus, 
kurā savu tūrismu piedāvājumu Lat-
gales reģiona stendā prezentēja paš-
valdības aģentūra „TAKA” un Dau-
gavpils novada TIC. 

Šī gada izstādē Latgales reģions 
piedalījās, liekot uzsvaru uz kulinārā 
mantojuma tradīcijām, tāpēc īpašu 
baudījumu, apmeklējot Latgales re-
ģiona stendu, guva tieši gardēži! No 
Daugavpils novada viesmīlīgie z/s „Sē-
lija” saimnieki piedāvāja ābolus, ābolu 
sulas un vīnus. Tāpat no Daugavpils 
novada dalību ņēma kokamatnieks no 
Vaboles pagasta Varis Vilcāns. 

Izstādes laikā apmeklētājiem tika 
piedāvāti Daugavpils novada TIC sa-
gatavotie tūrisma materiāli, tūrisma 
maršruts „Daugavpils novada zelta 
loks”, kuros apkopota aktuālākā in-
formācija par tūrisma iespējām Dau-
gavpils novadā, kas ir sagatavots lat-
viešu, krievu un angļu valodā. 

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūras „TAKA” apmeklētājiem 
piedāvāja divus jaunus aizraujošu 
maršrutus, kur viens no tiem ved uz 
Vaboles, Līksnas un Nīcgales pagas-
tiem „Pie seno amatu meistariem” 
un otrs uz Lauceses un Berķeneles 
pagastiem „Ābolu garšas ceļš”, kur 
tiek piedāvāts z/s „Sēlija” jaunais tū-
risma produkts. Tāpat tika prezentēts 
arī konkursa „Veiksmīgākais jaunais 
tūrisma produkts 2014” vinnētājs 
Alekseadrs Ivanovs ar savu produktu 
„Izdzīvošanas skola”, kas raisīja plašu 
interesi apmeklētāju vidū.

Izstādes apmeklētāji tika aicināti 
izbaudīt atpūtas, kultūras un sporta 
pasākumus Višķu estrādē Daugavpils 
novadā, kur informācija tika apkopo-
ta jaunajā aģentūras „TAKA” bukletā 
„Tūrisms, atpūta, kultūra”. 

Vislielāko interesi izstādes apmek-
lētājos raisīja informācija par dabas 
parku „Daugavas loki”, Naujenes no-
vadpētniecības muzeja jauno interak-
tīvo dabas izstādi un aktīvās atpūtas 
iespējām Daugavpils novadā. 

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra „TAKA”

zīmīga loma Krievijas premjerministra 
S.J.Vitte un Ķīnas premjerministra Li 
Hunčžana sarunās par Daļaņ (Daļni-
ja) un Portarturas ostu nomāšanu un 
par Ķīnas Austrumu dzelzceļa būvnie-
cību. Portartura pārvērtās par krievu 
Klusā okeāna eskadras galveno bāzi, 
bet Daļnijas osta izveidojās kā atvēr-
ta komercosta un Ķīnas Austrumu 
dzelzceļa atzars. V.Grosse sniedza lie-
lu palīdzību cilvēkiem ihetuaņu tautas 
nemieru, mēra epidēmijas un krievu –
japāņu kara laikā. Vislielākais devums 
bija Šanhajā, kur V.Grosse enerģiski 
aizstāvēja krievu emigrantu un bēgļu  
intereses un ar savu profesionalitāti 
bija ieguvis lielu autoritāti un cieņu. 
V.Grosse vadīja krievu koloniju Šanha-
jā un bija savu līdzgaitnieku līderis un 
izcils piemērs līdz sava mūža beigām.
Viņš veidoja labdarības organizācijas 
un padomes, izsniedza pagaidu doku-
mentus, bēgļus iekārtoja jaunās dzīves 
un darba vietās. Vēl mūsdienās Krie-
vijas konsulāts Šanhajā atrodas vienā 
no skaitākajām ēkām, kuras būvniecī-
bu veica pēc V.Grosses ieceres. Bēgļu 
pēcnācēji Šanhajā, ASV  un citās pa-
saules malās ar lielu pateicību atceras 
V.Grosses vārdu. Viņa dzīves ceļš ir 
svarīgs gan vēsturniekiem, gan visiem 
tiem, kam svarīga iepriekšējo paaudžu 
sasniegumu turpināšana.

Brigita Madelāne
Kultūras mantojuma daļas vadītāja

Ar martu tiks apmaksātas 
pusdienas piecgadīgajiem un 

sešgadīgajiem bērniem
No 2015.gada marta novada paš-

valdība sāks apmaksāt pusdienas 
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem 
bērniem, kuri apmeklē Daugavpils 
novada izglītības iestādes – šādu lē-
mumu pieņēma Daugavpils novada 
dome kārtējā sēdē 26.februārī.

Pusdienu apmaksai ir paredzē-
ti 44,7 tūkstoši eiro. Kā informēja 
Daugavpils novada domes Finanšu 
pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne, 

pusdienas tiek apmaksātas visiem 
bērniem, kuri apmeklē novada izglī-
tības iestādes, pat ja viņi nav dekla-
rēti novadā. Vienam audzēknim ir 
paredzēts apmaksāt 0,85 eiro.

Pašlaik valsts apmaksā pusdienas 
1.-3. klašu skolēniem. Pašvaldība 
piešķīrusi brīvpusdienas 4.-6. kla-
sēm, kas izmaksā 65 tūstoši eiro.

Irina Jegorova
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielā Talka norisināsies 25.aprīlī

Pēdējā aprīļa sestdiena jeb 25.ap-
rīlis būs tā diena, kad visa Latvija 
atkal tiks aicināta vienoties kopīgās 
vides sakopšanas un labiekārtoša-
nas aktivitātes Lielās Talkas 2015 
ietvaros. Šī gada talka ieies vēsturē 
ar starptautisku skanējumu, ko jau 
februārī tika aizsākta Rīgā notieko-
šā visu pasaules talkošanas kustība 
dalībvalstu konference.

Ikviens tiek aicināts “pielikt roku”, 
lai tiktu sasniegts Lielās Talkas gal-
venais mērķis un Latvija savā simt-
gadē būtu tīrākā un sakoptākā valsts 

pasaulē. Kā ierasts arī šajā reizē no-
tiks ne tikai atkritumu vākšana, bet 
arī vides labiekārtošanas pasākumi, 
kas ar katru gadu kļūst par aizvien 
nozīmīgāku talkas sastāvdaļu. 

“Savācamo atkritumu ar katru ga-
du kļūst arvien mazāk - tas nozīmē, 
ka esam uz pareizā ceļa. Lielā Tal-
ka noslēgsies 2018.gadā, kad Latvi-
jas valsts 100 gadu jubilejā mēs ar 
lepnumu varēsim pasludināt Latviju 
par tīrāko valsti pasaulē. Tas būtu 
solis tuvāk tam, lai Latvija kļūtu par 
eko valsti, kurā vides kvalitāte atbil-
stu pasaules augstākajiem standar-
tiem. 

Aicinām Daugavpils novada iedzī-
votājus laicīgi uzzināt par talkoša-
nas vietām un norisēm, zvanot uz at-
tiecīgo pagasta pārvaldi vai jautājot 
Lielās talkas organizatoram Jānim 
Silovam pa tālr. 29159340 
vai e-pastu janis.silovs@dnd.lv

Sakopsim Latvi ju  un pasaul i  kopā!
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Cienījamie novada iedzīvotāji! Katru gadu 
pirms izstrādāt un pieņemt kārtējā gada bu-
džetu Daugavpils novada pašvaldības izpild-
direktore sniedz domei pārskatu par pašval-
dības funkciju izpildi un piešķirto budžeta 
līdzekļu izlietojumu. 

IZVILKUMS NO DAUGAVPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORES 
VANDAS KEZIKAS ATSKAITES PAR 

PAVEIKTO 2014.GADĀ
2014.gadā notikušas 29 novada domes sēdes, 

t.sk. 6 ārkārtas sēdes un 73 pastāvīgo komiteju 
sēdes. Pieņemti 1546 lēmumi, izdoti 19 saistošie 
noteikumi. 
2014.gadā novada domes izpildinstitūcija, 

kura iekļauj sevī 54 iestādes ar 1620 nodarbi-
nātajiem, strādāja pie domes noteiktās politikas 
realizācijas un pildīja novada domes pieņemtos 
lēmumus. 

Iedzīvotāji un demogrāfi ja
Uz 02.01.2015.g. Daugavpils novadā dzīves-

vietu deklarējušas 25 497 personas, t.sk. bērni 
līdz 18 gadu vecumam – 15%, virs 70 gadiem – 
12,7% un darbspējīga vecuma – 72,3%. 
9 pagastos iedzīvotāju skaits ir lielāks par 

1000 – Demenes, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, 
Līksnas, Naujenes, Skrudalienas, Sventes un Viš-
ķu.
2014.gadā Daugavpils novada Dzimtsaraks-

tu nodaļā reģistrēta 171 bērna dzimšana, no tiem 
139 ir novada bērni (par 17 vairāk nekā 2013.ga-
dā). Bērna piedzimšanas pabalsts izmaksāts 170 
novada ģimenēm. Reģistrētas 717 miršanas, no 
tām 330 ir novada iedzīvotāji (par 84 mazāk nekā 
2013.gadā). 

Novada attīstība
2014.gadā apstiprināts Daugavpils novada te-

ritorijas plānojums 2012.-2023. gadam, turpinājās 
darbs pie novada ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas izstrādāšanas, tika organizēta Daugavpils no-
vada investīciju plāna aktualizācija 2015.- 2017.
gadam.
Novada dome kā prioritāro mērķi uzstādīja 

novada ekonomisko izaugsmi veicinošu projektu 
sagatavošanu un realizēšanu, kā arī saimniecis-
kās darbības attīstības sekmēšanu novada terito-
rijā.
Kopā 2014. gadā sadarbībā ar pagastu pārval-

dēm un novada domes nodaļām novadā realizēti 
projekti ar ES fondu līdzekļu piesaisti uz kopējo 
summu 3 milj. 584 tūkst. eiro. Tai skaitā ūdens-
saimniecības projekti – 2,5 milj. eiro (Tabore, 
Medumi, Kalupe, Vecsaliena, Biķernieki); lauku 
ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana – 
78 tūkst. eiro (Ambeļi, Laucesa, Svente, Tabore); 
KPFI projekti – 326 tūkst. eiro (Špoģu mūzikas 
un mākslas skolas un Biķernieku pamatskolas 
ēku siltināšana); pārrobežu sadarbības program-
mu projekti – 432 tūkst. eiro (kultūra, veselība, 
izglītība), ka arī realizēta virkne citu projektu par 
kopējo summu 206883,59 EUR, piesaistot gan Co-
menius apakšprogrammas fi nansējumu, gan ES 
programmas “Eiropa pilsoņiem” fi nansējumu, gan 
LIFE+ programmas fi nansējumu u.c.
Tika sniegts atbalsts biedrību projektiem. 

Biedrības realizēja projektus uz kopējo summu 25 
tūkst. eiro. 
Jauno projektu sagatavošanā un iesākto 

projektu realizēšanā tika ieguldīti 11 milj. 760 
tūkst. eiro.
Uzsākts darbs pie projektu ideju sagatavo-

šanas darbības programmas „Izaugsme un no-
darbinātība” „Teritoriju revitalizācija, reģenerē-
jot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām” Latgales 
programmas ietvaros plānotajiem sadarbības un 

individuālajiem projektiem.
Sagatavotas projektu idejas par kopējo sum-

mu 4,15 milj. eiro – Luknas ražošanas teritorijas 
un Sventes degradētās teritorijas attīstība; Dau-
gavas krasta degradētās teritorijas revitalizācija 
Naujenes pagastā; Lauksaimnieciskās pārstrādes 
un ražošanas zonas izveide Daugavpils novadā.
Uzsākts darbs pie ASV vēstniecības Aizsar-

dzības sadarbības biroja Civili – militārās sadar-
bības projektu izstrādes (Naujenes bērnu nama 
vienkāršota renovācija).
Par novada budžeta 100% līdzekļiem veikta 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, 
katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekons-
trukcija uz kopējo summu EUR 1 320 231,88, 
Višķu tehnikuma ciema katlu mājas izbūve uz 
EUR 795 474,21 un Nīcgales ciema katlu mājas 
renovācija EUR 159 240. 

tivitātes paaugstināšanas pasākumi. Kopējie sil-
tināšanas izdevumi – 167 429 eiro, t.sk. pašvaldī-
bas fi nansējums 93 724 eiro.

Pašvaldības ceļu uzturēšanai 2014.gadā ap-
gūti EUR 869198, kā arī pašvaldības ceļu in-
frastruktūras uzlabošanai un uzņēmējdarbības 
atbalstam tika ieguldīti 2,9 milj. eiro, realizējot 
ERAF projektu. 
2014.gadā juridiskām personām izsniegto 

būvatļauju skaits palielinājies par 48%.
Juridisko personu objektu pieņemšana eks-

pluatācijā, ieskaitot ceļu nodošanu, salīdzinoši ar 
2013.gadu, pieaugusi 2 reizes un sastāda 215,6%. 
Jauno dzīvojamo māju nodošana ekspluatā-

cijā, salīdzinoši ar 2013.gadu, palielinājusies par 
35,3%.
Privātpersonu objektu pieņemšanas eksplua-

tācijā rādītāji norāda par kritumu 9,7% apmērā, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
Turpinās process, kad personas, kas dzīvo un 

strādā citās ES valstīs, iegulda savus līdzekļus in-
dividuālo māju un ražošanas objektu būvniecībā 
Daugavpils novadā. 

Pašvaldības īpašuma apsaimniekošana
Pašvaldības zeme tiek nomāta – 9391,58 ha. 

Vislielākās zemes platības iznomā Kalupe (925,45 
ha), Biķernieki (886,40 ha), Višķi (842,30 ha), De-
mene (773,45 ha).
Pašvaldības īpašuma un pašvaldības piekrī-

tošās zemes platība sastāda 14633 ha, t.sk. paš-
valdības īpašumā – 1699 ha.
Pašvaldības piekrītoša meža zeme – 1968 

ha. Vislielākās platības ir Demenes un Medumu 
pagasta īpašumā. Piesaistīti 9324 eiro projekta 
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” realizē-
šanai – atjaunoti 14 ha meža.
2014.gadā pašvaldība atsavināja 188 ha ze-

mes. Visvairāk tika atsavināta lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme (42 zemes vienības). Salīdzi-
not ar 2013.gadu par 13 objektiem vairāk. Zemi 
iegādājas novada zemnieku un piemājas saimnie-
cības. Visaktīvākie bija Kalupes, Dubnas, Nīcga-
les, Maļinovas un Sventes pagasta zemnieki.
Vidējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

tirgus vērtība ir 930 EUR/ha.
Dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanā pārņēma 3 

daudzdzīvokļu mājas (Kalkūnē – 2, Ambeļos – 1).
4 dzīvojamām mājām tika veikti energoefek-

Uzņēmējdarbības vide Daugavpils novadā
2014. gads novada uzņēmējdarbības vidē bija 

ļoti smags. Gada sākumā graudkopji cieta zaudē-
jumus, Āfrikas cūku mēra epidēmija un Krievijas 
embargo. Tika meklēti veidi, kā palīdzēt zemnie-
kiem pārvarēt šīs problēmas. Uzsākti „zaļie” ie-
pirkumi, tika aizsākta tiešās pirkšanas kustība 
„Zaļais grozs”, zemnieku produkcijas vakara tir-
dziņš (iesaistījās 26 zemnieki).

Kopumā 2014. gadā tika reģistrēti 40 jauni 
uzņēmumi, likvidēti 28. Reģistrēto uzņēmumu 
skaits lēnām turpina pieaugt. 
Uzņēmumu reģistra dati rāda, ka novadā 

pašlaik ir 1058 aktīvie uzņēmumi. 
Mājražotāju skaits Daugavpils novadā 2014. 

gadā nav mainījies. Pārstāvētās jomas ir augļu un 
dārzeņu pārstrāde, piena un gaļas izstrādājumu 
ražošana mājas apstākļos. Ir uzsākta mājas vīna 
ražošana.
2014. gadā realizēti vairāki pasākumi jaunie-

šu uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināša-
nai – semināri skolās, izveidoti 3 skolēnu mācību 
uzņēmumi. Vasarā otro gadu pēc kārtas tika īste-
nota jauniešu nodarbinātības programma. Prog-
rammas īstenošanai tika piešķirti vairāk nekā 
20 000 eiro no pašvaldības budžeta. Darba gaitas 
uzsāka 141 jaunietis. No visiem uzņēmējiem kā 
jauniešiem draudzīgāko var izcelt SIA „Antaris”.
Novada ražotās produkcijas atpazīšanai tika 

nodrošināta uzņēmēju dalība izstādēs un tirdz-
niecības misijā ārvalstīs.

Informācijas tehnoloģiju ieviešana 
novada struktūrās

Tika ieviesta un aktīvi izmantota dzīvokļu uz-
skaites un izīrēšanas sistēma „Bridzis”.
2014.gadā tika pabeigta Daugavpils novada 

domes mājas lapas modernizācija.
Naujenes Novadpētniecības muzejā ir izvei-

dots mūsdienīgs Dabas informācijas centrs ar IT 
risinājumiem – skārienjūtīgā  projekcijas stikla 
siena u.c.
2014.gadā ir iegādātas 6 multifunkcionālās 

iekārtas (Sventes, Līksnas, Vaboles, Kalupes, 
Kalkūnes un Višķu pagastā). Projekta ietvaros 
tiks iegādāti 24 datorkomplekti un izveidotas 6 
interneta bezvadu zonas.
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Sociālā aizsardzība
Sociālā dienesta galvenais mērķis 2014.gadā – 

sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību 
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Vasarā tika organizēti sociālās rehabilitācijas 

pasākumi 10 bērniem ar īpašām vajadzībām Rie-
biņu novadā, kuras rezultātā ir uzlabojusies bērnu 
veselība un uzvedība. 
Novadā tiek sniegts asistenta pakalpojums I 

un II grupas invalīdiem, ko fi nansē valsts, pieņem-
ti pakalpojuma sniegšanai 52 asistenti.
Konkursā „Latvijas labākais sociālais darbi-

nieks”, kas tika organizēts valstī, Daugavpils no-
vadā tika nominēta Sociālā dienesta sociālā darbi-
niece Tatjana Smargune.
Tiek sniegts aprūpes mājās pakalpojums per-

sonām, kuras ir zaudējušas spēju veikt pašaprūpi 
veselības stāvokļa dēļ. Gada laikā ir aprūpētas 38 
personas.
Tika organizēti izbraukumi ar mammogrāfa 

automašīnu, lai veiktu sievietēm krūšu vēža skrī-
ningu. Profi laktiskajā apskatē tika izmeklētas 204 
sievietes, no kurām 16% sievietēm ir nepieciešama 
papildus izmeklēšana.
Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu, Dau-

gavpils novada domi tika organizēts Jaungada pa-
sākums audžuģimenēm, kurā piedalījās 13 novada 
audžuģimenes ar 44 bērniem. Tika sarūpētas pār-
tikas pakas.

Olgas Aleksandrovas audžuģimene ar 6 bērniem. 
Brauciens deva iespēju atjaunot savus iekšējos 
spēkus audžuvecākiem un gūt jaunus iespaidus 
bērniem.
Interešu izglītībā 2014.gadā Daugavpils nova-

dā  notika 23 norises, kurās piedalījās apmēram 
2 620 novada skolēni un skolotāji, un tās aptvēra 
gandrīz visas interešu izglītības jomas.
Izvērtējot skolu aktivitāti un kvalitatīvos rā-

dītājus interešu izglītībā 2013./14. mācību gadā, 
labākās vidusskolu grupā ir Špoģu vidusskola, tai 
seko Sventes un Vaboles vidusskola; pamatskolu 
grupā vislabākie rādītāji ir Medumu pamatskolai, 
tai seko Nīcgales un Kalupes pamatskola.
Daugavpils novada sporta skolā 10 treneru 

vadībā 14 dažādās vecuma un meistarības grupās 
nodarbojās 189 izglītojamie. Galvenais skolas uz-
devums 2014.gadā bija veiksmīgi startēt Latvijas 
čempionātos un nokārtot skolas akreditāciju. Abi 
uzdevumi izpildīti sekmīgi.
2014.gadā tika organizēti 13 pasākumi nova-

da jauniešiem, kā arī tika izsludināti 2 projektu 
konkursi jauniešiem, nodrošinot novada domes 
fi nansējumu jauniešu idejām. Tika organizētas 3 
nometnes jauniešiem.
Vasarā tradicionāli tika organizēta dienas no-

metne bērniem no 7 līdz 12 gadiem – piedalījās 26 
bērni. 
Brīvprātīgā darba kustības veicināšanai no-

vadā tika organizēts brīvprātīga darba mēnesis. 
Jaunieši rīkoja talkas, organizēja pasākumus bēr-
niem un senioriem, gatavoja gardumus ziemai, 
palīdzēja sava pagasta ģimenēm sagādāt malku 
ziemai u.c.

Kultūra
Kultūras pārvalde aktīvi strādājusi, projektos 

piesaistot 255 541 eiro. 
Saņemts atbalsts Eiropas Lauksamniecības 

fonda lauku attīstībai projektam „Vecticībnieku 
vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaim-
niecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-
na Slutišķu sādžā”. Noslēgts līgums par Slutišķu 
mājas atjaunošanas darbiem, kas tiks pabeigti 
2015.gadā.
Latvijas valsts budžeta fi nansētā projekta 

„Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un 
pilsētā” ietvaros tika apmācīti 96 novada iedzīvo-
tāji.
Naujenes Novadpētniecības muzejā Latvijas, 

Lietuvas un Baltkrievijas programmas projekta 
„Pārrobežu daba” ietvaros atvērts moderns Dabas 
informācijas centrs. 
Naujenes Novadpētniecības muzejs sarīkoja 

zinātniski praktisko konferenci „Pirmais pasau-
les karš (1914-1918): reģionālais aspekts”. Izdots 
buklets 3000 eksemplāros par Daugavpils novada 
muzejiem.
Daugavpils novada Kultūras pārvalde rea-

lizēja lielo pasākumu programmu, t.sk. festivāli 
„Augšdaugava”, „Muzykys Skrytuļs” un „Asti gai-
sā!”, amatierteātru saiets Višķos, tautas muzikan-
tu saiets Vabolē, nosvinētas jauktā kora „Latgale” 
50 gadu jubileja un TAD „Līksme” 45 gadu jubi-
leja.

No novada sporta spēļu komandām aizvadīta-
jā gadā lielākos panākumu guva: Kalupes pagasta 
futbola komanda, novada izlases hokeja koman-
da „Kalupe”, Kalupes pagasta hokeja komanda 
“Aisbergs”, Kalupes pagasta sieviešu basketbola 
komanda. Latvijas pašvaldību sporta veterānu 
senioru 51.sporta spēlēs volejbolā un pludmales 
volejbolā veiksmīgi startēja novada dāmu izlases 
komandas un vīriešu komanda „Červonka”, kā 
arī pludmales volejbola vīriešu izlases komanda 
(50+).
2014. gadā novada sportisti iepriecināja savus 

līdzjutējus ar augstiem rezultātiem Pasaules un 
Eiropas čempionātos svarbumbu sportā un airē-
šanā (Ksenija Kislova, Jānis Rižijs, Iļja Jakovļevs, 
Andrejs Matvejevs, Edgars Pavlovskis, Jurijs Ko-
pasovs). 

Lietišķo sieviešu klubs „Olivia” sadarbībā ar 
Sociālo dienestu un Daugavpils novada domi or-
ganizēja labdarības pasākumu „Ziemassvētku 
brīnums”, kurā 9 tirdzniecības vietās tika savākti 
saldumi, augļi, kancelejas piederumi, rotaļlietas 
un izdalītas Ziemassvētku priekšvakarā 212 trū-
cīgām ģimenēm, kurās aug 535 bērni.
Vasarā Kumbuļos tika organizēta nometne 

bērniem no trūcīgām ģimenēm (2 maiņas un bēr-
niem no audžuģimenēm 1 maiņa). 
2014.gadā noslēgts projekts „Mēs kopā dzīvo-

jam mūsu valstī”. Projektu fi nansēja Islande, Lih-
tenšteina un Norvēģija. Finansējums sastādīja 29 
880 eiro. Tika organizētas aktivitātes senioriem, 
jauniešiem un bērniem.

Izglītība
2014. gadā novada vispārējās izglītības iestā-

dēs mācījās 1678 skolēni, pirmsskolas izglītības 
grupās – 563 audzēkņi.
16 mācību priekšmetu olimpiādes piedalījās 

128 skolēni. Zemgales vidusskolas skolniece Elīna 
Baranovska saņēma sudraba medaļu starptautis-
kajā vides projektu olimpiādē.

Visi novada skolu 9. un 12. klašu absolventi 
sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudes darbus un sa-
ņēma valsts sertifi kātus.
Labākos rezultātus uzrādīja Špoģu un Vabo-

les vidusskolas. Pēc centralizēto eksāmenu rezul-
tātiem Špoģu vidusskola ir atzīta par labāko skolu 
valstī nominācijā „Lauku vidusskolas”.
9 novadā vispārizglītojošās iestādēs tiek in-

tegrēts 61 izglītojamais ar speciālajām vajadzī-
bām. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē tiek 
īstenota speciālās izglītības programma bērniem 
ar valodas traucējumiem (12 bērni).
Pirmo reizi tika nodrošināta iespēja divu no-

vada audžuģimeņu, kuras rūpējas par 12 audžu-
bērniem, vizītei Vācijā. Vāciju apmeklēja Rutas 
un Ilmāra Strupo audžuģimene ar 3 bērniem un 

Novadā 2014.gadā darbojās 78 amatnieku ko-
lektīvi un interešu grupas. Amatnieku kolektīvos 
darbojās 886 dalībnieki, interešu grupās – 212 da-
lībnieki.
2014.gadā sarīkota novada pagastu bibliotēku 

krājuma komplektēšana. Tika iepirkti 3440 grā-
matu par 22 110 eiro.

Sports 
2014. gadā novada 19 pagastu pārvaldēs ar 

sportu 15 sporta veidu sekcijās nodarbojās 902 
novada iedzīvotāji un pagastos strādā ar dažādu 
darba laika slodzi 18 pagastu sporta darba organi-
zatori. Novadā aizvadītajā gadā aktīvi darbojās 5 
biedrības - sporta klubi, kuros 9 sporta veidos re-
gulāri nodarbojas 224 biedri. Sarīkoti 5 komplek-
sie sporta pasākumi un katra pasākuma sacensī-
bu programmā bija iekļautas sacensības vairāk 
nekā 10 veidos. 

Izstrādāti maršruti novada apceļošanai un iz-
sūtīti skolām. 
Organizēts konkurss “Veiksmīgākais jaunais 

tūrisma produkts 2014” un apbalvoti konkursa 
uzvarētāji.
Tika uzsākta Daugavpils novadā ražoto suve-

nīru tirdzniecība.
Sabiedrības informēšana

Ceturto gadu pēc kārtas tiek izdota avīze 
„Daugavpils Novada Vēstis” (latviešu un krievu 
valodā). Avīzes apjoms kopš 2013. gada palieli-
nāts no 8 līdz 16 lpp. Tirāža – 10010 eksemplāri.
Informācijas un sabiedrisko attiecību daļā sa-

gatavoti 75 video ziņu sižeti Daugavpils novada 
domes portālam un pārraidīšanai Latgales reģio-
nālajā televīzijā. Kopējais sižetu skatījumu skaits 
– 8 638 reizes. Vidēji karu sižetu noskatījās 115 
lietotāji. Vislielākais skatījumu skaits - sižetam 
par Gada cilvēku Daugavpils novadā, Vasarsvēt-
ku sadancis Vabolē, Daugavpils novada dienu ga-
datirgus, deju kopai „Magones” – 5. 
Tika īstenota aktīva sadarbība ar „Latgales 

Radio” ziņu translēšanā.
Izstrādāta jauna interneta vietnes daugav-

pilsnovads.lv struktūra, kas aktīvi darbojas kopš 
2014.gada oktobra. 
Regulāri tiek veikta novada pašvaldības in-

formācijas aktualizācija sociālā tīkla vietnē Face-
book un Twitter. 
Organizēts bērnu zīmējumu Ziemassvētku 

atklātņu konkurss. Trīs uzvarētāju darbi tika iz-
mantoti novada domes apsveikumu veidošanai – 
mājas lapā, avīzē un iespiesta atklātne sūtīšanai 
pa pastu.
Izstrādāta reklāmas suvenīru komplektu līni-

ja.
Ar pilno atskaites tekstu var iepazīties paš-

valdības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv 
zem banera “Atskaite 2014”

Individuālajos sporta veidos lielākie panāku-
mi ir novada svarbumbu cēlājiem.
Nozīmīgi bija arī novada sporta veterānu sa-

sniegumi (Vladislavs Petrovs, Alfreds Kokins, Ju-
rijs Kopasovs, Voldemārs Pinka).

Pašvaldības aģentūra “TAKA”
Organizētas  gidu apmācības, izstādes festivā-

la „Augšdaugavas” un Daugavpils novada dienu 
ietvaros, kā arī iedibināta tradīcija Višķu estrādē 
organizēt koncertus un balles katra vasaras mē-
neša pēdējā piektdienā. 
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Apstiprināts Daugavpils novada pašvaldības 2015.gada budžets
   2015.gada 12.februāra domes sēdē 
vienbalsīgi tika apstiprināts Daugav-
pils novada pašvaldības budžets. Dau-
gavpils novada pašvaldības pamat-
budžeta ieņēmumi 2015.gadam tiek 
plānoti 22 milj. euro, tas ir 837 euro uz 
vienu novada iedzīvotāju (iedzīvotāju 
skaits uz 01.01.2014.- 26266). 
   Kā pašvaldības galvenie ieņēmumu 
avoti ir plānoti ieņēmumi no  iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa (6,8 milj. euro, 
t.i.31% no pamatbudžeta ieņēmu-
miem), nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi (1,1 milj. euro), nenodokļu 
ieņēmumi 2015.gadam plānoti 187 
tūkst. euro apmērā, no kuriem lielāko 
daļu veido  ieņēmumi no pašvaldības 
īpašuma pārdošanas. Maksas pakal-
pojumi un citi pašu ieņēmumi 2015.
gadā plānoti 1,8 milj. euro. Lielāko 
daļu no šiem ieņēmumiem sastāda 
ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegta-
jiem maksas pakalpojumiem (1,7 milj. 
euro). Ieņēmumi no ārvalstu fi nanšu 
palīdzības ir plānoti 534 tūkst. euro 
un tie ir paredzēti uzsākto projektu  īs-
tenošanai un līdzfi nansējuma saņem-
šana par pabeigtajiem projektiem. Kā 
maksājumus no valsts budžeta 2015.
gadā plānots saņemt 10,8 milj. euro, 
t.sk. dotāciju no pašvaldību fi nanšu 
izlīdzināšanas fonda 6 milj. euro.

   Daugavpils novada pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumi 2015.gadam 
tiek plānoti 22,8 milj. euro apmērā. 
Lielākā izdevumu daļa tiek paredzēta 
izglītības nozarei (7,4 milj. euro). 2015.
gadā tiek turpināta ēdināšanas izde-
vumu kompensācija visiem 4.-6.klases 
skolēniem (64 tūkst. euro) un visiem 
pirmsskolas 5.-6.gadīgajiem audzēk-
ņiem (45 tūkst.euro), sedzot no pašval-
dības līdzekļiem 0,85 euro/dienā. Izglī-
tības pārvalde ir paredzējusi izdevu-
mus dalībai XI Latvijas skolēnu Dzies-
mu un deju  svētkos 58 tūkst. euro, kas 
tiks izlietoti uzturēšanas un ēdināša-
nas, transporta izdevumiem, apsar-
dzei un mediķiem, tautas tērpiem un 
citiem saimnieciskajiem izdevumiem. 
2015.gadā paredzēti 3500 euro naudas 
balvas pasniegšanai bērniem un peda-
gogiem par uzvarām valsts un novada 
olimpiādēs. Turpināsies arī uzsāktā 
iniciatīva - skolēnu vasaras nodarbi-
nātība, dodot iespēju skolēniem gūt 
pirmās darba iemaņas (21 tūkst. euro).
   2015.gada budžetā izdevumi izglī-
tības iestāžu dažādu pamatlīdzekļu, 
remontdarbu apmaksai  ir ieplānoti 
76 tūkst. euro apmērā. Silenes pamat-
skolā un Špoģu vidusskolā ir iecerēti 
remontdarbi, kurus plānots fi nansēt 
izmantojot aizņēmumu no Valsts ka-
ses. 2015.gadā noslēgsies 2013.gadā 
uzsāktais  projekts „Daugavpils nova-
da izglītības iestāžu konkurētspējas 
uzlabošana un izglītības pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana” (6,4 milj. 
euro), kurā iekļautas 8 novada skolas. 
Tiks realizēti 2 Erasmus+ programmas 
projekti. 2015.gadā plānots veikt visu 
novada izglītības skolu ēku apdrošinā-
šanu, atvēlot šim mērķim 4 tūkst. euro. 
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai 
ieplānoti 864 tūkst. euro,
   Atpūtai, kultūrai, sportam  plānoti 

līdzekļi 2,2 milj. euro  apmērā. Ar paš-
valdības budžeta atbalstu tiks  uzsākts  
darbs  pie Valsts kultūras pieminekļa 
– Vecsalienas muižas pils jumta  ar-
hitektoniski mākslinieciskās izpētes 
un tehniskā projekta izstrādes, pare-
dzēta 1.Pasaules kara karavīru kapu 
Līksnas pagastā renovācija, Raiņa 150 
gadu jubilejas pasākumi Raiņa māja 
Berķenelē. Budžets  paredz fi nansēju-
mu ELFLA projekta „Dzejnieka Raiņa 
dzīves vietas Berķenelē teritorijas lab-
iekārtošana tradicionālās kultūras ak-
tivitāšu norisei” īstenošanai 12 tūkst. 
euro, paredzēts Valsts kases aizņē-
mums ELFLA projekta „Vecticībnie-
ku vēsturiskās apbūves atjaunošana 
un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā  
mantojuma saglabāšana Slutišķu sā-
džā”  pabeigšanai.
2015.gadā tik iepriktas grāmatas 21 
novada bibliotēkai, paredzot budžetā 
šim mērķim 0,90  euro  uz vienu iedzī-
votāju (24 tūkst. euro)
   Sporta aktivitātēm novadā ir plāno-
ti 250 tūkst. euro - Novadu  bērnu  un  
jaunatnes  sporta skolai  126 tūkst. 
euro, t.sk. mērķdotācija pedagogu atal-
gojumam 50 800 euro.
   Kultūras un atpūtas, sporta, jaunat-
nes lietu nozarē 2015.gadā ir plānota 
ERAF projekta „Publisko interneta 

Daugavpils novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūra (%)

piekļuves punktu attīstība Daugavpils 
novadā” (106 tūkst. euro), SIF projekta 
„Latviešu valodas apguve Daugavpils 
novadā un pilsētā” (18 tūkst. euro), No-
rdplus projekta „Baltijas valstu radošo 
industriju pārstāvju profesionālo kom-
petenču pilnveidošana” (36 tūkst. euro) 
realizācija .
Darbam ar jauniešiem, sportam un 
kultūrai nepieciešamo pamatlīdzekļu 
iegādei un dažādiem  remontdarbiem 
ieplānoti 38 tūkst. euro, ievērojamākie 
no tiem ir Kalupes pagasta pārvaldes 
saieta nama rekonstrukcijas projek-
ta izstrādei 11.tūkst. euro, Naujenes 
kultūras centra remontam  5000 euro, 
nojumes ierīkošanai Juzefovas parkā 
3200 euro, Kultūras centram galvas 
mikrofonu iegādei 1100 euro un radio-
mikrafonu iegādei 1000 euro, Pasaules 
kara Krievijas armijas karavīru kapu 
sakopšanai 2120 euro, Višķu stadiona 
nojumēm sportistiem un futbola vār-
tiem 5265 euro.
 Sociālai aizsardzībai 2015.gadam 
paredzēti līdzekļi 2,9 milj. euro  un 
veselībai 349 tūkst. euro . Sociālajiem 
pabalstiem plānoti līdzekļi 553 tūkst. 
euro apmērā. Visi pabalsti tika sagla-
bāti iepriekšējā gada apmērā un vei-
dā. Pašvaldības pensionāru pirmo 3 
dienu uzturēšanās izmaksu segšanai 
stacionārā paredzēti (30 tūkst. euro). 
Sociālās aprūpes iestādēs 2015.gadā 
papildus uzturēšanas izdevumiem ie-
plānoti  Naujenes bērnu nama remont-
darbi, kurus veiks Humānās-militārās 
programmas ietvaros 130 tūkst. euro 
apjomā (pašvaldības līdzfi nansējums 5 
tūkst. euro).
   2015.gadā plānots veikt Višķu SAC 
remontdarbus, kuru izmaksas (559 
tūkst. euro) tiks segtas, veicot aizņē-
mumu. SPC Pīlādzim no pašvaldības 
līdzekļiem ir ieplānoti asfalta celiņu 

atjaunošanas darbi 20 tūkst. euro ap-
mērā. 
   No 2015.gada 1.februāra tiek uzsākts 
jauns  Nodarbinātības valsts aģentūras 
pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie 
darbi”, kurā plānots iesaistīt 59 novada 
bezdarbniekus. Sociālās aizsardzības 
nozarē plānots 250 tūkst. euro fi nan-
sējums arī novada Bāriņtiesu uzturē-
šanas izdevumiem, kā arī to darbības 
nodrošināšanai ir ieplānota jaunu da-
toru un printeru  iegāde  6 tūkst. euro 
apmērā un Skrudalienas bāriņtiesas 
telpu remontdarbi 11 tūkst. euro. 
   Veselības nozarē plānoti izdevumi 
donoru kustībai 7 tūkst. euro un am-
bulatoro ārstniecības iestāžu darbībai 
pagastos 99 tūkst. euro. Projekta „Aps-
tākļu nodrošināšana pārrobežu primā-
ro medicīnisko pakalpojumu pieejamī-
bai Daugavpils novada un Braslavas 
rajona teritorijā” izdevumi 2015.gadā 
ieplānoti 227 tūkst. euro  apmērā. 
   2015.gadā tiek plānoti Dubnas pagas-
ta feldšeru vecmāšu punkta remont-
darbi 15 tūkst. euro apmērā,  Līksnas 
feldšerpunkta telpu siltināšanai 3000 
euro, Medumu pagastā feldšeru-vec-
māšu punkta 2.stāva remontam 14 
tūkst. euro.
   Vispārējiem valdības dienestiem-ša-
jā plānoti izdevumi 4,6 milj. euro ap-
mērā, no tiem 100 000 euro ieplānoti 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
un 615 tūkst. euro norēķiniem ar ci-
tām pašvaldībām par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem. Izdevumi 
65 tūkst. euro apmērā paredzēti da-
žādiem remontdarbiem un kapitāliem 
ieguldījumi, t.sk. apsardzes komplekta 
uzstādīšanai Kumbuļu iedzīvotāju pa-
kalpojumu centrā  3430 euro, Līksnas 
pagasta pārvaldei  būvprojekta „Līks-
nas pagasta pārvaldes administratīvās 
ēkas pārbūve un ēkas energoefektivi-
tātes paaugstināsāna” izstrādei  20000 
euro , Kalupes pagasta pārvaldes ārstu 
prakses ēkas ieejas durvju nomaiņai- 
3000 euro, Naujenes pagasta pārvaldes 
administratīvās telpas Saules ielā 12 
remontdarbiem 13201 euro, videono-

vērošanas sistēmas uzstādīšanai admi-
nistratīvajā ēkā 1500 euro, Tabores pa-
gasta pārvaldes ēkas kāpņu remontam 
3050 euro, Vecsalienas pagasta pārval-
dei Muižas jumta tehniskā projekta iz-
strādei 7000 euro.
   Pašvaldības Ekonomiskai darbība 
plānoti izdevumi 1 milj. euro apmērā, 
no tiem partnerības „Kaimiņi” biedrī-
bu mazo projektu atbalstam 10 tūkst. 
euro, 103 tūkst. euro dažāda veida at-
balstam novada sabiedriskajā darbībā 
iesaistītajām biedrībām, nodibināju-
miem. Ieplānoti dažādi izdevumi, se-
kojošu projektu iniciēšanai - Degradē-
to rūpniecisko teritoriju reģenerācija 
Daugavpils pilsētas, Daugavpils un 
Ilūkstes novadu teritorijās (60 tūkst. 
euro), Dienvidlatgales pašvaldību te-
ritoriju pilsētvides revitalizācija eko-
nomiskās aktivitātes paaugstināšanai 
(25 tūkst. euro), Dienvidlatgales paš-
valdību degradēto teritoriju revitali-
zācija uzņēmējdarbības attīstībai (82 
tūkst. euro).

* Vides aizsardzībai  plānoti izdevu-
mi 256 tūkst. euro apmērā. Vislielākā 
izdevumu  daļa paredzēta notekūdeņu 
apsaimniekošanai pagastos 234 tūkst. 

euro).
* Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai budžetā ir ieplānoti  
4 milj. euro. 2015. gadā izdevumi  mā-
jokļu attīstībai plānoti 391 tūkst. euro 
apmērā, teritoriju attīstībai paredzēt 
175 tūkst.  euro, ūdensapgādes nodro-
šināšanai ieplānoti 1 milj. euro, ielu 
apgaismošanai 86 tūkst. euro, pārējai 
apsaimniekošanas darbībai, kas ietver 
komunālo pakalpojumu sniegšanas iz-
devumus 2,3 milj. euro. 
   2015.gadā tiek plānots realizēt ERAF 
ūdenssaimniecības attīstības projektus 
Maļinovas, Ambeļu un Sventes pagas-
tos, ELFLA projektu-Sventes ciema 
publiskās pirts telpu renovācija sadzī-
ves pakalpojumu kvalitātes uzlaboša-
nai 2.kārta, Sabiedriskās pirts iekštel-
pu vienkāršotā renovācija Silenes cie-
mā, Jauna sadzīves pakalpojuma- sa-
biedriskā pirts izveide Višķu pagastā.
   2015. gada budžetā dzīvojamo māju 
energoefektivitātes pasākumu veik-
šanai 3 dzīvojamām mājām Kalkūnes 
pagastā no pamatbudžeta piešķirti  97 
tūkst. euro.
   2015.gada budžetā pašvaldības te-
ritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 
ieplānoti dažādi remontdarbi un pa-
matlīdzekļu iegāde, kas kopsummā 
sastāda 213 tūkst. euro, t.sk. Naujenes 
pagastā telpu 18.novembra ielā 394B 
remontdarbi 6731 euro, bērnu lauku-
ma iekārtošanai 4230 euro Kalkūnes 
pagastā Muitas ciema ielu apgaismo-
juma infrastruktūras izbūvei 18300 
euro, Kalupes kapličas rekonstrukci-
jas tehniskā projekta izstrādei 4000 
euro, , Skrudalienas pagastā Silenes 
ciema siltumtrases remontam- 31476 
euro, Katlu dūmvadu tīrīšanas ierīces 
iegādei Višķu tehnikuma centrālās 
apkures katlam- 30100 euro, dzīvokļa 
remontam Višķu pagastā, Vīganti 7, 
dz.nr.13 - 11891 euro un dz.nr.16-13471 
euro, ūdenssaimniecības attīstībai Sa-
lienas pagastā Salienas ciemā (2.kārta) 
65000 euro, Vaboles pagasta kanalizā-
cijas sūkņu stacijas rekonstrukcijai 
9219 euro.

* Daugavpils novada pašvaldības 
budžeta ilgtermiņa saistības ar aiz-
ņēmuma bankas noteiktajiem procen-
tiem  veido 19milj. euro, no tiem  2015.
gadā  paredzēti izdevumi to atmaksai 
2,1 milj.  euro apmērā. Saistību ap-
joms procentos no pamatbudžeta ieņē-
mumiem bez mērķdotācijām sastāda 
10,94%. 
   Pašvaldības speciālajā budžetā 2015.
gadā tiek plānoti ieņēmumi 1,6 milj. 
euro apmērā, no kuriem lielāko da-
ļu veido autoceļa fonda līdzekļi (912 
tūkst.euro), dabas resursu nodokļa ie-
ņēmumi (445 tūkst.euro) un ieņēmumi 
no maksas pakalpojumiem. Līdzekļi 
tiks izlietoti ekonomiskai darbībai (1 
milj.euro), 493 tūkst. euro vides aiz-
sardzībai, 45 tūkst. euro pašvaldības 
teritoriju un mājokļu apsaimniekoša-
nai. No dabas resursu nodokļa ieņēmu-
miem 454 tūkst. euro tiks novirzīti uz 
pamatbudžetu, ūdenssaimniecības un 
notekūdeņu apsaimniekošanas projek-
tu realizācijai veikto aizņēmumu pa-
matsummas atmaksai. 

Irēna Timšāne 
Finanšu pārvaldes vadītāja 

Daugavpils novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta valdības 
funkciju izdevumu struktūra (%)
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Olga Smane

Olga Smane

Skolēni prezentēja savus eksperimentus 
Kas notiek, ja kopā sajauc dažādas 

vielas, kuros augļos un sulās ir visvai-
rāk glikozes, kā mājas apstākļos pa-
gatavot šokolādi, kā atminēt krītošās 
sviestmaizes noslēpumu, ar dabas ma-
teriāliem nokrāsot dziju un kā veidot 
zīmējumus pienā, - to visu savos ekspe-
rimentos un pētījumos rādīja Daugav-
pils novada skolēni. Patlaban Latvijas 
skolās norit jauno vides pētnieku foru-
ma „Skolēni eksperimentē!” 1.atlases 
kārta. Taču jau martā labākie skolēni 
ar saviem darbiem dosies uz Rīgu. 

Šogad eksperimentēt gribētāju bija 
samērā daudz. 11 pētījumus aizstāvē-
ja skolēni no 9 novada izglītības iestā-
dēm. Kuplais dalībnieku skaits šogad 
pierādīja, ka foruma ideja kļūst arvien 
populārāka.

Skolēni bija ne tikai gatavojuši savu 
pētījumu, svarīga bija arī uzstāšanās 
un eksperimentu prezentēšana. Savu-
kārt lielākie līdzjutēji skolēniem, pro-
tams, bija viņu skolotāji. 

Konkursa dalībniekus vērtēja kom-
petenta žūrija (žūrijas sastāvs – ES 
struktūrfondu informācijas centra 
informācijas vadības speciālists un 
ģeogrāfs Oskars Zuģickis, Daugavpils 
novada domes Izglītības pārvaldes vis-
pārējās izglītības galvenā speciāliste 
Janita Zarakovska, Daugavpils reģio-
nālās vides pārvaldes dabas aizsardzī-

bas nodaļas vecākā inspektore Guna 
Novika). 

Veikt skolēnu darbu izvērtēšanu 
žūrijai šogad bija samērā smags uzde-
vums, jo visi skolēni bija pacentušies 
godam. 

Oskars Zuģickis (žūrijas komisijas 
loceklis): „Īstenībā eksperimentu bija 
diezgan daudz, bija no kā izvēlēties un 
tie praktiski neatkārtojās. Interesanti 
bija tas, kas mums arī ikdienā ir sais-
tošs. Tie ir eksperimenti ar pārtiku, lai 
saprastu, kas ir veselīgāk, lietderīgāk 
un kas ir kaitīgs. Protams, ir svarīgi 
tas, cik paši skolēni savā vidē, saviem 
skolas biedriem parāda, cik ļoti šie re-
zultāti ir nozīmīgi un pielietojami dzī-
vē.”

Viens no vērtēšanas galvenajiem 
kritērijiem, protams, ir pētījuma, ek-
sperimenta aktualitāte. „Ļoti daudz ko 
mēs varam atrast grāmatās, arī inter-
neta vidē, bet ļoti būtiski ir tas, cik šis 
eksperiments ir interesants apkārtējai 
sabiedrībai. Ir eksperimenti, kuriem 
līdzi ļoti uzmanīgi seko auditorija un 
ir arī tādi, kas nepiesaista uzmanību 
gandrīz nemaz”, tā bilst O. Zuģickis.

Uz Latvijas vides konferenci pre-
zentēt savu eksperimentu tika virzīts 
Sventes vidusskolas skolēnu - Valentī-
na Meinerta un Aivara Rudāna ekspe-
riments „Lidojošais brīnums” (skolotā-

”Sviestmaižu likums”, bet 3. vietu sa-
dalīja Vaboles vidusskolas audzēkņu 
Emīlijas Kropas un Elīzas Skrupskas 
eksperiments „Nē - enerģijas dzērie-
niem” un Zemgales vidusskolas ekspe-
riments „Glikozes noteikšana dažādās 
sulās”, kuru veica Deniss Ziļs, Igors 
Jaņevičs un Maksims Pastejevs. Ek-
sperti ierosināja piešķirt arī veicināša-
nas balvu - Skrudalienas pamatskolas 
2. klases skolniecēm Evelīnai Kursītei 
un Kristīnei Ļahai par eksperimentu 
„„Uzpūtīgā” pudele”. 

Žūrija aicināja arī citus skolēnus da-
lībai konkursā un iespēju eksperimen-

tēt, pētīt un izzināt vidi arī turpmāk.
Vides izglītības projekta „Burto 

dabā, vidē, visumā” noslēgums nori-
sināsies XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku laikā no 7.-11. 
jūlijam Vērmanes dārzā vides radoša-
jās darbnīcas, kurās tiks demonstrēti 
un prezentēti gan veiksmīgākie vides 
pētījumi un eksperimenti, gan izspēlē-
tas labākās vides spēles, gan parādīts 
svētku dalībnieku veikums vides sa-
kopšanā.

Nīcgales pagastā atklāts neformā-
lās jauniešu grupas projekta „Ceļā uz 
sportisku jaunatni” izveidotais hoke-
ja laukums. 

Pērnā gada pavasarī Daugavpils 
novadā tika izsludināts projektu 
konkurss „Uzlabosim savu ikdienu”, 
kura ietvaros novada jauniešiem bija 
iespēja piedalīties trijās konkursa at-
balstāmajās aktivitātēs. Šī projektu 
konkursa ietvaros novadā ir realizē-
tas jau vairākas jauniešu idejas. Tā, 
piemēram, Nīcgales pagasta jaunieši 
deva „otro elpu” vecajiem vingroša-
nas stieņiem, kur jauniešiem lietde-
rīgi pavadīt savu brīvo laiku.   

Hokeja laukuma izveides darbi tika 
uzsākti pagājušā gada septembrī. 
Realizējot projektu, tika iegādātas 
kokskrūves un OSB plāksnes, kas 
tika stiprinātas pie koka brusiņiem. 
Tādejādi tika izveidoti borti. Vietē-
jā zemnieku saimniecība sponsorēja 
plēvi, kas tika iesegta starp bortiem, 
lai ūdens nenoplūstu gar malām.

Jauniešiem, veicot šos darbus, bija 
iespēja pilnveidot savas iemaņas 
brīvprātīgā darba veikšanā, kā arī uz-
labot savstarpējo sadarbību. Aktīvie 
Nīcgales pagasta jaunieši, Jānis Sta-
lidzāns un Ēriks Vikšers, pastāstīja, 
ka laukuma izbūves pirmajā dienā 
un arī uz ledus liešanu bija ļoti daudz 

cilvēku, kas palīdzēja, bet kopumā 
pats process nebija fiziski smags, bet 
gan patīkams, jo ļoti daudziem jau-
niešiem patīk padzenāt hokeja ripu 
vai vienkārši paslidot. Abi puiši ir 
hokeja fani, savukārt Ēriks Vikšers 
jau 9 gadus spēlē hokeju Daugavpils 
Ledus hallē. 

Sapni par hokeja laukumu pagastā 
jaunieši loloja jau sen. Tagad šis sap-
nis ir piepildījies, un, kaut arī bērnu 
un jauniešu pagastā nav īpaši daudz, 
laukuma atklāšanas dienā pie vecās 
skolas ēkas pulcējās gan skolēni, gan 
bērnudārza audzēkņi, gan citi aktīva 
un veselīga dzīvesveida piekritēji. 

Nīcgales pagasta pārvaldes jau-
natnes lietu atbildīgā Ilze Raščevska 
stāsta, ka tas jau ir otrais jauniešu 
grupas realizētais projekts Nīcgalē 
un noteikti ne pēdējais. 

Hokeja laukuma atklāšana, kas 
bija ieplānota jau pagājušā gada ok-
tobrī, savus atklāšanas svētkus pie-
dzīvoja tikai šogad, pateicoties zie-
mīgajiem laikapstākļiem un beidzot 
arī iespējai uz laukuma izveidot ledu. 
Tagad hokeja laukums aicina bērnus 
un jauniešus paslidot vai uzspēlēt ho-
keju. 

Ilze Raščevska: „Lai arī oficiāli 
laukuma atklāšanas svētki ir tikai 
šodien, jaunieši ir jau laicīgi iegādā-

jušies slidas, nūjas un ripas. Pagas-
tā ir jauns sporta darba organizators 
un cerēsim, ka pateicoties viņam, 
pagastā tiks organizēta sava hokeja 
komanda.”

Jaunieši, kas realizēja doto projek-
tu, teica lielu paldies Daugavpils no-
vada domei, Nīcgales pagasta pārval-
dei un zemnieku saimniecībai „Ūsiņi” 
par finansiālo atbalstu projekta rea-
lizācijā. Īpašu pateicību par aktīvu 
līdzdalību šajā projekta jaunieši iz-
teica vecākiem - Ilmāram Skuķim un 
Mārim Stalidzānam, kā arī aktīva-
jiem jauniešiem - Ērikam Vikšeram, 

Guntaram Mukānam, Jānim Stali-
dzānam, Jānim Raščevskim, Edga-
ram Ondzulim, Lolitai Raščevskai, 
Aleksandram Vingrim, Vilhelmam 
Skudrai, Ivanam un Daņilam Skodo-
roviem un Armandam Ašķeļaņecam. 

Pēc Ilzes Raščevskas uzrunas, svi-
nīgā mirkļa un sarkanās lentītes pār-
griešanas, tika pasniegti tencinājumi 
un skanēja pateicības vārdi tiem, kas 
aktīvi palīdzēja sapnim kļūt par rea-
litāti.

jas Svetlana 
Drugovei-
ko un Alla 
Volkova). 
Konferen-
ce notiks 
šī gada 14. 
martā Rīgā. 
Konkursā 2. 
vietu ieguva 
Sventes vi-
dusskolas 5. 
klašu skol-
nieču Vikto-
rijas Ivano-
vas un Ainas 
Zubrovas ek-
speriments 

Nīcgales pagastā atklāts hokeja laukums 

Nokūstot sniegam, daudzviet paveras rudenī nenopļautās zāles atliekas, 
kas liek aktivizēties kūlas dedzinātājiem. Arī Daugavpils novada pašvaldī-
ba atgādina, ka kūlu dedzināt ir stingri aizliegts!

Dedzinot kūlu, tiek apdraudēti cilvēku īpašumi, veselība un dzīvība. De-
dzināšana nodara būtisku kaitējumu arī dabai un tās bioloģiskajai daudz-
veidībai. Tiek iznīcināti vērtīgi augi, kukaiņi un citi sīkdzīvnieki un to māj-
vietas. 

Jāatgādina, ka katrs zemes īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par savā 
īpašumā notiekošo, arī tad, ja normatīvo aktu pārkāpumu viņa īpašumā ir 
izdarījis kāds cits. Tāpēc īpašniekiem pašiem vajadzētu pievērst lielāku uz-
manību sava īpašuma uzraudzībai, lai citu personu dēļ nerastos kaitējums 
jums un jūsu īpašumam.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants nosaka, ka fizis-
kām personām par kūlas dedzināšanu var tikt uzlikts 280 līdz 700 euro liels 
sods, kā arī atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimnie-
košanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas 
veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 euro, 
bet juridiskajām personām - no 700 līdz 2900 euro.

Kūlas dedzināšana ir stingri aizliegta!LLKC Daugavpils nodaļa rīko 
informatīvos seminārus pagastos

Tēmas: LAP aktualitātes - Dienvidlatgales RLP Lauksaimniecības un lau-
ku attīstības daļas vadītājs Normunds Lačaunieks.

ES TM aktualitātes - Dienvidlatgales RLP Eiropas Savienības Tiešo mak-
sājumu daļas vadītājs Aivars Znotiņš.

Izmaiņas likumdošanā - informācija no Daugavpils konsultāciju biroja.
25.02 - Saliena
26.02 - Naujene
04.03 - Dubna 
05.03 - Svente 
11.03 - Nīcgale
12.03 - Vabole
02.04 - Demene, Laucese, Tabore 
Informatīvo semināru sākums plkst.10.00
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Osvalds Kursītis: „Savs darbs ir jāpadara godam un solītais ir jāpilda”
Kalkūnes pagasts ir viena no Dau-

gavpils novada administratīvajām te-
ritorijām tā dienvidrietumos, novada 
Augšzemes daļā. Robežojas ar sava 
novada Sventes, Medumu un Lauce-
sas pagastu, kā arī Daugavpils pilsētu. 
Lielākās apdzīvotās vietas ir Kalkūni 
(pagasta centrs), Randene,  Muitas un 
Birkineļi.

Kalkūnes pagasts dibināts 1864.
gadā, iekļaujot tajā 4 muižas, 12 pus-
muižas un 4 biezi apdzīvotas vietas 
– Grīvu, Nīderkunus, Judovku un 
Liginišķus. Kopš 1956.gada ietilpst 
Daugavpils rajona teritorijā. Pagas-
tā dzīvo 2520 iedzīvotāji. Taču vasa-
rās šo skaitli var droši reizināt ar 2, 
jo pagasta teritorijā ir 5 dārzkopības 
kooperatīvi, kaut arī ziemā tur dzīvo 
(bez pieraksta) ap 200 cilvēku, ja ne 
vairāk. Jau ceturto gadu par Kalkū-
nes pagasta vadītāju strādā Osvalds 
Kursītis. 

Kur ir Jūsu dzimtā puse, kādas 
spilgtākās atmiņas par bērnību?

Esmu dzimis tagadējā Preiļu nova-
da Pelēču pagasta teritorijā 1962.gadā 
zemnieku ģimenē, līdz ar to arī visas 
turpmākas gaitas lielākā vai mazākā 
mērā bija saistītas ar zemes jautāju-
miem – vai nu ar lauksaimniecību, vai 
ar citām zemes lietām. Pamatskolu 
pabeidzu Pelēčos, pēc tam bija Višķu 
lauksaimniecības tehnikums – apgu-
vu agronoma specialitāti. Tajos laikos 
šī mācību iestāde ļoti augstu kotējās. 
Ķīmiju mums mācīja Ārenses kundze, 
bioloģiju – Helma Hansone. 

Kā visi lauku bērni, gan sportoju, 
gan makšķerēju, kādu laiku vairāk 
biju pievērsies ķīmijai, un dalība ķīmi-
jas pulciņā palīdzēja arī turpmākajās 
darba gaitās, jo agronomija lielā mērā 
ir saistīta ar bioķīmiskajiem proce-
siem.

Jāsaka paldies vecākiem par to, ka 
viņi ieaudzināja darba mīlestību – 
zinu, ka savs darbs ir jāpadara godam 
un solītais ir jāpilda. Pirmā „alga”, ko 
es biju nopelnījis, zināmā mērā bija 
saistīta ar darbu agronomijas noza-
rē – rudzu vārpu izgriešana no kvie-
šiem kolhoza sēklas laukā. Tas bija 
vēl pirms skolas gaitu sākuma. Mēs 
bijām četri un centīgi pildījām uzticēto 
darbu – bija tulzna uz pirksta un liels 
prieks par nopelnīto naudu – 3 vai 4 
rubļiem – un uzslavu.

Vai Jums ir liela ģimene?
Ar sievu Lidiju iepazināmies vēl 

pamatskolā. Apprecējāmies, mācoties 
akadēmijā. Meitas Zinta un Ginta 
strādā banku sektorā Rīgā. Mamma 
dzīvo Dubnas pagastā. Man ir divas 
māsas un abas saistītas ar pedagoģis-
ko darbu – viena strādā Daugavpilī, 
otra – Špoģu vidusskolā. 

Pastāstiet, lūdzu, par savām 
darba gaitām.

Darba gaitas uzsāku 1981.gadā Pe-
lēčos – Kārļa Marksa kolhozā, tad se-
koja divi gadi armijā. Atgriezos darbā 
un iest ājos neklātienē Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijā. Pakāpeniski 
darbs ievirzījās saistībā ar zemes re-
formu, un apmēram 15 gadus darbo-
jos šajā jomā. Darbs bija saistīts gan 
ar praktisko mērniecību, gan adminis-
tratīvo darbu dažādās Zemes dienes-
ta struktūrās Latgalē un Rīgā. Pirms 
sāku vadīt Kalkūnes pagastu, strādā-
ju Zemes dienesta reģionālajā nodaļā 
par vadītāju. Pēdējos 20 gadus mana 
darba vieta nav bijusi tuvāk par 20 
kilometriem no dzīvesvietas.  Darba 
gaitās palīdz humora izjūta, uzskatu, 
ka ir jāprot pasmaidīt par dzīvi un par 
sevi.

Vai hobijiem laiks paliek?
Vienam – makšķerēšanai – laiku to-

mēr atrodu, par cik māja atrodas upes 
krastā un var atrast brīvu brīdi un pa-
mētāt spiningu. Gads sākās veiksmī-
gi - 1.janvārī Dubnā vienu līdaku jau 
noķēru. Esmu arī mednieks, bet šim 
hobijam tomēr laika sanāk mazāk.

Jūs nomainījāt ilggadējo Kalkū-
nes pagasta vadītāju Arnotiju Ci-
mošku. Vai daudz ko mainījāt, sā-
kot strādāt?

Protams, jebkurā gadījumā jauna-
jā darba vietā jebkuram cilvēkam ir 
savs redzējums vēlamo lietu kārtību, 

jo viņam ir kaut kāda sava pieredze 
un savs skatījums uz darba lietām, 
gribas kaut ko uzlabot. Protams, bija 
tā arī man – dažas ieceres ir izdevies 
īstenot, citas vēl nē. Ja fi nansiālie 
resursi būtu ievērojami lielāki, arī 
darbi pavirzītos aktīvāk uz priekšu. 
Jebkurā gadījumā pa šiem gadiem 
gan ar Eiropas fondu palīdzību, gan 
ar novada domes fi nansējumu ir iz-
devies ne mazums ko paveikt – tajā 
skaitā ūdenssaimniecības projektus 
gan Randenes, gan Kalkūnes ciemā. 
Tagad ūdensapgādes un kanalizāci-
jas sistēmas sakārtošana ir paveikta. 
Pabeigta pagastam ļoti nozīmīga Ju-
bilejas, Ķieģeļu un Strādnieku ielas 
rekonstrukcija. Jubilejas ielā izdevās 
atrisināt jautājumu par tās apgais-
mojumu, kas bija ļoti aktuāli. Izdevās 
būtiski aktivizēt pagasta kultūras dzī-
vi. Ļoti ceru, ka šogad mums izdosies 
pietiekoši augstajā līmenī organizēt 
jau par tradicionālu kļuvušo festivā-
lu „Asti gaisā!”. Pēdējos gados iespēju 
robežās esam centušies ieguldīt Ran-
denes skolas un  bērnudārza attīstībā. 
Skolas konkurētspējas nodrošināša-
nai ir nepieciešamas regulāras inves-
tīcijas tās infrastruktūrā un aprīkoju-
mā. Zināmā mērā tas ir izdevies, bet 
tas viss vēl ir procesā un arī šogad ir 
paredzētas investīcijas gan skolas tel-
pu remontā, gan elektroinstalācijas 
tīkla sakārtošanā. Centīsimies, lai 
mūsu Randenes skola eksistētu. Ļoti 
būtisks fakts, ka šajā mācību gadā ir 
palielinājies skolēnu skaits.

Kādu jautājumu risināšana šo 
triju gadu garumā vienmēr ir bi-
jusi pirmajā vietā? Kādas priori-
tātes?

Prioritātes ir nemainīgas praktiski 
visiem lauku pagastiem. Tiem, ku-
riem ir skolas – tā ir skola, ceļi visiem 
ir prioritāte un visiem pietrūkst lī-
dzekļu, lai tos uzturētu daudz labākā, 
augstākā līmenī. Taču fi nansējums 
ir tāds, kāds ir. Mums ir viens liels 
pluss – lai arī vecs, taču tomēr ir savs 
greiders. Tas jau būtu bezmaz vai uz 
muzeju sūtāms, jo, saskaņā ar doku-
mentiem, tam ir jau 50 gadi. Jāsaka, 
ka no sākotnējā greidera labākajā ga-
dījumā ir saglabājies tikai rāmis. Mēs 
plānojam vairāk ieguldīt ceļu un citas 
infrastruktūras elementu uzturēša-
nas darbu mehanizēšanā. Paļauties 
uz ilglaicīgu roku darba iesaistīšanu 
ceļu uzturēšanā „simtlatnieku” un lī-
dzīgu programmu ietvaros nav pama-
ta, līdz ar to ir maksimāli jāmehanizē 
visi ceļu uzturēšanas darbi. Šogad, ja 
budžets pildīsies normāli, ir paredzēts 
iepirkt tehniku, kas palīdzēs uzturēt 
ceļu nomales un grāvjus – zāles un 
krūmu pļaujmašīnu, kas būs būtisks 
ieguldījums ceļu uzturēšanā. Sakār-
tots ceļu tīkls ir viens no būtiskāka-
jiem priekšnoteikumiem uzņēmējdar-
bības attīstībai.

Pastāstiet nedaudz par Kalkū-
nes pagastu. Kāds tas ir?

Mums ar kaimiņu pagastiem nesen 
bijuši kopīgie svētki – 50 gadi Kalkū-
nes pagastam, jo pagasts vēsturiski 
bija ietvēris daudz lielāku teritoriju. 
Tuvojas vēl viens nozīmīgs datums 
– 2019.gadā Kalkūnei būs 500 gadu 
jubileja. Vēsturiskajos dokumentos 
Kalkūne pirmo reizi pieminēta 1519.
gadā. Kalkūne vispār ļoti bagāta ar 
dažādiem vēsturiskiem notikumiem 
un vēsturiskām personībām. Diem-
žēl Kalkūnes nosaukums bieži ir bijis 
saistīts ar dažādām karadarbībām 
dažādos laika posmos. Faktiski doku-
mentos atrodamā pirmā apdzīvotā vie-
ta Kalkūnes pagasta teritorijā ir Balt-
kāju pilskalns, kas dažos dokumentos 
ir nosaukts par Kalkūnes pilskalnu. 
Saskaņā ar veiktajiem pētījumiem, 
ir konstatēts, ka tas bija apdzīvots no 
agrā dzelzs laikmeta. Pagastā ir ļoti 
daudz kultūrvēsturisko pieminekļu, 
bet diemžēl viena daļa ir gājusi zudu-
mā ne īpaši apdomātas saimniekoša-
nas rezultātā padomju laikos, sevišķi 
tas attiecas uz Kalkūnes muižas kom-
pleksu, kas ir ļoti cietis. Ir mums tādi 
objekti, kas ļoti prasās pēc būtiskiem 
ieguldījumiem un sakārtošanas, tai 
skaitā arī Kalkūnes muižas ēka, pati 

Kalkūnes pils, luterāņu baznīca, kas 
atrodas kapsētas teritorijā Birkene-
ļos. Jāsakārto arī Raiņa muzejam 
piegulošās ēkas. Pagasta teritorijā ir 
vairāki kritušo karavīru apbedījumi 
un piemiņas zīmes, kurus cenšamies 
uzturēt kārtībā. Ļoti patīkami, ka ir 
aktivizējušās sabiedriskās organizāci-
jas, piemēram, vēsturnieku organizā-
cija „Calcuna” un biedrība „Sivillas”. 
Sadarbībā ar biedrību „Calcuna” ir iz-
devies piesaistīt fi nansējumu grāma-
tas „Kalkūnes pagasts gadsimtu ce-
ļos”, kā arī starptautiskas zinātniskas 
konferences ar Lietuvas, Igaunijas un 
Krievijas vēsturnieku piedalīšanos 
organizēšanai. Mūsu pagastā dzīvo-
juši un strādājuši daudzi ievērojamie 
cilvēki –  sabiedriskais darbinieks Ha-
milkars fon Felkerzāms, J.Raiņa sko-
lotājs Gustavs Bazeners, dārzkopis 
Krišjānis Kalniņš, diplomāts Viktors 
Grose, Jānis Rainis, Latgales kooperā-
cijas kustības pamatlicējs Vilis Siliņš, 
igauņu dramaturģijas pamatlicējs Au-
gusts Kicbergs, sabiedriskais darbi-
nieks Andrejs Švirksts un daudzi citi.

Kādas ir problēmas Jūsu va-
dītajā pagastā, kā tās atrisināt? 
Kādi ir aktuālākie jautājumi, ar 
kuriem nāk iedzīvotāji?

Negribu teikt, ka tās ir problēmas 
– tas ir ikdienas darbs. Ļoti gribētos, 
lai mēs varētu ieguldīt ievērojami lie-
lākus līdzekļus periodiskajā ceļu uz-
turēšanā, tas ir ceļu rekonstrukcijas 
darbos. Diemžēl ir ceļi, kuriem pilnā 
apjomā jāatjauno braucamās daļas 
virskārta. Ceļu uzturēšanas darbus 
sarežģī arī tā, ka mēs esam viens no 
tiem nedaudzajiem pagastiem, kuru  
teritorijā nav neviena grants karjera. 
Grants transportēšana no blakuspa-
gastu teritorijas izmaksā dārgi. 

Kalkūnes pagastā ir viens no aug-
stākajiem siltumenerģijas tarifi em 
novadā. Siltumenerģijas piegādātājs 
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 
ir izstrādājis vienotu tarifu visiem SIA  
„Naujenes pakalpojumu serviss” pie-
gādātās siltumenerģijas patērētājiem. 
Februārī stājās spēkā jaunais tarifs, 
kas salīdzinoši ar pagasta teritorijā 
pašreiz spēkā esošo  būs nedaudz ze-
māks. Nav pamata pieņēmumiem, 
ka būtisku tarifa samazinājumu var 
panākt ar ekonomiski nepamatotiem 
voluntāriem lēmumiem. Būtisku ap-
kures izmaksu samazinājumu var pa-
nākt tikai un vienīgi ar saimniecisku 
attieksmi pret savu dzīvokli un māju 
kopumā, kā arī veicot savlaicīgas in-
vestīcijas, lai mazinātu mājas siltuma 
zudumus. Līdz šim mūsu iedzīvotā-
ji nav pietiekoši aktīvi izmantojuši 
valsts un pašvaldības piedāvātās ie-
spējas māju siltināšanas projektu fi -
nansēšanā, kaut arī pēdējā laikā arī 
šajā jomā vērojamas pozitīvas tenden-
ces.

Visai sarežģīta situācija ir komu-
nālo pakalpojumu rēķinu savlaicīgas 
apmaksas jomā. Komunālie maksāju-
mi veido ievērojamu daļu no ģimeņu 
ikmēneša izdevumiem. Zemā iedzīvo-
tāju maksātspējas līmeņa dēļ veidojas 
parādi, kuru dzēšana bieži kļūst par 
ilgstošu un sarežģīti administrējamu 
procesu.

Pagasta teritorijā nav sporta zā-
les, kas būtiski apgrūtina Randenes 
skolas darbu, ka arī sporta skolas 
Kalkūnes fi liāles nodarbību pilnvērtī-
gu norisi. Pagasta pārvalde darīs visu 
iespējamo, lai šo situāciju tuvākajā 
laikā mainītu.

Vēl viena pagasta specifi ka ir tā, ka 
mums ir 5 dārzkopības kooperatīvi. 
Tas sarežģī nodokļu administrēšanu, 
jo pagasts nav tik liels, taču adminis-
trējamo skaits ir nesamērojami liels. 
Tas rada nopietnas problēmas.

Kādi ir pagasta lielākie uzņēmē-
ji, zemnieki? 

Kalkūnes pagastā ir daudz uzņēmu-
mu – šajā jomā mēs varam konkurēt 
ar Naujenes pagastu. Uzņēmējdar-
bības vide ir ļoti dinamiska vide, ir 
daudz uzņēmumu, kuri pēc izveido-
šanas darbojas ilglaicīgi un ļoti sek-
mīgi, ir tādi, kuriem nav tie labākie 
laiki, it sevišķi tiem, kas orientēti uz 
transporta tranzītpakalpojumu snieg-

šanu un uz Krievijas tirgu. Ilgāku lai-
ku strādā mūsu fl agmaņi „Trevors”, 
„Zilā lagūna”, „Avis D”, „Žabo”, „Koka 
nami” un Daugavpils eksperimentālā 
rūpnīca u.c. 

Nevarētu teikt, ka Kalkūnes pa-
gasts ir izteikts lauksaimniecības pa-
gasts, bet tomēr mums ir arī spēcīgas 
zemnieku saimniecības „Jaundzinta-
ri” (īpašnieks G.Gorkins), „Bērzkalni” 
(īpašnieks V.Pavlovskis), „Zemdegas” 
(īpašnieks V.Gorkins), Konstantīna 
Putro saimniecība.

Pašvaldība nedrīkst tiešā veidā in-
vestēt uzņēmējdarbībā, tomēr paš-
valdībai ir iespējas sekmēt uzņēmēj-
darbības attīstību. Viens no atbalsta 
veidiem ir ielu un ceļu tīkla sakārto-
šana. 2014.gadā šajā jomā sasniegts 
būtisks progress, par cik tika realizēts 
uz uzņēmējdarbības atbalstu orien-
tēts projekts, rekonstruējot Ķieģeļu 
un Strādnieku ielas. 

Iespēju robežās cenšamies nodro-
šināt ceļu tīrīšanu, lai uzņēmumi va-
rētu gan pievest izejvielas, gan izvest 
gatavo produkciju. Bijuši gadījumi, 
kad arī nakts laikā ir jāceļas un jāor-
ganizē ceļu tīrīšanu, lai, piemēram, 
fi rma „Žabo” varētu izvest gatavo pro-
dukciju, jo lielais refrežirators nevar 
pa aizputināto ceļu tikt līdz šosejai. 
Ko lai dara – vajag palīdzēt.

Kādas tradīcijas pastāv pagas-
tā?

Meteņu atzīmēšana, Jaungada eg-
līte bērniem, Jaungada balle, jaunas 
tradīcijas – pasākums bardiem „Aprī-
ļa ģitāra”, festivāls „Asti gaisā!”, aktī-
vi piedalāmies „Muzeju naktī”, izman-
tojot pils telpas.

Kādi ir galvenie Jūsu darbības 
principi? Dzīves moto?

Apsolīto izpildīt, un, ja nevar, tad 
nesolīt. Citādi nebūs uzticības ne no 
kolēģiem, ne no iedzīvotājiem. 

Par ko pagastā ir vislielākais 
lepnums?

Pirmkārt, tie ir cilvēki. Nebūtu cil-
vēku, nebūtu pagasta. Ir ļoti daudz 
kompetentu cilvēku, kuri strādā un 
arī kuri jau ir beiguši savas darba gai-
tas. Kalkūnieši var lepoties ar savu 
vēsturi un novadniekiem, ar uzņē-
mējiem, kuru produkciju pazīst tālu 
aiz valsts robežām, ar to, ka pagasta 
teritorijā ir lidlauks - mūsu iespēja, 
ko mēs veiksmīgi izmantojam, rīkojot 
festivālu „Asti gaisā!” Apmeklētāju 
skaits ir līdz 2000 cilvēkiem, tai skai-
tā arī tūristi, piemēram, 2013.gadā 
viens no uzvarētājiem gaisa pūķu 
sacensībās bija Itālijas pilsonis no pil-
sētas Asti, kurš brīnījās, ka festivāls 
nosaukts par godu viņa pilsētai. 

Kalkūnē darbojas arī Špoģu mūzi-
kas un mākslas skolas fi liāle. Liels 
prieks ir, ka izdevās jauniešu centrā 
atvērt bērnu un jauniešu sporta sko-
las fi liāli, kur notiek boksa nodarbī-
bas, un 2014. gadā ir izcīnītas godal-
gotas vietas starptautiskos turnīros 
un Daugavpils pilsētas atklātajā čem-
pionātā. 

Ko gribat novēlēt pagasta cilvē-
kiem?

Galvenais lai būtu stipra veselī-
ba, saticība ģimenēs. Lai Kazas gadā 
pietiek kazas uzņēmības nosprausto 
mērķu sasniegšanā.

Ar Osvaldu Kursīti sarunājās 
Irina Jegorova
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P E R S O N Ī B A

Daugavpils novada kultūras dzīve 
nav iedomājama bez cilvēkiem, kurus 
mēs bieži saucam par „kultūras cilvē-
kiem”, kas šajā nozarē aktīvi un rado-
ši darbojas, un, protams, arī tie, kas 
nodrošina šī procesa nepārtrauktību. 
Daugavpils novada Kultūras pārval-
de izveidota 2009.gadā, pirms tam tā 
funkcionēja kā Daugavpils rajona Kul-
tūras nodaļa un tās vadītāja kopš 1990.
gada ir Ināra Mukāne. 

Ināras Mukānes dzimtas saknes ir 
Kalupē. Pabeigusi Līksnas pamatsko-
lu un absolvējusi Vaboles vidusskolu, 
savas studiju gaitas uzsākusi Latvijas 
Universitātē, apguvusi bibliotēku dar-
ba specialitāti un Daugavpils univer-
sitātē ieguvusi profesionālo maģistra 
grādu sabiedrības pārvaldē. 

Kāda ir bijusi Jūsu pirmā darba 
pieredze?

Mana pirmā darba vieta bija Nīc-
gales ciema padomē, kur dažus gadus 
strādāju bibliotēkā. Nākamā darba 
vieta bija Daugavpils rajona centrāla-
jā bibliotēkā. Šeit patiešām guvu savu 
pirmo nozīmīgo pieredzi gan bibliotēku 
darba organizācijā, gan Daugavpils 
rajona iepazīšanā. Centrālā bibliotēka 
toreiz pieņēma darbā visus lauku bib-
liotēku vadītājus, veica lielu metodisko 
darbu, piegādāja grāmatas. Ļoti bieži 
nācās būt šajās bibliotēkās, tādā veidā 
izzināju visus ciemus un cilvēkus, kas 
tur strādāja. Bibliotēkas strādā ar no-
vadpētniecības informāciju, šis virziens 
man bija tuvs un tādā veidā guvu zi-
nāšanas par mūsu puses ievērojamām 
vietām, vēsturiskām personībām, kul-
tūras mantojumu.

Kurā gadā sākāt vadīt kultūras 
dzīvi toreizējā Daugavpils rajonā? 

Par Daugavpils rajona Kultūras no-
daļas vadītāju sāku strādāt 1990.gadā. 
Tajā laikā man jau bija liela bibliotē-
kas darba pieredze, labi padevās Dze-
jas dienu organizēšana ar tolaik pa-
zīstamu autoru piedalīšanos - Imants 
Ziedonis, Jānis Peters, Lilija Dzene, 
Anatols Imermanis u.c. Tas bija 80 to 
gadu vidus, kad cilvēku prātos virmoja 
Atmodas tuvums, radošā inteliģence 
bija pārmaiņu fl agmaņi, cilvēki pasā-
kumos tvēra katru dzejnieka vārdu un 
fi lozofi skās līdzībās paslēpto domu. Ko-
pējā noskaņa, daudzās sarunas ar šiem 
izcilajiem cilvēkiem attīstīja manu iz-
pratni par Latvijas kultūras vērtībām. 
Esmu pagodināta, ka divi dzejnieki, 
Antons Kūkojs un Marta Bārbale, sa-
vulaik ir uzrakstījuši arī man veltītu 
dzeju.

Kādas ir spilgtākās atmiņas par 
pirmo rajonā nostrādāto piecgadi/
desmitgadi?

Kā jau minēju, darbu rajona kultūras 
vadīšanā uzsāku ļoti simboliskā laikā - 
Latvijas Republikas atjaunošanas ga-
dā. Tas bija skaistu izaicinājumu laiks, 
kurā cilvēki pārmaiņas vislielākajā mē-
rā gaidīja no valsts politiskās attīstības 
un kultūras. Tik daudz bija to cilvēku, 
kuri nesavtīgi piedāvāja savas idejas, 
darba rokas, atbalstu, palīdzību visda-
žādākajās norisēs. Cik vien iespējams, 
mēģināju piesaistīt šādu aktīvo cilvēku 
un organizāciju uzmanību mūsu torei-
zējam rajonam. Uzsāku sadarbību ar 
Latvijas Kultūras fondu un jau savos 
pirmajos darbības mēnešos 1990. gada 
2. februārī organizēju vērienīgas Lat-
vijas Kultūras fonda Spīdolas dienas 

Ināra Mukāne: „Kultūras darbs ir nepārtraukts pērļu meklēšanas process”
Daugavpils rajonā. Tas bija liels un ļoti 
atbildīgs pasākums ar Fonda priekšsē-
dētāja Imanta Ziedoņa klātbūtni, akti-
vitātēm lauku ciemos, apjomīgu tautas 
amatniecības izstādi un pasākumu 
Rajona kultūras namā, plašu publici-
tāti Latvijas medijos. Atļaušos teikt, 
ka tas bija viens no pirmajiem nacionā-
lās kultūras pasākumiem mūsu pusē. 
Sadarbība ar Latvijas Kultūras fondu 
turpinājās, kopā ar nākamo Fonda 
priekšsēdētāju Ramonu Umbliju uz-
sākām Daugavas svētku svinēšanas 
tradīcijas, 1994. gadā atklājām Marko-
vas taku. Šis pasākums bija aizsākums 
„Augšdaugavas” festivālam.

Pirmais darba gads mani patiešām 
ierāva ļoti atbildīgu pasākumu organi-
zēšanas centrā. Jo  tūlīt pusgada laikā 
bija jāveic visa rajona kolektīvu sagata-
vošana XX Vispārējiem latviešu Dzies-
mu un Deju svētkiem – pirmajiem at-
jaunotajā Latvijā. Ir jāatzīst, ka šajā 
pasākumā biju nobijusies pa īstam. 
Esmu organizējusi līdzdalību septiņos 
Dziesmu Svētkos, pārzinu šo menedž-
mentu līdz sīkumam, bet atbildības un 
satraukuma sajūta nekļūst mazāka.

Kad uzsāku strādāt rajona Kultūras 
pārvaldē, Daugavpils rajonā nebija ne-
viena muzeja, nebija arī bērnu mūzikas 
un mākslas skolu. Padomju laikos šī 
teritorija tika virzīta lauksaimniecis-
kai ražošanai un valdīja pieņēmums, 
ka šeit gandrīz nav kaut cik nozīmīgu 
kultūrvēsturisku vietu. Bet Latvijas 
Atmodas laiks cēla augšā arī mūsu vēr-
tības un tādu bija daudz. Olga Spūle - 
izcilā skolotāja un kultūras darbiniece 
no Eglaines pagasta izmisīgi aicināja 
mūs domāt par latviešu laicīgās rakst-
niecības iedibinātāju, mācītāju G. F. 
Stenderu un citiem slaveniem Eglai-
nes novadniekiem. Ar Daugavpils ra-
jona padomes atbalstu šeit tika atvērts 
Stendera muzejs un atklāts piemiņas 
akmens. Vaboles skolotājas F.Sardiko 
sakrātās vērtības par Latgales atmo-
das darbiniekiem brāļiem Skrindām  
guva mājvietu 1996. gadā ar Daugav-
pils rajona padomes gādību izveidotajā  
Skrindu dzimtas muzejā.  

Kādi notikumi, cilvēki ir palikuši 
atmiņā?

To gan patiesi ir bijis tik daudz! Rai-
ņa un Aspazijas 150. jubilejas gadā vē-
los izcelt notikumus un cilvēkus, kas 
palīdzējuši mūsu novadam atgūt vienu 
no izcilākajām vietām – Raiņa māju 
Berķenelē. Tieši atgūt, jo bija laiks, kad 
šo vietu varējām zaudēt neatgriezenis-
ki. Padomju periodā bija mēģinājums 
šo māju atjaunot, bija sagatavots res-
taurācijas projekts, uzsākti darbi pie 
ēkas detaļu izpētes un demontāžas. Bet  
90 gadu pārmaiņu laiki, naudas deval-
vācija apstādināja šo projektu. Dena-
cionalizācijas periodā pieteicās ēkas 
pirmskara īpašnieks, kurš arī nespēja 
veikt kaut cik nozīmīgus ieguldījumus. 
Vairākus gadus nams stāvēja bez jum-
ta un bija pakļauts acīmredzamai iznī-
cībai. Laikrakstos parādījās satraukti 
viedokļi par  Berķeneles   slikto stāvok-
li un toreizējā Daugavpils rajona pado-
mes vadība  ar Jāni Geibu un Viktoru 
Krolu  priekšgalā pieņēma lēmumu 
nopirkt šo īpašumu un veikt tā remon-
tēšanu. Šajā laikā meklējām visādus 
resursus un iespējas, kas palīdzētu at-
tīstīt šo vietu. Nelielu fi nansējuma  da-
ļu saņēmām arī Kultūras ministrijas, 
toreizējais ministrs Jānis Dripe mūs 
atbalstīja, bet galveno  fi nansējumu 
piešķīra Daugavpils rajona padome. 
Toreizējā rajona padomes izpilddirek-
tora Vitālija Aizbalta vadībā izveidojās 
Berķeneles projekta attīstības grupa 
galvenās arhitektes Nansijas Tama-
nes, kultūras mantojuma nodaļas va-
dītājas Vandas Baulinas, Komunālās 
nodaļas vadītāja Valērija Obrazumova 
sastāvā, mūs atbalstīja arī Finanšu no-
daļas vadītājs Donats Joničonoks. 

Vēlējāmies šeit veidot nevis vien-
kāršu muzeju, bet mūsdienīgu izglītī-
bas, kultūras un mākslas centru. Mūs 
atbalstīja Daugavpils Universitāte 
un toreizējais rektors Bruno Jansons. 
Šajā laikā atradu jaunu sadarbības 
partneri- Latvijā atjaunoto Raiņa un 
Aspazijas fondu, ko toreiz vadīja Arnis 
Mugurevičs. Raiņa un Aspazijas fonds 

savukārt atrada atbalstītājus Zviedrijā 
un Dānijā. Ar Zviedrijas Sociāldemo-
krātiskās partijas izglītības organizā-
ciju AOF mums patiešām bija lieliska 
sadarbība, Berķeneles attīstībai saņē-
mām atbalstu no Ūlofa Palmes Fon-
da. Šī organizācija mums deva iespēju 
daudz izglītoties Zviedrijā un Dānijā. 
Tās, pirmkārt, bija ziemeļvalstu de-
mokrātijas modeļa studijas, kas toreiz 
mums bija gana jaunas un ļoti nepie-
ciešamas zināšanas. Zviedrijā un Dāni-
jā redzētais un iemācītais ir izveidojis 
arī manu uzskatu sistēmu par valsts 
un pašvaldības politiku, kuras centrā 
kā pašas svarīgākās liktas cilvēka va-
jadzības un vienlīdzīga attieksme. To, 
savukārt, veido izglītības sistēmas mū-
ža garumā, kas plaši pieejamas šajās 
zemēs. 

Atklājums mums bija Ziemeļvalstu 
Tautas skolas, kuras dot iespēju mā-
cīties visu vecumu cilvēkiem. Šādu iz-
glītošanos atbalsta gan valsts, gan par-
tijas, gan daudzie sabiedriskie fondi. 
Visas šīs zināšanas un pieredzes pār-
cēlām Berķeneles projektā, kas kopējā 
darbā mums arī izdevās. Tā bija mūsu 
„Gaismas pils”, ko vērām vaļā 1996. 
gadā.                                                                                                                                 

Kultūrā viennozīmīgi darbojas 
radošo profesiju pārstāvji. Un vai-
rāk vai mazāk visi radošo profesi-
ju pārstāvji riskē. Vai Jums ir bieži 
gadījies riskēt un vai šie riski sevi 
ir attaisnojuši?

Man šķiet, ka kultūrā ir divi lielākie 
riski. Pirmais, no kā baidās visi kultū-
ras pasākumu organizatori - tie ir laika 
apstākļi. Brīvdabas pasākuma izdoša-
nās vislielākajā mērā atkarīga no tā, 
vai ir saulains, savukārt lietus izbojā 
vislabākās svētku idejas. 

Nopietnākais risks ir attīstības plā-
nošana, tostarp arī kultūras nozarē. 
Mūsu idejas infrastruktūras attīstībā, 
lielu pasākumu ieceres, projekti vien-
mēr ir jāsamēro ar ilgtspējīgas attīstī-
bas riskiem. Vienkārši izsakoties - vai 
tas, ko mēs šodien ceļam un veidojam, 
būs gana labs mūsu nākamajām pa-
audzēm un vai tam, ko mēs atstājam 
šodien, būs lietotāji un pieprasījums 
nākamajos gados. Es izjūtu šo disku-
siju trūkumu par attīstību reģionālā 
un lokālā vidē. Sabiedrība un vietējās 
politikas veidotāji ir satraukušies par 
acīmredzamo novadu un reģionu „sa-
rukšanu”, iedzīvotāju aizplūšanu, bēr-
nu skaita mazināšanos. Ir grūti radīt 
un piedāvāt šos attīstības plānus laikā 
un telpā, kurā tik grūti nolasāms nā-
kotnes redzējums. Tomēr uzskatu, ka 
kultūras projekti arī šajā laikā ir kon-
kurētspējīgi un tieši kultūras idejas ir 
tās, kas smagāku pārbaudījumu laikos 
spēj apvienot cilvēku prātus un radīt 
ticību vietai, kurā dzīvojam.   

Kā Jūs raksturotu jēdzienu „kul-
tūra”? 

Man ir neliels kurss „Latvijas kultūr-
politika” , ko lasu Daugavpils universi-
tātes bakalaura studiju programmas 
„Mākslas menedžments” studentiem. 
Mēģinu iemācīt kaut ko no daudzajām 
kultūras defi nīcijām. 

Kultūra plašākajā nozīmē ir garī-
go, materiālo un emocionālo īpašību 
kopums, kas piemīt kādai sabiedrībai 
vai sociālai grupai, kas līdzās mākslai 
un literatūrai ietver sevī arī dzīvesvei-
du, vērtību sistēmas, tradīcijas un uz-
skatus. Man patīk skaidrot kultūras 
antīko defi nīciju, kur kultūras vārda 
nozīme no latīniskā cultura tulkojumā 
ir „kopšana, apstrādāšana, audzināša-
na”. Senie cilvēki, vērojot, cik skaisti 
var uzart, „kultivēt” neauglīgu zemi, 
apsvēra, ka līdzīgi var apstrādāt un 
pārveidot, darīt skaistas citas lietas, 
arī cilvēka dvēseli. Man pašai kultūra 
vienmēr saistās ar vērtību  un zināša-
nu sistēmu, kas ir sabiedrībā un cilvē-
kā.  Jo tikai tad notiek mijiedarbība ar 
kultūru, kas pastāv un cilvēku, kas to 
var vai arī neprot lietot. 

Tāpēc mūsdienās ārkārtīgi liela nozī-
me ir bērnu un jauniešu piesaistīšanai 
kultūrizglītībai un radošajam proce-
sam, lasīšanas veicināšanai. Vienmēr 
uzstāju, ka tieši šādai nopietni izglī-
tojošai, nevis izklaidējošai lomai jābūt 
mūsu pašvaldības kultūras institūciju 

darbības pamatā. 
 Kādi ir bijuši Jūsu dzīves lielā-

kie skolotāji? 
Pavisam tiešā nozīmē tie ir pamat-

skolas un vidusskolas skolotāji, kuri 
veidoja šo pozitīvi tradicionālo izprat-
ni par Skolotāju. Protams, pasniedzēji 
augstskolās, arī grāmatu autori, litera-
tūra, kas visvairāk veidojuši manu uz-
skatu sistēmu un vērtību modeli. 

Pati dzīve, vide, kurā esi nokļuvis,  ir  
lielākais skolotājs.  Ļoti agri nokļuvu 
kvalitatīvā kultūras vidē. Darbs biblio-
tēkā ļāva apzināt un kaut daļēji apgūt 
to milzīgo cilvēces garīgo mantojumu, 
kas apkopots grāmatās. Savukārt, 
darbs pašvaldības kultūras institūcijās 
deva iespēju  iepazīt  kultūrvidi, rado-
šus cilvēkus, kultūras mantojumu gan 
mūsu novadā, gan Latvijā, arī starp-
tautiskā vidē.     

Pastāstiet par lietām, kas Jūs ie-
dvesmo. 

Visvairāk mani  iedvesmo  ceļojumi.  
Jebkuru braucienu, pirmkārt, uztveru 
kā iespēju uzzināt kaut ko jaunu, visu 
vēroju ar domu, vai tas derētu mūsu vi-
dei, kā tas darbotos pie mums. 

Iedvesmas avotus rodu gan žurnālos, 
grāmatās un televīzijas raidījumos. Re-
gulāri sekoju LTV 1 raidījumam „Lat-
vija var”, kas stāsta par uzņēmīgiem 
cilvēkiem mūsu valstī. Laba teātra iz-
rāde iedvesmo, īpaši vēroju un novērtē-
ju režisora darbu.  

Ļoti iedvesmojošs ir novada domes 
organizētais konkurss „Mana dzīves vi-
de Daugavpils novadā”, kurā braucam 
pa novada pagastiem, vērtējam lauku 
māju, iestāžu un uzņēmumu sakoptī-
bu. Tik daudz sakārtotu īpašumu, lau-
ku māju, kas slīgst ziedu stādījumos un 
bagātos dārzos, saimnieku un saimnie-
ču zināšanas un darba mīlestība – tas 
aizkustina, iedvesmo un sniedz lielu 
cerību nākotnei.   

Kā ir iespējams Jūsu darbā sa-
dalīt savu laiku, kā tiek noteiktas 
prioritātes?

Kā jau visi vadītāji, savu laiku plā-
noju.  Gada griezumā stingri turamies 
pie labi izstrādāta Kultūras pārvaldes 
darba plāna. Kultūras pārvaldei ir 
vairākas struktūrvienības. Gatavojo-
ties pašvaldības budžetam, pārskatām 
savas infrastruktūras stāvokli, pie-
dāvājam idejas radošajam procesam, 
amatierkolektīvu attīstībai, tā top ga-
da plāna pirmā redakcija un atbilstoši 
izdevumu tāmju plānojumi, kurus, pēc 
novada budžeta apstiprināšanas, atkal 
koriģējam atbilstoši saņemtajam fi nan-
sējumam. Kā prioritāras šobrīd virzām 
aktivitātes, kas saistītas ar ES projek-
tu izpildi - Lauku attīstības program-
mas projekti  Slutišķos un Berķenelē  
jāpabeidz līdz  augustam.  Steidzinām 
arī lielāko iepirkuma procedūru saga-
tavošanu. Gada sākums piedāvā vairā-
kus projektu konkursus, kuru iespējas 
šobrīd cenšamies apgūt un aktīvi ģene-
rējam idejas un rakstām projektu pie-
teikumus gan Valsts Kultūrkapitāla 
fondam, gan ES programmai „Eiropa 
pilsoņiem”. Aktīvi virzām uz priekšu 
mūsu lielākā gada pasākuma - Latga-
les reģiona deju svētku sagatavošanu. 
Kultūras pārvaldē patiešām ir augsti 
profesionāla komanda, varu paļauties 
uz katru no darbiniekiem šo plānu iz-
pildē. 

Kādas ir Daugavpils novada kul-
tūras pērles? 

Tādā tiešā redzamā veidolā pērle 
ir Vecsalienas muižas pils. Patiešām 
gleznaina pasaku pils, būvēta 19.gs., 
labi saglabājusies. 2014. gadā iekļauta 
valsts kultūras pieminekļu sarakstā. 
Šogad novada dome ir piešķīrusi fi nan-
sējumu, lai  varētu  uzsākt pils jumta 
rekonstrukcijas projektu. 

Raiņa māja Berķenelē ir novada lep-
nums, tāpat Novada kultūras centrs. 
Bet, ja runājam līdzībās, tad  pērles 
ir tās, kuras  drosmīgi pērļu zvejnieki 
meklē  dziļos upju vai jūru ūdeņos.  

Arī kultūras darbs ir nepārtraukts 
pērļu meklēšanas process, kur dažkārt 
ilgi jāpēta un jāpierāda lietu apslēptais 
spožums.  

Intervijas pilnā versija - 
www.daugavpilsnovads.lv
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Olga Smane
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši  
Ambeļu  pagastā

Konopļovs Aleksandrs (1933.g.)
Zagorska Lidija (1944.g.)
Biķernieku  pagastā

Maulina Ludmila (1948.g.)
Isajevs Jurijs (1969.g.)

Demenes pagastā
Levaškevičs Vladimirs (1956.g.)

Uļaševa Gaļina (1953.g.)
Karla Felīcija (1950.g.)
Cakuls Alberts (1937.g)

Kalkūnes pagastā
Apsalons Arvīds (1954.g.)
Savickis Ivans (1952.g.)

Līksnas pagastā
Gutaroviča Gaļina (1929.g.)
Petrova Antoņina (1930.g.)

Medumu pagastā
Staseļūne Staņislava (1930.g.)

Naujenes pagastā
Jakovickis Jānis (1956.g.)
Sergejevs Ivans (1943.g.)
Peļņika Velta (1931.g.)

Loginovs Ivans (1942.g.)

Dūdels Pēteris (1924.g.)
Mihailova Feodosija (1928.g.)

Valaine Monika (1921.g.)
Nīcgales pagastā

Skudra Anna (1929.g.)
Skrudalienas pagastā
Gubanova Anna (1932.g.)

Sventes pagastā
Švedova Taisa (1944.g.)
Lindenova Zoja (1964.g.)
Širina Regīna (1934.g.)

Vaboles pagastā 
Malnacis Roberts (1940.g.)

Paķere Leokādija (1935.g.)
Deiduls Genrihs (1928.g.)

Vecsalienas pagastā
Černišova Matrjona (1925.g.)

Višķu pagastā
Mozulis Pāvels (1956.g.)

Abramovs Ivans (1941.g.)
Ozajevs Ivans (1942.g.)

Leonovičs Kajetons (1935.g.)
Daukšts Leons  (1928.g.)

Par aizgavēni Latgalē sauc Meteni 
jeb Vatslāvi, citviet arī par Miesmeti, 
Buduļu vakaru un Pīrāgu dienu. Tai 
dienā latgalieši vizinās ar ragaviņām, 
tiek dedzināts Saulgriežu ugunskurs. 
Senākajos laikos aizgavēnī notikusi 
arī zīlēšana. Aizgavēni mūsu senči 
svinēja vidū starp Ziemassvētkiem 
un Lieldienām. Tādā kārtā Metenis 
iezīmēja ne tikai pusceļu saulei, bet 
arī vienu darbu pabeigšanu un citu 
uzsākšanu.

Vaboles pagasta pārvaldes vadītā-
ja Aina Pabērza: „Aizgavēnis ir sena 
latgaliešu tradīcija, kas citviet Lat-
vijā tiek atzīmēta kā Meteņi. Bet, 
tā kā mums latgaliešu tradīcijas ir 
savijušās ar katoļu tradīcijām, tad pie 
mums svin aizgavēni. Tie ir pēdējie 
svētki pirms lielā gavēņa, kad visi 
izpriecājas un kārtīgi paēd cūkas gaļu, 
miežu plāceņus un tiek veiktas dažā-
das tradicionālās izdarības. Tiek ēsta 
arī tā saucamā „mīta gaļa” – uz koka 
iesma cepta gaļa. Tas iesms ir obligāti 
jāņem mājās, un, pavasarī, stādot kā-
postus, ir jāsprauž vagas galā, lai kā-
postiem nemestos nekādi mošķi klāt. 
Un kāposti mums ir vajadzīgi tādēļ, 
ka tajos atrod bērniņus, un bērniņi 
mums Latvijā, Latgalē un Vabolē ir 
ļoti vajadzīgi.”

Dienas pirmajā pusē Vaboles parka 
laukumā par punktiem un pēcāk arī 
balvām tautiski sportiskās aktivitā-
tēs cīnījās folkloras kolektīvas un citi 
aizgavēņa jautro izdarību dalībnieki. 
Pateicoties īsti ziemīgajam laikam 
un sniegam, notika arī tradicionālais 
Aizgavēņa rituāls – vizināšanās no 
kalna ar ragaviņām. Pirmie braucēji, 
protams, bija bērni, bet itin drīz lielā 
aizrautībā no kalna traucās arī visi 
pārējie. Parka dīķī uz ledus tika ierī-
kota arī grieztuve, pie kuras piesietas 
ragavas, kurās vizinājās kā mazi, tā 
lieli. Neizpalika arī tradicionālais aiz-
gavēņa cienasts - miežu plāceņi, „mīta 
gaļa” un aromātiskā zāļu tēja.

Savukārt kultūras namā pasākuma 
apmeklētāji varēja skatīt folkloras 
kopu dalībnieku veidoto izstādi „Dvie-
ļi” un baudīt folkloras kopu un etno-
grāfi sko ansambļu koncertu. 

Koncertā piedalījās Daugavpils no-
vada Kultūras centra folkloras kopa 
„Dyrbyni” (vadītāja Anna Briška), Va-
boles pagasta etnogrāfi skais ansamb-
lis „Vabaļis” (vadītājs Artūrs Uškāns), 
Preiļu novada Saunas pagasta etno-
grāfi skais ansamblis „Naktineica” (va-
dītāja Anita Fedotova), Nīcgales tau-
tas nama folkloras kopa «Neicgaļīši» 
(vadītāja Iveta Bozoviča), Naujenes 

Vaboles pagastā izskanējis tradicionālais pasākums 
„Aizgavienī cīmūs braucu”

kultūras centra folkloras kopa 
«Rūžeņa» (vadītāja Inga Zeile) 
un Latviešu kultūras centra 
folkloras kopa „Svātra” (vadī-
tāja Sarmīte Teivāne). 

Folkloras kopu un etnogrā-
fi sko ansambļu uzdevums 
neapšaubāmi ir apgūt un po-
pularizēt savam novadam 
raksturīgo folkloru un ieražas, 
meklēt un atdzīvināt senas un 
jaunākas apkārtnē dziedātas, 
spēlētas, runātas dziesmas un 
tekstus, kā arī priecēt sevi, ci-
tus un stiprināt apziņā savu 
piederību Latgalei. Ja tradi-
cionālās tautas muzicēšanas 
prieks tiek radīts ikgadējā 
Vaboles tautas muzikantu sa-
ietā, tad droši var teikt, ka aiz-
gavēņa pasākumā klātesošie, 
dziedot līdzi folkloras kopām, 
varēja smelties enerģiju un ga-
rīgo spēku visam nākamajam 
gadam. 

6.martā Vaboles pagasts ai-
cina uz etnogrāfi skā ansambļa 
„Vabaļis” otrā diska prezentā-
cijas pasākumu. Diskā ar no-
saukumu „Lobais reits” ir ie-
kļauti Dienvidlatgales garīgie 
dziedājumi. 

Daugavpils novadā izskanējis pasā-
kums, kas kopā pulcēja aktīvākos asins 
donorus no Daugavpils un Ilūkstes no-
vadiem. 

Latvijas Sarkanais Krusts, Daugav-
pils novada dome un Ilūkstes novada 
dome pateicās asins ziedotājiem, kas 
asinis kāda cita cilvēka dzīvības glāb-
šanai ir ziedojuši neskaitāmas reizes 
un arī tiem, kas gadu garumā ir atbals-
tījuši donoru kustību. 

Vārds uzrunai tika dots Daugavpils 
novada domes priekšsēdētājai Janīnai 
Jalinskai, Ilūkstes novada pašvaldības 
sociālo, izglītības un kultūras komite-
jas priekšsēdētājai Inesei Vuškānei, 
Daugavpils reģionālās slimnīcas asins 
sagatavošanas nodaļas vadītājai Ilonai 
Skrindai un Latvijas Sarkanā Krusta 
ģenerālsekretāram Uldim Līkopam. 

Janīna Jalinska: „Jūs esat ļoti vals-
tiski cilvēki. Es šodien gribu salīdzināt 
donoru kustību ar ļoti valstiskām lie-
tām, pat ar valsts drošību, un nav jā-
baidās šo skaļo un skaisto vārdu, jo jūs 
esat tie, kas glābj cilvēku dzīvību tad, 
kad tas ir nepieciešams. Varbūt ikdie-
nā mēs par to nedomājam, bet domā-
jam tikai tad, kad atrodamies stacio-
nāros, kad notiek traģēdijas uz ceļiem, 
un tad jūsu asinis ir ļoti nepieciešamas. 
Un tas laikam ir pats, pats svarīgākais, 
jo katra cilvēka dzīvība šodien ir zelta 
vai pat briljanta vērta.” 

Asins ziedošana un asins donoru 
kustība Latvijā ir ļoti svarīga un būs 
dzīva tikmēr, kamēr būs dzīvība, kas 
jāglābj. 

Uldis Līkops (LSK ģenerālsekre-
tārs): „Donoru kustība un rezultātā 
iegūtās asinis ir vitāli nepieciešamas 
tiem, kas ir nokļuvuši nelaimē. Asins 

ziedošana Latvijā vienmēr ir bijusi un, 
cerams, arī būs aizvien populāra. Tie-
sa gan, iedzīvotāju skaits sarūk, bet 
zinātne ir gājusi uz priekšu, un gadī-
jumos, kad agrāk tika lietotas ziedotās 
asinis, tad šodien jau lieto aizvietotāj 
preparātus. Masu medijos bieži izskan 
informācija, ka trūkst kādas konkrētas 
asins grupas asinis, un tas ir tieši pro-
porcionāli saistīts ar veikto operāciju, 
nelaimes gadījumu un traumu skaitu, 
kas ne vienmēr ir prognozējami. Bet, 
protams, ir vidējie rādītāji. Latgale ir 
vienmēr izcēlusies ar līdzcietību, ar cil-
vēku aktīvu iesaistīšanos visos proce-
sos, tai skaitā arī asins ziedošanā.”

Pateicības par daudzkārtēju asins 
ziedošanu un donoru kustības popu-
larizēšanu novadniekiem pasniedza 
Janīna Jalinska un Latvijas Sarkanā 
Krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops. 

Starp aktīvajiem donoriem ir arī pa-
gasta pārvalžu vadītāji, sociālie dar-
binieki, veselas ģimeņu dinastijas un, 
protams, arī medicīnas darbinieki. 

Donori neskaita to, cik reizes ir ziedo-
juši asinis, viņi nāk ziedot ar vistīrāko 
sirdsapziņu un vislabāko nodomu va-
dīts – izglābt dzīvību.  

Olga Ignatjeva ir asins dono-
re no Kalupes pagasta, kas asinis 
ziedo kopš 1986.gada un atzīst, ka 
būt par donoru ir brīnišķīgi. Kas 
var būt vēl labāks, kā dot tam, ku-
ram tas ir visvairāk nepieciešams. 
Inta Valdone no Dubnas pagasta stās-
ta, ka kādreiz asins donoru bija daudz 
vairāk, aktīvi ziedojusi arī jaunatne. 
Neskatoties uz sarukušo iedzīvotāju 
skaitu pagastā, donori paliek arvien 
uzticīgi tam, ko dara, kā un kāpēc pa-
līdz citiem cilvēkiem, kas to gaida arī 

brīžos, kad nejautā.    
Daugavpils novada domes Atzinības 

raksts par mūža ieguldījumu Latvi-
jas Sarkanā Krusta darbā Daugavpils 
novadā tika pasniegts ilggadējai Lat-
vijas Sarkanā Krusta Daugavpils un 
Ilūkstes novadu komitejas izpilddirek-
torei Skaidrītei Davnei. 

Skaistus vārdus par Skaidrītes Dav-
nes darbu un devumu Daugavpils no-
vadam teica Janīna Jalinska: „Sarka-
najā Krustā, Tu, Skaidrīt, esi ieaugusi 
ar visu sevi, kas Tevī ir – ar sirdi, ar 
dvēseli, ar prātu. Sarkanais Krusts 
bija un ir visa Tava dzīve. Donoru 
kustība, pirmās palīdzības apmācības, 
humanitārā palīdzība – ar visiem šiem 
dzīvīgi svarīgajiem jautājumiem varēja 
griezties pie Tevis. Tas viss bija Tavās 
rokās. Un arī mūs Tu sauci, mudināji, 

aicināji, kopā ar mums dzīvoji. Par to 
Tev milzīgs paldies.”

Donors un slimnieks ikreiz paliek 
viens otram nezināmi un neatklāti, bet 
starp tiem ir izveidojusies neredzama, 
tikai jūtama saikne -  ir dots un ņemts. 
Jūtu, emociju un dzīvības apmaiņa, 
kas vieno šos cilvēkus. Un veselajiem, 
tas ir tik vienkārši – paveikt brīnumu, 
kas kādam nozīmē dāvāt iespēju dzī-
vot. 

Apmeklētājus priecēja Kalupes pa-
gasta Eiropas deju kopa (vadītājs 
Dmitrijs Morderers) un Kalkūnes pa-
gasta sieviešu vokālais ansamblis (va-
dītāja Brigita Madelāne). Kolektīvu 
sastāvā ir arī aktīvie asins donori. 

Asins donoru svētkos pateicās aktīvākajiem donoru kustības atbalstītājiem
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A P S V E I C A M

I Z S O L E S

S L U D I N Ā J U M S

S A B I E D R I S K Ā  A P S P R I E Š A N A

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

 Sveicam  jaunlaulātos!
• Oksanu Skibu un Maratu Bernatoviču
• Viktoriju Lismanoviču un Maksimu Stepančenko
• Veroniku Jasinsku un Dmitriju Marenko
• Vitu Verbicku un Kasparu Putniņu
• Aļonu Bogdanoviču un Nikolaju Zenkovu
• Natašu Narovsku un Valēriju Dzedzeli
• Karīnu Tīreli un Vitāliju Mundumu

 Novadā dzimuši
Līksnas pagastā

Grigorijs Bogdanovs (12.janvārī)
Maļinovas pagastā

Aleksandra Suprinaite (4.februārī)
Medumu pagastā

Iļja Desjatkovs (20.janvārī)
Naujenes pagastā

Arina Vekšina (20.janvārī)
Artjoms Bondars (30.janvārī)

Vecsalienas pagastā 
Stepans Tajevskis (7.februārī)

Višķu pagastā 
Deniss Kozjars (14.janvārī)

Kristaps Līvmanis (7.februārī)
Jegors Fjodorovs (10.februārī)

Lielais plosts 2015
Ūdenstūrisma un aktīvās atpūtas cienītāji tiek aicināti 2015. gada 23. maijā piedalīties ūdenstūrisma 

saietā Lielais plosts 2015.
Saiets „Lielais plosts” dabas parkā „Daugavas loki” notiks jau trešo reizi. Daugavas viļņi un Daugavpils 

novada saules rotaļas ūdenstūrisma saietā vieno kopā Latvijas lielākos ar ūdenstūrismu un aktīvo atpūtu 
saistītus inventāra nomas operatorus, biedrības, sporta un tūrisma klubus, darba un draugu kolektīvus, 
ģimenes un individuālos braucējus. 

Ar inovatīvo pasākuma ideju, vienreizējiem dabas skatiem civilizācijas nesabojātā Latgales stūrītī, 
viesmīlību un iedzīvotāju piesaisti no citiem novadiem un valstīm, pasākuma organizators sporta klubs 
„Beibuks” aicina veidot pasākumu par tradīciju pulcēties Latgalē atpūtai dabā.

Ja tev patīk klusi ūdens šļaksti, liega vēja plūsma, ugunskura sprakšķi, jautri burbuļojošs 
zivju zupas katliņš, piebērtas ar zvaigznēm naksnīgās debesis, draugu balsis kopdziesmā un 
viss, kas saistās ar atpūtu uz ūdeņiem, tu esi mūsējais. 

Uz satikšanos Daugavas viļņos ...                                                               www lielaisplosts.lv

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 
2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku cir-
šanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils 
novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteiku-
mu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugav-
pils novada administratīvajā teritorijā”, Maļinovas 
pagasta pārvalde izsludina publisko apsprie-
šanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu 
koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku 
un apbedījuma vietu drošību, to nozāģēšanu.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var 
Maļinovas pagasta pārvaldē (Rēzeknes iela 29A, 
Maļinovas c, Maļinovas pag.) no 2015.gada 2.mar-
ta līdz 2015.gada 27.martam.

Publiskās apspriešanas laiki kapsētās 2015.gada 
30.martā : 
plkst. 10.00 Lielo Kokinu kapsēta (katoļu) 
plkst. 10.15 Lielo Kokinu kapsēta (pareizticīgo)
plkst. 10.30 Silkinu kapsēta 
plkst. 11.00 Maļinovas kapsēta 
plkst. 11.30 Bukštu kapsēta (katoļu)
plkst. 11.45 Bukštu kapsēta (pareizticīgo)
plkst. 12.00 Jaunās Zeļonovkas kapsēta
plkst. 12.30 Vecās Zeļonovkas kapsēta

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko 
apspriešanu par atļauju izcirst divas kļavas 
Višķu pagasta teritorijā Stacija Višķi ciemā uz ze-
mes gabala ar kadastra Nr. 4498-004-0453

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus 
var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, 
Višķu pag.) no 2015.gada 27.februāra līdz 2015.
gada 20.martam

2015.gada 24.martā plkst.9.00 notiks publiskā 
apspriešana nosauktajā objektā.

Apkaimes darbnīcas Daugavpils novadā

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir atbalstījis 
biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partne-
rība “Kaimiņi”” ieceri organizēt iedzīvotāju forumu 
Daugavpils novadā. Iedzīvotāju forums būs pirmais 
solis ceļā uz kopienu fonda dibināšanu un kopienu 
fi lantropijas idejas popularizēšanu. Šīs ieceres ie-
tvaros Daugavpils un Ilūkstes novados tiek organi-
zētas apkaimes darbnīcas, kurās tiek noskaidrotas 
vietējo iedzīvotāju vajadzības, vēlmes un iespējas, 
lai uzlabotu dzīvi savā pagastā.

Ilūkstes novadā notikušas 6 apkaimes darbnīcas, 
savukārt Daugavpils novadā tās plānotas saskaņā 
ar šādu grafi ku:  
2.marts plkst. 17.30 – Medumu jauniešu centrs
3.marts plkst. 11.30 – Maļinovas pagasta 

pārvalde
4.marts plkst. 11.30 – Dudnas pagasta pārvalde
5.marts plkst. 11.30 – Sventes kultūras nams
10.marts plkst. 12.00 – Līksnas pagasta 

pārvalde
11.marts plkst. 11.30 – Nīcgales tautas nams
11.marts plkst. 15.00 – Kalupes pagasta 

pārvalde

12.marts plkst. 11.30 – Vaboles pagasta 
pārvalde

17.marts plkst. 12.00 – Skrudalienas pagasta 
pārvalde (Silenes ciems)

18.marts plkst. 15.00 – Laucesas sabiedriskais 
centrs

23.marts plkst. 15.30 – Višķu pagasta pārvalde
24.marts plkst. 16.00 – Naujenes jauniešu ini-

ciatīvu un sporta centrs
25.marts plkst. 11.30 – Biķernieku pagasta 

pārvalde
25.marts plkst. 14.00 – Ambeļu kultūras nams
31.marts plkst. 16.30 – Kalkūnes pagasta 

pārvalde
2.aprīlis plkst. 11.30 – Demenes pagasta 

pārvalde
Apkaimes darbnīcās tiek aicināts piedalīties 

ikviens, kuram nav vienaldzīga sava pagasta 
dzīve. 

Novadniek, Tev taču ir, ko teikt!
Inga Krekele

Biedrība ”Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība „Kaimiņi””

Inga.krekele@gmail.com

2015.gada 31. martā plkst. 9.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp 
pirmpirkuma tiesīgām personām tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) „Kirsani 1” ar kadastra 
apzīmējumu 4460 004 1119  1.73 ha platībā, kas 
atrodas Daugavpils novada Kalkūnes pagasta te-
ritorijā  - 1.4 km attālumā no Daugavpils pilsētas  
robežas grantēta ceļa tuvumā, robežojas ar lauku 
citiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes ga-
baliem.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 2 200.00
2015.gada 31. martā plkst. 9.30 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp 
pirmpirkuma tiesīgām personām tiek pārdota ze-
mes vienība  (starpgabals) „Skaras” ar kadastra 
apzīmējumu 4464 005 0607    0.4649 ha platībā, 
kas atrodas Daugavpils novada Laucesas pagasta 
teritorijā, 0.3 km attālumā no Mirnija ciemata ap-
būves teritorijām  ~ 5 km attālumā no Daugavpils 
pilsētas, atrodas lauku sastāvā. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 590.00 
2015.gada 31. martā plkst. 10.00 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp 
pirmpirkuma tiesīgām personām tiek pārdota ze-
mes vienība  (starpgabals) „Kaušeļi 1” ar kadastra 
apzīmējumu 4488 002 0271  0.43 ha platībā, atro-
das Daugavpils novada Sventes pagasta teritorijā, 
apdzīvotā vietā Kalni ~ 5.2 km attālumā no Dau-
gavpils pilsētas  robežas un ~ 5.7 km attālumā no 
Sventes ciemata, atrodas divu grantētu ceļu malā. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 520.00 
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 
4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā, var iepa-
zīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izso-
lei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Daugavpils novada 
domē,  Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12., 19. kabine-
tā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), ie-

priekš samaksājot reģistrācijas maksu euro 14.00 
(četrpadsmit euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākum-
cenas.

Izsoles dalībnieki var reģistrēties līdz  2015. ga-
da  27. martam  plkst. 15.00 00 Daugavpils novada 
domē,  12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un no-
drošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas. 

2015.gada 14. aprīlī plkst. 9.00 Daugavpils no-
vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Lati” ar kadastra numuru 
4488 003 0237, kas sastāv no zemes vienības 2.08 
ha platībā un ēkas 250.2 m2 platībā. Objekts atro-
das Daugavpils novada Sventes pagasta teritorijā, 
apdzīvotā teritorijā Arone,  lauku viensētu apbū-
ves apvidū, lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
apkaimē, atrodas ~ 0.7 km attālumā no Daugavas 
upes, 3 km attālumā no Daugavpils pilsētas  ro-
bežas un ~ 4.4 km attālumā no Sventes ciemata. 
Atrodas grantēta ceļa malā un asfaltēta maģistrā-
lā Rēzekne-Subate tuvumā. Transporta kustība ie-
vērojama, pietura atrodas blakus zemes gabalam, 
transporta novietošana brīva. Piebraucamais ceļš 
ir labā stāvoklī. Pagasta infrastruktūra uzskatā-
ma par mēreni attīstītu.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 3400
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var ie-

pazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģis-
trēties līdz  2015. gada  10. aprīlim  plkst. 15.00 00 
Daugavpils novada domē,  12., 19. kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.o0), Rīgas ielā 
2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā 
no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:  654 76739, 
65476827, 26357842, 29412676


