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Bērnudārzs „Rūķītis” nosvinēja savu jubileju kā liela ģimene

Naujenes pirmsskolas izglītības ies-
tāde „Rūķītis” savas dzimšanas dienas 
skaita visaukstākajā gadalaikā – zie-
mā, un tomēr laikā, kad gaiss mums 
visiem vēsta par atdzimšanu un pava-
sari. Pasaules vēstures mērogā 25 gadi 
ir nenozīmīgs lielums, bet tikai retais 
strīdēsies, ka šāds laika periods ir no-
zīmīgs ikviena cilvēka mūžā. Šo gadu 
laikā iestādi ir absolvējuši vairāk kā 
630 audzēkņi, 3 absolventes ir atvedu-
šas šurp savas atvasītes, 2 absolventes 
ir kļuvušas par skolotājām un viena – 
par skolotājas palīdzi. 

Iestādes pirmsākumi ir tālajā 1962. 
gadā, kad savu darbību uzsāka Nauje-
nes bērnudārzs – silīte. Savukārt jau-
najā ēkā iestāde pārbrauca 1990. gada 
nogalē. Ar 1991.gadu iestāde tika no-

dota Vecpils pagasta padomes pakļau-
tībā, mainot nosaukumu uz Naujenes 
bērnudārzu. Turpmākajā laika perio-
dā nosaukumi un līdz ar to arī iestā-
des funkcijas mainījās. Ar 2005.gadu 
iestādes tēla atpazīstamībai Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestāde ieguva 
savu līdzšinējo nosaukumu - “Rūķītis”. 
Pirmā iestādes vadītāja ir bijusi Ak-
tavija Pīrāga, kopš 1996. gada – Rita 
Ļaha un nu jau pēdējos 14 iestādes pa-
stāvēšanas gadus - Anna Vaidere. 

Stāstot par bērnu dārza izveides vēs-
turi un problēmām, kas savulaik skā-
ra iestādi, vadītāja Anna Vaidere sper 
drošu soli uz priekšu, jo tagad „Rūķītis” 
ir tieši tāds, par kādu viņa sapņoja, sā-
kot te strādāt. 

Anna Vaidere: „Kad atnācu te strā-

dāt un ieraudzīju ēku tādu, kāda tā bija 
kopš 1991. gada, protams, saskārāmies 
ar vairākām problēmām. Nepārtrauk-
ti tecēja plakanais jumts, telpām bija 
nepieciešams remonts. Bet bija viena 
ļoti laba lieta – stabils, draudzīgs un 
ļoti radošs kolektīvs. Bērnu skaits ne-
bija tik liels kā šobrīd, tie bija tikai 125 
bērni, taču atceros, ka pirmajās dienās 
man uzreiz radās sapnis – ir vajadzīga 
daudz košāka ēka, ļoti gribējās slīpo 
jumtu. Ar veco jumtu pēc lietus visas 
telpas bija nedaudz slapjas. Un tad 
mēs kopā ar bērniem sākām sapņot, 
kā varētu izskatīties mūsu iestāde. 
Viņi stāstīja, ka gribētu lielos pastai-
gu laukumus un lielo sporta zāli. Kopā 
ar tā laika Naujenes pagasta padomes 
priekšsēdētāju Vasilisu Pudovkinu mēs 

sākām veidot projektu. Pēc 12 gadiem 
sapnis piepildījās un iestāde piedzīvoja 
renovāciju. Visjaukākais šajā iestādē ir 
tas, ka tā vienmēr ir pilna ar bērniem. 
Šobrīd tajā atrodas 161 bērns,  un kopā 
ar viņiem dzīvo 39 darbinieki. Tieši 
dzīvo, jo lielāko daļu savas dzīves mēs 
pavadām darbā. Strādājam no 7 rītā 
līdz vakaram un daži – visu diennakti, 
jo 14 bērni iet diennakts grupiņā.”

Izrādot iestādes telpas, direktore 
ar lepnumu stāsta par sešgadnieku 
grupiņas bērniem, kas aktīvi piedalās 
ERASMUS + projektā „Emocionālā in-
teliģence”.

Turpinājums 10.lpp.   ►►►

Izdevumam “Daugavpils Novada Vēstis” martā aprit 5 ga-
di! Pirmais izdevuma numurs iznāca 2011.gada 3.martā – 
sākotnēji tās bija 4 melnbaltas lapaspuses. Izdevums ir kļu-
vis krāsaināks, saturīgāks un, cerams, interesantāks! To ir 
iespējams lasīt arī elektroniskā formātā pašvaldības mājas 
lapā un sekot līdzi jaunumiem sociālajos tīklos. 

Lielu paldies mēs sakām visiem sabiedrotajiem un atbals-
tītājiem, kas palīdz tapt izdevumam un rūpējas, lai tas katru 
mēnesi tiktu nogādāts visās novada mājsaimniecībās! 

Paldies mūsu lasītājiem par uzticību!

Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa 
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9640 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

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 informatīvā izdevuma tapšanā!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

Iedzīvotāju pieņemšana martā nenotiks.  
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
14.03. Daugavpils novada dome  14.00-16.00
Daina Amosova 
10.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
24.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis
07.03. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

21.03. Malnavas koledžas Izglītības 
programmu īstenošanas vieta Višķi  15.00-17.00

Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
11.03. Vecsalienas pagasta pārvalde    09.00-10.00
16.03. Tabores pagasta pārvalde 15.00-16.00
30.03. Salienas pagasta pārvalde 10.30-11.30
30.03. Skrudalienas pagasta pārvalde    13.00-14.00
Roberts Jonāns
08.03. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
07.03. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
21.03. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

02.03. Daugavas iela 34, Kraujas c. Jaunatnes 
iniciatīvas un sporta centrs 15.00-18.00

09.03. Daugavas iela 34, Kraujas c. Jaunatnes 
iniciatīvas un sporta centrs 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

04.03. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 09.00-12.00

18.03. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 09.00-12.00

Juris Livčāns
11.03. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
23.03. Naujenes kultūras centrs, Lociku c. 18.00-20.00
30.03. Salienas pagasta pārvalde 10.30-11.30
Anita Miltiņa
07.03. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
21.03. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
08.03. Medumu pagasta pārvalde 14.00-15.00
16.03. Tabores pagasta pārvalde 15.00-16.00
23.03. Maļinovas pagasta pārvalde 16.00-17.00
30.03. Salienas pagasta pārvalde 10.30-11.30
Aivars Rasčevskis
09.03. Dubnas pagasta pārvalde 12.00-14.00

09.03. Špoģu mūzikas un mākslas skola, 
Špoģu c. 14.00-16.00

22.03. Nīcgales tautas nams 10.00-12.00
22.03. Vaboles pagasta pārvalde 13.00-15.00
22.03. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-17.00
29.03. Kafejnīca “Virāža”, Līksnas pag. 11.00-13.00
Aleksandrs Sibircevs
11.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
22.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
29.03. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2016.gada 28.janvāra sēdē pieņemti 77 lēmu-
mi:

•	 Atskaite par Daugavpils novada pašvaldības 
izpildinstitūcijas paveikto 2015.gadā.

•	 Apstiprināja aktualizēto novada attīstības 
programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu 
2016.-2018.gadam.

•	 Izdeva saistošos noteikumus „Daugavpils no-
vada pašvaldības budžets 2016.gadam”.

•	 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījums Dau-
gavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā””, kuri pēc atzinuma saņemšanas no VARAM 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas no-
vada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
Novada Vēstis”.

•	 Izdeva noteikumus “Par reprezentācijas izde-
vumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” un “Dau-
gavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu direkto-
ru un pedagogu materiālās stimulēšanas kārtība”.

•	 Grozīja novada domes 11.12.2014. lēmumu 
Nr. 1409 „Par komisijas izveidošanu ar lauksaimnie-
cības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai”, 
izsakot jaunā redakcijā komisijas sastāvu.

•	 Grozīja novada domes 29.01.2015. nolikumu 
Nr.1 “Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tie-
siskuma uzraudzības komisijas nolikums”.

•	 Apstiprināja maksu par pašvaldības izglītī-
bas iestādēs sniegtajiem pakalpojumiem.

•	 Akceptēja SIA “Daugavpils lidosta” paredzēto 
darbību lidostas “Daugavpils” attīstībā Naujenes pa-
gasta Lociku ciemā. 

•	 Noņēma no kontroles novada domes 602 izpil-
dītos lēmumus.

•	 Apstiprināja pašvaldības autoceļu fonda lī-
dzekļu sadali starp iestādēm 2016.gadam.  

•	 Atļāva Naujenes pagasta pārvaldei veikt ie-
pirkuma procedūru jaunas vieglās automašīnas ie-
gādei, kas nepieciešama pagasta pārvaldes funkciju 
veikšanai.

•	 Atļāva pašvaldības aģentūrai „Višķi” veikt 
iepirkuma procedūru jauna kravas furgona iegādei, 
kas nepieciešams komunālās saimniecības attīstībai 
un uzturēšanai.

•	 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-
grāmatā uz 34 dzīvokļa īpašumiem Naujenes pagastā.

•	 Nolēma atsavināt 3 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Demenes un Dubnas pagastā.  

•	 Nolēma pārdot 10 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Laucesas, 
Naujenes, Sventes un Maļinovas pagastā.  

•	 Nolēma pārdot izsolē 2 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Dubnas un Vaboles pagastā un apstip-
rināja izsoles noteikumus.
2016.gada 11.februāra sēdē pieņemti 52 lēmu-
mi:

•	 Precizēja novada domes 29.12.2015. saisto-
šos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.4 “Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”” un 
26.11.2015. saistošos noteikumu Nr. 7 „Nolikums li-
cencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā 
un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta te-
ritorijā””.

•	 Apstiprināja ar 01.01.2016. novada pašval-
dības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu 
(audzēkni) gadā pamata, vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs.

•	 Apstiprināja 2016.gada izdevumus pakal-
pojuma aprēķinam Višķu sociālās aprūpes centram  
429068 euro,  Naujenes bērnu namam  400470 euro, 
Naujenes bērnu nama struktūrvienībai „Mātes un 
bērnu atbalsta centrs „Avotiņi”” 9353 euro un kopējās  
izmaksas uz 1 cilvēku Višķu sociālās aprūpes centram 
483,18 euro/mēnesī, Naujenes bērnu namam - 28,13 
euro/dienā, Naujenes bērnu nama struktūrvienībai 
„Mātes un bērnu atbalsta centrs „Avotiņi”” - 259,81 
euro/mēnesī.

•	 Grozīja novada domes 27.05.2010. lēmuma 
Nr.656 „Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā”  
pielikumu un noteica ar 01.03.2016. maksu par pirts 
pakalpojumu izmantošanu (1 stunda): Daugavpils no-
vada iedzīvotājiem, kuriem ir noteikts trūcīgas ģime-
nes (personas) statuss, I un II grupas invalīdiem un 
pensionāriem, kas vecāki par 65 gadiem - 1,24 euro, 
pieaugušajiem un bērniem no 7 gadu vecuma - 2,48 
euro un bērniem līdz 7 gadu vecumam - bez maksas.

•	 Grozīja novada domes 28.12.2013. lēmumu 
Nr.1360 “Par Skrudalienas pagasta pirts maksas 

pakalpojumiem” un noteica no 01.03.2016. maksu 
par Skrudalienas pagasta Silenes ciema pirts pakal-
pojumu sniegšanu Daugavpils novada iedzīvotājiem 
(vienai personai par vienu stundu bez PVN): pieau-
gušajiem un bērniem no 7 gadu vecuma - 2,73 euro,  
iedzīvotājiem, kuriem ir noteikts trūcīgas ģimenes 
(personas) statuss, I un II grupas invalīdiem un pen-
sionāriem, kas vecāki par 65 gadiem - 1,36 euro un 
bērniem līdz 7 gadu vecumam - bez maksas.

•	 Noteica no 01.03.2016. novada pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo telpu īres maksu Kalkūnes pa-
gastā: dzīvojamā mājā Komunālā iela 108, Kalkūni, 
dzīvoklim Nr.7, 0,33 EUR/m² mēnesī un dzīvojamā 
mājā Muitas iela 13, Muitas, dzīvokļiem Nr.1 un 
Nr.14, 0,25 EUR/m² mēnesī.

•	 Grozīja novada domes 29.12.2015. lēmumu 
Nr.1192 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par 
augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas da-
tubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu” 
un noteica, ka SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS” iekasē maksu par augstas detalizācijas to-
pogrāfi skās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datu 
bāzē, sagatavošanu un izsniegšanu saskaņā ar nova-
da domes 26.04.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 
4 “Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas 
datubāzes izveides, uzturēšanas un informācijas ap-
rites saistošie noteikumi”, kā arī izteica Deleģējuma 
līguma projektu “Par Daugavpils novada pašvaldības 
augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas datu-
bāzes izveidošanu un uzturēšanu” jaunā redakcijā.

•	 Apstiprināja izsoles protokolu uz nekustamo 
īpašumu “Gulbi 2”, Skrudalienas pagastā.

•	 Atzina izsoli uz dzīvokļa īpašumu Nr.93, 
Meža iela 4, Krauja, Naujenes pagastā par nenotiku-
šu.

•	 Nolēma atsavināt 4 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalkūnes un Višķu pagastā.  

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

•	 Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Višķu un Naujenes pagastā un apstip-
rināja izsoles noteikumus.
2016.gada 25.februāra sēdē pieņemti 46 lēmu-
mi:

•	 Izdeva saistošos noteikumus “Par augstas de-
talizācijas topogrāfi skās informācijas aprites kārtību 
Daugavpils novadā” un “Grozījums Daugavpils no-
vada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteiku-
mos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā””, kuri 
pēc atzinuma saņemšanas no VARAM stāsies spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas novada pašvaldī-
bas bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

•	 Grozīja novada domes 06.07.2009. nolikumu 
Nr.1 “Daugavpils novada domes nolikums”.

•	 Grozīja novada domes 26.11.2015. reglamen-
tu Nr.1 „Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu 
vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas regla-
ments”.

•	 Grozīja novada domes 28.01.2016. lēmuma 
Nr.101 “Par Daugavpils novada attīstības program-
mas investīciju plāna aktualizāciju” pielikumu.

•	 Reorganizēja ar 01.09.2016. Nīcgales pamat-
skolu par Daugavpils novada pašvaldības Nīcgales 
sākumskolu (1.-6.klase).

•	 Nolēma likvidēt ar 31.08.2016. Skrudalienas 
pamatskolu, to pievienojot Silenes pamatskolai.

•	 Nolēma likvidēt ar 31.08.2016. Birznieku 
pamatskolu un Tabores pamatskolu un uz Birznieku 
pamatskolas bāzes dibināt Daugavpils novada paš-
valdības vispārējās pamatizglītības iestādi – Laucesas 
pamatskolu ar juridisko adresi Miera iela 28, Mirnijs, 
Laucesas pagastā, mācību procesu uzsākot ar 01.09. 
2016. 

•	 Grozīja novada domes 27.08.2015. lēmumu 
Nr.714 “Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības 
iestāžu skolēnu ēdināšanu no pašvaldības budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem”, nosakot, ka no 01.03.2016. 
tiek nodrošināta novada pašvaldības vispārējās izglī-
tības iestāžu 5.-8.klašu skolēnu ēdināšana, paredzot 
vienam skolēnam 0,85 euro dienā, izdevumus sedzot 

novada pašvaldības budžeta.
•	 Grozīja novada domes 28.12.2013. lēmumu 

Nr.1359 „Par Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta 
centra pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” un notei-
ca no 01.03.2016. maksu par 1 stundu (ar PVN) par 

►►►
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
2015.gada 26.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti sais-

tošie noteikumi Nr.7 (protokols Nr.26., 4.&), precizēti ar Daugavpils 
novada domes 2016.gada 11.februāra lēmumu Nr. 103 (protokols Nr. 
3., 2.&) “Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas eze-
rā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 3.punktu, 43. panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabine-
ta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – mak-
šķerēšanas - kārtība” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Višķu ezers (306,1 ha), Luknas ezers (409,0 ha) un Dubnas upes posms no 

Luknas ezera iztekas līdz dzelzceļa tiltam atrodas Daugavpils novada Višķu pa-
gasta teritorijā.

2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I Pielikumu Višķu ezers, Luknas ezers 
un Dubnas upe (no iztekas no Sīvera ezera līdz ietekai Daugavā) ir publiskas 
ūdenstilpes.

3. Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās tiek ieviesta saskaņā ar licencēto makšķerēšanu, 
vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Višķu 
pagasta pārvaldes vadītāja 2015.gada 16.oktobrī apstiprinātajiem noteikumiem 
„Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” un “Luknas ezera ziv-
saimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”.

4. Licencēto makšķerēšanu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta administratīvajā teritorijā organizē Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 
17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481,  tālrunis 65425347, mo-
bilais  tālrunis 26860311, e-pasta adrese: parvalde@viski.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5.  Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Višķu un Luknas ezera platībā, 

un Dubnas upes posmā Višķu pagasta teritorijas robežās (1.pielikums un 2. pie-
likums).

6.  Licencētajā makšķerēšanā jāievēro spēkā esošie makšķerēšanu regulējošie 
normatīvie akti un šī nolikuma prasības.

7. Licencētās makšķerēšanas gads tiek sadalīts divās sezonās: atklātā ūdens 
sezonā no 1.maija līdz 31.oktobrim, kad ezeros un upē nav ledus, un ledus sezonā 
no 1.novembra līdz 30.aprīlim, kad ezeros un upē ir ledus.

III. Papildus vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro 
makšķerniekiem

8.  Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla saskaņā ar Zvejniecība likumu. 
Tauvas joslas platums Višķu ezeram, Luknas ezeram un Dubnas upei – 10m.

9.   Tauvas joslā aizliegts: 
9.1. iebraukt ar automašīnām;
9.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur tas atļauts ar līdzi 

atvesto kurināmo;
9.3.  lauzt kokus, krūmus un bojāt zaļo zonu;
9.4.  piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un 

citus atkritumus;
9.5.  celt apmetnes un ar savu darbību bojāt ainavu.
10. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes notei-

kumiem īpašās stāvvietās vai uz valsts nozīmes ceļiem.
11. Šī nolikuma 37.punktā minētās personas var pieprasīt jebkuram makšķer-

niekam savākt atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīga-
jām mantām.

12. Makšķerniekiem jāievēro Daugavpils novada domes 2012.gada 28.jūnija 
saistošo noteikumu Nr.9 „Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās 
ūdenstilpēs – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pa-
gasta teritorijā” prasības, kas nosaka, ka šajās ūdenstilpēs aizliegts lietot ūdens 
motociklus un atpūtas kuģus, kuru motoru jauda pārsniedz 3,7 kW.

IV. Makšķerēšanas tiesības
13.  Personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, papildus li-

cencei nepieciešama arī makšķerēšanas karte.

V. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšana 
licencēm

Nr.
p.k. Licences veids Licenču derīguma termiņi Cena 

(euro)
Skaits
gadā

1. Gada licence No 01.01.- 31.12. makšķerēša-
nai no krasta, laivas, ledus

11,50 300

2. Mēneša licence
Licencē norādītajā mēnesī mak-
šķerēšanai no krasta, laivas, le-
dus

4,50 150

3. Bezmaksas gada 
licence*

Makšķerēšanai no krasta, lai-
vas, ledus - 150

4. Atklātā ūdens 
sezonas licence

Laikā, kad uz ūdeņiem nav 
ledus: no krasta, laivas 7,00 300

5. Ledus sezonas 
licence Laikā, kad uz ūdeņiem ir ledus 7,00 100

6. Vienas dienas 
licence

Licencē norādītajā dienā no 
krasta, laivas, ledus 1,50 800

*  - nevar saņemt kā elektronisko licenci
VI. Bezmaksas gada licenci var saņemt

14.  Bezmaksas gada licences ir tiesīgi saņemt invalīdi un politiski represētās 
personas, kā arī bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas, kuras 
vecākas par 65 gadiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgo 
juridisko statusu apliecinošu dokumentu.

15.  Pēc bezmaksas gada licenču skaita limita sasniegšanas, papildus bezmak-
sas licences netiek izsniegtas un 14. punktā minētajām personām ir jāiegādājas 
kāda no pilnas maksas licencēm.

VII. Licences saturs un noformējums
16.  Licencē (licenču paraugi 3. A – 3. F pielikumā) tiek uzrādīts: 
16.1.  licences nosaukums (veids);
16.2.  licences derīguma termiņš;
16.3.  makšķerēšanas vieta;
16.4.  licences kārtas numurs;
16.5.  licences cena;
16.6.  makšķernieka vārds, uzvārds;
16.7.  pašvaldības pilnvarotās personas paraksts un zīmogs (izņemot, elek-

troniskās licences).
17.  Licences pasaknī makšķernieks parakstās par to, ka ir iepazinies ar 

licencētās makšķerēšanas nolikumu. Iegādājoties licences elektroniski mak-
šķernieks, autorizējoties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu, pie-
krīt licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
18.  Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta Makšķernieku lomu 

uzskaites lapā pēc norādītās formas (4. pielikums) vai elektroniskā veidā mā-
jaslapā www.epakalpojumi.lv sadaļā MAKŠĶERĒŠANA.

19. Pēc licencētās makšķerēšanas dienas, sezonas vai gada beigām, makšķer-
niekam papīra formā esošās Makšķernieku lomu uzskaites lapas jānodod vai 
jānosūta pa pastu pēc licencē norādītās adreses. (Višķu pagasta pārvalde, Sko-
las iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481).

20.  Licencētās makšķerēšanas organizētājs izveido sarakstu datorizētā for-
mā ar makšķernieku vārdu, uzvārdu, adresi, licences veidu, licences cenu un 
atzīmi par Makšķernieku lomu uzskaites lapu nodošanu. Makšķernieku lomu 
uzskaites lapu neiesniegšana var būt par iemeslu licences iegādes atteikumam 
nākošajā gadā.

IX. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
21.  Licenču izplatīšanu veic:
21.1. Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugav-

pils novads, tālrunis 65425347, mobilais tālrunis 26860311, pirmdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 17.30, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 16.30, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30.

21.2.  Višķu pagasta pārvaldes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievēroša-
nas kontrolieri sestdienās un svētdienās, sazinoties pa mobilo tālruni 26860311.

21.3. elektroniskās licences, izņemot bezmaksas gada licences, var iegādāties 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZZ DATS” interneta pakalpojumu mājas-
lapā www.epakalpojumi.lv sadaļā MAKŠĶERĒŠANA, jebkurā diennakts laikā. 

pirts pakalpojumu izmantošanu: Daugavpils novada 
iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statuss, I un II grupas invalīdiem un pensionā-
riem, kas vecāki par 65 gadiem – 2,00 euro,  pārējiem 
pakalpojumu ņēmējiem – 4,00 euro, bērniem līdz 7 
gadu vecumam (ieskaitot) – bez maksas.

•	 Grozīja novada  domes 30.12.2014. lēmumu 
Nr.1489 ”Par maksas pakalpojumiem  Naujenes pa-
gastā” un noteica maksu no 01.03.2016. par energore-
sursu izmantošanu  Daugavpils novada iedzīvotājiem, 
apmeklējot pirti (vienam apmeklētājam par 1 stun-
du): pieaugušajiem  un bērniem no 7 gadu vecuma – 
3,00 euro, iedzīvotājiem, kuriem  ir noteikts trūcīgas 
ģimenes (personas) statuss, I un II grupas invalīdiem, 
pensionāriem, kuri vecāki par 65 gadiem – 1,50 euro 
un bērniem līdz 7 gadu vecumam - bez maksas, kā arī 
noteica, ka kserokopiju izgatavošana maznodrošinā-
tām un trūcīgām ģimenēm (personām) ir bez maksas.  

•	 Apstiprināja Kalupes pagasta pārvaldes 
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus.

•	 Atļāva atsavināt Līksnas pagasta pārvaldes 
īpašumā esošo transportlīdzekli - autobusu  MERCE-
DES BENZ 0303, nosakot atsavināšanas veidu – pār-
došana izsolē un izsoles  sākumcenu 2600 euro. 

•	 Nolēma piedalīties Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas izsludinātajā atklāto projektu pieteikumu 
konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodroši-
nāšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jau-
niešu piederības apziņu” ar projektu “Jauniešu centra 
labiekārtošana Naujenes pagastā” ar fi nansējumu no 
valsts budžeta 100 % - 3500 euro. 

•	 Atbalstīja biedrības “Medumu Cerība” projek-
ta „Medumu ezera peldvietas attīrīšana un paplašinā-
šana” iesniegšanu Latvijas Vides aizsardzības fonda 
aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēša-
na” ar projekta kopējām izmaksām 12251,71 euro.

•	 Nolēma atsavināt 7 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalkūnes, Medumu, Laucesas, Sventes un 
Višķu pagastā.  

•	 Nolēma pārdot 1 pašvaldības nekustamo īpa-

šumu Kalkūnes pagastā.  
•	 Nolēma pārdot izsolē 3 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Laucesas, Medumu, Sventes pagastā 
un apstiprināja izsoles noteikumus.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.

Daugavpils novada pašvaldības informatīvajā izde-
vumā 2016.gada janvārī Nr.1(61) 2. lpp. publicētās 
informācijas labojums.

•	 Noteica maksu (ar PVN) Višķu pagasta Sa-
biedriskajā pirtī par pirts pakalpojumu sniegšanu 
Daugavpils novada iedzīvotājiem (vienai personai 
par 1 stundu): pieaugušajiem un bērniem no 7 gadu 
vecuma - 3,00 euro, iedzīvotājiem, kuriem ir noteikts 
trūcīgas ģimenes (personas) statuss, I un II grupas in-
valīdiem un pensionāriem, kas vecāki par 65 gadiem 
- 1,50 euro  un bērniem līdz 7 gadu vecumam - bez 
maksas.
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X. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu 
izlietojums

22. No licenču realizācijā iegūtās kopējā summas 30% reizi pusgadā (līdz             
10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu) pārskaita 
valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai. 

23. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 70% paliek Višķu pagasta 
pārvaldē, kurus Višķu pagasta pārvalde izlieto šādiem mērķiem:

23.1.  30% licencētās makšķerēšanas organizēšanai, zivju resursu papildinā-
šanai;

23.2. 20% pakalpojumu sniegšanai makšķerniekiem saskaņā ar šī nolikuma         
35. punktu; 

23.3. 15% makšķerēšanas noteikumu un makšķerēšanas nolikuma prasību ie-
vērošanas kontroles grupas fi nansēšanai;

23.4.  5% licenču realizētājiem.
XI. Licencētās makšķerēšanas organizētāju pienākumi un 

piedāvātie papildus pakalpojumi
24.  Izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši 

šī nolikuma un citu tiesību aktu prasībām.
25.  Piedalīties makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē. 
26. Nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 23. un 24. punktā noteik-

tajām prasībām, kā arī līdzekļu izlietojumu nolikumā paredzētajiem mērķiem.
27.  Līdz katra gada attiecīgā pusgada sekojošā mēneša piecpadsmitajam da-

tumam iesniegt Lauku atbalsta dienestā fi nanšu pārskatu par realizēto licenču 
skaitu, ieņemtajiem līdzekļiem.

28. Sniegt informāciju laikrakstā Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
“Daugavpils novada vēstis” par licencētās makšķerēšanas ieviešanu un licencē-
tās makšķerēšanas noteikumiem.

29. Višķu ezera, Luknas ezera un Dubnas upes krastos izvietot atbilstošas no-
rādes zīmes par licencēto makšķerēšanu.

30. Veikt makšķerēšanas lomu uzskaiti un iesniegt nepieciešamās atskaites 
par licencētās makšķerēšanas rezultātiem valsts zinātniskajam institūtam „Pār-
tikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR””.

31. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar šī nolikuma 3.punktā minēta-
jiem noteikumiem  “Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” un 
“Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”. 

32. Katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai 
un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu 
papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.

XII. Makšķerēšanas sacensības
33. Visās makšķerēšanas sacensībās stingri spēkā esošo makšķerēšanu regu-

lējošo normatīvie aktu un šī nolikuma prasības, kā arī sacensību laikā makšķer-
niekiem ir jābūt derīgai makšķerēšanas licencei.

34. Sacensības tiek organizētas 3 reizes gadā: pavasarī – zemledus makšķerē-
šana, vasarā – makšķerēšana ar makšķeri no laivas un krasta, bet rudenī – „Vik-
tora Lenčevska kausa izcīņa” spiningošana no laivas vai krasta.

XIII. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un 
aizsardzībai

35. Licencētās makšķerēšanas organizētājs veic pasākumus zivju resursu sa-
glabāšanā, papildināšanā un aizsardzībā, ievērojot šī nolikuma 3.punktā mi-
nētos noteikumus „Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” un 
„Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”.

36. Zivju resursu saglabāšanas kontroli veic: Valsts vides dienesta inspektori, 
Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, Daugavpils novada domes pilnvarotie 
makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri.

XIV. Noslēguma jautājumi
37. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar šī 

nolikuma saskaņojumu lapā norādītajām institūcijām (5.pielikums) un apstipri-
nāšanas ar Daugavpils novada domes saistošajiem noteikumiem.

38. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
ir izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

39. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēša-
nas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vē-
lāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē Latvijas Repub-
likas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā “Daugavpils novada vēstis”. 

40. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir līdz 2018.gada 
31.decembrim.

Ūdenstilpju shēma: Luknas ezers un Višķu ezers
2.pielikums

Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra  saistošajiem noteiku-
miem Nr. 7 (protokols Nr. 26., 4.&)

3. A pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra  saistošajiem noteiku-
miem Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)

Mēneša licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122

Mēneša licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās
no 201_.g. „___.”   ______________ 
līdz 201_.g. „___.” _____________

Licences cena 4,50 euro
Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122

Mēneša licence Nr.     
Izdota 
______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. 
_______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

no krasta un laivas vai no ledus
no 201_.g. „____.”   
___________________  
līdz 201_.g. „____.” 
___________________

Z.V.
Licences cena 4,50 euro
Licences saņēmējs 
___________________
Licences izsniedzējs 
__________________
  (paraksts)
201_.g. „____.” _________________

1.pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra  saistošajiem noteiku-
miem Nr. 7 (protokols Nr. 26., 4.&)

Ūdenstilpes shēma: Dubnas upes posmam 
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3. B pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)

Gada licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122

Gada  licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

201__.gadā

Licences cena 11,50 euro
Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122

Gada licence Nr.     
Izdota 
______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. 
_______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē Višķu pa-
gasta teritorijas robežās

no krasta un laivas vai no ledus
201__.gadā

Z.V.
Licences cena 11,50 euro
Licences saņēmējs 
___________________
Licences izsniedzējs 
__________________
                                 
__________________
                                                      
(paraksts)
201_.g. „____.” _________________

3. C pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra  saistošajiem noteiku-
miem Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)

Atklātā ūdens sezonas licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122

Atklātā ūdens sezonas licence 
Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

201__.gadā

Licences cena 7,00 euro
Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122

Atklātā ūdens sezo-
nas licence Nr.    Izdota 
______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. 
_______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

               no krasta un no laivas 
201__.gadā

Z.V.
Licences cena 7,00 euro
Licences saņēmējs 
___________________
Licences izsniedzējs 
__________________
                                 
__________________
                                                      
(paraksts)
201_.g. „____.” _________________

3. D pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)

Ledus sezonas licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122

Ledus  sezonas licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

201__.gadā

Licences cena 7,00 euro
Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122

Ledus  sezonas licence Nr.    
Izdota 
______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. 
_______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē Višķu pa-
gasta teritorijas robežās

no ledus
201__.gadā

Z.V.
Licences cena 7,00 euro
Licences saņēmējs 
___________________
Licences izsniedzējs 
__________________
                                 
__________________
                                                      
(paraksts)
201_.g. „____.” _________________

3. E pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)

Vienas dienas  licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122

Vienas dienas  licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

201__.gadā

Licences cena 1,50 euro
Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122

Vienas dienas  licence Nr.    
Izdota 
______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. 
_______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās
no krasta un laivas un  vai no  ledus
201__.gadā

Z.V.
Licences cena 1,50 euro
Licences saņēmējs 
___________________
Licences izsniedzējs 
__________________
                                 
__________________
                                                      
(paraksts)
201_.g. „____.” _________________
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Licences aizmugures daļa

Licencētās makšķerēšanas no-
teikumi:

1. Licencētā makšķerēšana tiek no-
teikta visā Višķu ezera, Luknas 
ezera platībā un Dubnas upes posmā 
Višķu pagasta administratīvās teri-
torijas robežās.
2. Licencētajā makšķerēšanā 
jāievēro spēkā esošo makšķerēšanu 
regulējošo normatīvo aktu un  
saistošo noteikumu „Nolikums 
licencētai makšķerēšanai Višķu 
ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē 
Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā” prasības.
3. Licencētās makšķerēšanas gads 
tiek sadalīts divās sezonās: atklātā 
ūdens sezona, kad ezeros un upē nav 
ledus, un ledus sezona, kad ezeros 
un upē ir ledus.
  

5. pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteiku-
miem Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&) 

2015.gada 29.decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti sais-
tošie noteikumi Nr.12 (protokols Nr.28., 6.&) precizēti ar Daugavpils 
novada domes 2016.gada 11.februāra lēmumu Nr.102 (protokols Nr.3., 
1.&) “Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 35.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.4 „Par  sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu””;

1.2. papildināt ar 31.1 punktu šādā redakcijā:
„31.1  Pabalsts paredzēts ortodonta pakalpojumu izdevumu segšanai trūcīgo 
ģimeņu bērniem.”;

1.3. papildināt ar 33.1 punktu šādā redakcijā:
„33.1 Pabalstu ortodonta pakalpojumu segšanai var pieprasīt vienu reizi 
gadā, nepārsniedzot 100,00 euro.”;

1.4. papildināt 34.2 punktu šādā redakcijā:
„34.2  Pabalsta saņemšanai ortodonta pakalpojumu segšanai Sociālajā 
dienestā jāiesniedz:
34.21. iesniegumu;
34.22. pamatojumu par nepieciešamo ortodonta pakalpojumu izsniedz 
zobārsts (nosūtījuma kopiju pie speciālista vai izrakstu no zobārstnie-
cības pacienta ambulatorās kartes);
34.23. rēķina vai stingrās uzskaites maksājuma čeka kopiju, uzrādot 
oriģinālu, par ortodonta pakalpojumu.”.

Ar lomu uzskaiti aizpildītā lapa nododama vai nosūtāma Skola iela 17, 
Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, vai elektroniskā veidā 
www.epakalpojumi.lv.
Ja nebūs iesniegta Makšķernieku lomu uzskaites lapa, nākošajā 
gadā licences netiks izsniegtas.

3. F pielikums 
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)

Bezmaksas  gada licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122

Bezmaksas  gada  licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

201__.gadā

Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122

Bezmaksas  gada  licence Nr.    
Izdota 
______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. 
_______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās
no krasta un laivas un  vai no  ledus
201__.gadā

Z.V.

Licences saņēmējs 
___________________
Licences izsniedzējs 
__________________
                                 
__________________
                                                      
(paraksts)
201_.g. „____.” _________________

4. pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)

Makšķernieku lomu uzskaites lapas paraugs

Makšķernieku lomu uzskaites lapa
Makšķerēša-
nas datums

Makšķerēša-
nas ilgums

Makšķerēšanas 
vieta

Zivju 
suga

Skaits, 
gabalos

Svars, 
kg

Makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts _____________________________
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2015.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.12 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””

            1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Daugavpils novada domes 2010.
gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā”, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto daļu.
            2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu un paredz pabalsta piešķiršanu 
Daugavpils novada trūcīgo ģimeņu bērniem, kuriem nepieciešami ortodonta 
pakalpojumi.
           3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešami 1900,00 euro. 
           4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības teritorijā
Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms 
saistošo noteikumu  tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama 
personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada 
administratīvā teritorija.
           5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk lēmumus un līgumus par 
saistošajos noteikumus minēto sociālās palīdzības piešķiršanu pieņems un 
apstiprinās Daugavpils novada Sociālais dienests. 
           6. Informācija par konsultācijām 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2016.gada 28.janvārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.1 (protokols Nr.2., 3.&) Grozījums Daugavpils novada 
domes 2010.gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palī-
dzību Daugavpils novadā”  

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likuma 35.panta ceturto daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.4 „Par  sociālo palīdzību Daugavpils novadā” grozījumu un izteikt 30.2.2.apakš-
punktu šādā redakcijā:

„30.2.2. pabalsts tiek piešķirts Daugavpils novada trūcīgo ģimeņu bērniem, bēr-
niem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri mācās vispāriz-
glītojošās izglītības iestādēs,”

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”, ir 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.1  „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””

            1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Daugavpils novada domes 
2010.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugav-
pils novadā”, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 35.panta ceturto daļu.
            2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 35.panta ceturto daļu un paredz pabalsta skolēnu ēdināšanas 
apmaksai piešķiršanu Daugavpils novada bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, kuri mācās   vispārizglītojošās izglītības iestādēs.      
           3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešami 300,00 euro. 
           4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības teritorijā
Nav.
           5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas. 
           6. Informācija par konsultācijām 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Deputāti nobalso par novada izglītības iestāžu tīkla optimizāciju
Pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju 

skaits Daugavpils novadā ir sama-
zinājies par 3582, tajā skaitā 2015. 
gadā iedzīvotāju skaits, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 
661. Izglītojamo skaits obligātā izglī-
tības vecumā pēdējo piecu gadu laikā 
samazinājies par 415 izglītojamiem. 
2015./2016. mācību gadā, salīdzinot 
ar iepriekšējo mācību gadu, izglītoja-
mo skaits ir samazinājies par 97.

Pastāvot šādām izglītojamo skaita 
samazināšanās tendencēm pie pašreiz 
spēkā esošā skolu fi nansēšanas mode-
ļa ”nauda seko skolēnam”, Daugavpils 
novada dome bija spiesta risināt jau-
tājumu par skolu tīkla optimizēšanu 
novadā. 

2015. gada 2. novembrī ar Daugav-
pils novada domes priekšsēdētājas 
rīkojumu tika izveidota darba grupa 
novada izglītības iestāžu tīkla op-
timizācijas izstrādei. Tās sastāvā - 
Daugavpils novada domes komiteju 
priekšsēdētāji, pašvaldības izpilddi-
rektors un Izglītības pārvaldes vadī-
tāja. Komisija izvērtēja Skrudalienas 
pagasta teritorijā esošo divu izglītī-
bas iestāžu nākotnes perspektīvas, 
ņemot vērā demogrāfi sko situāciju 
un citus faktorus, kam ir būtiska no-
zīme kvalitatīvas izglītības procesa 
nodrošināšanā. Skrudalienas pagasta 

teritorijā esošās Skrudalienas un Sile-
nes pamatskolas atrodas tikai astoņu 
kilometru attālumā viena no otras un 
iestādēs tiek īstenotas vienādas pa-
matizglītības programmas. Skrudalie-
nas pamatskola atrodas Skrudalienas 
ciematā, kurā faktiskais iedzīvotāju 
skaits ir 158, bet Silenes pamatskola 
atrodas Silenes ciematā, kurā faktis-
kais iedzīvotāju skaits ir 664. 

Skrudalienas pamatskolā mācās 36 
skolēni, savukārt Silenes pamatskolā 
– 58. Skolēnu skaita prognoze vienno-
zīmīgi liecina par to, ka Skrudalienas 
pamatskolai nākotnē būs lielākas grū-
tības nokomplektēt klases un sniegt 
kvalitatīvu izglītības pakalpojumu.

Mācību un audzināšanas procesu 
organizēšanā abu skolu pedagogi ie-
gulda lielu darbu, bet, protams, sko-
lēnu skaita dēļ mācību procesa orga-
nizēšana, apvienojot klases, izraisa 
pārdomas par izglītības procesa kvali-
tāti. Silenes pamatskolā apvieno kla-
ses tikai mūzikas, vizuālās mākslas, 
sociālo zinību, mājturības un sporta 
mācībām, bet Skrudalienas pamat-
skolā tiek apvienoti mācīti 12 mācī-
bu priekšmeti, īpaši satraucoši, ka 
nākas apvienot arī 8., 9. klases tādos 
priekšmetos kā latviešu valoda, litera-
tūra, matemātika, fi zika, kas ir reāls 
apdraudējums konkurētspējīgu zinā-

šanu nodrošināšanai skolas absolven-
tiem nākotnē.

Arī apstākļi sekmīgākai mācību pro-
cesa organizēšanai ir atbilstošāki Si-
lenes pamatskolā, jo skolā 2011. gadā 
tika īstenots energoefektivitātes pa-
augstināšanas projekts, kura ietvaros 
tika renovēta, nosiltināta skola, no-
mainīti logi un durvis. Ir labiekārtoti 
kabineti un izremontētas pirmsskolas 
grupas telpas. Ar Silenes pamatskolas 
biedrības „Silenes stariņi” atbalstu īs-
tenoti projekti par koriģējošās vingro-
šanas zāles iekārtošanu, dabas zinību 
kabineta mācību bāzes uzlabošanu. 
Skolā ir liela sporta zāle, kā arī bāze 
skolēnu un jauniešu nometņu organi-
zēšanai.

25. februāra domes sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu par Skrudalienas 
pamatskolas likvidāciju.

Tāpat tika pieņemts lēmums par 
Nīcgales pamatskolas reorganizācija 
par sākumskolu, paredzot, ka ar 1. 
septembri skolā vairs netiks uzņemti 
izglītojamie 7., 8. un 9. klasēs. Nīcga-
les pamatskolā uz doto brīdi mācās 35 
skolēni. Nav 6. un 8. klases. Savukārt 
pirmsskolas izglītības iestādi apmek-
lē 20 bērni. Pēc prognozes, nākamgad 
nesalasītos arī 1., 7. un 9. klase. Irēna 
Bulaša tāpat ziņoja, ka no tiem 2 sko-
lēniem, kas nākamgad turpinātu mā-

cības 8. klasē, viens ir izteicis vēlmi 
doties uz Kalupes pamatskolu, savu-
kārt otrais izvēlējās par labu pilsētas 
skolai. 

Tabores un Laucesas pagastā ir ne-
labvēlīga demogrāfi skā situācija, jo 
katru gadu pagastos piedzimst 2 – 7 
bērni, kas neļauj komplektēt pilnas 1. 
klases nevienā no nosauktajām sko-
lām. Tā kā skolēnu skaits Birznieku 
pamatskolā (47 skolēni) un Tabores 
pamatskolā (48 skolēni) ik gadu sa-
mazinās un nav iespējams nodrošināt 
kvalitatīvu izglītības procesu, tika 
pieņemts lēmums tās likvidēt. Bet 
uz likvidētās Birznieku pamatskolas 
bāzes dibināt Laucesas pamatskolu. 
Prognozē, ka 1. septembrī tajā varētu 
mācīties ap 75 izglītojamiem, kā arī 
pirmsskolas grupas apmeklēt ap 25 
bērniem. 

Balsojumā par Skrudalienas pamat-
skolas likvidāciju nobalsoja 11 depu-
tāti, 4 – pret, lēmumu Par Nīcgales 
pamatskolas reorganizāciju deputāti 
pieņēma vienbalsīgi, par Birznieku 
pamatskolas likvidāciju nobalsoja 13 
deputāti un 2 deputāti atturējās, par 
Tabores pamatskolas likvidāciju 12 
deputāti un 3 atturējās un visbeidzot 
par Laucesas pamatskolas dibināšanu 
- 13 deputāti un 2 atturējās. 

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis”, ir izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.
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I Z S O L E S

2016. gada 15. martā plkst. 9:30 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība „Dores” ar ka-
dastra apzīmējumu 4452 002 0198  
1.48 ha platībā, kas atrodas Dubnas 
pagasta teritorijā ~1.5 km attālumā 
no pagasta centra Dubna, lauksam-
niecībā izmantojamo zemju apvidū, 
apkārtējās teritorijas ir apsaimnieko-
tas.  Objekta sākotnējā cena – EUR 
1550.00 

Izsoles dalībnieki ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties un uz atsavi-
nāmā objekta izsoli var reģistrēties 
līdz 2016. gada 8. martam plkst. 
15.00 Daugavpils novada domē 12. 
kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils, iepriekš samaksājot reģis-
trācijas maksu EUR 14.00 un nodro-
šinājumu 10% apmērā no izsolāmā 
nekustamā īpašuma sākumcenas. 

2016. gada 15. martā plkst. 9:00 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutis-
kā izsolē (ar augšupejošu soli) starp 
pirmpirkuma tiesīgām personām, 
tiek pārdota, zemes vienība (starpga-
bals) ar kadastra apzīmējumu 4494 
001 0203 1.82 ha platībā, kas atrodas 
Vaboles pagasta teritorijā, apmēram 
2,2 km attālumā no Vaboles ciemata 
teritorijām, lauksamniecībā izman-
tojamo zemju apvidū, apkārtējās te-
ritorijas ir apsaimniekotas, ~15 km 
attālumā no Daugavpils pilsētas ro-
bežas. Objekta sākotnējā cena – EUR 
1700,00. 

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas 
Republikas ofi ciālajā izdevumā „Lat-
vijas Vēstnesis” Daugavpils novada 
domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12.ka-
binetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.00), iepriekš samaksājot 
reģistrācijas maksu euro 14.00 (četr-
padsmit euro 00 centi)  un nodroši-
nājumu 10% apmērā no izsolāmā ne-
kustamā īpašuma sākumcenas.

2016. gada 22. martā plkst. 9:00 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
ar kadastra apzīmējumu 4498 006 
0252 3.86 ha platībā, kas atrodas 
Višķu pagasts, Daugavpils novads. 
Objekta sākotnējā cena – EUR 4 
400,00.

2016. gada 22. martā plkst. 9:30 
Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība (starpgabals) 
ar kadastra apzīmējumu 4498 006 
0255 1.3 ha platībā, kas atrodas Viš-
ķu pagasts, Daugavpils novads. Ob-
jekta sākotnējā cena – EUR 1400,00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. 
panta ceturtās daļas pirmajā punktā 
var iepazīties ar izsoles noteikumiem 
un reģistrēties izsolei mēneša laikā 
kopš paziņojuma publicēšanas Lat-
vijas Republikas ofi ciālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis” Daugavpils no-
vada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpi-
lī 12.kabinetā (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš sa-
maksājot reģistrācijas maksu euro 
14.00 (četrpadsmit euro 00 centi)  un 
nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas.

2016. gada 22. martā plkst. 
10.00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots  nekustamais īpašums 
„Ainava-2” ar kadastra numuru 4498 
004 0083  22.09 ha platībā un atrodas 
Višķu pagasts, Daugavpils novads. 
Objekta sākotnējā cena – 26 700.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties un uz atsavi-
nāmā objekta izsoli var reģistrēties 
līdz 2016. gada 18. martam plkst. 
15.00 Daugavpils novada domē 12. 
kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils, iepriekš samaksājot reģis-
trācijas maksu EUR 14.00 un nodro-
šinājumu 10% apmērā no izsolāmā 
nekustamā īpašuma sākumcenas.

2016. gada 12. aprīlī plkst. 9:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdots tiek 
pārdots vienistabu dzīvokļa  īpašums 
Nr. 93, Meža iela 4, Krauja, Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads ar kopējo 
platību 35.8 m2,,kurš atrodas piecstāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 2. stā-
vā, Naujenes pagasta skaistā, sakop-
tā Kraujas ciematā , Daugavas labajā 
krastā  ~ 5km  attālumā no pagasta 
centra Naujene un ~ 11 attālumā no 
novada centra (Daugavpils pilsētas 
centra). Apkārtni veido daudzdzīvokļu, 
privātmāju, komercobjektu un ražoša-
nas objektu apbūve.  Kraujas ciematā 
atrodas bērnudārzs, divi veikali, biblio-
tēka, ārsta prakse. Tuvākā autobusa 
pietura atrodas ~100 m attālumā. Au-
totransportu iespējams novietot dzīvo-
jamās mājas pagalmā. Laba satiksme 
ar Daugavpils pilsētu (maršruta auto-
buss).

.Objekta sākotnējā cena –  EUR   2 
000.00.

2016. gada 12. aprīlī plkst. 9:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība „Asteres” ar kadastra 
apzīmējumu 4464 005 0407  2.02 ha 
platībā, kas atrodas Laucesas pagasta, 
Daugavpils novadā, lauku apvidū. Tu-
vākā apkārtnē atrodas LIZ laukumi, 
nelieli meža gabali. ~2.5 km attālumā 
no ciemata Mirnij, attālums līdz Dau-
gavpils pilsētai ~5 km. Piebraukšanas 
iespējas pie zemes gabala vērtējamas 
kā labas- zemes gabals pieguļ grantē-
tam ceļam.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
2313,00

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. 
gada 8. aprīlim plkst. 15.00. Daugav-
pils novada domē, 12. kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš sa-
maksājot reģistrācijas maksu EUR 
14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā 
no izsolāmā nekustamā īpašuma sā-
kumcenas. 

2016. gada 12. aprīlī plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 

Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) „Medumi 
641” ar kadastra apzīmējumu 4472 
004 0257  0.139 ha platībā, kas atrodas  
Medumu pagastā, Daugavpils novadā 
, Medumu ciemata centrālā daļā, tuvā-
kā apkārtnē atrodas dzīvojamā mājas, 
LIZ lauki. Atrodas ~17 km attālumā 
no  Daugavpils pilsētas. Piebraukša-
nas iespējas pie zemes gabala vērtē-
jamas kā apgrūtinātas- attālums no 
zemes gabala līdz tuvākām autoceļam 
~ 100 m, nepieciešams šķērsot svešā 
īpašumā esošās zemes vienības . 

 Objekta sākotnējā cena –  EUR 
460,00

2016. gada 12. aprīlī plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) „Svente”  
ar kadastra apzīmējumu 4488 005 
0663  0.3058 ha platībā, kura atrodas   
Daugavpils novada Sventes ciematā. 
Apkārtnē dominē dzīvojamās apbūves 
un LIZ teritorijas. Atrodas ~11 km at-
tālumā no  Daugavpils pilsētas. Pie-
braukšanas iespējas pie zemes gabala 
vērtējamas kā  ierobežotas- piebrauk-
šana caurbraucot citam īpašniekam 
piederošu zemes vienību.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
539,00

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas Re-
publikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, Daugavpils novada domē,  
Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), iepriekš samaksājot reģistrā-
cijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit 
euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašu-
ma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  

Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676

Pieteikties platību maksājumiem 
šogad varēs tikai elektroniski

Lauku atbalsta dienests (LAD) in-
formē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties 
platību maksājumiem varēs tikai elek-
troniski, izmantojot LAD Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu (EPS).

Lai varētu lietot minēto sistēmu un 
iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimnie-
kiem jānoslēdz līgums par LAD elek-
troniskās pieteikšanās sistēmas pakal-
pojumu izmantošanu. LAD aicina visus 
lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši 
par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt 
lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pa-
vasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS 
un iesniegt iesniegumu maksājumu sa-
ņemšanai. Līguma forma ir pieejama 
gan elektroniski LAD mājaslapā www.
lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lie-
totāju”, gan arī jebkurā LAD klientu 

apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu 
var iesniegt gan personīgi LAD klientu 
centros, gan elektroniski, izmantojot 
elektronisko parakstu.

Pavasarī pirms uzsāksies platību 
maksājumu iesniegšana EPS, LAD 
organizēs atbalsta pasākumus lauk-
saimniekiem par EPS lietošanu un pie-
teikšanos platību maksājumiem elek-
troniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas 
lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos 
lauksaimnieki var saņemt konsultāci-
jas jebkurā LAD klientu apkalpošanas 
centrā klātienē, rakstot e-pastu: klien-
ti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo 
tālruni 67095000.

 Kristīne Ilgaža

Iedzīvotāji aicināti novērtēt 
novada attīstību 

Daugavpils novada domes Attīstības 
nodaļa aicina piedalīties Daugavpils 
novada attīstības programmas īsteno-
šanas uzraudzībā un aptaujas anketā 
novērtēt Daugavpils novada attīstību 
kopumā 2012.- 2015.gadā. 

Anketas forma ir pieejama pagastu 
pārvaldēs un Daugavpils novada do-
mes pieņemamajā telpā (20.kab., Rīgas 
iela 2, Daugavpils), kā arī Daugavpils 
novada pašvaldības mājas lapas www.
daugavpilsnovads.lv sadaļā „Sabiedrī-
bas līdzdalība”. 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Dau-
gavpils novada iedzīvotāju viedokli par 
novadā notikušajām pārmaiņām un 
aktuālajām problēmām. Aptaujas re-
zultāti tiks iekļauti triju gadu pārskata 

ziņojumā par Daugavpils novada attīs-
tības programmas ieviešanu un kopā 
ar citiem izvērtējamiem materiāliem 
kalpos par pamatu Daugavpils novada 
rīcības plāna un investīciju plāna ak-
tualizācijai, vajadzības gadījumā – arī 
grozījumu veikšanai novada attīstības 
programmā. 

Aizpildīto anketu var atstāt jebku-
rā novada pagasta pārvaldē vai Dau-
gavpils novada domes pieņemamajā 
telpā. Anketu var arī nosūtīt pa pastu 
(adrese: Daugavpils novada dome, Rī-
gas iela 2, Daugavpils, LV-5401) vai 
elektroniski (e-adrese: planojam.nova-
du@dnd.lv). Anketas tiks gaidītas līdz 
2016.gada 1.aprīlim.



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2016.gada 3.marts 9

 Gada balva medicīnā pasniegta Kalupes zobārstei Gaļinai Grunšteinei

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) 12. 
februārī svinīgā ceremonijā pasnie-
dza „Gada balvu medicīnā 2015”. Ik-
viens Latvijas iedzīvotājs no pagāju-
šā gada 24. novembra līdz šī gada 15. 
janvārim varēja nobalsot par savu la-
bākā mediķa kandidātu nominācijās 
„Gada ārsts”, „Gada zobārsts”, „Gada 

farmaceits”, „Gada funkcionālais spe-
ciālists”, „Gada māsa”, „Gada vec-
māte” un „Gada ārsta palīgs”. Šogad 
Latvijas Ārstu biedrības balsojumā 
kopā balsots vairāk nekā 5000 reižu.

Pieredze rāda, ka sabiedrības bal-
sojumos visaktīvāk balso Latgales 
iedzīvotāji. Tā tas bijis arī balsojumā 

par labākajiem mediķiem. Gada bal-
va medicīnā nominācijā “Gada zob-
ārsts” pasniegta Daugavpils novada 
Kalupes pagasta zobārstei Gaļinai 
Grunšteinei. Gaļina Grunšteine Ka-
lupē strādā jau kopš studiju beigša-
nas. Iedzīvotāji Gaļinu pazīst kā zi-
nošu un gudru speciālisti. Zobārste 

ar zelta rokām, kura ne tikai profe-
sionāli veic savu darbu, bet vienmēr 
dod kādu prātīgu un labu padomu. 
G. Grunšteine pacientus pieņem arī 
Daugavpilī.

Latvijas Ārstu biedrība

Pavasarī savu darbību atsāks 
Zemnieku vakara tirdziņš

Maija beigās/ jūnija sākumā plānots 
atsākt Zemnieku vakara tirdziņa sezo-
nu. Kā pastāstīja Daugavpils novada 
domes projektu koordinators Jāzeps 
Krukovskis, iepriekšējā sezona tirgotā-
jiem dažādu apstākļu dēļ bija samērā 
smaga, tomēr noslēgusies cerīgi. 

Lielākās nedienas 2015.gadā radīja 
pārlieku augstā zemes nomas maksa 
un rakšanas darbi tirgošanās vietā 
Kandavas ielā. 7 eiro par 4 stundām 
zemniekiem bija neizdevīga un  nera-
dīja interesi.  Atsaucoties uz tirgotāju 
lūgumu pēc palīdzības, Daugavpils no-
vada dome, sadarbībā ar pilsētas domi, 
atrada iespēju tirgošanās vietu pārcelt 
Alejas ielā pie tramvaja pieturas. Līdz 
ar dislokācijas vietas maiņu un nomas 
maksas samazinājumu līdz 3 eiro par 
mēnesi, palielinājās arī iesaistīto tir-
gotāju skaits – rotācijas kārtībā savas 

produkcijas noietu atrada līdz pat 17 
mazie ražotāji. Gan pārdevēju, gan pir-
cēju intereses dēļ sezona tika pagari-
nāta līdz pat decembra nogalei. 

“Pašvaldība Zemnieku tirdziņa mār-
ketinga aktivitātēm –reklāmkarogiem 
un reklāmām – ieguldīja ap 6000 eiro. 
Tādā veidā mēs nepastarpināti atbals-
tām savus zemniekus, it īpaši mazos 
ražotājus, kuriem ir grūtības iekļauties 
lielajās veikalu ķēdēs saražotā apjoma 
dēļ,” norādīja J.Krukovskis. “Tāpat vē-
rojama pozitīva tendence, ka zemnieki 
un mājražotāji sākuši aktīvāk kooperē-
ties.”

Arī šī gada sezonā pircēji varēs iegā-
dāties vietējos lauku labumus - svaigus 
dārzeņus, augļus, ogas un medu. 

 Elza Timšāne

Arī šovasar pašvaldība skolēniem 
piedāvās iespēju strādā

Jau ceturto gadu Daugavpils nova-
da dome, sadarbojoties ar Daugavpils 
novada uzņēmējiem, īsteno Daugav-
pils novada skolēnu vasaras nodar-
binātības programmu. Šogad darbs 
skolēniem tiks piedāvāts periodā no 6. 
jūnija līdz 26. augustam, kurā varēs 
piedalīties Daugavpils novadā dekla-
rētie skolēni vecumā no 14 līdz 19 ga-
diem, kas mācās vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs. 

Programma tiek īstenota, lai sniegtu 
skolēniem iespēju iegūt pirmo prak-
tisko pieredzi darba vidē, paaugstināt 
praktiskās darba iemaņas, vairotu 
izpratni par profesijām un uzņēmēj-
darbības nozarēm novadā, darba tie-
siskajām attiecībām un pienākumiem, 
tādejādi samazinot jauniešu bezdarba 
riskus nākotnē. 

Skolēnus nedrīkst nodarbināt dar-
bos, kas saistīti ar paaugstinātu risku 
viņu drošībai, veselībai, tikumībai un 
attīstībai.

Ar šī gada 22. februāri tika uzsāk-
ta darba devēju pieteikšanās dalībai 
skolēnu vasaras nodarbinātības prog-
rammā. Pieteikties darba devējs var 
Daugavpils novada pagastu pārvaldēs, 
elektroniski Daugavpils novada mājas 
lapā vai personīgi pie programmas ko-
ordinatora Jāzepa Krukovska Daugav-
pils novada domē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpilī, 29. kabinetā. 

Maijā pagastu pārvaldes ar darba 
devēju noslēgs pakalpojuma līgumu, 
savukārt darba devējs ar skolēnu slēgs 
darba līgumu, nodrošinot skolēnam 
darba vadītāju, kurš jaunietim palī-
dzēs apgūt darbam nepieciešamās pa-

matprasmes un integrēties darba vidē.
Daugavpils novada pašvaldība no-

drošinās dotāciju darba devējam, valstī 
noteiktās minimālās stundas likmes 
apmērā 2016. gadā, skolēna darba al-
gai ne vairāk kā 4 stundām dienā un 
ne ilgāk, kā 10 darba dienas, ja skolē-
nam ir 14 – 15 gadi, vai 20 darba die-
nas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi, kā arī 
segs kompensāciju par neizmantoto 
atvaļinājumu.

Izvērtējot iepriekšējā gada program-
mas rezultātus, šajā gadā tiek īpaši 
atbalstīta nodarbinātība lauksaimnie-
cībā. Lauksaimniecībā strādājošiem 
jauniešiem tiks piemērota paaugsti-
nāta stundas tarifa likme, piemērojot 
koefi cientu 1,1. 

Sākot ar šo gadu papildus šai prog-
rammai plānots izveidot Jauno speciā-
listu piesaistes programmu, t.i. stipen-
diju fondu. Tāpēc jaunieši īpaši aicināti 
izvēlēties sev interesējošās profesijas 
no piedāvātā klāsta jebkurā no pagas-
tiem, nozarēs, ar kurām saista savu 
nākotnes profesiju. Jāņem vērā, ka 
ceļa izdevumus Daugavpils novada 
pašvaldība nekompensē. 

Dalībai programmā skolēni varēs 
pieteikties, sākot ar 11. aprīli līdz 
pat 11.maijam Daugavpils novada iz-
glītības iestādēs, elektroniski www.
daugavpilsnovads.lv  vai personīgi ie-
rodoties Daugavpils novada domē, 29. 
kabinetā. 

Plānotais iesaistāmo skaits - līdz 140.

Jāzeps Krukovskis
Attīstības nodaļas projektu koordi-

nators 

Pieaug viena skolēna 
uzturēšanas izmaksas

Apstiprinātas Daugavpils novada izglī-
tības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmak-
sas, kas tiek piemērotas savstarpējiem no-
rēķiniem par izglītojamiem, kas deklarēti 
citās pašvaldībās. Viena skolēna izmaksas 
2015.gadā vidēji ir 91.46 eiro mēnesī, kas ir 
par 0.98 centiem vairāk kā gadu iepriekš. 
Šo pieaugumu pamatā veido skolēnu skai-
ta samazinājums par 57 skolēniem.

Tradicionāli viszemākās skolēna izmak-
sas ir lielajām vidusskolām – 47.02 eiro 
Sventes vsk., 57.78 eiro Špoģu vsk., 70.95 
eiro Zemgales vsk. un 72.01 eiro Salienas 

vsk.  Dārgākās izmaksas ir izglītības ies-
tādēs ar nelielu bērnu skaitu - Nīcgales 
pamatskolā viens skolēns izmaksā 160.75 
eiro, Skrudalienas pamatskolā 142.82 eiro 
un Silenes pamatskolā - 134.77 eiro.

Pirmsskolas izglītības iestādēs viens au-
dzēknis attiecīgi izmaksā 211.96 eiro Nīc-
gales PII “Sprīdītis” un 129.35 eiro Nauje-
nes PII “Rūķītis”.

Diemžēl, Daugavpils novadam  savstar-
pējos norēķinos  2015.gadā bija defi cīts 421 
tūkst. eiro apmērā. 

Elza Timšāne 
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Anna Vaidere: „Projekts ir ļoti inte-
resants ar to, ka ļoti liela uzmanība 
tiek pievērsta ne tikai mācību proce-
sam, bet arī bērnu emociju pārvaldīša-
nai. Nav noslēpums, ka ir ļoti svarīgi, 
cik veiksmīgs bērns būs skolā un turp-
mākajā dzīvē – vai viņš prot pazīt sa-
vas emocijas, prot saskarties ar citiem. 
Kopā ar mums šajā projektā sadar-
bojas 5 valstis – Francija, Portugāle, 
Spānija, Grieķija un Ungārija. Katrai 
valstij ir īpatnēja pieredze, viņi ir savā-
dāki – atšķiras gan domāšanas veids, 
gan ekonomiskais stāvoklis. Līdz ar 
to, katrā valstī ir atšķirīga pieredze 
šajā jautājumā. Ļoti interesanti ir arī 
pašiem skolotājiem. Manuprāt, mums 
ir ļoti paveicies ar pedagogiem, jo viņi 
runā angļu valodā un var brīvi komu-
nicēt šajās valstīs ar saviem kolēģiem, 
savukārt, atbraucot mājās, pielietot 
jauniegūtās metodes un mācīt bēr-
niem runāt angļu valodā. Šajā pusga-
dā projekta ietvaros tiek plānota video 
konference, kurā tiksies visu projekta 
dalībvalstu pārstāvji.”

Projektu nedēļas ”Mana dāvana 
bērnu dārzam dzimšanas dienā” laikā 
tapa audzēkņu, vecāku un skolotāju 
pašdarinātie ziedi, tortes, rotaļlietas 
un apsveikuma kartiņas, ar kurām 
svētku gaidās tika izrotātas iestādes 
telpas. Čaklāko darinātāju pulkā ir 
arī skolotājas, kas nu jau 25 gadus ir 
uzticīgas darbam bērnu dārzā un kopā 
ar iestādi svin savus raženākos darba 
gadus. Taču bērni darināja ne tikai 
dāvanas, bet arī zīmēja savu nākotnes 
bērnu dārzu. Bērni savos zīmējumos 
pauda ļoti daudz interesantu domu. 
Piemēram, iestādes ēkas zīmējot zī-
muļu formā. Daudzi bērni vēlētos, lai 
iestādē būtu lifts. Savukārt citi iztēlo-
jās savu sapņu dārziņu kā vienu lielu 
ģimeni, kurā dzīvotu burvju dzīvnieki, 
notiktu burvju nodarbības un bērniem 
būtu pašiem savs burvju apģērbs. 
Viens no lielākajiem sapņiem ir arī pa-
šiem savs baseins. 

Anna Vaidere: „Mūsu bērniem patīk 
sapņot. Es šos sapņus pierakstu. Nola-
sīšu jums kādu no interesantākajiem 
sapņiem – „Es gribu būt tik liels, lai 
varētu komandēt pieaugušos vismaz 
vienu dienu, lai viņi saprot, cik grūti 
būt mazam.”

Neatņemama iestādes telpa, pro-
tams, ir virtuve, kur pēc bērnu no-
stāstiem top visgardākās brokastis, 
pusdienas, launags un pat vakariņas. 
Virtuve ir aprīkota ar modernām ie-
kārtām, kas iegādātas par projekta 
līdzekļiem. Visvairāk bērniem garšo 
pavārīšu pagatavotās kotletes. 

Pedagogu kolektīva lepnums ir bēr-
nu dārza jaunais korpuss, kas uzbūvēts 
pavisam nesen, taču apkopo bērniem 
un personālam tik ļoti nepieciešamās 
telpas, kurām trūka vietas vecajā ēkā. 
Te atrodas gan mediķa, gan logopēda 
kabinets, gan arī lielais lepnums – 
sporta zāle, kur sporta svētkos pietiek 
vietas sanākt visiem bērniem. Jaunajā 
piebūvē atrodas arī interešu izglītības 
telpas, kurās labprāt rosās bērni un 
metodiskais kabinets, kur skolotāja 
Vita Naklonova bērniem izrāda inter-
aktīvās tāfeles priekšrocības. 

Skolotājas palīdze Olga Gauka dār-
ziņā strādā jau 29 gadus, ir izaudzinā-
jusi 3 bērnus, kas arī ir bijuši „Rūķīša” 

audzēkņi.  
Olga Gauka: „Vienmēr stāstu, ka 

mums ir vislabākie un paklausīgā-
kie bērni. Viņi ir ļoti jautri, aktīvi un 
pretimnākoši. Tagad jau ir kļuvuši at-
vērtāki, viņiem ir kļuvis vieglāk paust 
savas emocijas. Dārziņš pēc renovāci-
jas ir kļuvis krāsaināks un gaišāks. Arī 
bērni mainās. Pedagogu kolektīvs kat-
ru gadu papildinās ar gados jaunākiem 
kolēģiem, par to prieks!”.

Kopā ar bērniem Olga lasa pasakas 
un pēc tam iestudē nelielus teātra uz-
vedumus. Pie svarīgākajām īpašībām, 
kas piemīt pedagogam, Olga Gauka 
min mīlestību pret bērniem. Arī pašai 
darbs ar mazajiem sniedz gandarīju-
mu. 2011. gadā Olga Gauka apbalvota 
ar novada Atzinības rakstu par ilgga-
dēju un radošu darbu un nozīmīgu ie-
guldījumu audzēkņu sekmīgā sagata-
vošanā skolai. 

Marija Popova ir divgadnieku trīs-
gadnieku grupiņas „Rūķīši” audzinā-
tāja, kas strādā pirmsskolas izglītības 
iestādē vēl tikai pirmo gadu. Pēc izglī-
tības Marija ir biologs, kas vēlmi kļūt 
par pedagogu apjauta pavisam nesen. 

Marija Popova: „Laikam viss sākas 
no bērnības. Bērnībā, kad spēlējos ar 
lellēm, vienmēr biju audzinātāja. Pēc 
tam audzināju arī savas māsīcas un 
brālēnus. Diemžēl pati negāju dārziņā, 
toties vienmēr ar nepacietību gaidīju 
māsu pārnākam no skolas, jo vienai 
mājās bija garlaicīgi. Uzskatu, ka dār-
ziņā bērniem ir daudz priekšrocību. Te 
viņi var justies kā mājās.” 

Skolotāja Irina Ļaha ir audzinātā-
ja silītes grupiņā un strādā ar pašiem 
mazākajiem „Rūķīša” bērniem. 

Irina Ļaha: „Vislielāko prieku darbā 
ar bērniem man sagādā bērnu panāku-
mi. Kad es varu redzēt un dzirdēt, kā 
bērni sāk runāt, zīmēt, līmēt un darbo-
ties ar dažādiem materiāliem. Sākumā 
ir diezgan grūti, jo noris adaptācijas 
process. Es vēlos, lai šeit, grupiņā, viņi 
justos kā mājās. Es nevaru viņiem pie-
spiest kaut ko darīt. Kad viņi jūt, ka es 
mīlu viņus, tad viņi sāk darboties, taču 
līdz tam brīdim ir jāstrādā ļoti daudz.” 

Arī pati Irina savulaik ir absolvējusi 
„Rūķīti”, to laiku atceroties kā ļoti īpa-
šu. 

I.Ļ. „Jā, kādreiz es arī pabeidzu šo 
bērnu dārzu. Daži skolotāji, kuri te 
strādā tagad, mācīja arī mani. Man ir 
divi bērni, viens no tiem arī pabeidza 
pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis”, 
bet tagad mācās Lāču pamatskolā. Ma-
zākā meita, kas iet grupā „Zivtiņas”, 
pēc gada arī pabeigs šo skaisto iestādi. 
Protams, atceros laiku, kad biju maza 
un man ļoti gribējās pabeigt pirmssko-
las izglītības iestādi, ātrāk kļūt lielai. 
Bet tagad, ieslīgstot atmiņās par bērnī-
bu, es labprāt atkal būtu maza. Esmu 
pateicīga visiem saviem skolotājiem un 
jo īpaši direktorei Annai Vaiderei, kas 
mani iedrošināja studēt tālāk un kļūt 
par pirmsskolas skolotāju.”

Roku rokā ar pedagogiem un bēr-
niem iet vecāku padomes kolektīvs, 
kas iesaistās visos pasākumos un sa-
pulcēs, paužot to, kas viņiem ir svarīgs. 
Vecāku padomes priekšsēdētāja Oļesja 
Ņikitina: „Varu apgalvot, ka Naujenes 
bērnu dārzs ir labāks par jebkuru pil-
sētas pirmsskolas izglītības iestādi. 
Tas ir vienkārši superīgi, atrasties tā-
dās gaišās, skaistās telpās. Es zinu, ka 
mans bērns un arī citi ir drošībā. Esmu 

ļoti priecīga un lepna, ka manā Nau-
jenes pagastā ir tik skaista izglītības 
iestāde.”

Pirmsskolas izglītības iestādi svēt-
kos atnāca sumināt esošie un bijušie 
pedagogi, vecāki un protams, bērni, 
kas par prieku klātesošajiem sniedza 
svētku koncertu. Sveicieniem pievie-
nojās Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika, Nauje-
nes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Miglāne, Izglītības pārvaldes vadītāja 
Irēna Bulaša un daudzi, daudzi citi. 

Vanda Kezika: „Es droši varu apgal-
vot, ka šodien tas ir mūsu lepnums. 
Kādas tik delegācijas pie mums at-
brauktu, mēs visus vedam uz Naujenes 

bērnu dārzu. Mēs ar lielu gandarījumu 
un lepnuma vārdiem ikreiz skatāmies 
un klausāmies mazo audzēkņu kon-
certu, un man prieks par to. Es gribu 
novēlēt, lai šī iestāde vienmēr būtu 
piepildīta ar bērniem, bet galvenais, lai 
visi šie bērni arī aiziet uz mūsu novada 
skolām.” 

Kā jau jubilejā, neizpalika arī svēt-
ku kliņģeris un sveču dzirkstis. Vēlot 
saules mūžu, tika aizsākti nākamie 
iestādes dzīves gadi, kas mazajiem rū-
ķīšiem kādreiz atsauks atmiņā skaisto 
bērnību. 

Olga Smane
Olga Kuzmina, 

Elza Timšāne

►►►    no 1.lpp.
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Iedzīvotāji un demogrāfi ja
•	 Uz 01.01.2016. g. Daugavpils 

novadā dzīvesvietā deklarējušās 24 
894 personas, t.sk. bērni līdz 18 gadu 
vecumam – 15%, virs 70 gadiem – 13% 
un darbaspējīga vecuma – 72%
•	 9 pagastos iedzīvotāju skaits 

ir lielāks par 1000 – Demenes, Kalkū-
nes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, 
Naujenes, Skrudalienas, Sventes un 
Višķu. 
•	 2015.gadā Daugavpils nova-

da Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 
178 bērnu dzimšana, no tiem Bērna 
piedzimšanas pabalsts izmaksāts 167 
novada ģimenēm. Reģistrētas 362 lau-
lības un 722 miršanas.

Pašvaldības budžets
•	 2015.gadā novada pašvaldī-

bas pamatbudžetā plānotie ieņēmumi 
tika izpildīti 23 019 milj. eiro apmērā.
•	 Vislabāk budžetā pildījās ie-

ņēmumi no iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa (101%), īpašuma nodokļi (109%) 
un  nenodokļu ieņēmumi (136%). Ne-
nodokļu ieņēmumos galvenokārt tika 
iegūti līdzekļi no nekustamo īpašumu 
atsavināšanas. 
•	 Lielākā daļa no pašvaldības 

budžeta izdevumiem tika izmantota 
izglītībai (38%), vispārējiem valdības 
dienestiem (19%), īpašumu apsaim-
niekošanai (15%) un sociālajai aizsar-
dzībai un veselībai (14%).

Novada attīstība
•	 2015. gadā kopā ar pagastu 

pārvaldēm un domes struktūrvienī-
bām aktīvi strādāja pie jaunu projek-
tu sagatavošanas un iesākto projektu 
realizēšanas. 
•	 Kopā ar pagastu pārvaldēm 

un novada domes nodaļām novadā 
realizēti projekti ar ES fondu līdzekļu 
piesaisti uz kopējo summu 12.9 milj.
eiro. 
•	 ERAF projekta ietvaros nodo-

tas ekspluatācijā 9 Daugavpils novada 
izglītības iestādes; veikta pašvaldības 
ceļu un ielu rekonstrukcija Ambeļu, 
Kalkūnes, Līksnas, Naujenes, Sven-
tes, Tabores un Višķu pagastā. Īste-
nots projekts „Publisko interneta pie-
kļuves punktu attīstība Daugavpils 
novadā”, realizēti ūdenssaimniecības 
attīstības projekti Maļinovas, Vecsa-
lienas, Sventes, Biķernieku un Ambe-

ļu pagastā.
•	 Ar ASV vēstniecības Aizsar-

dzības sadarbības biroja fi nansējumu 
veikta Naujenes bērnu nama korpusa 
renovācija. Realizēti pārrobežu sadar-
bības projekti veselības, izglītības un 
vides aizsardzības jomā
•	 ELFLA projektu ietvaros at-

jaunota  Slutišķu sādžas vēsturiskā 
apbūve,  uzbūvēta Višķu sabiedriskā 
pirts,  labiekārtota Raiņa mājas Ber-
ķenelē teritorija, renovētas Sventes 
ciema un Silenes ciema sabiedriskās 
pirtis.  
•	 Veikta Višķu sociālās aprūpes 

centra ēkas 1.kārtas renovācija un 
Medumu pagasta veselības pakalpoju-
mu iestādes vienkāršota atjaunošana. 
•	 Tika sniegts atbalsts biedrību 

projektiem. Biedrības realizēja projek-
tus uz kopējo summu 21,7 tūkst. eiro. 
•	 Višķu pagasta Špoģu ciemā 

izveidots Valsts un pašvaldības vie-
notais klientu apkalpošanas centrs, 
kurā privātpersonas un uzņēmēji var 
saņemt Daugavpils novada pašvaldī-
bas un astoņu valsts iestāžu noteiktus 
pakalpojumus.
•	 Uzsākts darbs pie projektu 

ideju sagatavošanas par kopējo sum-
mu ap 4 milj.eiro par degradētu rūp-
niecisko teritoriju atjaunošanu uzņē-
mējdarbības attīstībai.  
•	 Sagatavotas projektu idejas 

par dabas un kultūras apļa izveides 
vecticībnieku dzīves telpā Augšdauga-
va, plānota energoefektivitātes paaug-
stināšana Socālo pakalpojumu centrā 
Kalupē, Sventes pagasta tautas namā 
un Naujenes bērnu namā. 
•	 Noteiktas prioritātes un atla-

sīti grants ceļi to atjaunošanai Lau-
ku attīstības programmas ietvaros ar 
mērķi atbalstīt uzņēmējdarbības at-
tīstību novadā. 
•	 2015.gadā Daugavpils novada 

domes Būvvalde sagatavoja 155 arhi-
tektūras -plānošanas uzdevumus un 
izskatīja būvniecības iesniegumus, kā 
arī izsniedza 147 būvatļaujas, pieņē-
ma 51 objektu ekspluatācijā juridis-
kām personām un 80 objektus fi zis-
kām personām. 
•	 Pašvaldības ceļu uzturēšanai 

2015.gadā apgūti 909 tūkst.eiro. 
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Pašvaldības īpašuma 
apsaimniekošana

•	 2015.gadā novada pašvaldība 
iznomāja zemes vienības 9346 ha pla-
tībā (par 46 ha vairāk kā pērn). Vis-
lielākās zemes vienību platības tiek 
iznomātas Kalupes, Višķu, Demenes 
un Biķernieku pagastā.
•	 Pašvaldības īpašumā atrodas 

189 nedzīvojamās ēkas, kuras netiek 
izmantotas pašvaldības funkciju veik-
šanai. 2015.gadā tika nodotas iznomā-
šanai 154 nedzīvojamās ēkas.  
•	 2015.gadā tika atsavināts 71 

pašvaldības īpašumā esošais nekus-
tamais īpašums. Kopumā tika atsa-
vināti 207,25 ha pašvaldības zemes, 
4 izīrēti dzīvokļi, 2 nekustamie īpa-
šumi. Atsavinātās zemes tirgus vērtī-
bas visaugstākās ir Kalkūnes pagastā 
(1300 EUR/ha), Višķu pagastā ( 1250 
EUR/ha) un Biķernieku pagastā (1150 
EUR/ha). Savukārt viszemākās zemes 
tirgus vērtības ir Demenes pagas-
tā (800 EUR/ha) un Dubnas pagastā 
(900 EUR/ha).
•	 Šobrīd novadā ir 148 brīvi 

pašvaldībai piederoši dzīvokļi, no tiem 
107 ir nepieciešams kapitālais re-
monts. Lielākā daļa no dzīvošanai ne-
derīgajiem dzīvokļiem atrodas Višķu 
un Nīcgales pagastā. Brīvu dzīvokļu 
nav Laucesas, Medumu, Salienas un 
Vecsalienas pagastā.
•	 3 dzīvojamām mājam (Kalkū-

nes 14, Kalkūnes 108, 18.novembra 
422, Vecstropi) tika veikti energoefek-
tivitātes paaugstināšanas pasākumi 
104 tūkst.eiro apmērā. 

Uzņēmējdarbības vide 
Daugavpils novadā

•	 2015. gadā veiksmīgi darbojās 
Zemnieku vakara tirdziņš, kurā rotā-
cijas kārtībā savu produkciju katru 
trešdienu un piektdienu tirgoja vairāk 
kā 20 zemnieki.
•	 Tika realizēti vairāki pasāku-

mi jauniešu uzņēmējdarbības un no-
darbinātības veicināšanai – semināri 
skolās, apmācības jaunajiem un topo-
šajiem uzņēmējiem, kā arī pieredzes 
apmaiņas braucieni, izveidoti 3 skolē-
nu mācību uzņēmumi.
•	 Vasarā tika īstenota jaunie-

šu nodarbinātības programma. Prog-
rammas īstenošanai tika piešķirti 25 
tūkst. eiro. Darba gaitas uzsāka 164 
jaunieši.  Darbavietas jauniešiem no-
drošināja 25 novada uzņēmēji, kā arī 
pašvaldības iestādes un struktūrvie-
nības. Jauniešiem visdraudzīgākais 
uzņēmums bija SIA “Antaris”, izveido-
jot 34 darba vietas. Salīdzinot ar 2014.
gadu, 2015.gadā ir par 10% vairāk 
darba vietu uzņēmumos. 
•	 Novada ražotās produkcijas 

atpazīšanai tika nodrošināta uzņē-
mēju dalība izstādēs un tirdzniecības 
misijā ārvalstīs.

Izglītība
•	 2015.gadā novada vispārējās 

izglītības iestādēs mācījās 1594 skolē-
ni, pirmsskolas izglītības grupās 497 
audzēkņi.
•	 Novadā tika organizētas 23 

mācību priekšmetu olimpiādes, kurās 
piedalījās 146 skolēni no Daugavpils 
novada. Labākos sniegumus uzrādīja 
Tabores, Medumu, Nīcgales un Nau-
jenes pamatskolas, vidusskolu grupā 
labākās – Sventes, Špoģu, Vaboles vi-
dusskolas.
•	 Visi  novada  skolu  9. un 12. 

klašu absolventi sekmīgi nokārtoja 
valsts pārbaudes darbus un saņēma 
valsts  sertifikātus. Ļoti  labus rezul-
tātus uzrādīja Špoģu un Vaboles vi-
dusskolas absolventi. Pēc centralizēto 
eksāmenu rezultātiem, Špoģu vidus-
skola ir atzīta par labāko skolu valstī 
nominācijā “Lauku vidusskolas”.
•	 2015. gadā galvenais pasā-

kums interešu izglītības jomā  bija 
mūsu novada bērnu un jauniešu dalī-
ba XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkos. Svētkos pieda-
lījās 366  dalībnieki, no kuriem 328  
tika piešķirts Svētku dalībnieku sta-
tuss. (2010.gadā Daugavpils novadu 
pārstāvēja 175 dalībnieki).
•	 Izvērtējot skolu aktivitāti un 

kvalitatīvos rādītājus interešu izglī-
tībā 2014./2015. mācību gadā, labākā 
vidusskolu grupā ir Špoģu vidusskola, 
tai seko Vaboles un Sventes vidussko-
la, pamatskolu grupā vislabākie radī-
tāji ir Medumu pamatskolai, tai seko 
Nīcgales un Kalupes pamatskola.
•	 Daugavpils novada sporta 

skolā 13 treneru vadībā 17 dažādās 
vecuma un meistarības grupās ar 
sportu nodarbojas 245 izglītojamie. 
2015.gadā rasta iespēja atvērt 4 jau-
nas vieglatlētikas sākuma sagatavo-
šanas grupas Salienas, Špoģu vidus-
skolā un Lāču, Kalupes pamatskolā. 
•	 Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 

sporta skolas audzēkņi izcīnīja 4 zel-
ta, 1 sudraba un 3 bronzas medaļas. 
Novadu un pilsētu kopvērtējumā pēc 
izcīnītajām medaļām Daugavpils no-
vada sporta skolai ir  13.vieta  86 no-
vadu konkurencē. Seši skolas sportisti 
2015.gadā startēja Latvijas izlases sa-
stāvā starptautiskajās sacensībās.

Kultūra
•	 Realizēts ELFLA projekts 

„Vecticībnieku vēsturiskās apbūves 
atjaunošana un lauksaimniecības kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-
na Slutišķu sādžā” un LAD projekts 
““Dzejnieka Raiņa dzīves vietas Ber-
ķenelē teritorijas labiekārtošana tra-
dicionālās kultūras aktivitāšu norisei”
•	 Latvijas valsts budžeta finan-

sētā projekta “Latviešu valodas apgu-
ve” ietvaros tika apmācīti 96 novada 
iedzīvotāji. 
•	 Viens no vērienīgākajiem pa-

sākumiem Latgales reģionā bija Lat-
gales deju svētki “Večerinka Viškūs”. 
Savam novadam raksturīgās dejas uz 
Višķu estrādes izdejoja 98 kolektīvi no 
23 novadiem.
•	 Ar daudzveidīgu kultūras un 

mākslas pasākumu klāstu 2015.ga-
dā tika atzīmēta Raiņa un Aspazijas 
150 gadu jubileja, tostarp, tika atklāta 
jauna ekspozīcija “Bērnistaba” Raiņa 



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2016.gada 3.marts 13
mājā Berķenelē. 
•	 Kultūras pārvalde sniedza 

atbalstu folkloras kopu dalībai Starp-
tautiskajā folkloras festivālā “Balti-
ca”, kurā no Daugavpils novada pieda-
lījās 6 kolektīvi no Daugavpils novada 
Kultūras centra, Naujenes, Vaboles, 
Ambeļiem, Nīcgales un Dubnas.

Sociālais darbs
•	 Sociālais dienests nodrošināja 

sociālo palīdzību un sociālos pakalpo-
jumus novadā.
•	 Novadā tiek sniegts asistenta 

pakalpojums 1. un 2.grupas invalī-
diem, ko finansē valsts. Sociālajā die-
nestā pieņemti darbā 62 asistenti.
•	 Tiek sniegts aprūpes mājās 

pakalpojums personām, kas ir zaudē-
jušas spēju veikt pašaprūpi veselības 
stāvokļa dēļ. Lielākais skaits aprūpē-
jamo ir Demenes un Kalupes pagastā.  
Gada laikā ir aprūpētas 32 personas. 
•	 2015.gadā izdalītas 10792 

pārtikas pakas un 1837 higiēnas pre-
ču komplekti.
•	 Bezdarbnieku skaits novadā 

uz 01.12.2015. bija 1726 bezdarbnie-
ku.
•	 Pabalsti garantētā līmeņa no-

drošināšanai (GMI) 2015.gadā izmak-
sāti 305 584 eiro apmērā, dzīvokļa pa-
balsti – 52837 eiro. 
•	 GMI lielums 1 personai gadā 

vidēji ir 250,48 eiro. Vidēji GMI nodro-
šināšanas saņemšanas ilgums 1 per-
sonai ir 7.9 mēneši.
•	 Vasarā Kumbuļos tika organi-

zēta nometne „Cerību dzirkstelīte” 60 
novada bērniem. 
•	 Ziemassvētkos tika sarūpē-

tas dāvanas trūcīgajām ģimenēm, 
audžuģimenēm, bērniem bāreņiem, 
daudzbērnu ģimenēm, Naujenes bēr-
nu nama bērniem, bērniem ar īpašam 
vajadzībām un sociālo aprūpes iestā-
žu klientiem.
•	 Novada uzskaitē ir 78 augsta 

riska ģimenes. Strādājot ar tām, ir pa-
nākts, ka atjaunotas vecāku aprūpes 
tiesības 13 bērniem, 26  bērniem no-
drošināti sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumi.

Pašvaldības aģentūra „TAKA”.
•	 Daugavpils novada pašvaldī-

bas aģentūra „TAKA” tūrisma izstā-
dēs aktīvi popularizēja tūrisma marš-
rutus un aktīvās atpūtas iespējas 
novadā.
•	 Organizētas gidu apmācības.
•	 Katra vasaras mēneša pēdējā 

piektdienā tika rīkoti koncerti un bal-
les Višķu estrādē. 
•	 Izstrādāti divi jauni tūrisma 

maršruti -”Pie seno amatu meista-
riem” Vaboles un Līksnas pagastā 
un „Ābolu garšas ceļš” Laucesas un 
Kalkūnes pagastā; 
•	 Organizēts konkurss „Labā-

kā tūrisma mītne Daugavpils novadā 
2015”.

Sports
•	 2015.gadā Daugavpils nova-

da sportisti piedalījās 83 Republikas 
un starptautiska mēroga sacensībās 

dažādos individuālajos un komandu 
sporta veidos, uzrādot augstus rezul-
tātus. 
•	 Augstus panākumus sasnie-

dza vieglatlēti Vladimirs Jermaļo-
noks, Andris Dudals, Imants Suveiz-
da, Daugavpils novada sporta veterāni 
dažādās disciplīnās, Daugavpils nova-
da basketbola komanda, hokeja ko-
manda “Kalupe”, novada un Daugav-
pils būvniecības tehnikuma apvienotā 
svarbumbu celšanas komanda.  
•	 Pasaules čempionātā Dublinā 

svarbumu celšanā godalgotas vietas 
ieņēma Jānis Rižijs, Jurijs Koposovs, 
Alfreds Kokins. 
•	 Višķu stadionā organizēts 

trešais Latgales veterānu čempionāts 
vieglatlētikā, Pasaules kausa posms 
un Latvijas čempionāts 50 km un 
100km skrējienā.
•	 Septembrī sadarbībā ar tū-

risma klubu “Sniegpulkstenīte” tika 
sarīkots pirmais Daugavpils novada 
čempionāts MTB (kalnu divriteņu) 
maratonā, kurš pulcēja negaidīti dau-
dzu Latvijas un Lietuvas pilsētu velo-
braucējus. 
•	 Sekmīgi novadītas starptau-

tiskas sacensības - pierobežu bas-
ketbola līgas čempionāts un starp-
tautisks hokeja turnīrs, kurā novada 
izlases guva teicamus rezultātus.

Informāciju tehnoloģiju 
uzturēšana novada 
struktūrvienībās

•	 No  2015.gada 1.jūlija tiek 
nodrošināta domes sēžu ierakstīšana 
audioformātā un ierakstu ievietošana 
pašvaldības mājas lapā.
•	 2015. gadā tika pabeigts pro-

jekts „Daugavpils novada publisko 
Interneta pieejas punktu attīstība”. 
Projekta rezultātā 12 publiskajos in-
terneta pieejas punktos: Demenes, 
Kalkūnes, Kalupes, Lauceses, Līks-
nas, Medumu, Naujenes, Skrudalie-
nas, Sventes, Tabores, Vaboles, Višķu 
pagastā uzstādīti 24 datori, 6 bezvadu 
interneta pieslēgumi un 12 drukāša-
nas un digitalizēšanas iekārtas.

Sabiedrības informēšana
•	 Piekto gadu pēc kārtas 

tiek izdots informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”. Izde-
vuma apjoms kopš 2013.gada ap-
rīļa palielināts no 8 līdz 16 lpp. 
Izdevuma tirāža -10 010 eksemplāri. 
Visi avīžu numuri gada garumā ievie-
toti arī interneta vietnē facebook.com, 
twitter.com un novada domes mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv.
•	 Sagatavoti 77 ziņu video siže-

ti. 2015.gadā palielinājies video sižetu 
skaits par uzņēmējdarbību un attīstī-
bu, izglītību un jaunatni. Salīdzinot ar 
2014.gadu, kopējais skatījumu skaits 
ir palielinājies gandrīz 3 reizes.

Ar pilno atskaites tekstu var ie-
pazīties pašvaldības mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv zem bane-
ra “Atskaite 2015”.
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Apstiprināts Daugavpils novada pašvaldības 2016.gada budžets
28.janvāra domes sēdē ar vienbalsīgu 

domes deputātu balsojumu tika pieņemts 
2016.gada budžets. Daugavpils novada 
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
2016.gadam tiek plānoti 20,6 milj. euro, 
tas ir 810 euro uz vienu iedzīvotāju (iedzī-
votāju skaits uz  01.01.2015.-25 499). 

Pašvaldības pamatbudžeta galvenais 
ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis (IIN), tas sastāda 35% no pamat-
budžeta ieņēmumiem un  2016.gadam 
tiek prognozēts 7,2 milj. euro apmērā, kas 
ir par 286 tūkst. euro vairāk kā iepriekšē-
jā gadā faktiski izpildīts.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmu-
mi plānoti  1,1 milj. euro, tas ir 2015.gada 
līmenī. Nenodokļu ieņēmumi plānoti  234 
tūkst. euro apmērā, t.i. par 50 tūkst. euro 
mazāk nekā 2015.gadā faktiski izpildīts. 
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pār-
došanas tiek plānoti  piesardzīgi - 190 
tūkst. euro. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņē-
mumi plānoti 1,7 milj. euro, ar samazinā-
jumu  pret 2015.gada plānu par 5%, bet 
pret faktisko izpildi ar 3% pieaugumu. 
Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem sastā-
da ieņēmumi no budžeta iestāžu snieg-
tajiem maksas pakalpojumiem -1,2 milj. 
euro un ieņēmumi par nomu un īri - 343 
tūkst. euro.

Maksājumi no pašvaldību budžeta 
plānoti  0,7 milj. euro, t.sk. transferti no 
novada speciālā budžeta- 483 009 euro un 
no citām pašvaldībām- 252 500 euro.

Maksājumi no valsts budžeta plānoti 
9,7 milj. euro, t.sk. dotācija no pašvaldību 
fi nanšu izlīdzināšanas fonda- 6 177 277 
euro.

Daugavpils novada pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumi 2016.gadam 
tiek plānoti 20,6 milj. euro.

Izglītības nozarei plānoti līdzekļi 6,5 
milj. euro apmērā, no tiem pirmsskolas 
izglītībai 613 tūkst. euro, 6,3 milj. euro 
vispārējai izglītībai, 128 tūkst. euro pa-
redzēti Malnavas koledžas Višķu mācību 
vietas mācību korpusa un dienesta vies-
nīcas uzturēšanai, 879 tūkst. euro intere-
šu izglītībai, izglītības papildus pakalpo-
jumiem - 937 tūkst. euro .

2016.gadā tiek turpināta ēdināšanas 
izdevumu kompensācija 118 tūkst. euro, 
paredzot papildus ieviest arī 8.klašu au-
dzēkņu bezmaksas ēdināšanu (15 724 
euro),  sedzot no pašvaldības līdzekļiem 
0,85 euro/dienā.

2016.gadā ieplānoti 1700 euro naudas 
balvas pasniegšanai par uzvarām valsts 
un novada olimpiādēs. Turpināsies arī 
uzsāktā skolēnu vasaras nodarbinātības 
programma, dodot iespēju gūt pirmās 
darba iemaņas, paredzot šai programmai 
29 tūkst. euro.    

Ar mērķi veicināt novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogu un direktoru 
kvalitatīvo izaugsmi, 2016.gadā ieplānoti 
līdzekļi 15 000 euro labāko skolotāju ma-
teriālai stimulēšanai. 

2016.gadā  ieplānoti  10 000 euro   nova-
da pašvaldības stipendiju fonda izveidei, 
ar ko ir iecere piesaistīt novadam augsti 
kvalifi cētus speciālistus pieprasītās pro-
fesijās un veicināt jauniešu atgriešanos 
Daugavpils novadā. 2016.gadā turpina īs-
tenot 2 Erasmus+ programmas projektus 
16 tūkst. euro apmērā. Skolēnu pārvadā-
jumu nodrošināšanai ieplānoti 572 tūkst. 
euro pagastu pārvalžu budžetos.

Atpūtai, kultūrai un sportam plānoti lī-
dzekļi 2,1 milj. euro  apmērā, no tiem 239 

tūkst. euro paredzēti sporta jomai, 360 
tūkst. euro bibliotēku darbībai, 149 tūkst. 
euro muzejiem, 656 tūkst. euro kultūras 
namiem, 222 tūkst. euro mākslas kolek-
tīviem, 23 tūkst. euro līdzekļi Atbalsta 
fondam reliģiskajām organizācijām, 155 
tūkst. euro jauniešu centru darbībai, 90 
tūkst. euro pagasta pārvalžu pasāku-
miem, estrāžu uzturēšanai 107 tūkst. 
euro. Mūzikas un mākslas skolu uzturē-
šanai no pašvaldības līdzekļiem plānots 
203 tūkst. euro, no mērķdotācijas 202 
tūkst. euro.

Ar pašvaldības budžeta atbalstu tiks 
atjaunots Valsts kultūras pieminekļa 
Vecsalienas muižas pils jumts. Piešķirti 
3500 euro kultūras mantojuma objektu 
uzturēšanai, kas paredzēti, lai uzsāktu 
glābšanas darbus pašvaldībā nozīmīgos 
mantojuma objektos. 

Kultūras pārvalde organizē vienotu  
grāmatu iepirkumu 21 novada bibliotē-
kai, šim mērķim  paredzēti 15 000 euro 
(t.i. 0,59 euro uz vienu iedzīvotāju).

Pašvaldības aģentūrai „TAKA” 2016.
gadā pieaug uzturēšanas izdevumu ap-
joms līdz 73 tūkst. euro, jo tiek pārņemtas 
funkcijas, kuras līdz šim īstenoja Tūrisma 
informācijas centrs.  

2016.gada budžetā ir iekļauti Višķu 
pagasta jauniešu centra telpu remontdar-
bi no piešķirtās valsts mērķdotācijas uz 
14990 euro. 

Sporta aktivitātēm novadā ir plānoti 
263 tūkst. euro.

Sociālai aizsardzībai plānoti līdzekļi 
3,6 milj. euro  un veselībai 75 tūkst. euro. 
Sociālajiem pabalstiem plānoti līdzekļi 
549 tūkst. euro apmērā. Visi pabalstu 
viedi tika saglabāti un ieviests papildus 
jauns- ortodonta pakalpojums 100 euro 
apmērā bērnam trūcīgā ģimenē. 

Par pašvaldības pensionāru pirmo 3 
dienu uzturēšanos stacionārā izdevumu 
segšanai ieplānoti 32 tūkst. euro, savu-
kārt detoksikācijas pakalpojumu apmak-
sai 13 tūkst. euro. 

Sociālās aprūpes iestādēs 2016.gadā 
papildus uzturēšanas izdevumiem plā-
nots veikt Naujenes bērnu nama pama-
tēkas renovācijas tehniskās dokumen-
tācijas  izstrādāšanu un autotransporta 
iegādi. Višķu SAC I kārtas remontdarbu 
turpinājumam 300 tūkst. euro  apmērā, 

plānojam izmantot Valsts kases aizņē-
muma līdzekļus un 29 tūkst. euro no paš-
valdības līdzekļiem. 

Daugavpils novadā turpinās  Nodar-
binātības valsts aģentūras pasākums 
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, kurā 
šogad plānots iesaistīt 206 novada bez-
darbniekus.

Sociālās aizsardzības nozarē plānots 
235 tūkst. euro fi nansējums novada Bā-
riņtiesu uzturēšanas izdevumiem. 

Veselības nozarē plānoti izdevumi dono-
ru kustībai 8 tūkst. euro un ambulatoro 
ārstniecības iestāžu darbībai pagastos 74 
tūkst. euro. 

Izpildvaras un lēmējvaras uzturēšanai 
kopumā plānoti izdevumi 4,7 milj. euro 
apmērā. Izpildvaras institūcijās 2016.
gadā paredzēts turpināt datortehnikas 
atjaunošanu un programmu iegādi 52 
tūkst. euro apmērā un informācijas sistē-
mu uzturēšanai, licenču nomai un pārē-
jiem informācijas tehnoloģiju pakalpoju-
miem plānoti 73 tūkst. euro. Pašvaldības 
budžeta iestāžu procentu maksājumi 
Valsts kasei plānoti 89 tūkst. euro ap-
mērā. 18 tūkst. euro paredzēti Valsts un 
pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas 
centra uzturēšanai.

2016.gadā plānoti līdzekļi 41 tūkst. 
euro  Līksnas pagasta pārvaldes adminis-
tratīvās ēkas pārbūves projekta izstrādei. 
Savukārt Vecsalienas pagasta pārvaldes 
ēkas, kas ir kultūrvēsturiskais manto-
jums-Červonkas pils, jumta remontu plā-
nots veikt no aizņēmuma līdzekļiem. 

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 
no pašvaldības budžeta 2016.gadā pare-
dzēti 100 000 euro. No vispārējās valdības 
dienestu izdevumiem tiek fi nansēti norē-
ķini ar citām pašvaldībām par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kas 
2016.gadā plānoti 750 tūkst. euro. 

Ekonomikas nozarē plānoti izdevumi 
0,6 milj. euro apmērā. Tiek plānots turpi-
nāt sadarbību ar Lauku atbalsta dienestu 
par atbalstu lauku konsultantu darbībai 
novadā. 2016.gadā ir plānoti 40 tūkst. 
euro, kurus piešķirs novada biedrību sa-
biedriskajām aktivitātēm no Atbalsta 
fonda biedrībām līdzekļiem un partne-
rības „Kaimiņi” biedrību mazo projektu 
atbalstam- 25 tūkst. euro.

2016.gadā ieplānoti 280 tūkst. euro iz-

devumiem, kuri jāsedz no pašvaldības 
līdzekļiem, lai nodrošinātu iespēju pie-
dalīties projektos tādās programmās kā 
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot de-
gradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām”, 
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām at-
tīstības programmām sekmēt energo-
efektivitātes paaugstināšanu un AER iz-
mantošanu pašvaldību ēkās”, “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus”. 

Daugavpils novada pašvaldība 2016.
gadā plāno atbalstīt sabiedrību ar iero-
bežotu atbildību “Grīvas poliklīnika” un 
piešķirt 25 tūkst. euro tās attīstībai.

Vides aizsardzības nozarē plānotais 
fi nansējums ir 283 tūkst. euro apmērā. 
Vislielākais izdevumu apjoms paredzēts 
notekūdeņu apsaimniekošanai pagastos, 
kas sastāda 251 tūkst. euro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanai plānotais fi nansējums ir 
2,9 milj. euro. 

2016. gadā izdevumi mājokļu attīstībai 
plānoti 148 tūkst. euro. 2016.gadā dau-
dzās pašvaldības dzīvojamās mājās tiks 
veikti remontdarbi no dzīvojamo māju 
uzkrājuma fonda. Novadā kopumā ir uz-
krāti līdzekļi 83 tūkst. euro. Dzīvojamo 
ēku remontdarbiem un ēku uzturēšanai 
plānots izlietot 105 tūkst. euro. Novadā ir 
liels dzīvojamais fonds, kurš ir nederīgs 
dzīvošanai, bet nepieciešams iedzīvotā-
jiem. Šādu dzīvokļu remontdarbiem ie-
plānoti 48 tūkst. euro. 2016.gadā plānotā 
kopējā līdzfi nansējuma summa dzīvoja-
mo māju energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai ir 120 tūkst. euro. 

Savukārt teritoriju attīstībai novirzīti 
līdzekļi 118 tūkst. euro. Lielāko daļu no 
izdevumiem sastāda izmaksas par reģis-
trēšanu Zemesgrāmatā un atsavināšanas 
procesu saistīto izdevumu segšana.

Ūdensapgādes nodrošināšanai ieplā-
noti 221 tūkst. euro, ielu apgaismošanai 
65 tūkst. euro. Pārējai apsaimniekošanas 
darbībai 2 milj. euro, no tiem 387 tūkst. 
euro pagastu teritoriju labiekārtošanas 
darbiem, 861 tūkst. euro siltumapgādes 
pakalpojumu sniegšanas izmaksām, 90 
tūkst. euro kapsētu teritoriju apsaimnie-
košanai, 27 tūkst. euro ūdenstilpņu ap-
saimniekošanai, 70 tūkst. euro aģentūras 
“Višķi” darbībai. 

Daugavpils novada pašvaldības budže-
ta ilgtermiņa saistības ar aizņēmuma 
bankas noteiktajiem procentiem  sastāda 
16 milj. euro, no tiem 2016.gadā jāatmak-
sā 1,8 milj. euro. 

Daugavpils novada pašvaldības speciā-
lā budžeta izdevumi tiek plānoti 1,6 milj. 
euro apmērā. Speciālā budžeta pašvaldī-
bas autoceļa fonda līdzekļi sastāda 984 
110 euro, kas ir par 71901 euro, t.i. par 8 
% vairāk kā 2015.gadā plānots. Savukārt 
dabas resursu nodoklis plānots 422 000 
euro.

2016.gada budžets ir vērtējams kā paš-
valdības funkciju pildīšanai nepieciešamo 
uzturēšanas izdevumu nodrošinošs un ar 
ievērojamu ieguldījumu dažādām iestrā-
dēm, kas nepieciešamas  tālākai Dau-
gavpils novada  ekonomiskajai attīstībai 
un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabo-
jumiem, kas iecerēti Daugavpils novada 
attīstības programmā 2012.-2018.gadam.

Irēna Timšāne 
Finanšu pārvaldes vadītāja

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumi

Finanšu pārvaldes vadītāja
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LIAA paraksta līgumu ar Daugavpils novada pašvaldību 
par sadarbību investīciju piesaistē 

Līgumu parakstīja LIAA direktors 
Andris Ozols un Daugavpils novada 
domes priekšsēdētājas vietnieks Ar-
vīds Kucins.

Sadarbības līgums paredz regulāru 
savstarpēju informācijas apmaiņu un 
atbalstu investīciju projektu piesaistī-
šanā un realizēšanā, kā arī paplašina 
pašvaldības sadarbību ar esošajiem 
un potenciālajiem investīciju projektu 
īstenotājiem. LIAA savas kompeten-
ces ietvaros informēs pašvaldību par 
atbalsta programmām un attīstības ie-
spējām, kā arī veicinās pašvaldības kā 
pievilcīgas investīciju teritorijas atpa-
zīstamību, sniegs atbalstu investīciju 
projektu īstenošanas šķēršļu novērša-
nā.

Šī ir jau trīsdesmit ceturtā pašval-
dība, ar kuru LIAA paraksta līgumu 
par sadarbību investīciju piesaistē, 
LIAA izstrādātās ārvalstu tiešo inves-
tīciju piesaistes metodikas „POLARIS 
process” ietvaros. Izstrādātā metodika 

paredz ciešāku sadarbību starp valsts, 
pašvaldības, privātā un akadēmiskā 
sektora dalībniekiem, ar mērķi veici-
nāt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, 
piesaistot investīcijas. 

Līgumus par sadarbību investīciju 
piesaistē ar LIAA jau ir noslēgušas 
Valmieras, Jūrmalas, Jēkabpils, Lie-
pājas, Daugavpils, Jelgavas, Aizkr-
aukles, Ventspils pilsēta un Ventspils 
Brīvostas pārvalde, Rēzeknes pilsēta 
un Rēzeknes speciālās ekonomiskās 
zonas pārvalde, Cēsu, Siguldas, Mado-
nas, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Saldus, 
Bauskas, Dobeles, Mārupes, Gulbenes, 
Limbažu, Stopiņu, Ropažu, Carnika-
vas, Alūksnes, Preiļu, Pļaviņu, Kokne-
ses, Ķekavas, Lielvārdes, Alojas, Ruca-
vas un Brocēnu novadu pašvaldības. 

LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļaLai sekmētu uzņēmējdarbības attīs-
tību Daugavpils novadā un veicinātu 
ārvalstu investīciju apjoma pieaugu-
mu, š.g. 15.februārī Latvijas Investī-

ciju un attīstības aģentūra (LIAA) un 
Daugavpils novada pašvaldība paraks-
tīja līgumu par sadarbību investīciju 
piesaistē.

Darba vizītē ieradās ilggadējie sadarbības partneri no Vācijas
21.,22. janvārī darba vizītē Latvi-

jā bija ieradušies Daugavpils novada 
domes ilggadīgie sadarbības partneri 
no Vācijas. Sarunās Rīgā piedalījās 
Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika, Izglītības 
pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša, spe-
ciāliste bērnu tiesību aizsardzības jau-
tājumos Natālija Pēterāne, jaunatnes 
projektu koordinatore Milana Loča. 
No Vācijas Republikas Internacionā-
lās Savienības e.V Ziemeļu nodaļas 
puses piedalījās Ziemeļu daļas vidējās 
Meklenburgas nodaļas vadītājs Franks 
Tschiesche un Ziemeļu nodaļas Rosto-
kas sociālā dienesta vadītāja Sigrid 
Warnke. Tikšanās laikā tika izskatīta 
2015. gadā parakstītā sadarbības no-
domu protokola ietvaros paredzēto pa-
sākumu īstenošana 2016. gadā, kā arī 
iespējamā sadarbības virzienu paplaši-
nāšanās nākotnē.

2016. gadā, laikā no 24. jūlija līdz 
1. augustam, ir paredzēta Daugavpils 
novada jauniešu piedalīšanās vasaras 
nometnē  Vācijā, Kropelinā „Mēs dzīvo-
jam mainīgā pasaulē”, kuras tēma būs 
integrācija un tolerance pret visiem cil-

vēkiem.
Turpinot 2014.gadā  aizsākto sadar-

bības virzienu audžuģimeņu apmaiņai, 
arī šogad mūsu  sadarbības partneri 
Vācijā uzņems divas novada audžuģi-
menes ar bērniem, kas ir lielisks at-
balsts ģimenēm, kuras tādējādi kaut 
uz laiku saņems iespēju izbaudīt atva-
ļinājumu kopā ar bērniem, atjaunot sa-
vus iekšējos spēkus un resursus, jo rū-
pes par bērniem prasa lielu pašatdevi.

Tikšanās laikā tika skatīts jautā-
jums par jauniešu brīvprātīgā darba 
organizēšanas pamatnosacījumiem 
Vācijā. Mums ir patiesa interese dziļāk 
izprast šo jautājumu, jo ar š.g. 1.jan-
vāri ir stājies spēkā Brīvprātīgā darba 
likums, un šobrīd notiek darbs pie no-
likuma par brīvprātīgā darba organi-
zēšanu Daugavpils novadā izstrādes. 
Vācu kolēģiem ir liela pieredze jaunie-
šu brīvprātīgā darba organizēšanā, un 
sarunu gaitā noskaidrojās, ka ir dau-
dzi aspekti( brīvprātīgo sagatavošana, 
nozaru pārstāvju atbildība, prasības 
līgumu slēgšanai, atbilstošu darba aps-
tākļu nodrošināšanai u.c.), par kuriem 
mums nebija informācijas, bet, kuriem 

ir būtiska loma jauniešu pašattīstības, 
karjeras izglītības un reāla sabiedriskā 
labuma gūšanas nodrošināšanā. 

Tika nolemts, ka Vācijas partneri sa-
gatavos projekta pieteikumu „Erasmus 
+” programmai , kuras mērķis būs, ņe-
mot vērā projekta dalībvalstu pieredzi 
brīvprātīgā darba organizēšanā, izstrā-
dāt vienotu noteikumu pamatbāzi tāda 
brīvprātīgā darba organizēšanai, kas 
atbilstu ES dokumentos paustajām 
pamatnostādnēm un veicinātu jaunie-
šu līdzdarbības iespēju un izpratnes 

nodrošināšanu brīvprātīgā darba īste-
nošanai.

Liela vērība tika pievērsta arī so-
ciālās sfēras jautājumiem, kuri skar 
aprūpes nodrošināšanu personām ar 
alkohola ietekmes radītajām sekām, 
cilvēkiem ar garīgās veselības un psi-
hes traucējumiem, kā arī personām, 
kuras atrodas paleatīvajā aprūpē. Tas 
varētu kļūt par jaunu sadarbības vir-
zienu nākotnē. 

Natālija Pēterāne 

Špoģu Mūzikas un mākslas skola nostiprina draudzību ar Šarkavščinu
13. februārī tika noslēgts sadarbī-

bas līgums starp Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolu un Šarkavščinas Bērnu 
mūzikas un mākslas skolu. Līguma pa-
rakstīšanas laikā Latvijas pusi pārstā-
vēja Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
direktors Andrejs Repins un Višķu pa-
gasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms, 
Špoģu vidusskolas un Daugavpils no-
vada domes deputāts Jānis Belkovskis.

Baltkrievijas pusi pārstāvēja Šar-
kavščinas Bērnu mūzikas un mākslas 
skolas direktore Žanna Rusaka un 
ideoloģijas darba, kultūras un jaunat-
nes lietu nodaļas vadītāja Ludmila Sto-
ma.

Līgums tika noslēgts ar mērķi veici-
nāt starptautisko sadarbību kultūras 
jomā, kas ietver sevī kopīgu koncertu, 
konkursu, izstāžu un festivālu orga-

nizēšanu ar abu mūzikas un mākslas 
skolu radošo kolektīvu un individuālo 
izpildītāju līdzdalību, dalība starptau-
tiskos projektos, apmaiņas koncertu, 
mākslas izstāžu un plenēru organizē-
šana, kā arī pieredzes apmaiņa, darba 
un radošo tikšanos un metodisko semi-
nāru organizēšana. 

No tuvākajiem kopīgiem abu skolu 
pasākumiem līguma ietvaros Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas direktors 
Andrejs Repins minēja mākslas no-
metni, kas ieplānota uz vasaru. No-
metne ilgs 10 dienas, kā novada, tā arī 
Šarkavščinas teritorijā. Tās laikā sko-
lu audzēkņi veidos dekorus mākslas 
izstādei, kas būs apskatāma Šarkavš-
činā 3. jūlijā Valsts svētkos.



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s2016.gada 3.martsw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v16

Līksnas pagasta aktīvo sieviešu apvienībai “Saules taka” - 10 

zīmi kļuvusi “Saules takas” gatavotā 
Zivju zupa Lielās talkas dalībniekiem 
un ceptie pīrādziņi  Daugavpils novada 
dienu apmeklētājiem. 

“Saules takas” darbošanos slavē arī 
Līksnas pagasta Kultūras nama direk-
tore Sanita Pinupe. “Viņu motivācija 
ir gūt sirdsprieku, darot labu citiem. 
Viņas visas ir ļoti sirsnīgas, kurām 
rūp citi iedzīvotāji. Meitenes ir mūsu 
Līksnas čaklie rūķīši, kuras prezentē 
pagastu gan novadā, gan ārpus tā ro-
bežām,” norāda S.Pinupe. 

Jubilejas sarīkojumā apvienību svei-
ca Daugavpils novada domes priekšsē-
dētājas vietnieks Arvīds Kucins, Līks-

nas pagasta pārvalde, Līksnas pagasta 
kultūras nama kolektīvi, kā arī citi 
draugi un atbalstītāji. 

“Saules takas” dalībnieces, gremdē-
joties atmiņās par paveikto un spilg-
tākajiem notikumiem pēdējā desmit-
gadē, atklāja arī savu tuvāko nākotnes 
ieceri –izdot grāmatu ar apkopotajiem 
līksniešu atmiņu stāstiem, kā veltīju-
mu nākamajām paaudzēm Latvijas 
simtgadē. 

Elza Timšāne

Līksnas pagasta kultūras nama ak-
tīvo sieviešu apvienība “Saules taka” 
atzīmēja 10 gadu jubileju sarīkojumā 
“Brauciens Saules takas ekspresī”.  
Saules takas dāmas pirms desmit ga-
diem apvienojās  ar mērķi  būt sociāli 
aktīvām un spodrināt Līksnas pagasta 
vārdu. 

 Šobrīd apvienībā  darbojas 8 ener-
ģiskas dāmas – vadītāja Silvija Sporģe, 
Marina Vingre, Silvija Voiņa, Marina 
Konovalova, Vanda Karpenko, Anto-
ņina Luberte, Anna Komarovska un 
Mārīte Plociņa. 

Apvienības darbības jomas ir ļoti 
plašas un  daudzpusīgas. “Saules ta-

kas” dāmas regulāri iesaistās pagasta 
un novada rīkotajās aktivitātēs, rea-
lizē projektus, apzina un uztur latga-
liešu ģimenes tradīcijas un godus, kā 
arī rīko Lieldienu un Ziemassvētku 
labdarības akcijas. “Mēs ik gadu sarū-
pējam Ziemassvētku dāvanas bērniem 
ar īpašām vajadzībām un trūcīgajiem 
bērniem. Pūpolsvētdienā ar baznīcā ie-
svētītiem pušķīšiem apciemojam mūsu 
vecīšus, kuriem ir virs 80 gadiem. Viņi 
mūs ļoti gaida, lai dalītos savos prie-
kos vai bēdās. Tāpat mēs rīkojam Me-
teņus, katru gadu aplīgojam Jāņus,” 
tā par daudzajām aktivitātēm stāsta 
Silvija Voiņa.  Jau par atpazīstamības 

Konkursa “Latvijas Labākais tirgotājs 2015” 
laureātu vidū Atpūtas parks “Silene”

šās SPA procedūrās, restorāna „Sile-
nes Terases” gardos ēdienus un aizrau-
jošas atrakcijas un aktīvus pasākumus 
gan pieaugušajiem, gan bērniem. Šeit 
jūtama valdzinoša Provansas atmos-
fēra, kas radīta pēc franču arhitekta 
darbiem, miers un dabas tuvība. Šeit 
atrodas arī Latgalē vienīgā virvju tra-
se „Lūšu taka”, kuru veido nostieptas 
troses, tīkli, tiltiņi, šūpoles, virves un 
kāpnes, kā arī nobraucieni pa trosi. 

Atpūtas parks konkursā savu kan-
didatūru izvirzīja divās nominācijās: 
ēdināšanas objektu grupā un pakal-
pojumu objektu grupā. Jāmin, ka kon-
kursā Daugavpils novads ir iesaistījies 
pirmo gadu, apmaksājot dalībniekam 
130 eiro lielu dalības maksu. Konkur-

sā iesaistīties tika uzrunāti iepriekšē-
jo gadu uzņēmējdarbības un tūrisma 
konkursu laureāti.

Atpūtas parka “Silene” pārstāvjus 
klātienē apsveica Daugavpils novada 
domes izpilddirektores 1.vietniece Inā-
ra Natarova un pašvaldības aģentūras 
“TAKA” direktors Rolands Gradkovs-
kis.

Konkurss “Latvijas Labākais tirgo-
tājs” tiek rīkots ar mērķi panākt pir-
cēju un apmeklētāju apkalpošanas 
kultūras paaugstināšanu, tirgotāju 
profesionalitātes pieaugumu, kā arī 
popularizēt labākos tirdzniecības, ēdi-
nāšanas un pakalpojumu uzņēmumus 
un to darbiniekus. 

11. februārī Rīgas domes sēžu zālē 
norisinājās Latvijas tirgotāju asoci-
ācijas konkursa “Latvijas Labākais 
tirgotājs 2015” apbalvošana. Konkurss 
“Latvijas Labākais tirgotājs” notiek 
kopš 1995.gada un to rīko Latvijas 
Tirgotāju asociācija kopīgi ar Latvijas 
Pašvaldību savienību. Vairāk nekā 20 
gadu laikā konkursā eksperti izvērtē-
juši labākos tirdzniecības, ēdināšanas 
un pakalpojumu sniedzēju uzņēmu-
mus visā Latvijā. Šī pasākuma mērķis 
ir paaugstināt nozarē strādājošo pro-
fesionalitāti. Pateicoties konkursam, 
vairāku gadu gaitā plašāku pazīstamī-
bu un uzmanību guvuši daudzi uzņē-
mumi. 

Konkursā “Latvijas labākais tirgo-

tājs 2015” piedalījās 198 uzņēmumi. 
Pēc vērtēšanas 66 uzņēmumi atbilda 
konkursa kritērijiem, jo saņēma vis-
maz 92 punktus no 100. Starp tiem 
20 ir no Rīgas un 46 no novadiem. At-
karībā no saņemto punktu skaita par 
uzvarētājiem atzīti 48 uzņēmumi, lau-
reāta diplomus izpelnījās 17, bet vie-
nam uzņēmumam piešķirts dalībnieka 
diploms.

Starp laureātiem tika sumināts 
arī Atpūtas parks “Silene” Daugav-
pils novadā (SIA “Antaris”).  Atpūtas 
parks „Silene” dibināts 2012.gadā un 
ir izklaides atpūtas parks, kas piedā-
vā visu nepieciešamo neaizmirstamai 
atpūtai: dzīvošanu atpūtas namiņos 
vai labiekārtotos numuros, atslābino-
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Novada skolēni „ēnoja” arī citās paš-
valdībās un iestādēs. Tā, no Vaboles 
vidusskolas „Ēnu dienā” piedalījās 9. 
klases skolniece Ligita Jonāne, „ēnojot” 
Daugavpils pilsētas domē jaunatnes lie-
tu speciālistu, 9. klases skolniece Lās-

Gruzijas vēstnieks Latvijā Teimurazs Džandžalija viesojās novadā

27. janvārī Daugavpils novadā vie-
sojās Gruzijas vēstnieks Latvijā Tei-
murazs Džandžalija. Ofi ciālā tikšanās 
iesākās Daugavpils novada domē, 
kurā piedalījās novada domes vadība, 
Latgales reģiona attīstības aģentūras 
pārstāvji, Latvijas - Gruzijas lietišķās 
sadarbības padomes priekšsēdētājs, kā 
arī pārstāvji no Latvijas lauku konsul-
tāciju centra Daugavpils biroja un Pār-
tikas un veterinārā dienesta Dienvidl-
atgales pārvaldes.

Teimurazs Džandžalija ir Gruzijas 
vēstnieks Latvijā kopš 2013. gada. 

Vēstnieks ir viesojies arī citās Latvi-
jas pašvaldībās, pārrunājot abu valstu 
turpmākās sadarbības iespējas lauk-

saimniecības produktu tirdzniecības 
jomā. Vēstnieks tikšanās laikā novada 
domē izteica interesi sadarboties un 
apgūt mūsu zemnieku un uzņēmēju 
pieredzi, atvedot uz Latviju Gruzijas 
lielzemniekus un uzņēmējus. 

Savas prezentācijas laikā Teimu-
razs Džandžalija stāstīja par Gruzijas 
ekonomiku un investīciju iespējām 
lauksaimniecības nozarē, uzsverot, ka 
valstī ir pretimnākoši kreditēšanas no-
sacījumi biznesa uzsākšanai. 

Galvenais kultūraugs Gruzijā ir tēja, 
tiek audzēti arī citrusaugļi, vairāk kā 
500 vīnogu šķirnes, kā arī kvieši, mie-
ži, tabaka un dārzeņi. Lielākās nozares 
ir pārtikas apstrāde un vīnrūpniecība. 

Kā rezumēja vēstnieks, Gruzijā ir 22 
mikroklimatiskās zonas, kas ļauj ražot 
gandrīz visu. 

Latvijas - Gruzijas lietišķās sadar-
bības padomes priekšsēdētājs Imants 
Kanaška tikšanās gaitā uzsvēra, ka 
tiešie kontakti ar Gruzijas uzņēmējiem 
jau ir nodibināti, taču veiksmīgākai sa-
darbībai traucē vīzu režīms. 

Vēstnieks arī uzsvēra, ka kopš Aus-
trumu partnerības izveides Gruzija ir 
sasniegusi ievērojamu progresu, kas 
izpaužas Gruzijas - Eiropas Savienības 
asociācijas līguma īstenošanā, īpaši at-
tiecībā uz pārtikas nekaitīguma un ve-
terinārijas standartiem. Arī Gruzijas 
eksporta pieaugums uz ES ir pozitīva 
zīme un labs piemērs. No Gruzijas Lat-
vijā galvenokārt tiek ievestas pārtikas 
preces un augu valsts produkti.

Pēc ofi ciālās pieņemšanas novada 
domē delegācija devās uz Sventes pa-
gastu. 

Baltijā lielākā paipalu olu ražotāja 
– SIA „Eka paipalas” līdzīpašnieks Va-
sīlijs Petrovs viesiem izrādīja paipalu 
fermu, kā arī pastāstīja par uzņēmuma 
aizsākumiem un pašreizējās ražošanas 
apjomiem. Neizpalika arī bez produk-
cijas degustācijām, kas viesus neatstā-
ja vienaldzīgus. 

Pēc paipalu fermas vizīte turpinājās 
Sventes pagasta zemnieka Roberta 
Jonāna saimniecībā „Stārķi”, pēc ku-
ras apskates vēstnieks dalījās savos 
iespaidos. 

Teimurazs Džandžalija: „Mūsu vizī-
tes mērķis ir iepazīties ar reģiona eko-
nomiku, pirmām kārtām – lauksaim-
niecības nozari. Idejiski ieplānojām 
mūsu vizīti tā, lai būtu ko pastāstīt 
mūsu uzņēmējiem. Gruzijas ekonomi-
kā lauksaimniecībai bija un ir samērā 
liela nozīme. Ir interese par Latvijas 
praksi tieši šajā nozarē. Daugavpils 
novadā mēs redzējām ļoti interesan-
tas un progresīvas saimniecības un 
uzņēmumus. Mums ir radies ļoti labs 
iespaids. Esam gatavi attīstīt divpu-
sējās sadarbības iespējas un virzīties 
uz priekšu. Šī prakse un pieredze, ko 
gūsim Latvijā, mums ir ļoti nozīmīga 
un svarīga. Interesanti bija apskatīt 
paipalu fermu, jo arī Gruzijā audzē 
paipalas, tikai ražošanas apjoms nav 
tik liels. Ir svarīgi, ka šādi uzņēmu-
mi nodrošina gan darba vietas, gan 
arī paredz produkcijas eksportu uz 
citām valstīm. Protams, tiek skatī-
tas arī sadarbības iespējas ar novada 
pašvaldību, pilsēta jau sadarbojas ar 
Gruzijas kūrortpilsētu Batumi. Mūsu 
uzdevums, aizbraucot mājās, būs uz-
runāt tās pašvaldības, kas būtu gata-
vas sadarboties ne tikai kultūras jomā, 
bet arī ekonomikas nozarē. Ceram, ka 
šāda sadarbība turpināsies”. 

 Olga Smane

Novada skolēni aktīvi iesaistījās “Ēnu dienā”

Jau sesto gadu Daugavpils novada 
domē norisinājās Ēnu diena, kuras 
laikā jauniešiem tika sniegta iespēja 
iepazīties ar interesējošās profesijas 
pārstāvju darba ikdienu.   Šogad intere-
si ēnot izrādīja ļoti liels skolēnu skaits 
- iespēja tika dota 22 skolēniem, kuri 
dienas garumā sekoja 13 domes speciā-
listiem.

Šogad skolēni vislielāko interesi pau-
da par Būvvaldes vadītājas, novada gal-
venās arhitektes darbu, tāpat liels ēno-
tāju pretendentu skaits bija uz Finanšu 
pārvaldes vadītājas un jaunatnes lietu 
speciālistu amatiem. Ēnoti tika arī ju-
risti, Attīstības nodaļas projektu vadī-
tāji, sporta organizatori, sociālie darbi-
nieki, komunālās saimniecības nodaļas, 
dzimtsarakstu nodaļas, tūrisma jomas, 
kā arī sabiedrisko attiecību speciālisti. 

Skolēni pārstāvēja gan tuvākās sko-
las no Daugavpils pilsētas un novada, 

gan bija ieradušies no tālāk pašval-
dībām-Krāslavas, Dagdas, Rēzeknes, 
Preiļiem un Ilūkstes. Novadu pārstāvē-
ja Kalupes pamatskolas, Špoģu vidus-
skolas, Vaboles vidusskolas un Sventes 
vidusskolas jaunieši. 

Ēnām bija iespēja piedalīties dažādās 
sapulcēs, komisijās, tāpat tika veikti iz-
braukumi uz  dažādiem objektiem pa-
gastos. Skolēniem bija jātiek galā arī ar 
dažādiem uzticētiem pienākumiem. 

Daloties ar iespaidiem par dienas 
gaitā redzēto un piedzīvoto, skolēni at-
zina, ka “ēnot” bija interesanti, radoši 
un lietderīgi. Noslēdzoties Ēnu dienai, 
jaunieši saņēma apliecinājumus par 
dalību pasākumā un vienojās kopbildē, 
lai iemūžinātu sevi ar ēnu devējiem un  
jauniegūtajiem draugiem. 

Spilgtākie citāti no ēnotāju aizpildīta-
jām anketām dienas noslēgumā:

“Agrāk domāju, ka domē visiem dar-

biniekiem ir viegli strādāt, bet šodien 
sapratu, ka darba ir daudz un tas ir 
grūts.” 

“Vienreizēja pieredze! Visiem ieteikšu 
pamēģināt sevi intervētāja lomā, jo tā ir 
brīnišķīga iespēja mācīties uzstāties.”

“Likās, ka tas ir daudz vieglāk nekā 
ir īstenībā. Nav pat lieku 10 minūšu, lai 
atpūstos.”

“Sabiedrisko attiecību speciālistam 
vajag domāt zibenīgi ātri”

“Nebiju domājis, ka domē strādā arī 
arhitekti, psihologi utt.””

“Visi bija draudzīgi, komunikabli, vei-
dojot ēnām labu, izdevušos dienu”

 “Guvu jaunu pieredzi un zināšanas, 
kas palīdzēs, darbojoties skolas parla-
mentā.”

“Ēnu devēji ir ļoti pozitīvi, sirsnīgi un 
smaidīgi!”

“Jaunatnes lietās nevar iztikt bez 
stingriem nerviem un labu prātu.”

 “Jurista profesija man liekas vispres-
tižākā un vislabākā.”

“Tieši sociālā darbinieka darbs var 
sniegt vislielāko gandarījumu”

“Ēnu diena izdevās. Paldies par labi 
un lietderīgi pavadītu laiku!”

“Iepriekš likās, ka fi nansista darbs ir 
vieglāks, bet reāli izskatās grūti. Tagad 
vispār ir sajukums galvā!”

“Pašreizējais iespaids ir, ka visu laiku 
jāstaigā pa kaut kādām sapulcēm.” 

“Nebiju gaidījusi, ka domē visi būs tik 
laipni un izpalīdzīgi. Tā bija viena no la-
bākajām dienām - nenožēloju it nemaz!”

 Elza Timšāne, 
Olga Smane 

ma Kucina, vērojot Daugavpils Univer-
sitātes rektora darba ikdienu, kā arī 10. 
klases skolnieki Elvis Teniss un Gun-
tars Veliks, ieskatoties uzņēmuma „Lat-
RosTrans” mehānikas inženieru darbā.
Salienas vidusskolas 7. klases skolnie-
ce Anastasija Zavadska piedalījās “Ēnu 
dienā” Latgales centrālajā bibliotēkā 
un iepazinās ar bibliotekāra profesiju. 
Zemgales vidusskolas 12. klases skol-
nieces, Elīna Kavševiča un Jolanta 
Krukovska, „ēnoja” Valsts policijas 
koledžā Rīgā un Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības centrā Daugavpilī.
Nīcgales pamatskolas 9. klases skolnie-
ce Dina Some sekoja līdzi viesnīcas Park 
Hotel Latgola vadītājas Rutas Priedes 
ikdienas darbiem, savukārt Birznieku 
pamatskolas skolniece Liāna Trofi mova 
iesaistījās Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības centra Daugavpilī ārsta palī-
ga darba procesā. Kā galvenos iemeslus 
piedalīties Ēnu dienā un iepazīt ārsta 
profesiju Liāna minēja interesi par me-
dicīnu, vēlmi izzināt ārstu ikdienu, kā 
arī pilnveidot savas prasmes un zināša-
nas. Šajā dienā 16 skolēniem bija iespē-
ja klātienē uzzināt, kā norit Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības dienesta 
brigāžu ikdienas dežūra, kā brigādes 
saņem izsaukumus un spēj operatīvi 
uz tiem reaģēt, lai palīdzētu pacientiem 
vai smagi cietušajiem. Kā minēja pati 
Liāna, „Ēnu diena” bija iespēja klātienē 
redzēt un izprast neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības brigāžu dinamisko 
darba ritmu un ārstu profesijas specifi -
ku, lai iespējams jau tuvākajā nākotnē 
pievienotos dienesta komandai. 
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Noslēdzās nodarbības galda kultūrā Naujenes bērnu nama bērniem 
Cilvēks nepiedzimst ar uzvedības 

kultūras iemaņām, taču tā ir pirmā 
mācība, kas iemācāma bērnam, tik-
līdz viņš sāk lietot karoti. Galda kul-
tūra ietver sevī prasmi uzklāt galdu 
dažādiem gadījumiem, pasniegt ēdie-
nus, ēst piedāvātos ēdienus, uzves-
ties pie galda, kā arī ievērot savstar-
pējo cieņu pret galda biedriem.

Mūsdienās uzvedība pie galda ir 
viens no kritērijiem, kas liecina, ka 
cilvēks ir labi audzināts un patīkams 
sabiedrības loceklis. Šādas iemaņas 
ir vajadzīgas ikvienam. 

Sadarbojoties Daugavpils novada 
domes Izglītības pārvaldei, nova-
da Sociālā dienesta psihologiem un 
biedrībai “Integrum Plus”, Naujenes 
bērnu nama audzēkņiem tika organi-
zētas alternatīvās apmācības nodar-
bības, kuras vadīja biedrības valdes 
locekle Anita Ozoliņa. 

Nodarbības notika mēneša garu-
mā, katru nedēļu. Nodarbību vadītā-
ja Anita Ozoliņa pauž, ka bērni katru 
nodarbību izturēja godam, bija aktīvi 
un radoši. A.O. „Tas varētu būt labas 
prakses piemērs ne tikai bērnu nama 
bērniem, bet arī lauku skolu audzēk-
ņiem. Arī pati esmu mācījusies lauku 
skolā, un jāsaka, ka arī toreiz man 
trūka dažādu iemaņu un zināšanu, 
lai varētu pēc absolvēšanas veiksmī-
gi integrēties sabiedrībā. Bērnu saga-
tavotības pakāpe pirms nodarbībām 
bija ļoti dažāda un arī līmenis ir kat-
ram savs. Taču biju sajūsmināta par 
to, ka bērniem jau bija šī zināšanu 
bāze. Daži no viņiem ir bijuši pat ci-
tās valstīs un ieinteresētība gūt jau-
nas zināšanas bija liela.”

Biedrība, ko pārstāv Anita Ozoliņa, 
darbojas jau kopš 2009. gada, un šis 
nav pirmais viņu atbalstītais labdarī-
bas projekts. A.O. „Pērn esam iesais-
tījuši projektos arī cilvēkus ar īpa-
šām vajadzībām, bērnus u.c. Esam 
organizējuši arī ziedojumu vākšanu. 
Palīdzēsim viens otram un kļūsim 
laimīgāki!”. 

Taču projekta noslēguma pasā-
kums, kas notika restorānā „Plaza” 
un kur pusdienu laikā bērniem bija 
iespēja pielietot iegūtās zināšanas 
darbībā, nebūtu iespējams bez Latga-
les Plānošanas reģiona un Latgales 
Reģiona attīstības aģentūras līdzda-
lības. 

„Pagājušajos Ziemassvētkos aģen-
tūras darbinieki iedibināja jaunu 
tradīciju - tā vietā, lai vilktu lozes un 
apdāvinātu viens otru, kolēģa dāva-
nai paredzēto naudiņu bija nolemts 
ziedot labdarībai”, tā stāsta Sociālā 
dienesta psiholoģe Aija Centnere. 
Pateicoties šo organizāciju iniciatīvai 
un privāto personu ziedojumiem, tika 
apmaksāti restorāna pakalpojumi.  

Pasākuma gaitā tika izdalītas Pa-
teicības aktīvākajiem bērniem, savu-
kārt Anitu Ozoliņu sveica Daugavpils 
novada domes Izglītības pārvaldes 
speciāliste bērnu tiesību aizsardzības 
jautājumos Natālija Pēterāne, kā arī 

tika pasniegta dāvana no Naujenes 
bērnu nama vadības puses.

Bērnu acīs mirdzēja prieka ugunti-
ņas un gandarījums par projektu bija 
acīmredzams. Ko bērni ieguva, par to 
viņi pastāstīja paši.

Naujenes bērnu nama audzēknis 
Iļja: „Man viss bija ļoti interesanti, 
īpaši tad, kad sākām runāties ar ci-
tiem. Kad komunicē ar draugiem, tu 
iegūsti ļoti daudz. Uzzināju par to, ka 
pie galda ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai 
katram konkrētam ēdienam izvēlētos 
pareizos galda piederumus. Esmu 
sapratis, ka ir jāmācās ļoti daudz, 
lai kļūtu par viesmīli vai bārmeni. Ir 
jāzina tādas nianses, kā, piemēram, 
pasniegt ēdienus, dzērienus. Bez ta-
lanta te neiztikt! Es ļoti priecātos, 
ja kādu vakaru es vēl varētu atnākt 
uz restorānu kopā ar meiteni un ap-
kalpot viņu pie galda. Es labprāt pie-
dalītos arī citos projektos. Viesmīļa 
profesija man šķiet ļoti saistoša, taču 
nākotnē es vēlētos kļūt par metinā-
tāju.”

Naujenes bērnu nama audzēkne 
Jelizaveta: „Pie galda ir jābūt ļoti uz-
manīgam, ir jāzina, kā palīdzēt bla-
kussēdētājam. Ir ļoti nepieklājīgi pie 
galda skaļi sarunāties, ņemt ēdienu 
ar rokām. Es uzzināju daudz jauna. 
Piemēram, kādi ir galda piederumi – 
kā tiek izvietoti šķīvji un glāzes, kāda 
dakšiņa ir gaļas ēdieniem un ar kādu 
var ēst zivi. Es gribētu strādāt resto-
rānā, jo tas ir ļoti interesanti.”

Natālija Pēterāne: „Mēs ļoti patei-
camies Anitai Ozoliņai, jo iegūtās zi-
nāšanas bērniem ir ļoti, ļoti svarīgas. 
Anita šīs nodarbības vadīja brīvprātī-
gi, uz labdarības principa, tām veltot 
ne tikai savu laiku, bet arī telpas un 
citus nepieciešamos resursus.”

Anita Ozoliņa: „Arī es vēlos pateikt 
paldies Natālijai Pēterānei par pie-
dāvājumu šīs nodarbības vadīt. Man 
bija liels prieks, ka no viņas nāca šī 
iniciatīva un mēs neapstāsimies pie 
paveiktā. Nākamreiz tiksimies 8. 
martā un aizsāksim nodarbību ciklu, 
kura laikā rīkosim bērniem divas fo-
tosesijas. Pēcāk būs skaistumkopša-
nas nodarbības meitenēm, protams, 
arī zēniem ko izdomāsim.”

Natālija Pēterāne: „Kādēļ mēs gai-
dām pavasari? Tas ir gaismas un sau-
les piepildīts. Šodien esam satikušies, 
lai pateiktu paldies Anitai, cilvēkam, 
kurš nes gaismu, prieku un pavasa-
ri. Tās ir tās zināšanas, kas palīdzēs 
bērniem dzīvē. Naujenes bērnu nama 
bērnu atbalstam šis ir bijis lielisks 
projekts! Prasme uzvesties sabiedrī-
bā, runāties ar cilvēkiem, uzņemt cie-
miņus, ievērot galda kultūru, ir ļoti 
svarīgas sastāvdaļas, ar kurām pats 
cilvēks var prezentēt sevi sabiedrī-
bā.”.   

 Olga Smane



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2016.gada 3.marts 19

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” darbības teritorijas 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.

Vietējā rīcības grupa Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” 
ir sagatavojusi sabiedrības virzītu vie-
tējās attīstības stratēģiju 2015-2020, 
kuru īsteno Daugavpils un Ilūkstes 
novados. 

Sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģijas vīzija: Uz ģimenes 
vērtībām balstīta iedzīvotāju attīstību 
rosinoša vide Daugavpils un Ilūkstes 
novados, attīstīta uzņēmējdarbī-
ba, stipras vietējās kopienas ar savu 
daudzveidīgo identitāti. 

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu teritori-
jas attīstību vietējās attīstības stratē-
ģijas ietvaros, izvirzīti šādi stratēģiskie 
mērķi un rīcības:

M1 Vietas ekonomikas stiprinā-
šana un uzņēmējdarbībai labvēlī-
gas vides radīšana

1.1. Atbalsts mazās un vidējās uz-
ņēmējdarbības attīstībai

Uzņēmējdarbības attīstībai un no-
darbinātības veicināšanai atbalstāmas 
darbības:
•	 Dažādi produkti un pakal-

pojumi, kas atrisina ne tikai vietējo 
iedzīvotāju vajadzības, bet veicina arī 
tūrismu; 
•	 Ražošanas attīstība, it īpaši 

tādu, kas izmanto vietējos resursus;
•	 Produktu izveide un attīstība, 

kas saglabā un popularizē vietējā teri-
torijā raksturīgās vērtības, tradīcijas, 
kultūras mantojumu;
•	 Daudzfunkcionāli sadzīves 

pakalpojumi, kas piemēram ietver fri-
ziera, apģērbu šūšanas un labošanas, 
pirts un citus pakalpojumus;
•	 Mobili pakalpojumi, piemē-

ram, mobilais zobārsts, ēdinātāji, no-
mas punkti u.c.;
•	 Attālināta darba centri;
•	 Pārtikas loģistikas centri; 
•	 Veselības pakalpojumu pieeja-

mības un kvalitātes uzlabošana;
•	 Sociālā uzņēmējdarbība;
•	 Dzīvnieku kremēšanas pakal-

pojumi; 
•	 Atjaunojamās enerģijas avotu 

izmantošanas veicināšana un popula-
rizēšana;
•	  Tūrisma produkti un pakal-

pojumi, tai skaitā kompleksi risināju-
mi un parāda sadarbību starp tūrisma 
pakalpojuma sniedzējiem;

1.2. Atbalsts vides radīšanai vai 
labiekārtošanai, kas veicina vietējo 
produktu noietu
•	 Īsās piegādes ķēdes – tirdziņi 

un tiešā pirkšana saimniecībā vai ar 
piegādi mājās (loģistikas risinājumi, 
e-risinājumi);
•	 Degustāciju saimniecības un 

produktu tūrisms;
•	 Tirdzniecības vietu un tirgus 

laukumu izveide un labiekārtošana;
•	 Tūrisma maršrutu attīstīšana, 

kas nodrošinātu vietējās produkcijas 
patēriņu;

1.3. Atbalsts darbinieku kompetenču 
un produktivitātes celšanai
•	 Pakalpojumu sniedzēju apkal-

pošanas kultūras celšana; 
•	 Darbinieku apmācības un sa-

gatavošana darbam ar jaunām iekār-
tām, tehnoloģijām;
•	 Uzņēmumu vadītāju prasmju 

un zināšanu veicināšana;
•	 Jaunas darbinieku prasmes, 

kas veicina jaunu produktu izstrādi, 
attīstīšanu, pārdošanu, eksportu;
•	 Darbinieku pārkvalifi kācija;
•	 Jaunu darbinieku apmācības.
Šim mērķim plānots ieguldīt 55% no 

stratēģijai pieejamā fi ansējuma. 
M2 Vietas potenciāla attīstība, 

kvalitatīvas dzīves vides nodroši-
nāšana, dabas un kultūras resursu 
saglabāšana un ilgtspējīga izman-
tošana

2.1. Atbalsts iniciatīvām, kuras vēr-
stas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas 
un kultūras resursu izmantošanu lau-
ku sabiedrības dzīves standartu pa-
augstināšanai

Sabiedrības iesaistīšanas dzīves 
vides/ vietas potenciāla uzlabošanai 
atbalstāmas darbības: 
•	 trenažieru, sporta inventāra 

iegāde un uzstādīšana, kā arī telpu vai 
teritorijas, kur uzstādīts aprīkojums 
labiekārtošana, rekonstrukcija;
•	 brīvā laika pavadīšanas akti-

vitātei nepieciešamā inventāra iegāde 
un uzstādīšana, kā arī telpu vai terito-
rijas, kur atrodas inventārs, labiekār-
tošana, rekonstrukcija;
•	 rotaļu un spēļu laukumu iz-

veide vai uzlabošana (t.sk. teritorijas 
labiekārtošana), sevišķi teritorijās, ku-
rās netika iesniegti projekti iepriekšējā 
plānošanas periodā;
•	 pamatlīdzekļi, telpu rekons-

trukcija (t.sk. teritorijas labiekārto-
šana) interešu klubiņu izveidei vai to 
darbības dažādošanai; 
•	 pamatlīdzekļi, telpu rekons-

trukcija (t.sk. teritorijas labiekārto-
šana) organizācijām, kas nodrošina 

sabiedriskās brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātes, to darbības dažādošanai;
•	 tautas tērpu, mūzikas instru-

mentu, aprīkojuma un citu pamatlī-
dzekļu iegāde sabiedrisko kultūras pa-
sākumu dažādošanai,
•	 sabiedrisko kultūras aktivi-

tāšu norises vietu celtniecība, rekons-
trukcija vai labiekārtošana;
•	 dabas un kultūras objektu un 

tai piegulošo teritoriju labiekārtošana;
•	 pamatlīdzekļi, telpu rekons-

trukcija (t.sk. teritorijas labiekārto-
šana) organizācijām, kas nodrošina 
kultūras un vides aizsardzības aktivi-
tātes, to darbības dažādošanai;
•	 atpūtas vietu izveide un labie-

kārtošana
•	 dabas un kultūras objektu, kas 

veicina tūrisma attīstību izveide un 
labiekārtošana 
•	 Medību saimniecības attīstīša-

na, kā arī ar medībām saistīto objektu 
un infrastruktūras izveidošana, aprī-
kojuma iegāde; 

Šim mērķim plānots ieguldīt 45% fi -
nansējuma. 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģijas fi nansēšanas avots ir 
Eiropas fonds lauku attīstībai un citi 
resursi. 

Ar stratēģiju var iepazīties partnerī-
bas “Kaimiņi”mājas lapā. 

Semināru grafi ks tiks publicāts no-
vada domes mājas lapā un partnerības 
mājas lapā www.daugavpils.partneri-
bas.lv 

Konsultācijas un jautājumus sūtiet 
uz epastu inga.krekele@gmail.com 

Daugavpils novads tika pārstāvēts tūrisma izstādē “Balttour 2016”
No 5. līdz 7. februārim Ķīpsalas 

starptautiskā izstāžu centra telpās jau 
23. reizi pulcējās tūrisma nozares pro-
fesionāļi un ceļotgribētāji starptautis-
kajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balt-
tour 2016”. Daugavpils novads tika 
prezentēts vienotajā Latgales stendā, 
Daugavpils novada aģentūrai “TAKA” 
sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas 
pašvaldības tūrisma  attīstības un in-
formācijas aģentūru.

Daugavpils novads prezentēja gan 
pazīstamus un iecienītus, gan jaunus 
tūrisma produktus. Šogad Daugavpils 
novadā tika atjaunoti trīs ievērojami 
tūrisma objekti, kas atrodas dabas 
parka „Daugavas loki” gleznainajā te-
ritorijā. Tūristi ir laipni gaidīti izstai-
gāt Dinaburgas pils taku, uzkāpt Va-
sargelišķu skatu tornī un iepazīties ar 
vecticībnieku kultūru Slutišķu sādžā.

Īpaši liela interese izstādes laikā bija 
par aktīvās atpūtas iespējām uz ūdens 
un velosipēdiem. Aktīvās atpūtas cie-
nītājiem šī gada 29.maijā ir iespēja 
piedalīties aizraujošā tūrisma triatlo-
nā, kas tiek rīkots trešo gadu pēc kār-
tas Daugavas loku dabas parkā, vienā 
no skaistākajiem Daugavas posmiem. 
Triatlonā būs iespēja sacensties airē-
šanā, riteņbraukšanā, skriešanā, kā 
arī papildināt savu redzesloku novada 
pārzināšanā. Triatlons nav profesionā-
las sacensības, piedalīties var jebkurš 
aktīvs cilvēks, izveidojot komandu 

kopā ar draugiem vai ģimeni, nepiecie-
šams tikai velosipēds un labs garastā-
voklis.

Izstādes apmeklētājiem tika piedā-
vāti ekskursiju maršruti, kuri orientēti 
uz Daugavpils novada iepazīšanu, to-
starp ir arī divi jaunie maršruti -  „Pa 
Pirmā pasaules kara bunkuriem” un 
„Pusdienas pie turīgajiem vecticībnie-
kiem”, kuri ir izstrādāti sadarbībā ar 
Medumu pamatskolu, Sventes mui-
žu,  Naujenes novadpētniecības muze-
ju un ēdināšanas uzņēmumu „Vest D”.

Izvēloties pirmo maršrutu, ekskur-
santi varēs sajust Pirmā pasaules kara 
laika atmosfēru. Gida pavadībā tiek 
piedāvāta iespēja apskatīt vācu karavī-
ru veidotos betona bunkurus, iespaidī-
gas lielgabalu un munīcijas novietnes, 
ierakumu nebeidzamos līkločus, kā arī 
iepazīties ar karavīru ikdienas priekš-
metiem no vairākām privātkolekci-
jām Medumos un militārās tehnikas 
privātkolekcijas Sventē. Programmas 
noslēgumā ekskursanti tiek aicināti 
ieturēt maltīti īpašā frontes atmosfērā 
– kara lauka virtuvē.

Otrajā maršrutā ekskursanti tiek 
aicināti apmeklēt Slutišķu vecticīb-
nieku sādžu, kas atrodas gleznainajā 
Daugavas ielejas ielokā. Šeit skatāma 
ārpusmuzeja ekspozīcija „Slutišķu vec-
ticībnieku lauku sēta”, kas dod iespēju 
iepazīt vecticībnieku kultūru, sadzīvi 
un tradīcijas. Šeit viesi tiek aicināti pie 

saimnieku galda, lai nogaršotu sādžā 
iecienītākos ēdienus. Pēc ekskursan-
tu velēšanās, maršruts var būt papil-
dināts ar Naujenes novadpētniecības 
muzeja un Vasargelišķu skatu torņa 
apmeklējumu vai pastaigu pa Dina-
burgas pils taku.

“Balltour 2016” izstādē BalticTravel-
news.com sadarbībā ar Ekonomikas 
ministriju pasniedza balvas labāka-
jiem tūrisma nozares profesionāļiem. 

Šogad divas balvas tika pasniegtas 
tūrisma profesionāļiem no Daugavpils 
- Lolitai Kozlovskai, kas ieguva balvu 
nominācijā ‘’Tūrisma informācijas cen-
tra vadītājs 2015” un Ivaram Magazei-
nim, Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centra gidam, kas uzvarēja jaunajā no-
minācijā “Tūrisma gids 2015”.

Rolands Gradkovskis
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P E R S O N Ī B A

Vanda Kezika: „Visvairāk darbā un dzīvē man palīdzējusi atbildības sajūta” 
Pastāstiet par savu darba pie-

redzi līdz rajona izpildkomitejas 
laikiem.  

Pēc Daugavpils Pedagoģiskā insti-
tūta absolvēšanas, ieguvusi fi ziskas 
un matemātikas skolotājas speciali-
tāti, tiku nosūtīta strādāt Valmieras 
rajona Mazsalacas astoņgadīgadīgajā 
skolā. Tur es guvu patiešām labu pie-
redzi, jo tā bija divplūsmu skola, ku-
rai gandrīz uz 200 vietām darbojās arī 
skolas internāts. Izņemot Valmieras 
krievvalodīgo 2. vidusskolu, Mazsa-
lacas astoņgadīgā skola bija vienīgā 
rajonā, kurā mācījās bērni no visas 
apkārtnes krievu plūsmā. Ja šodien 
mums ir problēma, ka divplūsmu sko-
lās apmācība notiek krievu valodā, 
tad tajā laikā šajās skolās bija spēcīga 
latviešu valoda. Tieši tāpēc man bija 
pieredze arī latviešu valodas apgūša-
nā. Tā bija arī mana pirmā pieredze 
izglītības jomā. Pēc četriem gadiem es 
atbraucu atpakaļ uz Daugavpils rajo-
nu, un mani iecēla par Višķu astoņ-
gadīgās skolas mācību daļas vadītāju, 
kur es savukārt guvu ļoti labu pieredzi 
administratīvajā darbā. Nostrādājot 
2 gadus, es saņēmu piedāvājumu uz-
sākt darbu Daugavpils rajona izpild-
komitejas Izglītības nodaļā - sākumā 
par metodiķi, vēlāk par inspektori. 
Līdz ar aiziešanu no šī amata, sākās 
mans darbs rajona izpildkomitejā. 

Ienākot rajona izpildkomitejā, 
Jūs tikāt ievēlēta arī par deputā-
ti. Pastāstiet par šo laiku. 

Protams, lai pildītu Tautas depu-
tātu padomes sekretāra funkcijas, 
vajadzēja būt deputātam, un es balo-
tējos Nīcgales, vēlāk Medumu ciema 
padomēs, tiku ievēlēta. Tā bija patie-
šām īsta dzīves skola, kur es ieguvu 
labu pieredzi darbā ar iedzīvotājiem 
un iedziļinājos lauku problēmās. Bet 
sekretāres pienākumi bija saistīti ar 
ļoti skrupulozu dokumentu sagatavo-
šanu izskatīšanai padomes sesijās un 
izpildkomitejas sēdēs, kā arī viss, kas 
bija saistīts ar ciema padomju darba 
kontroli, darbu ar deputātiem, kuru 
rajona padomes laikā bija 60. Saga-
tavot materiālu sesijai bija ļoti smags 
uzdevums. Bija populāri referāti. Tie 
nebija kā šodien ziņojumi līdz pie-
cām minūtēm. Referāts bija vismaz 
uz stundu. Arī sēdes parasti bija ļoti 
garas, visu dienu. Ļoti nopietni gata-
vojāmies arī izpildkomitejas sēdēm, 
kuras notika divas reizes mēnesī. Ta-
jā laikā populāras bija arī izbrauku-
ma sesijas. Viss darbs notika stingrā 
Ministru padomes kontrolē. Atceros, 
ka mums bija izbraukuma sēde Pils-
kalnes pagastā, kuras laikā skatījām 
dabas aizsardzības jautājumus uz 
„Pilskalnes Siguldiņas” bāzes. Bija 
vēl viena ļoti interesanta sesija, kuras 
laikā pirmo reizi izskatījām iespēju 
Daugavas lokiem piešķirt dabas par-
ka statusu. Protams, mēs cīnījāmies, 

lai tas būtu ar nacionālās nozīmes sta-
tusu. Taču diemžēl Ministru kabinets 
šo lēmumu neatbalstīja. Darbs tiešām 
bija interesants un intensīvs. Atminot 
to laiku, varu teikt, ka iespējams tajā 
laikā tika „ražots” daudz nevajadzīgu 
dokumentu. Bija plāni, kas tā arī ne-
tika realizēti pilnā apjomā. Problemā-
tiski bija risināt fi nansējuma piesaisti 
kādam konkrētam objektam, tas bija 
ļoti ierobežots. Tai pat laikā eksistē-
ja attīstības programmas, piemēram, 
bērnu dārzu būvniecības programma, 
kas arī tika pildītas. 

Nebija nedaudz žēl aiziet no iz-
glītības lauciņa uz administratīvo 
darbu? 

Bija, jo strādāt izglītības sistēmā 
bija mans sapnis. Strādājot par me-
todiķi un inspektori, es pati daudz ie-
mācījos un ieguvu ļoti labu „vadītāja 
skolu”. Protams, man gribējās būt ne 
tikai par izglītības procesa organi-
zatoru, bet arī praktiski strādāt par 
skolotāju, un tai laikā ļoti populāra 
bija vakarskolu sistēma ar neklātie-
nes formu. Rajona vakara skolā bija 
ap 30 konsultatīvajiem punktiem 
katrā skolā un lielākajos uzņēmu-
mos. Veiksmīgi šādi punkti darbojās 
uzņēmumos PMK – 9, Lauktehnika, 
CRB – 1, SCO un citi. Klasēs bija 30 – 
40 vakarskolas audzēkņi. Viņu saga-
tavošanās līmenis bija ļoti dažāds, bet 
es nekad neaizmirsīšu, kā mēs pirms 
izlaiduma eksāmena matemātikā un 
fi zikā sestdienās un svētdienās, kad 
reāli klašu telpas nebija pieejamas, 
konsultācijas sniedzām lauktehnikas 
dārzā. Bija vienlaicīgi interesanti un 
arī sarežģīti, jo nebija viegli iemācīt 
fi ziku tiem, kas jau 10-15 gadus ne-
bija gājuši skolā. Bet attieksme no 
viņiem bija pozitīva un atbildīga. Žēl 
bija arī aiziet, jo izglītības kolektīvs 
bija ļoti profesionāls. Rajona meto-
disko kabinetu ilgus gadus vadīja 
Olga Garceva, kura bija zinošs un 
principiāls speciālists. Organizējām 
pieredzes apmaiņas braucienus, bija 
populāri skolotāju un metodisko ap-
vienību izbraukuma semināri. Tad, 
kad man piedāvāja pāriet uz Izpild-
komiteju, godīgi sakot, nesapratu, 
kas tas par darbu. Bija bailes pāriet 
uz pilnīgi ar izglītību nesaistītu noza-
ri. Bet laiks dod iespēju mācīties. 

Kaut arī tajā laikā pašvaldībās 
darbojās sadale starp lēmējvaru un 
izpildvaru, pēdējai tika piedēvēta 
liela loma. Katrā ciema padomē bija 
savi deputāti un katra ciema attīstī-
ba bija atkarīga no tā, cik lieli resursi 
bija saimniecībai katrā konkrētā te-
ritorijā. Un stipru saimniecību bija 
daudz. Mēs arī šodien lepojamies ar 
tajā laikā gūtajiem rezultātiem, kas 
tika sasniegti ciema padomēs. Tā, 
piemēram, Līksnā, kur tolaik bija ļo-
ti gudrs un zinošs kolhoza priekšsē-
dētājs. Tika uzbūvētas pirmās līvānu 

tipa mājas, attīstīta infrastruktūra. 
Līdzīgi tas notika arī Sventē, Silenē, 
Salienā, Kalupē, Dubnā un daudzās 
citās ciema padomēs. 

Kas priekš Jums ir Daugavpils 
novada pašvaldība? 

Pirmkārt, tā ir mana dzimtā puse. 
Nemaz nevaru iedomāties, ka varētu 
dzīvot kur citur! Esmu dzimusi torei-
zējā Līdumnieku pagastā. Vēlāk tas 
tika apvienots ar Demenes pagas-
tu. Līdz 5. klasei mācījos Gaismas 
sākumskolā, kuru laikā, kad biju 
Izpildkomitejas priekšsēdētāja viet-
niece, arī slēdzu. Kad mācījos, mums 
arī bija apvienotās klases, taču lielas 
- mazāk par 20 bērniem apvienotajā 
klasē nebija. Tad es pārgāju mācīties 
uz Daugavpils 8. vidusskolu, pēc ku-
ras absolvēšanas iestājos Daugavpils 
Pedagoģiskajā institūtā. Studējot, 
es jau apsvēru domu palikt strādāt 
Daugavpils rajonā. Tā, pēc 4 darba 
gadiem Valmieras rajona skolā at-
griezos atpakaļ dzimtajā pusē. Visus 
šos gadus neesmu strādājusi nekur 
citur, kā tikai Daugavpils rajonā, vē-
lāk – novadā. Tieši tāpēc man ir labs 
priekšstats par novada attīstības ie-
spējām un cilvēkiem. Man gribas, lai 
mūsu novads kļūtu bagātāks, skais-
tāks un attīstītāks. Mums ir pavei-
cies, ka esam blakus lielai pilsētai, 
tas arī ir viens no ieguvumiem. 

Kādi cilvēki un notikumi šo ga-
du laikā palikuši atmiņā?

Gribētos atzīmēt, pirmkārt, tos cil-
vēkus, ar kuriem kopā strādāju iz-
glītības sistēmā. Man palika atmiņā 
daudzu skolu direktori, kurus atcera-
mies un ar kuriem lepojamies. Domā-
ju, ka tā laika visa Padomju Savienī-
ba zināja un dzirdēja par Biķernieku 
skolas direktori Ciļu Jošpu, kura pa-
tiešām prata sasniegt augstus rezul-
tātus. Ar ļoti lielu cieņu atsaucos par 
toreizējo Zemgales vidusskolas direk-
toru Ņikiforu Perevalovu, tāpat arī 
Skrudalienas skolas direktoru Iosi-
fu Fedoroviču, Līksnas pamatskolas 
direktoru Antonu Škutānu, Vaboles 
vidusskolas direktoru Vladislavu Ar-
nicānu, Špoģu vidusskolas direktoru 
Voicehu Juhņeviču un daudziem ci-
tiem. Strādājot Višķu astoņgadīgajā 
skolā, man atmiņas saistās ar tādu 
personību kā Antons Kosjaks (1918-
1995), kas ir bijis ilggadējais Višķu 
sovhoztehnikuma direktors. Tajā 
laikā tika izbūvēta infrastruktūra, 
spraigi attīstījās saimniecība. Ļoti 
daudziem tajā laikā tika nodrošināts 
darbs. Ja runājam par pašvaldības 
vadītājiem, es daudz labu vārdu varu 
pateikt tieši par rajona Izpildkomite-
jas vadītājiem un vietniekiem, ar ku-
riem man sanāca strādāt: Staņislavs 
Kļaders, Jānis Geiba, Viktors Krols, 
Larisa Holostova, Jānis Bružiks. Pie 
ciema padomju vadītājiem gribu mi-
nēt Naujenes ciema padomes priekš-

sēdētāju Annu Buli, kas bija fanātis-
ki uzticīga savam darbam. Pēc tam 
visas funkcijas pārņēma Vasilisa Pu-
dovkina. 

Tomēr visspilgtākie notikumi man 
saistās ar astoņdesmito gadu beigām, 
kad notika vēsturiskas pārmaiņas un 
Latvija bija ceļā uz neatkarības atgū-
šanu. Visi tie notikumi, kas saistījās 
ar kara komisariātu pārņemšanu, 
partijas komiteju ēku pārņemšanu 
un Latvijas Padomju armijas izveidi. 
Daudzi mūsu virsnieki bija iesaukti 
Padomju armijā un dienēja visā Pa-
domju Savienības teritorijā. Tomēr 
bija daudzi patriotiski noskaņoti 
cilvēki, kas gribēja atgriezties atpa-
kaļ Latvijā. Un tādu virsnieku bija 
daudz. Man tolaik bija uzdots reģis-
trēt šos virsniekus. Protams, ofi ciālu 
statusu mēs tam piešķirt nevarējām. 
Tas, ka viņi šajā sarakstā bija, neat-
brīvoja viņu no dienēšanas Padomju 
armijā. Taču, kad sākās Latvijas ro-
bežsardzes izveide, mēs piedāvājām 
Aizsardzības orgāniem kandidātus 
uz jaunajiem amatiem, un daudzi ti-
ka ņemti tieši no šī saraksta. 

Tolaik Republikā bija pieņemts al-
ternatīvā dienesta likums un man 
bija pienākums organizēt alternatī-
vās komisijas darbu, kura izskatīja to 
jauniešu iesniegumus, kas pacifi sku 
iemeslu dēļ nevar vai negrib dienēt 
Padomju armijā. Un mēs, komisija, 
iesaucām viņus alternatīvajā dienes-
tā. Mēs meklējām viņiem alternatīvo 
bezatlīdzības darbu rajonā un viņi 
šeit strādāja. 

Es arī atceros, ka ļoti pārdzīvojām 
visu, kas notika Latvijā Puča laikā. 
Tas bija ļoti trauksmains laiks, bet 
tai pat laikā ar tādu kā gaišu pie-
skaņu. Lai arī Daugavpils rajonam 
nebija raksturīgi masveida braucie-
ni un dalība barikādēs, aktīvi tajās 
piedalījās Kalupes, Višķu, Līksnas, 
Nīcgales, Dubnas un citu pagastu ie-
dzīvotāji. 

Vai grūti ir būt par vadītāju sie-
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vieti? 
Nav grūti. Ja vīrieši tev atļauj pa-

ņemt varu, tad atbilde ir viena – jā-
ņem! Ja tu reiz esi uzņēmies vadīt, 
nav nozīmes, esi vīrietis vai sieviete. 
Tev jāveic tas, ko tu uzskati par va-
jadzīgu un kas noteikts tava amata 
pienākumos. Grūti tas nav, taču inte-
resanti un atbildīgi gan, un tas prasa 
ļoti daudz laika. Svarīgi katram pa-
dotajam skaidri noteikt uzdevumu, 
vajadzības gadījumā izteikt pateicību 
vai sarūgtinājumu. Taču ir svarīgi iz-
vērtēt, cik tava pateicība ir nosvērta 
un pārdomāta, un, vai tavas prasības 
ir pamatotas. Sieviete vadītāja par 90 
procentiem var veikt tos pašus pienā-
kumus, ko vīrietis. Un pārējo viņa 
parasti kompensē ar savu attieksmi 
pret darbu, ar savu sievišķību un ie-
jūtību, kas citreiz ir ne mazāk būtiski 
un ar vēlmi papildināt savas zināša-
nas. 

Par ko sapņotāj bērnībā?    
Bērnībā es sapņoju kļūt par skolotā-

ju. Man vēl nebija 6 gadi, kad aizgāju 
mācīties 1. klasē. Skolas direktors, kas 
bija arī labs mana tēva draugs, mani 
neapzināti mudināja domāt, ka labā-
kas profesijas par skolotāja nemaz ne-
var būt. Tad, kad es mācījos jau 7., 8. 
klasē, apsvēru iespēju, ka gribētu būt 
mediķis. Taču es esmu cilvēks, kas 
pieņem lēmumus, nemeklējot alter-
natīvas. Un 9. klasē es šādu lēmumu 
pieņēmu - izlēmu, ka iešu mācīties par 
fi zikas skolotāju. Nekad nevarēju ie-
domāties, ka varētu aiziet, piemēram, 
mācīties fi loloģiju. Man pat nenāca 
prātā diskutēt jautājumā par savas 
nākotnes profesijas izvēli. Domāju, ka 
savu sapni esmu piepildījusi. To varē-
tu skatīt ne tikai kā sapni, bet vairāk 
kā ieceri, mērķi, kuru īstenoju. Lai 
arī kā skolotājai man nesanāca strā-
dāt ilgus gadus, ar izglītības nozari 
es biju saistīta vienmēr. Domāju, ka 
tas daudz man ir devis gan rakstura 
veidošanā, dzīves pozīcijas noteikša-
nā, gan citu cilvēku izprašanā. Nekad 
neesmu nožēlojusi savu izvēli kļūt par 
skolotāju, arī tagad ne.  

Kuras Jums piemītošās īpašības 
palīdzēja darbā un kuras no tām 
Jums traucēja? 

Visvairāk darbā un arī dzīvē ir pa-
līdzējusi atbildības sajūta. Tā man 
no vecākiem ieaudzināta. Iespējams 
citreiz tā man arī traucējusi... Traucē 
savā veidā arī kritiskā pozīcija pret 
apkārtējiem un paškritika. Jebkuru 
notikumu, darbu vai pasākumu es 
vienmēr vērtēju kritiski. Bet pati at-
tieksme gan pret notikumiem, gan cil-
vēkiem, man ir pozitīva. Ja es neatro-
du neko, ko es varētu izdarīt savādāk 
vai labāk, tātad tas ir izdarīts labi. 

Kādi, Jūsuprāt, ir būtiskākie sa-
sniegumi Daugavpils novadā pē-
dējo piecu gadu laikā? 

Es domāju, ka pareizi darījām, ka 
nesaskaldījāmies pa maziem pagas-
tiem, bet 2009. gadā apvienojāmies 
novadā. Lai cik smagi dažbrīd būtu šo-
dien, mums būtu daudz grūtāk, ja to-

reiz neapvienotos. Jo līdz ar to mums 
pavērās lielākas iespējas attīstīties. 
Pie tā nelielā budžeta, kas mums ir, 
cenšamies ieguldīt tajos pasākumos 
un nozarēs, kuras dod pozitīvu rezul-
tātu. Sakārtojām izglītības iestādes, 
nodrošinājām labu fi zisko vidi skolēnu 
apmācībai un brīvā laika pavadīšanai. 
Ļoti žēl, ka bērnu skaita samazināša-
nās dēļ esam spiesti slēgt vai reorga-
nizēt skolas, tomēr ceru, ka šis process 
nepasliktinās apmācību kvalitāti. 

Man prieks, ka esam sakārtojuši 
feldšeru punktus, kas saistīti ar ve-
selības pakalpojumiem pagastos. Lai 
arī bieži esam nepamierināti ar to, ka 
lauki netiek pienācīgi apstrādāti, ne 
vienmēr novērtējam tos cilvēkus, kas 
uzsāk, nenolaiž rokas un turpina at-
tīstīt savas saimniecības, ar maziem 
solīšiem, bet iet uz priekšu. Pieaug 
stipro lielo saimniecību skaits, kaut 
arī iedzīvotāju skaits turpina sarukt. 
Gandarījums ir par to, ka saglabājam 
Latgales tradīcijas. Sākot ar sakrālā 
mantojuma objektu saglabāšanu un 
reliģisko organizāciju atbalstu. Prieks 
par Slutišķiem un vecticībnieku tra-
dīciju attīstību. Vai izdosies aktivizēt 
jauniešus, kas paliek pie mums, ir ļoti 
grūts jautājums, bet domāju, ka ļoti 
svarīgi ieaudzināt katram, ko nozīmē 
dzimtā vieta viņa personības izaugs-
mei. Un, protams, uzskatu par būtis-
kāko sasniegumu paveikto Eiropas 
Savienības līdzekļu racionālā apguvē 
– ūdenssaimniecības projekti pagas-
tos, ēku siltināšana, skolu renovācija, 
ceļu pārbūve un asfaltēšana, katlu 
māju rekonstrukcijas projekti, kurus 
realizē iedzīvotāju izveidotās biedrī-
bas un daudzu citu projektu realizāci-
ja. Ja runājam par perspektīvām, man 
ļoti gribas, lai tiktu sakārtota sociālā 
infrastruktūra. Lai cilvēki, kas dzīvo 
sociālās aprūpes centros, saņemtu at-
bilstošu un kvalitatīvu aprūpi un pa-
kalpojumus, pie kā mēs pēdējos gados 
daudz strādājām. Esmu laimīga, ka 
izdevies izrenovēt vienu no Naujenes 
bērnu nama ēkām. Mums ir jāmēģi-
na arī bērnu nama bērniem veidot to 
ģimenes vidi, kuras viņiem kādreiz 
pietrūka. 

Ar ko nodarbojaties no darba 
brīvajā laikā?  

Brīvā laika ir maz. Man ļoti patīk 
ceļot, darboties dārzā, būt vasarnīcā, 
kopt puķes. Komunicēju ar radiem un 
draugiem. Ja esmu mājās, man patīk 
lasīt un iedziļināties kādā interesantā 
problēmā vai jautājumā un atrisināt 
to. 

Jūsu novēlējums lasītājiem. 
Lai visu, ko darām, darām tikai ar 

pozitīvu attieksmi, lai esam atbildīgi 
par saviem pieņemtajiem lēmumiem, 
vai tas ir ģimenē vai darbā, un, lai 
visam, ko darām, būtu spēks un at-
balsts. Ticiet sev un saviem spēkiem, 
un esiet veseli. 

Ar Vandu Keziku sarunājās 
Olga Smane 

Daugavpils novada 
“Mazais sporta laureāts 2015” 

4. februārī Daugavpils novada domē 
tika pasniegtas Pateicības „Daugavpils 
novada mazais sporta laureāts 2015”. 
Sveikti veiksmīgākie, spēcīgākie un 
veiklākie aizgājušā gada jaunie spor-
tisti.

Ar uzvarām bagātākie pērnajā gadā 
bija vieglatlētikas sportisti, Daugav-
pils novada sporta skolas audzēkņi. 
Par labākajiem tika atzīti sekojošie 
sportisti. 

Edvīns Hadakovs, kas jau otro gadu 
pēc kārtas ir Latvijas čempions 60m 
barjerskrējienā telpās un 80m barjer-
skrējienā stadionā un 3.vietas ieguvējs 
tāllēkšanā telpās. Starptautiskajās 
bērnu vieglatlētikas spēlēs Varšavā 
Latvijas izlases sastāvā izcīnīta 2.vieta 
tāllēkšanā. Par uzvarām vieglatlētikā 
apbalvota arī sportiste Kristīne Vada-
karija, kas ieguva otro vietu Latvijas 
čempionātā trīssoļlēkšanā un Latvijas 
izlases sastāvā Baltijas valstu vieglat-
lētikas sacensībās izcīnīja 3.vietu trīs-
soļlēkšanā. Olga Ignatjeva no Nauje-
nes pagasta ir divkārtējā otrās vietas 
ieguvēja Latvijas čempionātos - 60m 
skrējienā telpās un 300m skrējienā 
stadionā, bronzas medaļas ieguvēja 
Latvijas čempionātā 300m skrējienā 
telpās. Startējot Latvijas izlases sa-
stāvā Starptautiskajās bērnu vieglat-
lētikas spēlēs Varšavā, izcīnīta 4.vieta 
300m skrējienā. 

Mareks Meženiks no Kalupes pagas-
ta ir Latvijas čempionāta trešās vietas 
ieguvējs 2000m skrējienā, savukārt 

sventiete Aina Zubrova uzvarēja atla-
ses sacensībās par iekļūšanu Latvijas 
izlasē startam Starptautiskajās bērnu 
vieglatlētikas spēlēs Varšavā, kur izcī-
nīja 6.vietu tāllēkšanā. Sportistus sa-
censībām sagatavoja treneri Jana un 
Dmitrijs Hadakovi, Vitālijs Aleksejevs 
un Jānis Petrovskis.  

Brīvajā cīņā visveiksmīgākie 2015.
gadā bija naujenieši Sergejs Ešen-
valds, kas ir Latvijas čempionāta tre-
šās vietas ieguvējs kadetiem un Ser-
gejs Šatrevičs, kas ir bronzas godalgas 
ieguvējs Latvijas čempionātā brīvajā 
cīņā jauniešiem. Abus sportistus sa-
censībām sagatavoja treneris Andrejs 
Andrijanovs. 

Boksā veiksmīgi starti ir bijuši 
kalkūniešiem, trenera G. Zujeva au-
dzēkņiem Ņiķitam Zujevam un Valēri-
jam Ivanovam, kas ir Latvijas čempio-
nāta sudraba medaļu ieguvēji. 

  Savukārt šahā nepārspējams ir tre-
nera Staņislava Kriviha audzēknis, 
naujenietis Einārs Ļahs, kas ieguva 
bronzu Eiropas Savienības jauniešu 
čempionātā šahā vecuma grupā līdz 10 
gadiem un zeltu Latvijas jauniešu čem-
pionātā šahā. 

Vēlot uzvaras jaunajā sezonā, spor-
tistus sveica Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds 
Kucins un pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika. 

Olga Smane
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Aizvadītas kārtējās Daugavpils novada jaunatnes ziemas sporta spēles

Spītējot nu jau pavasarīgajiem lai-
kapstākļiem un gripas epidēmijai, 
6.februārī Špoģu vidusskolā pulcējās 
jauniešu komandas no 15 pagastiem, 
lai piedalītos Daugavpils novada Jau-
natnes ziemas sporta spēlēs. Spēlēs 
piedalījās jaunieši no Ambeļu, Biķer-
nieku, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, 
Līksnas, Laucesas, Maļinovas, Nauje-
nes, Nīcgales, Skrudalienas, Sventes, 
Tabores, Vaboles un Višķu pagastiem, 
kas sacentās gan komandu, gan indivi-
duālajās disciplīnās. 

Sporta spēles atklāja spēļu galvenais 
tiesnesis un Daugavpils novada domes 
deputāts Edgars Kucins. Pagastu ko-
mandas svinīgi iesoļoja zālē, kur vi-
ņus sveica Daugavpils novada domes 
deputāti Jānis Belkovskis un Arvīds 

Kucins, Izglītības pārvaldes vadītāja 
Irēna Bulaša, kā arī Špoģu vidusskolas 
duets. Pēc svinīgās parādes tika pa-
celts Daugavpils novada karogs - šī mi-
sija tika uzticēta pagājušā gada spēļu 
uzvarētājiem  - Skrudalienas pagasta 
jauniešiem. 

Jaunieši šogad sacentās 7 disciplī-
nās. Jaunums bija loka šaušana un 
šaušana mērķī ar pneimatisko pistoli, 
kā arī jaunieši sacentās badmintona 
piespēlēs, basketbola metienos grozā, 
fl orbola bumbiņas metienos, konkursā 
“Pārsteigums” un jautrajā stafetē, kas 
sastāvēja no 3 posmiem. Jauniešiem 
bija jādemonstrē ne tikai sava fi ziskā 
sagatavotība, bet arī veiklība, asprātī-
ba, precizitāte un komandas saliedētī-
ba. 

Pirms apbalvošanas ar nelielu kon-
certu sporta spēļu dalībniekus sveica 
Špoģu vidusskolas rokgrupa “Mažors”. 
Pēc spraigas cīņas, kur spēļu iznāku-
mu varēja mainīt viens vienīgs punkts, 
bija zināmi individuālo disciplīnu uz-
varētāji un Daugavpils novada jaunat-
nes ziemas sporta spēļu 2016 čempioni. 

Kopvērtējumā uz pjedestāla kāpa 
Nīcgales pagasta jaunieši, kas ieguva 
III vietu un Sventes pagasta jaunieši, 
kas ieguva II vietu. Par absolūtajiem 
Daugavpils novada jaunatnes ziemas 
sporta spēļu 2016 čempioniem kļuva 
Biķernieku pagasta jaunieši, kas iegu-
va I vietu.  

Mēs pateicamies visiem jauniešiem 
un pagastu jaunatnes lietu atbildīga-
jiem par piedalīšanos sacensībās, vi-

siem tiesnešiem par padarīto darbu, 
Špoģu vidusskolas personālam un di-
rektoram Jānim Belkovskim par uz-
ņemšanu, Višķu pagasta jauniešiem 
un jaunatnes lietu atbildīgajam Jānim 
Briškam par palīdzību sporta spēļu 
organizēšanā, biedrībai “Mārīte Art” 
un fotogrāfam Andrejam Lipsbergam, 
Daugavpils novada domes Informāci-
jas un sabiedrisko attiecību daļai par 
video un foto uzņemšanu, kā arī sporta 
spēļu galvenajam tiesnesim Edgaram 
Kucinam par interesantajām disciplī-
nām un palīdzību sporta spēļu organi-
zēšanā. 

Tiekamies Daugavpils novada jau-
natnes ziemas sporta spēlēs 2016 un 
citos jauniešu pasākumos. 

Milāna Loča

Pasniegtas „Sporta laureāta 2015” balvas 13 nominācijās

citos jauniešu pasākumos. 
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Atgādinājums par nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņu 

Atgādinām, ka 2016.gada I ceturk-
šņa nekustamā īpašuma nodokļa sa-
maksas termiņš ir 31.marts, un vēršam 
uzmanību, ka par termiņos nenomak-
sāto nekustamā īpašuma nodokli tiks 
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% 
no laikā nenomaksātā pamatparāda 
par katru nokavēto dienu. Nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksu iespējams 
veikt portālos www.Latvija.lv, www.
epakalpojumi.lv, veicot pārskaitījumus 
uz maksāšanas paziņojumā norādī-
tajiem norēķinu kontiem vai skaidrā 
naudā pagastu pārvaldēs. Jāuzsver, 
ka, maksājumu veicot caur internet-
banku, maksājuma mērķī precīzi jā-
norāda nodokļa maksātāja personīgā 
konta numurs par zemi un personīgā 
konta numurs ēkām, īpašuma adrese 
vai kadastra numurs, par kuru veikts 
maksājums.

Aicinām izmanot portālā www.epa-
kalpojumi.lv nodrošināto iespēju pie-
teikties atgādinājumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņa 
tuvošanos saņemšanai e-pastā vai īszi-
ņas veidā, kā arī reģistrēt e-pasta ad-
resi, lai turpmāk saņemtu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņo-
jumus elektroniski.

Iespēju reģistrēt savu e-pasta adre-

si piedāvājam arī klātienē Daugavpils 
novada domē, pagastu pārvaldēs vai, 
sūtot ar elektroniski parakstītu iesnie-
gumu uz e-pastu dome@daugavpilsno-
vads.lv. Iesnieguma forma pieejama 
Daugavpils novada pašvaldības mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā 
Finanses/Nekustamā īpašuma nodok-
lis/Noderīgi (saīsināta saite uz minēto 
sadaļu: http://kur.ir?ninaktuali).

14.03. Salienā plkst. 10.00 
14.03. Naujenē plkst.14.00
21.03. Demenē plkst. 10.00 
21.03. Sventē plkst. 14.00
22.03. Dubnā plkst. 10.00
22.03. Vabolē plkst. 14.00
Informatīvo semināru tēmas: Dau-

gavpils Konsultāciju biroja piedāvā-
tie pakalpojumi augkopībā, lopko-
pībā, ekonomikā un grāmatvedībā, 
speciālistu pieņemšanas laiki. Sa-
darbības iespējas. EPS lietošanas 
noteikumi. Līgumu slēgšana EPS 
lietošanai. LAP pasākumi 2016.gadā. 
Apdrošināšanas iespējas.

Marija Rēķe
uzņēmējdarbības konsultante

Tel. 65440982
Mob.29394131

m arija.reke@llkc.lv

29. janvārī Daugavpils novada Kul-
tūras centrā pulcējās novada sportis-
ti, komandas, treneri, sporta mīļotāji, 
organizatori un atbalstītāji, lai sveik-
tu 2015.gada labākos un godalgotā-
kos cilvēkus, kuri devuši nozīmīgu 
ieguldījumu novada sporta dzīves 
attīstībā. 

Konkursa „Sporta laureāts 2015” 
balvas šogad tiks pasniegtas 13 no-
minācijās. 

Tituls „Novada labākā sportiste” 
piešķirts četrām daiļā dzimuma pār-
stāvēm katrā sporta veidā, savukārt 
novada labākā sportista tituls aiz-
ceļoja pie pērnā gada labākajiem un 
spēcīgākajiem tādos sporta veidos kā 
brīvā cīņa, svarbumbu celšana, viegl-
atlētika, dambrete un novuss. 

Nominācijā „Gada izrāviens” bal-
vas pasniegtas četros sporta veidos 
9 novada sportistiem no Maļinovas, 
Naujenes, Laucesas, Sventes un 
Kalkūnes pagastiem. 

Novada labākie sporta treneri viegl-
atlētikā ir Dmitrijs un Jana Hadako-
vi, kuru vadībā sporta skolas audzēk-
ņi gūst augstvērtīgus rezultātus. Par 
labāko treneri brīvajā cīņā nosaukts 
novadnieks Andrejs Andrijanovs, 
boksā - Gļebs Zujevs no Kalkūnes 
pagasta, svarbumbu celšanā - Pjotrs 
Vasiļjevs no Laucesas. 

Nominācijā „Novada labākā skola 
sporta darba organizācijā” uzvaras 
laurus plūca Špoģu vidusskola, sa-
vukārt specbalva nominācijā „Gada 
izrāviens sporta darba organizācijā” 
pasniegta Lāču pamatskolai. 

Labāko vīriešu sporta spēļu ko-
mandu vidū ierindojās volejbola ko-
manda „Svente”, futbola komanda 
„Naujene”, hokeja komanda „Kalupe” 
un basketbola komanda „Višķi”. La-
bāko sieviešu sporta spēļu komandu 
vidū – volejbola komanda „Ambeļi” 
un basketbola komanda „”Kalupe”. 

Balvas „Novada labākais sporta 
spēļu treneris” un „Novada labākais 
sporta spēļu tiesnesis” ieguva 4 tre-
neri un 3 tiesneši. 

Novada sportiskākās ģimenes titu-
lu jau ceturto gadu pēc kārtas ieguva 
2015. gada konkursa „Tētis, mamma, 
es – sportiska ģimene” uzvarētāji – 
Rokjānu ģimene no Līksnas. 

Par ieguldījumu Daugavpils nova-
da veterānu sportā apbalvoti 8 vete-
rāni. 

Par ieguldījumu Daugavpils nova-
da sportā apbalvots novada Sporta 
skolas direktors Jānis Skrinda. Dau-
dzi sporta skolas audzēkņi ir Latvijas 
izlases dalībnieki un 2016. gada izla-
ses kandidāti.

Novada Sporta skolas direktors 
Jānis Skrinda: „Ir gandarījums, ka 
mūsu darbs ir novērtēts. Protams, 
neesmu vienīgais „baļķa nesējs”, gal-
venie ir mūsu treneri. Mans darbs ir 
viņus koordinēt. Treneru kolektīvs 
mums ir brīnišķīgs, esmu priecīgs, 
ka, pateicoties viņu darbam, mūsu 
skolēni gūst augstus rezultātus vai-
rākās disciplīnās. Esam izcīnījuši 13. 
vietu starp 86 pašvaldībām Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē, mums ir 36 
medaļas Latvijas čempionātos dažā-
dos sporta veidos. Ar katru gadu mēs 
paplašināmies. Pagājušajā gadā tika 
izveidotas 4 jaunas sporta skolas gru-
pas, un šobrīd jau 245 novada bērni 
nodarbojas pie mums sporta skolā. 
Daugavpils novada dome, sporta dar-
ba organizatori un treneri pateicās 
visiem labvēļiem par atbalstu sporta 
komandu darbam”.

1. vietu pagasta pārvalžu grupā no-
minācijā “Labākā pagasta pārvalde 
sporta darba organizācijā” saņēma 
Naujenes pagasta pārvalde. Nauje-
nē veiksmīgi turpina darboties Jau-
natnes iniciatīvu un sporta centrs, 
kā arī jaunais daudzfunkcionālais 
sporta spēļu laukums. Sporta spēļu 
komandas ir novada čempionātu uz-
varētājas volejbolā un futbolā, savu-
kārt vīriešu basketbola komanda jau 
otro gadu ir novada čempioni un LBL 
3 basketbola līgas dalībnieki. 

Naujenes pagasta pārvaldes vadī-
tāja Ināra Miglāne: „Protams, esam 
lepni par iegūto novērtējumu! Tā jau 
ir mūsu tradīcija, kas veidojusies ga-
diem. Mums ir lielisks sporta darba 
organizators - Edgars Kucins. Pluss 
ir arī tas, ka esam bagāti ar mūsu 
Jaunatnes iniciatīvu un sporta cen-
tru. Tā mums ir iestāde, šodien tā jau 
būs pagasta pārvaldes struktūrvienī-
ba, - tas ir resurss, ar kuru var pa-
veikt to, ko esam iecerējuši. Ceru, ka 
sasniegsim arvien augstākus rezul-
tātus. Mūsu spēks ir jaunatne un tās 
komandas, kas startē un uzvar čem-
pionātos. Mūsu jaunieši ir arī sporta 
skolas audzēkņi un ir godalgoto lau-
reātu vidū.”

Vakaru skaistināja Kultūras cen-
tra tautas deju ansamblis „Līksme”, 
Daugavpils pilsētas sporta vingroša-
nas trenera Aivara Plātes audzēknes 
Violeta Vavilova un Kasandra Amiro-
va, kā arī ielu vingrošanas sportistu 
grupa, kas rādīja elpu aizraujošus un 
atlētiskus priekšnesumus. 

Olga Smane 

Mūžībā aizgājuši
Biķernieku  pagastā

Fiļipova Feodosija (1927.g.)
Demenes pagastā

Ruža Jadviga (1964.g.)
Kalkūnes pagastā 

Sprindzāns Zigfrīds (1933.g.)
Siņavska Alise (1912.g.)

Garkalns Vladislavs (1932.g.)
Brovkins Ivans (1944.g.)

Kalupes pagastā
Antonovs Aleksandrs (1954.g.)
Matvejeva Broņislava (1932.g.)

Mikolēns Antons (1938.g.)
Ždanovičs Česlavs (1952.g.)

Naujenes pagastā
Poplavska Aksenija (1949.g.)
Vilnaraga Apolonija (1925.g.)
Poplavskis Pāvels (1946.g.)
Bukeja Nadežda (1924.g.)

Nīcgales pagastā 
Drozdovskis Viktors (1950.g.)

Skrudalienas pagastā
Lukaševiča Teresa (1935.g.)

Beinarovičs  Viktors (1942.g.)
Sventes pagastā

Kazakeviča Anelija (1932.g.)
Fjodorovs Pāvels (1943.g.)

Tabores pagastā
Solovejs Pēteris (1938.g.)

Bļinova Julijanija (1928.g.)

Vecsalienas pagastā 
Šiļčikova Olga (1929.g.)

Višķu pagastā
Vanags Jānis (1943.g.)

Pimenovs Jevgeņijs (1951.g.)
Andrejeva Marta  (1929.g.)

Informatīvie 
semināri LLKC 

Daugavpils 
Konsultāciju 

birojā

Par koku ciršanu 
Kalkūnes 

pagasta teritorijā
Daugavpils novada Kalkūnes pa-

gasta pārvalde izsludina publisko 
apspriešanu par plānotu  5 koku (lie-
pas) ciršanu uz zemes gabala ar ka-
dastra apzīmējumu 4460 004 2143 
Ķieģeļu ielas malā un 3 koku (pape-
les) ciršanu uz zemes gabala ar ka-
dastra apzīmējumu 4460 004 2375 
pie dzīvojamās mājas Nr.22, Ķieģeļu 
ielā, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 
novads.

Publiskās apspriešanas ilgums ir 3 
(trīs) nedēļas no šī paziņojuma publi-
cēšanas.

Savus priekšlikumus var iesniegt 
Kalkūnes pagasta pārvaldei pēc ad-
reses Ķieģeļu ielā 4, Kalkūnes pa-
gasts, Daugavpils novads.
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A P S V E I C A M

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Ja Tev ir 16-25 gadi, no 2016.gada februāra līdz novembrim pieda-
lies konkursā “Mans novads Latvijā”. Katru mēnesi Daugavpils no-
vada informatīvajā izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis” un mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv tiks publicēti jautājumi, uz kuriem 
atbildes jāiesniedz elektroniski uz adresi irena.bulasa@dnd.lv līdz 
nākamā mēneša 15. datumam, ar norādi atbildes konkursam “Mans 
novads Latvijā”. Uzvarētājs būs tas, kurš konkursa norises laikā 
būs iesūtījis visvairāk pareizo atbilžu. Balvā – ekskursija pa kultūr-
vēsturiskām vietām.
FEBRUĀRA JAUTĀJUMI:

1) Kopš 1982. gada  tēlniece Valentīna Zeile dzīvo Francijā, Parīzē. 
Naujenes Novadpētniecības muzeja izstādē “Dzimtas mantojums” 
ir dzirdams mākslinieces stāsts par viņas pirmo tikšanos ar Parīzi. 
Kura no Parīzes vietām apbūra  mākslinieci visvairāk un lika iemī-
lēt to?

2) Nosauciet gliemežu sugu, kurai Naujenes pagasts ir vienīgā at-
radne Latvijā.

3) Biķernieku pagasts. Trīs dievnami – Krivošejevas, Pantelišķu 
un Lipinišķu – kāpēc tie tika šeit celti 19., 20.gs. mijā!
Atbildes gaidām līdz 15.martam! 

Konkurss “Mans novads Latvijā”

Sabiedriskā apspriešana 
Višķu pagastā

Višķu pagasta pārvade ierosina pub-
lisko apspriešanu par atļauju  izcirst 
kokus ārpus meža teritorijas:

- Zemes gabalā ar kadastra ap-
zīmējumu 4498 005 0449, sakarā ar 
plānotiem būvniecības darbiem Dau-
gavpils novada stadiona pārbūvei 
Višķu pagastā. Cērtamo koku atra-
šanās vietas ir norādītas būvniecības 
ģenerālplānā. Izciršanai paredzēti 79 
lapu koki gar Luknas ezermalu un  
gar grāvi;

- Divi ozoli Višķu tehnikuma 
ciemā, pretī mājai Nr. 1;

- Trīs bērzi un viena kļava Ma-
karovas kapos;

- Viens bērzs Daniševkas ka-
pos.

Izteikt savus priekšlikumus un ie-
rosinājumus var Višķu pagasta pār-
valdē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu 
pag.) no 2016.gada 4.- 24.martam. 

2016.gada 30.martā notiks publis-
kā apspriešana:

Višķu pagastā, Višķu stadiona 
teritorijā plkst.9.30

Višķu tehnikuma ciemā (pie mā-
jas Nr. 1) plkst. 10.30

Višķu pagasta Makarovas kapos 
plkst.10.40

Višķu pagasta Daniševkas kapos 
plkst.11.00

SAPULCES AR IEDZĪVOTĀJIEM
Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs aktīvi piedalīties 

sapulcēs, lai saņemtu informāciju par savās pagastu pārvaldēs 
2015. gadā paveikto darbu un plāniem 2016. gadam, kā arī uzdotu 
jautājumus novada domes vadībai, deputātiem un speciālistiem. 

 Datums Laiks Pagasts
08.03. 14.00 Medumu pagasta pārvalde
09.03. 10.00 Ambeļu pagasta pārvalde
09.03. 12.00 Dubnas pagasta pārvalde

09.03. 14.00 Višķu pagasta pārvalde (Špoģu mūzikas un 
mākslas skolas zālē)

11.03. 09.00 Vecsalienas pagasta pārvalde 
11.03. 11.00 Laucesas pagasta pārvalde
16.03. 15.00 Tabores pagasta pārvalde
18.03. 10.00 Biķernieku pagasta pārvalde

22.03. 10.30 Nīcgales pagasta pārvalde (Nīcgales 
pagasta Tautas namā)

22.03. 13.00 Vaboles pagasta pārvalde  
22.03. 15.00 Kalupes pagasta pārvalde  
23.03. 16.00 Maļinovas pagasta pārvalde

23.03. 18.00 Naujenes kultūras centrā, Muzeja ielā 6, 
Locikos

29.03. 11.00 Līksnas pagasta pārvalde, kafejnīcā Virāža
30.03. 10.30 Salienas pagasta pārvalde  
30.03. 13.00 Skrudalienas pagasta pārvalde
30.03. 16.00 Demenes pagasta pārvalde
01.04. 15.30 Sventes pagasta pārvalde
01.04. 18.00 Kalkūnes pagasta pārvalde

Novadā dzimuši
Ambeļu pagastā 

Kristiāna Krasovska (5.februārī)
Biķernieku pagastā

Kirils Moisejevs (21.janvārī)
Dubnas pagastā

Ervīns Kirilovs (16.janvārī)
Laucesas pagastā

Artjoms Kokins (25.janvārī)
Naujenes pagastā

Katrīna Ivanova (22.janvārī)
Verners Valainis (16.janvārī)
Oskars Daniļevičs (5.februārī)

Andrejs Paramoņenko (5.februārī)
Artjoms Sergejevs (2.februārī)

Eva Buša (11.februārī)
Tabores pagastā

Ariana Selicka  (31.janvārī)
Skrudalienas pagastā 

Kirils Krasko (5.februārī)

Sveicam  jaunlaulātos!
•	 Renati Stjopkinu un Timuru Tersebajevu 

•	 Anastasiju Molotkovu un Anatoliju Tumaševiču

•	 Ļudmilu Borovsku un Andreju Magrinu

•	 Oksanu Vasiļjevu un Denisu Gruznovu

•	 Jekaterinu Satilari un Aleksandru Čerkasu

Tu esi sieviete un ziedus pelnījusi esi, 
Tā vienkārši, bez iemesla, tāpat... 

Par to, ka vienkārši Tu esi, 
Kādam, vien tepat...  

Dārgās Daugavpils novada sievietes, 
sirsnīgi sveicam 8.martā!
Lai dāvātie ziedi un uzmanības apliecinājumi 
ienes pavasari un prieku jūsu sirdīs! 


