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Festivāls “Muzykys Skrytuļs” pulcēja ap 5000 apmeklētāju
Daugavpils novada Līksnā no 1. līdz 

3. jūlijam jau sesto reizi norisinājās 
lielākais jaunās latgaliešu mūzikas 
festivāls „Muzykys Skrytuļs”, pul-
cinot mūziķus, kuri dažādos žanros 
rada dziesmas latgaliski. Jaunās mū-
zikas festivāla „Muzykys Skrytuļs” 
rīkošana tika aizsākta 2005.gadā ar 
mērķi popularizēt latgalisko identitā-
ti un sekmēt jaunu dziesmu radīšanu 
latgaliski. Festivāla moto ir „Kruot 
var na tikai naudu”, tāpēc festivāla 
koncerti visiem apmeklētājiem bija 
par brīvu. 

Festivālā piektdienā, kad godā tiks 
celtas latgaliešu darba tradīcijas, 
norisinājās Etnomūzikas koncerts, 
kurā piedalījās Līksnas pagasta KN 
VPDK “Daugaveņa”, folkloras kopa 
“Dyrbyni”, Etnogrāfi skais ansamblis 
“Vabaļis”, Ivars Štubis no Austrāli-
jas, LgSC folkloras kopa “Ceidari”, 
deju kolektīvs un kapela “Dziga”. 
Koncerta noslēgumā, pirmo reizi fes-
tivāla vēsturē, notika lielā latgaliešu 
sadziedāšanās kopā ar folkloras kopu 
“Ceidari”. Kā pastāstīja Līksnas pa-
gasta kultūras nama direktore Sa-
nita Pinupe, sadziedāšanās festivālā 
bija pavisam kas jauns un pārstei-

dzošs, jo vienkopus dziedāja vairāki 
simti festivāla pirmās dienas koncer-
ta apmeklētāji. Vakara gaitā klāteso-
šie tika aicināti uz dančiem ar grupu 
“Rikši”, folkloras kopu “Dyrbyni” un 
kapelu “Dziga”. Savukārt pusnaktī 
uz lielās skatuves muzicēja grupa 
“Straume”.

Festivāla otrajā dienā, kas nori-
sinājās sestdien, Latgales skaistās 
dabas dienā, notika divi koncerti. 

Dienas koncertā uzstājās VIA “Na-
gaidama prīca”, Ivars Štubis, vokālā 
studija Stage On, Daiņs Adijāns, gru-
pa “Poezijos medžiotojai” no Lietu-
vas, Laura Bicāne, Džeina Gavare ar 
grupu un Vinsents Kūkojs. Savukārt 
nakts koncertā uz lielās skatuves 
spēlēja: Projekts “Jezups i muosys”, 
Projekts “Brigita&co”, “Piparmētras”, 
Unknown Artist, 3 Ņutona lykums, 
Trikmins, Voiceks Voiska, METRS 

un Gandreiž 10nīkā.
Festivāls ir platforma tieši jauna-

jiem mūziķiem un grupām, kas ie-
spējams pēc vairākiem gadiem kļūs 
atpazīstamāki. 

Līksnas pagasta kultūras nama 
direktore Sanita Pinupe: “Mēs ļoti 
priecājamies, ka tieši šogad, sestajā 
“Muzykys Skrytulī”, piedalās visas 
jaunās grupas. Tāds arī ir šī festi-
vāla mērķis. Es priecājos un esmu 

pārliecināta, ka grupas, kuras mēs 
redzējām šajās trīs dienās, pēc pāris 
gadiem jau laidīs klajā savus pirmos 
albumus. Festivāls viņiem ir pirmā 
lielā skatuve, uz kuras viņi varbūt ir 
tikai pirmo reizi, bet tas noteikti ir 
pamats attīstībai. Cerams, ka festi-
vālā piedalīsies arvien jaunas un jau-
nas grupas. Vislielāko paldies vēlos 

turpinājums 7.lpp.    ►►►
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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
18.08. Līksnas pagasta pārvalde  08.00-09.00
26.08. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
31.08. Višķu pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

Iedzīvotāju pieņemšana augustā 
nenotiks 

Daina Amosova 
10.08. Kalkūnes pagasta pārvalde 17.00-19.00
20.08. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis
08.08. Malnavas koledžas Izglītības pro-

grammu īstenošanas vieta Višķos
10.00-12.00

22.08. Špoģu vidusskola 14.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
10.08. Kalkūnes pagasta pārvalde   17.00-19.00
16.08. Biķernieku pagasta pārvalde 09.30-11.30
Roberts Jonāns
09.08. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns

Informācija 
www.daugavpilsnovads.lv/deputāti

Edgars Kucins
10.08. Kalkūnes pagasta pārvalde 17.00-19.00

16.08. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
jauniešu centrs 15.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

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

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

Juris Livčāns
12.08. Vecsalienas pagasta pārvalde  09.30-11.00
Anita Miltiņa
08.08. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
22.08. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
03.08. Tabores pagasta pārvalde 09.00-10.00
10.08. Kalkūnes pagasta pārvalde 17.00-19.00
17.08. Medumu pagasta pārvalde 11.00-12.00
26.08. Naujenes kultūras centrs, Lociki 16.30-17.30
30.08. Līksnas pagasta pārvalde 09.00-10.00
Aivars Rasčevskis
04.08. Daugavpils novada dome 09.00-12.00
11.08. Daugavpils novada dome 10.00-13.00
Aleksandrs Sibircevs
09.08. Sventes vidusskola 15.00-17.00
23.08. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.08. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

30. jūnija sēdē pieņemti 60 lēmumi:
 Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldī-

bas 2015.gada publisko pārskatu.
 Precizēja saistošos noteikumus „ Par sociā-

lajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldī-
bā”.
 Veica grozījumu Daugavpils novada domes 

2012.gada 6.decembra lēmumā Nr.1437 „Par Dau-
gavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādes uzsākšanu” un izteica Darba uzdevumu 
Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādei jaunā redakcijā. 
 Aktualizēja Daugavpils novada attīstības 

programmas investīciju plānu.
 Atbalstīja Špoģu vidusskolas iesniegto Ei-

ropas Savienības ERASMUS+ programmas pamat-
darbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektu nr.2016-
1-LV01-KA101-022441 “21st Century Teachers (21.
gadsimta skolotāji)”. Projekta kopējais fi nansējums 
– 2342,00 euro. 
 Atļāva Demenes pagasta pārvaldei veikt ie-

pirkuma procedūru jaunas vieglās automašīnas ie-
gādei, kas nepieciešama pagasta pārvaldes funkciju 
veikšanai.
 Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības 

autoceļu fonda līdzekļu sadales ceļu ikdienas uzturē-
šanas precizēto plānu  2016.gadam un Daugavpils 
novada pašvaldības  autoceļu fonda  līdzekļu  sadali  
starp iestādēm  2016.gadam.
 Piešķīra Kalupes pagasta pārvaldei līdzek-

ļus 4295,50 euro apmērā no nekustamo īpašumu at-
savināšanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem, kuri tiks 
izmantoti garāžas Ezeru iela 11, Kalupe, Kalupes 
pagasts, Daugavpils novads, remontam, kā arī De-
menes pagasta pārvaldei 1130,85 euro apmērā no ne-
kustamo īpašumu atsavināšanas rezultātā gūtajiem 
līdzekļiem, kuri tiks izmantoti laipas ierīkošanai un 
teritorijas labiekārtošanai Demenes ezera krastā.
 Apstiprināja juridiskām un fi ziskām perso-

nām Nīcgales pagasta teritorijā siltumenerģijas  ta-
rifu bez pievienotā vērtības nodokļa  56,16 euro par 
1 MW.
 Atļāva atsavināt un pārdot 3 pašvaldības ne-

kustamos īpašumus  Kalkūnes, Līksnas un Sventes 
pagastā.
 Nolēma pārdot 9 pašvaldības nekustamos 

īpašumus fi ziskām personām  Dubnas, Līksnas, 
Sventes Vaboles un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 3 pašvaldības nekusta-

mos īpašumu Līksnas, Kalkūnes un Sventes pagastā 
un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Nolēma atteikt veikt nekustamā īpašuma 

nodokļa pārrēķinu Sabiedrībai ar ierobežoto atbildī-
bu “LatRosTrans” par 2013., 2014. un 2015.gadu. 
 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 7 perso-

nām Laucesas un Tabores pagastā nekustamā īpašu-
ma nodokļa nokavētos maksājumus un nokavējuma 
naudu.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavētos maksājumus un nokavējuma naudu 15 fi -
ziskām personām Biķernieku, Tabores un Salienas 
pagastā.

14. jūlija sēdē pieņemti 78 lēmumi:
  Ievēlēja par Naujenes bāriņtiesas locekli Ilzi 

Jonāni.
 Precizēja saistošos noteikumus „ Pašvaldī-

bas stipendijas piešķiršanas kārtība”.
 Aktualizēja Daugavpils novada attīstības 

programmas rīcības plānu.
 Veica grozījumus Daugavpils novada domes 

2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 456 
 „Par Daugavpils novada domes Medību ko-

ordinācijas komisijas izveidošanu un nolikuma ap-
stiprināšanu”, kur izslēdza no Medību koordinācijas 
komisijas locekļiem Viesturu Arbidānu un iekļāva 
Aivaru Skrindu . 
 Izsniedza atļauju Biedrībai “SPORTA 

KLUBS “PALEJAS izveidot otrās kategorijas šautu-
vi (šautuves stendu) zemes vienībā ar kadastra apzī-
mējumu 4498 001 0353, kas atrodas Borovka, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, uz noteiktu laiku līdz 

2016.gada 16.jūlijam (ieskaitot).
 Nolēma uzdot pagastu pārvaldēm izmaksāt 

kompensāciju 100% apmērā Daugavpils novada teri-
torijā dzīvojošajiem Daugavpils novada pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.-9.klase) un 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10.-12.klase) 
izglītojamiem par braukšanas izdevumiem sabiedris-
kajā transportā, kas saistīti ar braucieniem mācību 
gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 
atpakaļ.
 Atbalstīja projekta „ Augšdaugava - Latvijas 

atmodas šūpulis un dabas mantojums nākošajām 
paaudzēm” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības 
fonda Projektu vadlīniju „Multisektoriālie projekti” 
aktivitātes „Latvijas vides un dabas vērtību cildinā-
šana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” 
ieviešanas konkursam. 
 Veica grozījumu Daugavpils novada domes 

2015.gada 15.janvāra lēmumā Nr. 11  “Par Eras-
mus+ programmas projekta “Programme Esther 
Educating Emotions in Europe” Nr.2014-1-ES01-
KA201-003437 4, īstenošanu” un izteica izdevumu 
un ieņēmumu tāmi jaunā redakcijā.
 Izdeva nolikumu “Grozījums Daugavpils 

novada domes 2009.gada 24.jūlija nolikumā Nr.29 
“Nīcgales  pagasta pārvaldes nolikums””.
 Izslēdza no grāmatvedības uzskaites nepa-

beigtās būvniecības objektus – ceļus Dubnas, Kalu-
pes, Medumu, Salienas, Vaboles un Višķu pagastā.
 Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 

78567,73 euro apmērā Lāču pamatskolas būvdar-
biem.
 Noteica Daugavpils novada pašvaldībai pie-

derošo dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamās  mā-
jās Naujenes pagastā.
 Apstiprināja cenrādi par maksas pakalpoju-

miem Naujenes pagastā.
 Apstiprināja ieejas maksas izcenojumus 

Vecsalienas muižas pils parka apmeklētājiem.
 Atļāva veikt Maļinovas pagasta pārvaldei 

Latvijas 100gades un Latgales kongresa 100gades 
pasākumu kompleksam nepieciešamo nekustamo 
īpašumu apmaiņu un iegādi.
 Piešķīra Dubnas pagasta pārvaldei līdzekļus 

3774,13 euro apmērā no nekustamo īpašumu atsa-
vināšanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem, kuri tiks 
izmantoti skatītāju sēdvietu, celiņa ierīkošanai pie 
vasaras estrādes un 2 nekustamo īpašumu nostip-
rināšanai zemesgrāmatā, kā arī Višķu pagasta pār-
valdei 18704,62 euro apmērā no nekustamo īpašumu 
atsavināšanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem, kuri 
tiks izmantoti Višķu jauniešu centra telpu labiekār-
tošanai, mēbeļu, aprīkojuma iegādei un  aktu zāles 
telpu kosmētiskajam remontam Malnavas koledžas 
Izglītības programmu īstenošanas vietā Višķi.
 Nolēma atbalstīt Daugavpils novada paš-

valdības energoefektivitātes pasākumu veikšanu 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Nr.422, 18.novem-
bra iela, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils no-
vads, un piešķīra līdzfi nansējuma apjomu 14075,84  
euro apkures sistēmas renovācijai.
 Atļāva atsavināt un pārdot 9 pašvaldības 

nekustamos īpašumus  Kalkūnes, Laucesas, Maļino-
vas, Medumu, Skrudalienas un Sventes pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 2  pašvaldības nekus-

tamos īpašumu Līksnas un Kalkūnes pagastā un ap-
stiprināja izsoles noteikumus.
 Atzina izsoli uz pašvaldības nekustamo īpa-

šumu Naujenes pagastā par nenotikušu.
 Norakstīja debitoru parādus 4 juridiskām 

personām Kalkūnes pagastā.
 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 18 fi zis-

kām  un 6 juridiskām personām Medumu, Naujenes, 
Salienas, Demenes, Tabores, Sventes, Vecsalienas 
un Nīcgales pagastā nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavētos maksājumus un nokavējuma naudu.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavētos maksājumus un nokavējuma naudu 1 ju-
ridiskai personai un 8 fi ziskām personām Sventes un 
Nīcgales pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.
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Noteikta ieejas maksa Vecsalie-
nas muižas pils parka apmeklētā-
jiem

Ar novada domes lēmumu no šī gada 
1. augusta noteikta ieejas maksa Vec-
salienas muižas pils parka apmeklētā-
jiem.

Kultūrvēsturisko objektu apskate 
Vecsalienas muižas pils parkā, neiz-
mantojot atpūtas vietas/nojumes, lape-
nes, solus un mangālus - grupai līdz 20 
cilvēkiem (EUR 10), grupai no 21 līdz 
30 cilvēkiem – EUR 15, grupai no 31 
un vairāk cilvēkiem – EUR 20.

Kultūrvēsturisko objektu apskate 
Vecsalienas muižas pils parkā, izman-
tojot atpūtas vietas/nojumes, lapenes, 
solus un mangālus - grupai līdz 5 cil-
vēkiem (EUR 2), grupai no 6 līdz 10 cil-
vēkiem (EUR 10), grupai no 11 līdz 20 
cilvēkiem (EUR 15), grupai no 21 līdz 
30 cilvēkiem (EUR 20), grupai no 31 un 
vairāk – EUR 25.

Lapenes nomas maksa (rezervācija) 
kāzu ceremonijas un citu svinību laikā 
– EUR 7.11 par stundu.

Vecsalienas muižas pils parka ieejas 
maksā ietilpst ekskursijas vadītāja 
pakalpojumi. Pagasta administratīva-
jā teritorijā deklarētām personām un 
Daugavpils novada pašvaldības vispā-
rējās izglītības iestāžu izglītojamiem 
Vecsalienas muižas pils parka apmek-
lējums ir bezmaksas. Tāpat bezmaksas 
ieeja ir arī Daugavpils novada pašval-
dības un Vecsalienas pagasta pārval-
des Vecsalienas pils parka teritorijā 
rīkoto pasākumu dalībniekiem.

Ņems aizņēmumu Lāču pamat-
skolas būvdarbiem

Daugavpils novada domes deputāti 
atbalstīja aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē Lāču pamatskolas būvdarbiem. 
Aizņēmuma ekonomiskajā pamatoju-
mā minēti vairāki iemesli paredzamo 
būvdarbu veikšanai.

Daugavpils novada pašvaldības Lāču 
pamatskola atrodas Naujenes pagasta 
Lociku ciemā, Muzeja ielā 2. Skolas 
ēka būvēta 1971. gadā. Līdz 1992. ga-
dam skolas ēkā atradās Krievijas ar-
mijas karavīru kazarma. Pirms skolas 
izvietošanas šajā ēkā tika veikts kos-
mētiskais remonts.

2014.gadā tika īstenota Lāču pamat-
skolas ēkas rekonstrukcijas 1. kārta, 
kuras gaitā veikta elektroapgādes, 
ūdensapgādes, kanalizācijas, siltum-
apgādes un ventilācijas tīklu nomaiņa. 
Tāpat tika veikti pasākumi ēkas ener-
goefektivitātes uzlabošanai - jumta 
konstrukciju pastiprināšana un jumta 
seguma nomaiņa, logu un ieejas durvju 
nomaiņa, ēkas fasādes virsmas apda-
re, daļējs telpu remonts un piebūvēta 
sporta zāle, kā arī nodrošināta pieeja-
mība personām ar īpašam vajadzībām. 
Jāsaka, ka 2014. gadā veiktie darbi ne-
nodrošina skolas vides atbilstību izglī-
tības programmu īstenošanas vajadzī-
bām, jo nav veikti remontdarbi pirmā, 
otrā un trešā stāva gaiteņos, kā arī šo 
stāvu klašu telpās. Skolas teritorijā 
esošais asfalts daudzās vietās ir stipri 
bojāts, nav līdzens, kas apdraud sko-
lēnu drošību. Ēka ar piebūvi kopumā 
ir labā stāvoklī, izņemot klašu telpas, 

gaiteņus un skolas apkārtējo teritoriju.
Lāču pamatskola ir viena no lielāka-

jām Daugavpils novada pamatskolām, 
tajā mācās115 skolēni un ir izvieto-
ta pirmsskolas bērnu grupa. Skolēnu 
skaits būtiski nesamazinās, tāpēc, ņe-
mot vērā skolas pastāvēšanas ilgtspē-
ju, labos rādītājus gan pamatizglītības, 
gan interešu izglītības programmu īs-
tenošanā, skolas telpās nepieciešams 
īstenot rekonstrukcijas 2. kārtas pasā-
kumus.

Izvērtējot nepieciešamo remontu iz-
maksas Lāču pamatskolā, Daugavpils 
novada dome ir pieņēmusi lēmumu par 
nepieciešamo remonta būvdarbu veik-
šanu.

17. jūnijā tika izsludināts iepirkums 
„Būvdarbi Daugavpils novada pašval-
dības Lāču pamatskolas vajadzībām”. 
Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 
remonta būvdarbu izmaksas Lāču pa-
matskolā sastāda EUR 78 567,73.

Par novada izglītojamo braukša-
nas maksas atvieglojumiem

14. jūlija novada domes sēdē depu-
tāti nobalsoja par vispārējās pamatiz-
glītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamo braukšanas mak-
sas atvieglojumiem maršrutu tīkla 
maršrutos.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 
„Noteikumi par pasažieru kategori-
jām, kuras ir tiesīgas izmantot brauk-
šanas maksas atvieglojumus maršrutu 
tīkla maršrutos” 10. punktu, deputāti 
nolēma uzdot Daugavpils novada pa-

gastu pārvaldēm veikt novada terito-
rijā dzīvojošajiem Daugavpils novada 
pašvaldības vispārējās pamatizglītības 
iestādēs un vispārējās vidējās izglī-
tības iestādēs izglītojamiem izmak-
sāt kompensāciju 100% apmērā par 
braukšanas izdevumiem sabiedriskajā 
transportā, kas saistīti ar braucieniem 
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ.

Kompensācija turpmāk tiks izmak-
sāta no pārvaldes budžeta līdzekļiem 
līdz tekošā mēneša 10. datumam par 
iepriekšējo mēnesi. Lai saņemtu kom-
pensāciju, vienam no izglītojamā vecā-
kiem attiecīgajā pagasta pārvaldē ir 
jāiesniedz iesniegums, kuram klāt jā-
pievieno braukšanas biļetes un izziņa 
no izglītības iestādes par izglītojamā 
skolas apmeklējumiem. 

Pārvaldes ir tiesīgas izmaksāt kom-
pensāciju avansa veidā tām ģimenēm, 
kuras ir atzītas par trūcīgām, attiecīgi 
veicot pārrēķinu nākošajā mēnesī, at-
karībā no izglītojamā skolas apmeklē-
jumiem.

Tāpat lēmums nosaka, ka pārvaldes 
vadītāja rīkojumu, tajā skaitā par kom-
pensācijas izmaksas atteikumu, varēs 
apstrīdēt Daugavpils novada pašvaldī-
bas izpilddirektorei divu nedēļu laikā 
no rīkojuma paziņošanas dienas.

Lēmums stājas spēkā šī gada 1. sep-
tembrī.

 Olga Smane

Līdera pozīcijā eksāmenu rezultātu kopvērtējumā ir Vaboles vidusskola
Jūnija beigās vidusskolu absolventi 

saņēma centralizēto eksāmenu rezul-
tātus un atestātus par izglītības ies-
tādes beigšanu. Latvijā kopumā tika 
izsniegti 19427 centralizēto eksāmenu 
sertifi kāti tiem jauniešiem, kuri šogad 
ieguva vispārējo vidējo izglītību. Dau-
gavpils novadā centralizētos eksāme-
nus kārtoja 143 skolēni, t.sk. Malnavas 
koledžas izglītības programmas īsteno-
šanas vietas “Višķi” audzēkņi.

Obligātos eksāmenus skolēni kār-
toja latviešu valodā, svešvalodās un 
matemātikā. Kārtot angļu valodu bija 
izvēlējušies 88 novada skolēni, krievu 
valodu 70 un vācu valodu nekārtoja 
neviens.

Pēc Valsts izglītības satura centra 
mājas lapā pieejamiem statistikas 
datiem, Latvijā arvien vairāk skolē-
nu izvēlas kārtot eksāmenus bioloģijā 
(10%), fi zikā (8%), vēsturē (6,5%) un 
ķīmijā (5,5%). Arī novadā šādu sko-
lēnu īpatsvars ir palielinājies. Šogad 
piedalīties centralizētā eksāmena fi zi-
kā pilotprojektā izvēlējās visi Vaboles 
vidusskolas 12. klases skolēni. Valstī  
centralizēto eksāmenu fi zikā, ķīmijā 
un dabaszinībās pilotprojekti ieplānoti 
arīdzan 2016./2017. mācību gadā, lai 
abu gadu datus varētu salīdzināt un 
veikt secinājumus par skolēnu mācību 
sasniegumiem šajos priekšmetos. Nā-
kamgad fi zika un ķīmija tiks ierindota 
arī izvēles eksāmenu sarakstā.

Salīdzinot centralizēto eksāmenu vi-
dējos rezultātus valstī 2015. un 2016. 
gadā, uzlabojušies skolēnu rezultā-

ti angļu, vācu un latviešu valodā, kā 
arī bioloģijā, savukārt kritušies fran-
ču un krievu valodā, fi zikā, ķīmijā, 
matemātikā un vēsturē.

Šogad pirmo reizi jaunieši varēja 
izvēlēties svešvalodas centralizēto 
eksāmenu aizstāt ar starptautiskas 
testēšanas institūcijas pārbaudījumu 
svešvalodā. Skolēni, kuri bija nokārto-
juši starptautisko pārbaudījumu, varē-
ja pieteikties un kārtot arī svešvalodas 
centralizēto eksāmenu.

Tradicionāli novadā vislabākie rezul-
tāti tiek uzrādīti matemātikā, krietni 
vien augstāki nekā valstī. Ja valstī 
vidējais apguves koefi cients matemā-
tikas eksāmenā ir 30%, tad novadā 
– 51%. Stabili rezultāti ir arī fi zikas 
eksāmenā (84%), ķīmijā (78%) un bio-
loģijā (71%). Rezultāti šajos priekšme-
tos ir auguši arī, salīdzinot ar 2015. 
gadu. Skolu griezumā vidējais apguves 
koefi cients ir palielinājies angļu valo-
das eksāmenā. Pagājušā gada līmenī 
ir palicis koefi cients krievu valodas 
eksāmenā. Novada skolēni ir spēcīgi 
arī vēsturē. Valstī centralizētos eksā-
menus kārtoja 443 skolu audzēkņi, 
novadā – 6. Vidējais apguves koefi -
cients valstī ir 49.9%, novadā tikai 
Zemgales vidusskola ir zem valstī vidē-
jā līmeņa (37,3%). Pēc eksāmenu rezul-
tātiem novads ierindojas ap 130 vietu 
starp visām skolām Latvijā.

Daugavpils novada domes Izglītības 
pārvaldes galvenā speciāliste metodi-
ķe Janita Zarakovska uzskata, ka jā-
turpina iesāktais darbs pie skolotāju 

latviešu valodas uzlabošanas, tāpat 
jādomā pie latviešu valodas pilnveides 
metodiskā darba un jāpaaugstina sko-
lēnu stundu apmeklētība. Ļoti vājas 
zināšanas latviešu valodā ir Zemgales 
vidusskolā (21%), Salienas vidusskolā, 
Sventes vidusskolas Neklātienes 
programmā, kā arī Malnavas koledžas 
izglītības programmas īstenošanas 
vietā “Višķi”. “Tieši tāpēc viens no gal-
venajiem uzdevumiem jaunajā mācī-
bu gadā tieši vidusskolām būs vairāk 
pievērsties latviešu valodas mācībām. 
Šeit būtu nepieciešami divi virzieni. 
Viens – skolotāju tālākizglītība 
un kvalifi kācijas paaugstināšana, 
pilnveidojot latviešu valodas zināšanas 
kursos un semināros. Otrs – manis jau 

minētā kontroles funkcija. Izglītības 
iestāžu vadībai būtu jāpadomā par 
pedagoģiskās padomes sēdēm, uzsve-
rot latviešu valodas mācīšanu, gan arī 
salīdzinot rezultātus latviešu valodā 
attiecīgajos vecuma posmos”, tā J. Za-
rakovska.

Labākos rezultātus angļu valodā un 
vēsturē uzrādījuši Sventes skolēni, 
krievu valodā – Špoģu vidusskola, lat-
viešu valodā un matemātikā – Vabo-
les vidusskola. Skolu griezumā šogad 
rezultāti kopumā ir kritušies Špoģu 
vidusskolas audzēkņiem, savukārt lī-
dera pozīciju godam notur Vaboles vi-
dusskola.

Olga Smane 

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem 
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Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā uzņem apgriezienus
Jau ceturto gadu Daugavpils novada 

dome, sadarbojoties ar Daugavpils no-
vada uzņēmējiem, īsteno skolēnu vasa-
ras nodarbinātības programmu. Šogad 
darbs skolēniem tika piedāvāts perio-
dā no 6. jūnija līdz 26. augustam un 
tam varēja pieteikties Daugavpils no-
vadā deklarētie skolēni vecumā no 14 
līdz 19 gadiem, kas mācās vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. Šogad vasaras nodarbinātī-
bas programmai pieteicās 158 novada 
skolēni.

Balstoties uz pagājušo gadu pieredzi, 
šogad īpaši atbalstīta ir nodarbinātība 
lauksaimniecībā. Skolēniem, kuri strā-
dā lauksaimniecības uzņēmumā vai 
zemnieku saimniecībā kā lauksaimnie-
cības palīgstrādnieki, tiek piemērota 
paaugstināta samaksas likme.

Kā jauninājums šogad ir tas, ka no-
vads ir iesaistījies NVA nodarbinātības 
programmā, kuras ietvaros Demenes 
pagastā tiek nodarbināti 4 skolēni. 
Latvijā NVA vasaras darbu piedāvāja 
kopumā 4128 skolēniem vecumā no 15 
līdz 20 gadiem.

Saskaņā ar likumu, 14-15 gadus 
vecie skolēni ar Daugavpils novada 
pašvaldības līdzfi nansējumu strādā 
10 darba dienas, 16-19 gadus veci - 20 
darba dienas, pašvaldība apmaksā 4 
darba stundas minimālās stundas tari-
fa likmes apmērā, kā arī sedz kompen-
sāciju par neizmantoto atvaļinājumu. 
Skolēnu nodarbināšanai vasarā Dau-
gavpils novada pašvaldība atvēlējusi 
30 000 eiro.

Aptaujājot programmas dalībniekus, 
kuri pašlaik strādā Taborē, Laucesē, 
Skrudalienā un Demenē, jaunieši jūtas 
motivēti, apmierināti ar darba apstāk-
ļiem un par darbu nesūdzas.

Apciemojot jauniešus, kas strādā vei-
kalos “Elvi” Laucesas pagasta Mirnija 
ciemā un Skrudalienas pagasta Silenē, 
pārliecinājāmies, ka jauniešiem darbs 
patīk. Sventes vidusskolas 10. klases 
skolnieks Genrihs Ādamāns vasaras 
nodarbinātības programmā piedalās 
jau otro reizi. Divus gadus atpakaļ 
jaunietis strādāja Sventes vidusskolā. 
Taču ar lielāku interesi Genrihs strādā 
tieši veikalā un apgalvo, ka tā viņam 
ir jauna pieredze. Genrihs rūpējas par 
preču savlaicīgu papildināšanu un de-
rīguma termiņa pārbaudi, kā arī par 
plauktu un veikala tīrību. Nākamgad 
puisis atkal vēlētos strādāt veikalā, jo 
darbs, iespēja nopelnīt un palīdzēt vi-
ņam sagādā gandarījumu. Savukārt 
Jeļenai Andrulei no Salienas vidussko-
las darbs veikalā jau ir pazīstams, jo 
arī pagājušo vasaru viņa strādāja te-
pat. “Te ir interesanti, vienmēr apgro-
zās cilvēki. Bieži vien nākas palīdzēt 
veciem cilvēkiem – kaut ko atrast, pie-
nest vai izvēlēties preci. Man darbs pa-
tīk”, tā bilst Jeļena. Nākotnē viņa vēlas 
būt horeogrāfe, savukārt par nopelnīto 
naudiņu labprāt nopirks fotoaparātu. 
Jeļena ir arī labs palīgs savai skolas 
biedrei Diānai Marenkovai, kas vēl ti-

kai sāk savas darba gaitas. Kā galveno 
ieguvumu Diāna min darba pieredzi 
un iespēju nopelnīt, jo naudiņa ir vaja-
dzīga ikvienam.

Katram skolēnam ir savs darba va-
dītājs, kurš jaunietim palīdz apgūt 
darbam nepieciešamās pamatprasmes 
un integrēties darba vidē. Jeļenai un 
Diānai tā ir veikala vadītāja Tamāra 
Radu: “Esmu ļoti apmierināta ar mei-
tenēm, viņas ir čaklas un izpalīdzīgas. 
Vasarā jo īpaši, kad veikalā ir daudz 
apmeklētāju, ir vajadzīgi tādi palīgi”.

Tabores pagasta Lilianas Žondas 
saimniecībā zemeņu laukos strādā 6 
jaunieši. Daži no tiem – ne pirmo gadu. 
Ļena Masjukaite no Tabores pamat-
skolas ir pateicīga, ka vasarā var pa-
strādāt, jo ne vienmēr brīvlaikā atrod 
sev kādu nodarbi. Arī iespēju nopelnīt 
uztver pozitīvi. Liliana Žonda: “Mums 
vajadzētu vairāk palīgu, jo darba ir 
daudz - zemeņu lauka kopplatība sa-
stāda 2,5 ha. Ar savu jauniešu darbu 
esmu apmierināta, kaut arī darbs nav 
no vieglajiem”.

Savukārt SIA “Mežvidi” saimniecī-
bas laukā ravē puiši. Jāsaka, ka vīrie-
šu kārtas pārstāvjiem diezgan nerak-
sturīgs darbs, taču sokas labi. Ēriks 
Voitkevičs no Tabores pamatskolas 
iespēju strādāt izmanto jau trešo gadu. 
Puisis ir labs palīgs vecākiem arī mā-
jas darbos.

Atpūtas parkā “Silene” skolēnu dar-
bu koordinē administratore Viktorija 
Virza: “Šogad pie mums strādā trīs 
puiši, kaut gan atzīšos, ka ļoti vajadzī-
gas meitenes. Vasarā esam noslogoti 
jo īpaši. Ir daudz dažādu sakopšanas 
darbu – uzturēt tīrībā telpas, gludināt. 
Nav fi ziski smags darbs, bet ļoti nepie-
ciešams”.

Divi no trim puišiem programmā jau 
nav pirmo gadu. Jūtas motivēti, jo var 
nopelnīt un iekrāt naudu. Iļja Jaki-
movs, piemēram, krāj fotoaparātam, jo 
ļoti patīk fotografēt.

Demenes pagasta Riska ģimeņu at-
balsta centrā “Paspārne” strādā jau-
ka meitene vārdā Stefānija, kurai ļoti 
patīk bērni. Meitene mācās Zemgales 
vidusskolā un šogad, tāpat kā citi trīs 
jaunieši no Demenes, pieteicās NVA 
nodarbinātības programmā un dabūja 
vietu.

“Pagājušos gados es piedalījos nova-
da vasaras nodarbinātības programmā 
un strādāju 4 noteiktās stundas, šogad 
man ir iespēja strādāt jau 7 stundas. 
Darbs ar bērniem ir viegls, interesants, 
attīsta kā bērnus, tā arī mani pašu. 
Vakar sākās nometne, atbrauca pirmie 
bērni, kuriem palīdzēju iekārtoties is-
tabiņās. Kopā ar bērniem visa diena ir 
aizņemta – spēlējam spēles, organizē-
jam stafetes. Nopelnīt vasaras periodā 
ne kuram katram paveicas. Nopelnīto 
naudiņu izlietošu skolas vajadzībām 
septembrī”, tā stāsta Stefānija.

Olga Smane 
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Jaunatnes lietu atbildīgie apgūst jaunas metodes

les Pašvaldību mācību centru, organi-
zēja apmācības, kas palīdzēs atbalstīt 
un pilnveidot katra jaunatnes darbi-
nieka attīstību un izaugsmi, piedāvājot 
izmēģināt un apgūt dažāda veida rīkus 
un metodes darbā ar jauniešiem.

Darbs ar jauniešiem novadā notiek 
jau vairāk nekā piecus gadus, kuru 
laikā tika organizēti daudzi pasākumi, 
realizēti vairāki projekti, nomainītas 
vairākas gan jauniešu, gan jaunatnes 
darbinieku paaudzes. Apmācības tika 
lielākoties tendētas uz praktisku dar-
bošanos un katra darbinieka darba pie-
redzes izzināšanu, veidojot diskusijas.

Divu dienu laikā darbinieki iepazi-
nās ar tādām darba tēmām kā praktis-
kie izzinošie uzdevumi par motivāciju, 
stimuliem un vajadzībām gan personis-

kajā, gan profesionālajā līmenī - jau-
natnes darbā, radošuma un inovāciju 
metodes un pieejas, radot un veidojot 
dažāda veida aktivitātes un mācību 
uzdevumus, radošumu rīku praktiska 
izmantošana un pielietošana, stāstu 
stāstīšana kā viens no efektīvākajiem 
veidiem, kā saprast savu un citu dzi-
ļāko motivāciju un iekšējā potenciālā 
apzināšanu un izmantošanu savai iz-
augsmei un attīstībai, piedzīvojumu 
un āra dzīves izglītības pieejas un me-
todes darbā ar jauniešiem, koncepti, 
galvenie mācību virzieni un praktiskie 
uzdevumi vietējā apkārtnē – dabā.

Pētot un analizējot piedāvātās darba 
metodes, tika izmēģināti daži vingrinā-
jumi, kas noder ne tikai darba koman-
das stiprināšanai un saliedēšanai, bet 

 Piecpadsmit Daugavpils novada jau-
natnes lietu atbildīgie apguva jaunas 
darba metodes divu dienu apmācībās 
“Motivējošs stimuls caur praktisku 
darbošanos ar jaunu ideju un pieeju 
atrašanu” Daugavpils Universitātes 
studiju un pētniecības centrā “Ilgas”, 
kur Māris Resnis, aktīvo programmu 
vadītājs, komandas veidošanas trene-
ris, jauniešu projektu virzītājs, iepazīs-
tināja darbiniekus ar metodēm, kas ir 
dinamiskas un balstītas uz neformālās 
un pieredzes izglītības principiem un 
pieejām.

Daugavpils novada domes Izglītības 
pārvalde, sadarbībā ar Dienvidlatga-

arī darbā ar jauniešiem, piedāvājot šos 
rīkus jauniešu nometnēs, neformālajās 
tikšanās reizēs un pasākumos, popu-
larizējot un aktualizējot neformālās 
izglītības darba metodes darbā ar jau-
niešiem.

Apmācības sniedz iespēju jaunatnes 
darbiniekiem dalīties savā pieredzē, 
pielāgot jaunās metodes savā darbā 
ar jauniešiem. Izglītības pārvalde pa-
teicas Daugavpils Universitātei par 
darbību un iespēju realizēt apmācības 
studiju un pētniecības centrā “Ilgas”.

Santa Matisāne
Jaunatnes lietu speciāliste

132. Kalupes mazpulka nometne “Attīsti sevi!” izskaņās
Jūnija nogalē noslēdzās Kalupes pa-

matskolas bērnu un jauniešu nometne 
“Attīsti sevi!”, kura tika organizēta ar 
mērķi veicināt skolēnu izaugsmi, iz-
pratni par dzimtā pagasta vērtībām, 
informatīvu un motivējošu aktivitāšu 
ietvaros popularizējot neformālās izglī-
tības metodes.

Katra diena nometnē bija īpaša: tai 
bija savs nosaukums un tam pakārto-
tās aktivitātes.

Pirmdiena – “Man ir doma!”. Pēc rīta 
iesildīšanās un nedēļas programmas 
iepazīšanas, skolēni pārdomāja iespē-
jas, kādus labiekārtošanas darbus pa-
gastā varētu izdarīt nometnes laikā un 
nākotnē. Viens no svarīgākajiem šīs 
dienas notikumiem bija tikšanās ar pa-
gasta pārvaldes vadītāju Ināru Ūbeli, 
kura uzklausīja jauniešu priekšliku-
mus un bija pārsteigta par piedāvāju-
miem un nākotnes redzējumu pagasta 
teritorijas uzlabošanā. Vadītāja ieteica 
izstrādāt projektu atpūtas vietas ie-
kārtošanai pie Baltezera.

“Aiziet!” aicināja otrdiena, un skolēni 
devās uz Baltezeru apskatīt teritoriju 
un veidot atpūtas vietas skici. Gleznai-
nās apkārtnes iespaidā radās daudz 
interesantu darbu, tostarp Rainitai 
Zavadskai, Mairai Kuklei, Rasmai On-
dzulei, Matīsam Sarkanim un Elānai 
Gavrilovai.

Pēcpusdienā nometnes dalībnieki 
devās uz atceres vietām, nolika zie-
dus 1941.gada 14.jūnijā represētajiem 

un ieklausījās novadpētnieka Henriha 
Kivlenieka cilvēku likteņu stāstos. Iz-
zināt un apskatīt Kalupes un apkārtējo 
pagastu vēsturiskās liecības palīdzēja 
Vija Pabērze un Jānis Kudiņš.

Trešdienas moto izskanēja: “Es to gri-
bu!”. Nometnes dalībnieki apmeklēja 
Daugavpils Tirdzniecības profesionālo 
vidusskolu, kur pasniedzēju koman-
das vadībā mācījās gatavot dažādus 
ēdienus - zupu, pildītas pankūkas, ogu 
kompotu un saldo, kā arī pilnveidoja 
savas zināšanas par galda kultūru. 
Pašu rokām gatavotie ēdieni šķita ne-
parasti gardi! Pēcpusdienā zinātkāres 
centrā “Zili brīnumi” skolēni baudīja zi-
nātnes un jaunāko tehnoloģiju pasauli.

Ceturtdiena rosināja apliecināt: “Es 
to varu!”. Meitenes kopā ar pasniedzēju 
Digni Gordijenku pielietoja savas pras-
mes tekstilmākslā, bet zēni ar pasnie-
dzēju Māri Šaršūnu - kokapstrādē. Pēc 
padarītā darba visi bija ieguvēji - mei-
tenēm rokās batikotas sedziņas, bet zē-
niem apgūta burtu kalšanas māka.

Savukārt zemnieku saimniecības 
«Egles” īpašnieks Valentīns Kuklis 
piedāvāja iejusties senlaiku atmosfērā. 
Guļbaļķu klētiņā ierīkota privātkolek-
cija, kur apskatījām  gadsimtiem senus 
lauksaimniecības darbarīkus, zirg-
lietas, pirmās mehanizētās iekārtas. 
Valentīna Kukļa uzņēmība un entuzi-
asms ir labs paraugs cilvēka varēšanai.

“Esmu ieguvējs!”- apkopot un izvēr-
tēt redzēto, dzirdēto, sajusto un izjusto 

aicināja piektdiena. Katra grupa pre-
zentēja savas dienas aktivitātes.

 Noslēguma pasākumu gaidīja visi 
mazpulcēni, jo iepriekš zināja plašo 
aktivitāšu piedāvājumu “Meijās”: vo-
lejbola spēles, šūpošanās, pirts slotiņu 
siešana un pirts rituāli, peldēšanās, 
pusdienu gatavošana, lēkāšana uz ba-
tuta un diskotēka.

Nometnes laikā organizētās aktivi-
tātes deva iespēju jauniešiem lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku, apgūt jaunas pras-
mes un zināšanas, veicināja sadarbību 
ar Kalupes iedzīvotājiem un pašval-
dību. Īstenotās aktivitātes stiprināja 
piederības izjūtu Kalupes pagastam 
un patriotismu jauniešos, vienlaikus 

popularizēja neformālo izglītību bērnu 
un jauniešu vidū.

Kalupes pamatskolas skolēnu un 
vecāku vārdā gribas pateikt paldies 
Daugavpils novada domei, Kalupes pa-
gasta pārvaldei, Kalupes pamatskolas 
direktorei Inārai Ondzulei, skolotāja 
palīgam Ivandai Zavadskai un tehnis-
kajiem darbiniekiem par atbalstu no-
metnes organizēšanā.

Nometne norisinājās Daugavpils no-
vada jaunatnes projektu konkursa “At-
tīsti sevi!” ietvaros. 

Inita Ivdra
132. Kalupes mazpulka 

un nometnes vadītāja
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Biķernieku pamatskolā mācās īstie novada sargi

Jūnija beigās Biķernieku pamatsko-
lā norisinājās jauniešu nometne „Nova-
da sargi”. Nometnes uzdevums bija ar 
radošām un praktiskām aktivitātēm, 
izmantojot neformālās izglītības meto-
des, veicināt jauniešu sociālās prasmes 
un sniegt iespēju lietderīgi pavadīt brī-
vo laiku vasaras brīvlaikā. 

27. jūnijā nometnes dalībnieki ie-
radās nometnē. Vispirms, kopīgi sa-
nākot, tika atklāta nometne „Novada 
sargi”, nākamajā posmā nometnes va-
dītāja Nadežda Petroviča iepazīstināja 
dalībniekus ar nometnes iekšējās kār-
tības noteikumiem, skolas direktors 
Aleksejs Mackevičs dalībniekus iepa-
zīstināja ar plānoto nometnes gaitu un 
ieguvumiem, savukārt skolas medmā-
sa Sandra Golubeva izstāstīja par dro-
šu uzvedību, neapdraudot savu un citu 
veselību un dzīvību nometnes laikā. 
Nometnes dalībnieki izveidoja trīs ko-
mandas – „Sportisti. Esi pirmais!”, „Āt-
rie gliemeži” un „Dzintariņš”. Pēc tējas 
pauzes notika „iepazīšanās” aktivitā-
tes, kuras ir svarīgas pat tādā situāci-
jā, kad izglītojamie viens otru pazīst, 
jo šajā brīdī viņi viens otru iepazina 
kā vienas, lielas nometnes komandas 
un trīs mazāku komandu dalībniekus, 
nevis kā kaimiņus vai skolas biedrus. 
Iepazīšanās aktivitātēs viņi paši sev 
apliecināja, ka pat zināmā situācijā 
var atrast daudz jaunu rakursu, kā 

vērot apkārtējo pasauli un vērtēt jau 
zināmas lietas, vērtības u.tml. Pēc pus-
dienām notika saliedēšanās un sporta 
spēles, kuras radīja prieku un lielāku 
uzticēšanos un draudzību starp dalīb-
niekiem. Kopumā diena tika vērtēta kā 
izdevusies. 

28. jūnijā nometnes dalībnieki, pēc 
spēku gūšanas brokastīs, kopā ar no-
metnes vadītāju N.Petroviču un skolas 
direktoru A.Mackeviču devās izglītojo-
šā ekskursijā uz robežkontroles pun-
ktu „Pāternieki”. Ekskursiju vadīja 
robežkontroles punkta priekšnieks 
pulkvežleitnants Vilis Kusiņš, kurš 
arī pastāstīja, kur robežsargi iegūst 
izglītību, cik ilgi noris mācības, kādus 
mācību priekšmetus jāapgūst, kādas 
ir prasības utt. Robežkontroles punktā 
nometnes dalībnieki iepazina dažādos 
amatus un darba pienākumus, ko veic 
robežkontroles un muitas darbinie-
ki. Izglītojamie redzēja, kā robežsargi 
strādā ar dažāda veida skeneriem, sva-
riem un dezinfekcijas ierīcēm. Robež-
sargi demonstrēja, kādas redzamības 
kameras viņiem ir, cik tālu tās spēj 
izšķirt. Izglītojamie tika vesti gar ro-
bežu, lai vērotu, kā ikdienā robežsargi 
veic savus darba pienākumus, savu-
kārt kinologi demonstrēja, kā kopā ar 
četrkājainajiem draugiem veic darba 
pienākumus, pastāstot par sava dar-
ba specifi ku. Tā kā visi nometnes da-

lībnieki vienlaikus ir jaunsargi, tad šī 
ekskursija bija iedvesmojoša, it sevišķi, 
kad viņiem vēlreiz tika apliecināts, ka, 
apmeklējot jaunsardzes nodarbības, 
vēlāk ir vieglāk iestāties Robežsardzes 
koledžā.

29. jūnijā nometnes dalībnieki kopā 
ar nometnes vadītāju N.Petroviču un 
medmāsu S.Golubevu, kā arī skolas 
direktoru A.Mackeviču veica rīta vin-
grojumus, pēc tējas pauzes nometnes 
dalībnieki piedalījās sporta nodarbībā 
„Brīvā cīņa”, kuras laikā brīvās cīņas 
sportistes Irīna Petrova, Jekaterina 
Jermaļonoka un Ramina Mamedo-
va ar izglītojamajiem iesildījās, kopā 
veica vingrinājumus un sporta veida 
paņēmienus, un vēlāk izglītojamie va-
rēja arī „paspēkoties” ar sportistēm. 
Sportiste un karjeras izglītības un 
jaunatnes lietu speciāliste I.Petrova 
pastāstīja arī par sportistu karjeru, 
kādas ir prasības, ko nozīmē disciplīna 
un treniņi, kā tikt galā ar traumām, kā 
arī atbildēja uz citiem izglītojamo jau-
tājumiem, kas radās saistībā ar karje-
ras izglītību. Pēc pusdienām nometnes 
dalībnieki piedalījās jautrajās stafetēs 
un sporta spēlēs.

Arī trešā konkursa diena tika novēr-
tēta kā izdevusies, jo bija iespēja pie-
dalīties treniņā ar profesionālā sporta 
sportistēm, iespēja uzzināt dažādas 
nianses, kuras ir katrā sporta veidā, 
kā arī kaut nedaudz iepazīt harizmā-
tiskas un interesantas sporta jomas 
personības.

30.jūnijā nometnes dalībnieki kopā 
ar nometnes vadītāju N.Petroviču un 
medmāsu S.Golubevu, un skolas di-
rektoru A.Mackeviču pēc rīta vingro-
jumiem un tējas pauzes  piedalījās iz-
dzīvošanas nodarbībā „Tu esi spēks”, 
kuru laikā pedagogs A.Mackevičs izglī-
tojamos informēja, kā jārīkojas ekstrē-
mās situācijās, ko nozīmē paļauties uz 
savu fi zisko un garīgo spēku, radošu-
mu, izdomu un jau esošām zināšanām. 
Pēc pusdienām nometnes dalībnieki 
piedalījās sporta aktivitātēs „Veiklība 
un gudrība”, kuru laikā turpināja rīta 
cēliena aktivitāšu ideju, ka fi ziskais 
spēks ir labs pavadonis, bet tam „jā-
iet līdzās” saprātam. Sporta aktivitā-
tēs skolēni pieradīja savu attapību, jo 

dažkārt, lai veiktu uzdevumus, bija ne-
pieciešams pielikt ne tik daudz fi ziska 
spēka, cik gudrību un izdomu, lai tos 
paveiktu.

Nometnes pēdējā dienā pēc spēku 
gūšanas brokastīs, nometnes dalībnie-
ki devās piedzīvojumu pārgājienā pa 
Biķernieku pagastu. Pārgājiens bija 
projektu izstrādes laiks, kurā nomet-
nes dalībnieki izmantoja savas iegūtās 
zināšanas un veidoja projekta materiā-
lu, aizpildot un veicot noteiktos uzde-
vumus, kurus saņēma pirms pārgājie-
na. Pēc pusdienām katra izglītojamo 
komanda prezentēja savu izstrādāto 
projektu. Pēc darbu prezentēšanas 
notika nometnes gaitas apspriešana, 
kuras laikā tika pārrunāti nometnes 
ieguvumi un trūkumi. Pēc sarunas 
tika apbalvoti projektu dalībnieki, no-
metnes vadītāja N.Petroviča teica no-
metnes noslēguma runu, un skolas di-
rektors izklāstīja savu redzējumu par 
nometnes norisi.

Kopumā nometnes „Novada sargi” 
nedēļa bija ļoti piepildīta un interesan-
ta, jo izglītojamajiem bija gan radošas, 
gan fi ziskas aktivitātes, izglītojoša 
ekskursija un pārgājiens, bija tikša-
nās ar dažādu sfēru speciālistiem un 
interesantām personībām. Nometnes 
pozitīvais vērtējums saistīts arī ar to, 
ka nometnē bija visas ērtības un viss 
nepieciešamais interesantām un liet-
derīgām brīvā laika pavadīšanas iespē-
jām, bez tam nometnes dalībniekiem 
bija garšīgas un sātīgas brokastis un 
pusdienas.

Nometnes vadītāja N.Petroviča 
un skolas direktors A.Mackevičs no-
metnes „Novada sargi” dalībnieku 
un viņu vecāku vārdā pateicas Dau-
gavpils novada domei, robežkontro-
les punkta „Pāternieki” priekšnie-
kam pulkvežleitnantam V.Kusiņam, 
trenerei I.Kopolovai un sportistēm 
R.Mamedovai un J.Jermaļonokai.

Nometne norisinājās Daugavpils no-
vada jaunatnes projektu konkursa „At-
tīsti sevi!” ietvaros.

 Nadežda Petroviča
nometnes vadītāja

Jauniešu nometne „Mēs kopā!” Laucesas pagastā
11. jūlijā savu darbu uzsāka jauniešu 

nometne „Mēs kopā!”. Laucesas pagas-
ta biedrība „Jaunības spārni” piedalījās 
Daugavpils novada projektu konkur-
sā jaunatnei „Attīsti sevi” un saņēma 
Daugavpils novada domes un Laucesas 
pagasta pārvaldes fi nansējumu nomet-
nes organizēšanai.

Nometnē piedalījās jaunieši no Lau-
cesas un Tabores pagasta, galvenokārt 
tie skolēni, kuri no 1. septembra kopā 
mācīsies Laucesas pamatskolā. Viens 
no nometnes mērķiem ir veicināt Lau-
cesas un Tabores pagasta jauniešu un 
skolnieku saliedēšanu, kā arī veicināt 
jauniešu lietderīga brīvā laika organi-
zēšanu un neformālās izglītības popu-
larizēšanu, jauniešu līdzdalību savu 
interešu, radošo spēju, ideju realizē-
šanā un sadarbības iemaņu attīstību. 
Nometnē jauniešiem tika piedāvāta 
iespēja aktīvi līdzdarboties radošajās 

darbnīcās, attīstot savas radošās spē-
jas un realizējot kreatīvās idejas.

Jauniešu nometnes pirmā diena līdz 
pusdienlaikam norisinājās Sabiedris-
ka centra “Laucesa” telpās. Laucesas 
pagasta bibliotēkas vadītāja piedāvā-
ja jauniešiem no Laucesas un Tabores 
pagastiem labāk un ātrāk iepazīties 
vienam ar otru, pielietojot improvizāci-
jas spēļu metodiku. Jaunieši vispirms 
iepazinās ar katru personīgi, paspiežot 
rokas, uzdodot dažādus jautājumus. 
Nometnes dalībnieki spēlēja enerģisko 
spēli “karstais krēsls” - stāstījuma un 
asociāciju spēli. Pēc tam visi draudzīgā 
noskaņā pievēršas radošajai darbnīcai 
“Attēla vai bildes atveidošana uz koka 
plāksnes”. Pēc pusdienlaika visi iesais-
tījās sporta aktivitātēs Tabores pamat-
skolā.

Nadežda Mazane 
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Mākslas plenērs sadarbības skolu 
audzēkņiem un pedagogiem 

No šī gada 18. līdz 26. jūnijam  Špo-
ģu Mūzikas un mākslas skola, sadar-
bībā ar Šarkavščinas (Baltkrievija) 
bērnu mākslas skolu, rīkoja māks-
las plenēru, kurā piedalījās mākslas 
skolu skolēni un pedagogi. Pirmais 
plenēra posms notika no 18. līdz 22. 
jūnijam Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolā, otrais posms no 22. līdz 26. 
jūnijam - Šarkavščinas bērnu māks-
las skolā. Plenēra noslēgumā visi tās 
dalībnieki piedalījās Šarkavščinas 
pilsētas svētkos, eksponējot savus 
mākslas darbus un organizējot rado-
šo darbnīcu.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolā 
plenērs noritēja četras dienas. Šajā 
laikā gan Šarkavščinas bērnu māks-
las skolas, gan Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolēni kopīgi darbojās un 
atpūtās. Baltkrievu bērniem ar peda-
gogiem bija iespēja iepazīties ar Lat-
vijas kultūru, apmeklēt Marka Rotko 
centru, kā arī tika sniegts ieskats par 
mūsdienu mākslas izpausmēm, tās 
daudzveidību un dažādību.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolai 
bija iespēja iegūt neatsveramu dzī-
ves pieredzi apmaiņas programmā 
ar Šarkavščinas bērnu mākslas sko-
lu (Шарковщинская детская школа 
искусств). Skolēni un skolotāji savā 
starpā iepazinās un aktīvi iesaistījās 
plenērā. Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolotāji radošajās darbnīcās mācīja, 
kā darboties ar gāzbetonu, stilizēt 
pūces un arī strādāt ar fi lcēšanu, kur 
gan bērniem, gan skolotājiem bija 
iespēja izveidot pašiem savu dzīvnie-
ciņu, ko vēlāk ciemiņi varēja paņemt 
uz mājām, lai iepriecinātu savus mī-
ļos.

Abu skolu skolniekiem bija iespēja 
iegūt un pilnveidot savas mākslas zi-
nāšanas, uzlabot svešvalodas zināša-
nas līmeni, iegūt jaunus draugus.  

22.jūnijā Špoģu Mūzikas un māks-
las skolas bērni un pedagogi, kā arī 
Baltkrievu bērni un pedagogi devās 
kopīgā braucienā uz Šarkavščinu 
(Baltkrievija), kur iepazīšanās prog-
ramma bija bagāta un apjomīga. Ie-
pazīstot tuvāk Šarkavščinu un tās 
apkārtni, Špoģu Mūzikas un mākslas 

bērni devās aplūkot ievērojamākos 
objektus: Novadpētniecības Muzeju, 
kurā guva priekštatus par senajiem 
laikiem, kā dzīvoja cilvēki daudzus 
gadus atpakaļ, Germanoviči ciemā 
apmeklēja amatnieku māju, baznīcu, 
Adas Raičonokas māju ar plašu glez-
nu kolekciju, piedalījās Ivana Ku-
palas svētkos, apmeklēja dārzkopja 
Ivana Sikora muzeju, kurā bija iespē-
ja iepazīties ar viņa izaudzētiem da-
žādiem stādiem, kā arī uzzināt viņa 
biogrāfi ju. 

Plenēra dalībnieki guva priekšta-
tus arī par Baltkrievijas mākslu, un 
bija iespēja arī pašiem pamēģināt uz-
gleznot mākslas darbu “Apgleznotu 
paklāju” (Маляваны дыван). Balt-
krievu pedagogi rādīja mākslas dar-
ba veidošanas tehniku, kura pamatā 
ir melns paklājs, kas tiek apgleznots 
ar akrila krāsām. Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolas bērniem, veidojot 
mākslas darbu, bija iespēja uzgleznot 
savas valsts spilgtākās vietas, kā arī 
latviešu etnogrāfi skā raksta elemen-
tus. 

Plenēra noslēgumā visi dalībnieki 
piedalījās Šarkavščinas pilsētas svēt-
kos, vienotības sajūtu radīja noslēgu-
ma gājiens pa Šarkavščinu ar Balt-
krievijas dažādiem kolektīviem. Pašu 
svētku svinēšanā plenēra dalībnieki 
sarīkoja savu darbu izstādi, vadīja un 
piedalījās radošajās darbnīcās  gāzbe-
tona ābolu izgatavošanā un krāsoša-
nā. Tad sekoja sirsnīga atvadīšanās 
no saimniekiem - Šarkavščinas bērnu 
mākslas skolas skolotājiem un skolē-
niem un ceļš uz mājām - uz Latviju.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
skolēni un skolotāji jūtas ļoti patei-
cīgi draugiem - Šarkavščinas bērnu 
mākslas skolas skolēniem un skolotā-
jiem par sirsnīgo uzņemšanu, rūpēm, 
atbalstu un ļoti cer uz turpmāko sa-
darbību.

Špoģu Mūzikas un mākslas skola

“Līksme” piedalījās festivālā 
“Sudmaliņas”

2. jūlijā ar krāšņu svētku gājienu, 
uguns rituālu un Pasaules deju lielkon-
certu  tika atklāts VIII Starptautiskais 
tautas deju festivāls «Sudmaliņas». 
Mūsu novadu festivālā pārstāvēja 
Daugavpils novada Kultūras centra 
Tautas deju ansamblis un vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Līksme”, vadī-
tāja Aija Daugele. 

Šogad festivālā piedalījās kolektīvi 
no Armēnijas, Baltkrievijas, Gruzijas, 
Polijas un Turcijas. Tautas deju an-
samblis “Līksme” un VPDK “Līksme” 
savu raito dejas soli rādīja vairākos 
koncertos. Spilgtākie no tiem bija Pa-
saules deju lielkoncerts Dzintaru kon-

certzālē, Jūrmalā, koncerti  “Danco 
Dievs ar pērkonu” Vērmanes dārzā, 
Rīgā, un koncerts “Deju soļi pasauli 
iegriež” Rundāles pils parka Zaļajā te-
ātrī.

Vērienīgais skatuviskās dejas festi-
vāls pirmo reizi tika rīkots 1992. gadā. 
Tā mērķis ir pulcēt kopā Latvijas un 
dažādu pasaules valstu dejotājus, kas 
radoši pēta, iepazīst un pārmanto tau-
tas dejas tradīcijas.

Vairāk informācijas par festivālu: 
http://www.sudmalinas.lv 

 Reinis Oliņš
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Lukašenoku un Sarkaņu audžuģimenes atpūtās Vācijā 

Noslēgtā Sadarbības nodoma proto-
kola ietvaros starp Daugavpils novada 
domi un Vācijas Republikas Internacio-
nālās Savienības e.V. Ziemeļu nodaļu, no 
19. jūnija līdz 29. jūnijam divas novada 
audžuģimenes ar bērniem viesojās Vā-
cijā. Jāatzīmē, ka šī sadarbība ir ilgga-
dēja – katru gadu novada audžuģime-
nes atpūšas Vācijā vai bērni no Vācijas 
viesojas Latvijā. Šogad Vācijā atpūsties, 
saliedēties un gūt pozitīvas emocijas bija 
iespēja Lukašenoku ģimenei no Medu-
miem un Sarkaņu ģimenei no Vaboles. 
Braucienu fi nansēja Daugavpils novada 
dome sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 
domes fi nansiālu atbalstu.

Jekaterinas un Mihaila Lukašenoku 
ģimenē aug 6 bērni, savukārt Aijas un 
Gunāra Sarkaņu ģimenē šobrīd patvē-
rumu atraduši 7 audžubērni. Draudzīgā 
kompānijā abas ģimenes devās ceļojumā 
ar lielākajiem bērniem, mājās atstājot 
trīs jaunākos pastarīšus. Pēc atpūtas 
Vācijā, ar neaizmirstamiem iespaidiem 
dalījās gan bērni, gan viņu vecāki. Vācijā 
viņus sagaidīja bagāta un krāsaina prog-
ramma – ekskursija uz ugunsdzēsības 
centru, atpūta akvaparkā, peldēšanās 
jūrā, nobrauciens no kamaniņu trases, 
zoodārza un Putnu dārza apmeklējums, 
vizināšanās ar bānīti un citas izklaides. 

Audžuvecāki par iespēju aizbraukt 

ceļojumā izsaka milzīgu pateicību gan 
Daugavpils novada domei, gan Vācijas 
sadarbības partneriem, īpaši, Zigrīdai, 
Kristiānai un Monikai, kuras bija parū-
pējušies par viesu izmitināšanu, sarūpē-
to programmu un tulkošanu. “Mums kā 
daudzbērnu vecākiem, tā bija brīnišķīga 
atpūta no ikdienas skrējiena,” tā Aija 
Sarkane. “Prieks, ka mums bija iespēja 
atvaļinājumu pavadīt visiem kopā – pa-
rasti tik lielai ģimenei ir grūti kaut kur 
aizbraukt, kaut vai tikai tāda praktiska 
apsvēruma dēļ kā transports,” norāda 
Jekaterina Lukašenoka. 

 “Lielu paldies sakām organizatoriem 
par to, ka mums bija iespēja aizbraukt uz 
Vāciju un atpūsties. Vislielākais prieks, 
ka mums līdzi varēja atpūsties arī mūsu 
mīļie vecāki – mamma un tētis,” tik sir-
snīgi par sniegto iespēju saka Sarkaņu 
ģimenes atvases Anželika, Aļona, Alise, 
Adraiana, Maksims un Emīlija. “Šajā 
braucienā ieguvām jaunus draugus, ie-
pazinām vācu kultūru, nedaudz iemācī-
jos valodu un ieguvu ļoti pozitīvas emoci-
jas,” piebilst Emīlija. Tā Līgo svētki tika 
pavadīti Vācijā, ģimenes jauniegūtajiem 
ārzemju draugiem pastāstīja par Jāņu 
tradīcijām un ticējumiem, aicinot nā-
kamgad līgot Latvijā. 

Arī Jeļizaveta, Oļesja, Kristīna, Kseni-
ja un Jevģēnijs par redzēto bija ļoti ap-

mierināti – viņi atzina, ka būtu labprāt 
paciemojušies vēl ilgāk, ja vien nebūtu 
paspējuši jau sailgoties pēc pārējiem ģi-
menes locekļiem Latvijā. Kamēr ģimene 
viesojās Vācijā, viņu mazākā māsiņa vi-
sus iepriecināja ar faktu par pirmajiem 
soļiem. 

Lukašenoki un Sarkaņi audžuģimeņu 
kustībā jau ir desmit gadus. Jautājot, 
kāda ir viņu motivācija, audžuvecāki 
rausta plecus. “Tas notika ļoti dabiski. 
Esmu uzaudzinājusi četrus bērnus, to-
mēr mīlestības man pietiek samīļot un 
sasildīt arī tos bērnus, kuriem dzīvē ir 
mazāk paveicies. Es nešķiroju bērnus 
– šie ir mani un tie - pieņemtie. Audžu-
ģimeņu kustība ir mūsu dzīvesstils,”  tā 
audžumamma Jekaterina. 

“Mēs sākās ar aizbildniecību. Meitenei 
bija četrpadsmit gadi un viņa mācījās ar 
manu meitu vienā klasē. Pieņemt viņu 
ģimenē pierunāja mūsu pašu meita. 
Vēl šodien atceros, kā šī meitene sēdē-
ja mūsu mājās uz dīvāna un teica, ka 
darīs visu, lai tikai neatdod viņu bērnu 
namam. Viņas acis bija kā nobiedētam 
zvērēnam. Man sirds aizlūza, un tā viņa 
ienāca mūsu ģimenē,” atminoties senos 
notikumus, asaras neslēpj Aija. 

Sarkaņu un Lukašenoku ģimene ai-
cina popularizēt audžuģimeņu kustību. 
Aija: ”Pietiktu, ja ģimene paņemtu vis-

maz vienu bērniņu, lai sniegtu šo patvē-
rumu. Dzīve ar bērniem neļauj novecot, 
neļauj slimot, neļauj iesīkstēties. Tu 
vienmēr esi rotācijā – tev jāspēlē bum-
ba, jāiet uz eglīti, jābrauc uz karnevālu. 
Turklāt arī pašu bērni izaug iejūtīgāki.” 
“Jā, mēs, neskatoties uz gadiem, jopro-
jām esam jaunās māmiņas,” smejoties 
piebalso Jekaterina. “Ar katra bērna at-
nākšanu tu kļūsti jaunāks, sasparojies. 
Tas dod stimulu un tonusu.” Abas au-
džumammas gan piebilst, ka ļoti svarīgs 
ir arī vīra atbalsts un viņām ar to ir ļoti 
paveicies. 

Audžuvecāki atzīst, ka viņus virza 
misijas apziņa un vēlme dzīvot ar gan-
darījumu. Šo gandarījumu sniedz bērnu 
mīlestība, pieķeršanās, bet visvairāk 
prieks, ja bērnu izdodas atgriezt biolo-
ģiskajā ģimenē. Aija saka, ka viņu sai-
me viskuplākā ir Ziemassvētkos, kad no 
malu malām sabrauc bērni un audžu-
bērni ar savām otrajām pusītēm un jau 
saviem bērniem. “Daudzi saka, ka mums 
vajag uzcelt pieminekli, bet es vienmēr 
atbildu – nevajag mums pieminekli, no-
vēliet tikai veselību, lai mēs varam turpi-
nāt iesākto,” tā Jekaterina. 

Jācer, ka ceļojums uz Vāciju sniegs 
viņiem jaunu veselības un enerģijas lā-
diņu!

Elza Timšāne

“Meža un dārza dienu 2016” dalībnieki apbalvoti ar Pateicībām

Jūnija izskaņā Daugavpils novada 
domē tika godināti “Meža un dārza dienu 
2016” Pateicību ieguvēji.

Meža un dārza dienu aktivitātes nori-
sinājās no 29. aprīļa līdz 25. maijam. Tās 
tika rīkotas ar mērķi aicināt iesaistīt sa-
biedrību novada teritorijas apzaļumoša-

nieku pagasta pārvaldei “Par radošu pie-
eju jaunu atpūtas vietu izveidi un apza-
ļumošanu pie pagasta pārvaldes ēkas un 
skolas”, Medumu pagasta pārvaldei “Par 
ciema teritorijas sakopšanu, puķu dobju 
izveidi, soliņu renovāciju un mazo arhi-
tektūras formu uzstādīšanu”, Kalkūnes 
pagasta pārvaldei “Par Raiņa piemiņas 
vietu sakopšanu Berķenelē un Randenē”, 
Silenes pamatskolai “Par meža atjauno-
šanu ar 1300 eglītēm un skolas teritorijas 
sakopšanu”, mājas pārvaldniecei Svetla-
nai Markulei “Par Demenes ciema dzīvo-
jamās mājas Jaunatnes ielā 3 teritorijas 
apzaļumošanu ar puķēm un košumkrū-
miem”, Naujenes pagasta pārvaldei “Par 
ieguldīto darbu Markovas un Slutišķu 
sādžas teritorijas sakopšanā, gatavojoties 
Starptautiskajam tautas mākslas festi-
vālam „Augšdaugava 2016””, Maļinovas 
pagasta pārvaldei “Par radošu pieeju pa-
gastam piederošās teritorijas sakārtoša-
nā Maļinovas ciemā” un Sventes pagasta 
pārvaldei “Par Sventes ciema sakopšanu 
un prasmīgu dabas resursu izmantošanu 
un Sudmaļu pilskalna popularizēšanā”. 

Olga Smane

nā, labiekārtošanā, kultūrvēsturisko ob-
jektu sakopšanā, meža apsaimniekošanā 
un atjaunošanā.

Pēc paveiktajiem darbiem, rīcības 
komisija ar tās priekšsēdētāju Janīnu 
Jalinsku, apsekojot pieteiktās teritorijas, 
secināja, ka paveikts ir ļoti daudz – iestā-
dīti koki, ierīkotas puķu dobes, izveidoti 
jauni vides objekti un paveikti citi labie 
darbi, kas novadu padara sakoptāku un 

krāšņāku.
Noslēgumā tika sumināti tie pagasti, 

skolas un cilvēki, kas izdarījuši visapjo-
mīgāko un skaistāko darbu. Daugavpils 
novada domes Pateicības un veicināšanas 
balvas tika pasniegtas sekojošiem Meža 
un dārza dienu 2016 dalībniekiem: Līks-
nas pagasta pārvaldei  “Par mazo arhitek-
tūras formu renovāciju un atjaunošanu 
Līksnas muižas parka teritorijā”, Biķer-
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teikt šī festivāla idejas autoriem un 
dibinātājiem – Annai Briškai, Jurim 
Viļumam un Guntai Mežulei, kas ko-
pā sanāca un izdomāja, ka tieši Līks-
nā šis festivāls ir jārīko. Jo Līksnā ir 
atmosfēra, daba, zaļais gaiss, latgalie-
šu viesmīlība… Lielu paldies saku arī 
visai lielajai Līksnas pagasta koman-
dai. Bez šiem čaklajiem darba rūķiem 
tu viens neesi nekas. Šogad mums ir 
jauninājums – tapt festivālam tādam, 
kāds tas ir šogad, mums palīdzēja - 
koncerta koncepcijas režisors Māris 
Korsietis, mākslinieks Egils Viļumovs 
un viņu draugi.”

Papildus koncertiem, festivāla laikā 
notika plenērs “Muokslys Skrytuļs”, 
bija apskatāma mākslinieku darbu iz-
stāde, darbojās amatnieku tirdziņš un 
bērnu pilsētiņa, kā arī pēc koncertiem 
ikviens varēja izdejoties latgaliešu 
mūzikas diskotēkā.

Svētdien, festivāla noslēgumā, Līks-
nas Vissvētākās Jēzus Sirds Romas 
katoļu baznīcā izskanēja garīgās mū-
zikas koncerts, kurā garīgās dziesmas 
izdziedāja Laura Bicāne, Līksnas pa-
gasta KN sieviešu vokālais ansamblis 
“Elēģija”, Jūlija Peceviča, Līksnas Vis-
svētākās Jēzus Sirds Romas katoļu 
baznīcas draudzes bērnu un jauniešu 
koris, Līvānu novada Kultūras Centra 
jauktais koris “Rubus” un Višķu vīru 
koris “Mōls”. Šajā koncertā notika arī 
pirmatskaņojums Līksnā dzīvojošo 
grāfu Plāteru priekšteča Broel – Pla-
ter Maria 1874. gadā sarakstītajai 
dziesmai “Vieni o bella: serenata”, ko 
izpildīja Jūlija Peceviča.

Festivālu tradicionāli rīkoja Līks-
nas pagasta pārvalde sadarbībā ar 
Daugavpils novada domi. Festivāls 
“Muzykys Skrytuļs” atkal ieripos 
Līksnā 2018. gada vasarā un tiks rī-
kots Latvijas simtgades pasākumu 
ietvaros. 

Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja 
Biruta Ozoliņa: “Tiešām ir prieks, ir 
gandarījums, ka šo pasākumu gaida 
no tuvām un tālām malām un tie ir ne 
tikai Latvijas iedzīvotāji. Skatāmies 
un vērojām sociālajos tīklos, ka arvien 
ļoti daudzi cilvēki interesējās un tur-
pina interesēties par mūsu festivālu. 
Gandarījumu sniedz tas, ka atbrauc 
daudz ciemiņi, līdz ar ko mēs kļūstam 
atpazīstami Latgalē, Latvijā un ārpus 
tās robežām. Protams, ir ieguldīts liels 
darbs, taču tas atmaksājas. Tā ir bau-
da, ka varam sniegt prieku cilvēkiem! 
Tā kā pieteikumu skaits no grupām, 
kas vēlējās uzstāties, bija gana liels, 
šogad mēs izlēmām par labu divām 
skatuvēm. Tas nozīmē, ka mēs papla-
šināmies. Izlēmām, ka tas būs ērtāk 
arī skatītājiem. Jo tos izpildītājus, kas 
uzstājās uz lielās skatuves, varēja no-
klausīties vēlāk arī uz mazās. Gribu 
teikt, ka šis festivāls ir tāds vienīgais 
pasaulē un notiek tieši Līksnā. Ar to 
esam unikāli un neatkārtojami.” 

Biruta Ozoliņa cer, ka nākamo gadu 
festivāli notiks jau pagasta atjaunota-
jā kultūras namā, kura projektā ir pa-
redzēta arī ierakstu studijas izveide. 

Paldies festivāla atbalstītājiem un 
partneriem: Daugavpils novada dome, 
Latgales Reģiona attīstības aģentūra, 
Valsts kultūrkapitāla fonds, AS Lat-
vijas valsts meži, SIA Meliors Krauja, 
SIA Latgales alus, SIA Priede L, SIA 
Dona, SIA Storent, SIA Spero SK, SIA 

Rubiki, SIA Eko Latgale, SIA Anta-
ris, SIA Latgales bekons, SIA Paula 
3, SIA Kļavas V, ZS Ainava, ZS Man-
tinieki, ZS Spēkoņa, ZS Zālītes, ZS 
Ziediņi, ZS Pļaviņas, ZS Ceļtekas, ZS 
Ezermala 1, ZS Pakalni, Park hotel 
Latgola, Tirdzniecības parks SOLO, 
klubs Artilērijas pagrabi, AJV grupa, 
laikraksts Latgales Laiks, portāls La-
kuga, draugiem.lv, rokdarbniece Regī-
na Rokjāne.

Paldies Līgai Vaiderei un Normun-
dam Skrindam, kas papildināja mūsu 
avīzi ar festivāla fotogrāfi jām. 

 Olga Smane

►►►   no 1.lpp.
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Izskanējis Kalupes pagasta 2. novadnieku saiets ,,Gaidom gostūs Kolupā” 

Šogad Kalupes pagastam - 150. 
Svinīgā pasākuma laiks tika izvēlēts 
likumsakarīgi, jo pirmajā jūlija sest-
dienā Kalupē jau tradicionāli notiek 
kapusvētki. Jubilejas svētku pasāku-
mi  piektdien, 1. jūlijā, sākās un nori-
tēja dažādās vietās pagasta teritorijā. 
Pagasta pārvaldes foajē tika uzsākta 
novadnieku reģistrācija. Pārvaldes 
zālē tika šķetināti atmiņu stāsti, kas 
noslēdzās ar izstādes “Kalupes pagasts 
laiku lokos” atklāšanu. To atklāja tās 
autore un veidotāja Ģertrūde Rasnače. 
Pasākumu ievadīja pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Ūbele kopā ar mazo “pi-
rātu”, Kalupes pamatskolas audzēkni 
Matīsu Sarkani, kurš skolotājas Initas 
Ivdras vadībā sagatavoja vēstījumu 
ar atzīmi, ka vislielākie dārgumi, ko 
viņš atradis, ir Kalupes pagasta ļaudis. 
Pārvaldes vadītāja īsumā iepazīstināja 
novadniekus ar pagasta ļaužu šodie-
nas sasniegumiem, mērķiem un rītdie-
nas sapņiem. Kalupietis Henrihs Soms 
pastāstīja par pagasta dibināšanu un 
ievērojamākiem cilvēkiem. Skrindu 
dzimtas pārstāve, Silva Linarte ielūko-
jās spilgtākajās bērnības un jaunības 
ainās. Kalupes pamatskolas direktore, 
Ināra Ondzule deva priekšstatu par 
šodienas skolu Kalupē, salīdzinot noti-
kumus un faktus  ar 60. - 80. gadiem. 
Savās skolas gaitās ļāva ielūkoties arī 
kalupietis Bronislavs Kokins. Par Bai-
ku ģimenes trimdas ceļiem, spilgi  un 
ar sāpi, stāstīja grāmatas “Vabole lai-
ku loku atmiņās” autore Anna Kudei-
ko.  Henrihs Kivlinieks pastāstīja par 
savas dzimtas cilvēku dzīvi un darbību 
svešumā, uzsverot, ka Kalupes ļau-
dis arī tālu prom no mājām ir pratuši 
celt godā sava pagasta vārdu. Skrin-
du muzeja vadītāja Anna Lazdāne un 
tā darbiniece Ilze Ozoliņa prezentēja 
pētniecisko darbu “Romu sadzīve un 
tradīcijas Kalupes apkārtnē”. Atzīmē-
jot Kalupes pagasta ļaužu uzņēmību, 
darbīgumu un apņēmību, novadniekus 
sveica Daugavpils novada priekšsēdē-
tājas vietnieks Arvīds Kucins. Dziedot 
kopīgu dziesmu “Skaidrō volūda”,  ik-
viens klātesošais juta sevi, lielākā vai 
mazākā mērā, piederīgu Kalupei.

Ar svētku gājienu un īsu piemiņas 
brīdi pie pieminekļa, par godu cīņās 
kritušajiem kalupiešiem, novadnieki 
devās uz Kalupes pamatskolu, foto-
mākslinieka  Ilmāra Znotiņa fotogrā-
fi ju izstādes “Latgales ļaudis” atklāša-
nu.  Izstādi atklāja Daugavpils novada 
kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mu-
kāne, kas ir arī iniciatore izstādes vei-
došanai. Stāstot par fotogrāfi ju tap-
šanu, fotomākslinieks atzīmēja savu 
piederību Kalupes pagastam, pastāstī-
ja par mērķiem, kas saistīti ar Latgali 
un Kalupi.

Kalupes bibliotēkā darbojās radošā 
darbnīca “Ziedošā pļava”, kur no visda-
žādākajiem materiāliem varēja iemā-
cīties veidot ziedus. Tepat arī bija ska-
tāma izstāde “Kalupieša pūra lāde”, 
kuras autore ir Andžella Nartiša.

Jāatzīmē, ka visas trīs izstādes būs 
skatāmas līdz augusta sākumam dar-
badienās, iepriekš piesakoties pa te-
lefonu pagasta pārvaldē – 65447831 
un Kalupes pamatskolā pa telefonu – 
29103145. 

Uz fotoorientēšanās sacensībām “Vai 
tu pazīsti savu pagastu” pieteicās 5 
komandas, laurus plūca pagasta ie-
dzīvotāju komanda “Cīnītāji”. Sporta 
laukumā futbola cienītāji varēja vē-
rot veterānu spēli starp Kalupes un 
Daugavpils komandām. Šoreiz uzvaru 
guva Daugavpils komanda.  Savukārt 
Zemessardzes organizētās aktivitātes 
jauniešiem piesaistīja arī pieaugušo 
uzmanību.

Visas dienas garumā varēja mielo-
ties ar īpaši gatavotu svētku zupu pie 
ugunskura, kur laipnās saimnieces sa-
gaidīja ikvienu ciemiņu.

Pirmās dienas norises noslēdzās ar 
grupas “Ginc un es” koncertu  hokeja 
laukumā.

Svētku izskaņas diena, 2.jūlijs, sākās 

ar garīgās mūzikas koncertu Kalupes 
Vissvētākā Altāra Sakramenta Ro-
mas katoļu baznīcā. Kalupietes Lau-
ras Struķes vadītais Rīgas sv.Antona 
Romas katoļu baznīcas koris sniedza 
aizkustinošus un  neaizmirstamus 
mirkļus. Pēc koncerta  notika novad-
nieka, kalupieša, Daugavpils Universi-
tātes asociētā profesora Henriha Soma 
informatīvs vēstījums  par unikālo al-
bumu „Terra Mariana. 1186-1888”, par 
tā tapšanu , koncepciju un personībām, 
kas izloloja un realizēja šo Baltijas poļu 
muižniecības albumu – dāvinājumu 
pāvestam Leo XIII 1888. gadā.  Vie-
nā no albūma lappusēm skatāma arī 
Kalupes baznīca. Klātesošajiem bija 
iespēja to  aplūkot klātienē. Tā bija 
vienreizēja iespēja būt  pirmajiem, kad 
albums apskatāms izbraukumā. Hen-
rihs Soms sniedza informāciju arī par 
baznīcā uzstādītājām epitāfi jām – pie-
miņas plāksnēm, kurās  latīņu valodā 
rakstīts veltījums grāfu Plāteru-Zīber-
gu dzimtas piederīgajiem – izglītības 
sekmētājiem Kalupes apkārtnē. Lai 
popularizētu viņu ieguldījumu, tika 
atklātas un iesvētītas modernas plāk-
snes ar tulkojumiem latviešu valodā. 
Latīņu tekstu tulkoja prāvests Antons 
Aglonietis, prāvests Andris Aglonietis 

un vēstures doktors Andris Levāns. 
Svēto rakstu fragmentus latgaliski tul-
koja prāvests Andris Aglonietis. Epitā-
fi ju tulkojuma un uzstādīšanas idejas 
autors vēstures doktors Henrihs Soms. 
Tam sekoja sv. Mise, kuru celebrēja 
priesteri Antons Aglonietis, Andris Ag-
lonietis un Pāvels Raciņš. Pēc brīža no-
tika kapusvētki Baltaču kapos.

Paldies visiem sponsoriem, labvē-
ļiem, palīgiem, ikvienam, kurš pielika 
roku, lai svētki paliktu atmiņā. Pa-
teicamies Daugavpils novada domes 
vadībai,  kultūras pārvaldes vadītājai 
Inārai Mukānei par projekta izstrādi,  
Valsts kultūrkapitāla fondam, SIA 
“Latgales laiks”, z/s “Ošusala”, foto-
māksliniekam Ilmāram Znotiņam, Ka-
lupes pamatskolas darbiniekiem, 34. 
Zemessardzes Artilērijas bataljonam, 
Kalupes pagasta pārvaldes darbinie-
kiem un visiem pasākuma organizēša-
nas darba grupas locekļiem.

Uz tikšanos 3. novadnieku saietā 
“Gaidom gostūs Kolupā!”! 

Monika Lipšāne
Kalupes pagasta pārvaldes 

kultūras menedžere

Olga Smane
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Kalupes baznīcā uzstādīti stendi ar epitāfi ju tulkojumiem

miņas plāksnes Rīgas Doma baznīcā, 
atcerējos par Kalupes baznīcu un tajā 
esošajām plāksnēm. Tās nebija nekur 
aprakstītas. Pieaicinot zinātniekus un 
vietējos prāvestus, īpaši Andreju Ag-
lonieti, kurš ļoti detalizēti iedziļinājās 
tekstos latīņu valodā, sapratām, ka ir 
pienācis laiks visu salikt informācijas 
stendos.”

Darbs pie epitāfi ju tekstu izpētes un 
tulkojumiem tika atbalstīts no Valsts 
Kultūrkapitāla fonda puses un guva 
fi nansiālu atbalstu mērķprogrammas 
“Latvijai – 100” projektā “Kalupes pa-
gasta kultūras zīmes Latvijas stāstā” 
ietvaros.

Grāfi  Staņislavs un Marija Plāterie – 
Zībergi dibināja Kalupē draudzes sko-
lu, kurā simtiem bērni ieguva pamat-
izglītību. Paaudžu paaudzēs Kalupē 
veidojās ļoti turīgi saimnieki, kas bija 
jaunās Latvijas celtnieki.

Henrihs Soms atzina, ka bija dažādi 

fakti un zināšanas, kas, tulkojot teks-
tus, nāca klāt arī viņam. “Pārtulkojot 
uzmanīgi šos tekstus, kārtējo reizi kon-
statējām, ka katram no šiem cilvēkiem 
ir izcila loma vēsturē. Man, kā pētnie-
kam, ir interesanti, ka plāksnēs minēti 
konkrēti dzimšanas dati. Arī par to, ka 
grāfi ene Jadviga ir mirusi tālu prom no 
Kalupes. Ir arī dažādas versijas par to, 
kur viņi ir apbedīti, jo Kalupē nav viņu 
atdusas vietas. Šiem cilvēkiem veltītās 
piemiņas plāksnes atrodamas Bebre-
nes kapsētas kapličā. Ir doma, ka viņi 
varbūt tur apbedīti. Tāds ir tas pētnie-
ciskais darbs, kas attiecināms ne tikai 
uz tagadni, bet arī uz pagātni. Muiža 
un baznīca ir ļoti stabilas struktūras. 
Tagad mēs nevērtējam cilvēkus pēc 
tautības un ticības, bet gan pēc viņu 
ieguldījuma. Jāsaka, ka šie poļu izcel-
smes grāfi  bija izcili. Grāfi ene Marija 
bija ļoti izglītota sieviete, viņa bija pie-
aicināta par skolotāju Kalupes skolā. 
Epitāfi jas vēl nav iedzīvojušās mūsu 
katoļu baznīcās, iespējams Eiropā tās 
jau ir pilnīgi integrējušās. Latvijā tā-
das ir Aglonā, Dagdā.”

Pēc Henriha Soma domām, jāpienāk 
laikam, kad baznīcās arī mūsu laikos 
rakstīs epitāfi jas par cilvēkiem, kas 
aiziet mūžībā tālu no savām dzīvesvie-
tām, draudzes, dzimtas, lai pateiktos 
viņiem par sniegto ieguldījumu.

Uz Kalupes baznīcu ir atceļojis arī 
albums “Terra Mariana” jeb “Marijas 
zeme”. Tas ir viens no 10 albuma oriģi-
nālam atbilstoši izgatavotiem faksimi-
leksemplāriem.

Henrihs Soms: “Viens no tiem atro-
das Daugavpilī, otrs Rēzeknē, citi – 
Rīgā, Polijā, Vācijā un Igaunijā. Savā 
laikā metropolīts Zbigņevs Stankevičs, 
kurš ir piedalījies šīs grāmatas tapša-
nā, teica, ka vajag to dod cilvēkiem, lai 
lasa, lai katrs dabū tai pieskarties. Šos 
vārdus tad mēs arī vienmēr paturam 
prātā. Šodien svētkos šī grāmata ir arī 
manā dzimtajā baznīcā, Kalupē. Šis ir 
tikai pirmais “Marijas ceļojums”. Vēro-
jot, ka interese par to nezūd, cerams, 
ka vedīsim to arī citviet. Jo grāmata ir 
civilizācijas vērtība.”

Albuma idejas autore ir grāfi ene 
Marija Anna Valērija Tīzenhauzena. 
Albums tika izgatavots vienā eksem-
plārā un 1889. gadā dāvāts Romas pā-
vestam Leonam XIII (1878-1903) viņa 
priesterības 50. jubilejā. Savukārt par 
galveno izdevuma autoru kļuva Gus-
tavs fon Manteifels - vēstures pētnieks, 
heraldikas un folkloras faktu vācējs. 
Albuma iesējums ir Rīgas meistaru 
darbs: tas tapis ap 1888. gadu Kris-
tofa Hefelberga darbnīcā, bet sudra-
ba apkalumi izgatavoti sudrabkaļa 
Erika Bakstada darbnīcā. Izdevuma 
vizuālā tēla veidošanu īstenojuši ievē-
rojami Rīgas mākslinieki: Aleksandrs 
Grossets, Bernhards Borherts, Arturs 
Baumanis, Rīgas galvenais arhitekts 
Oskars Felsko. Albuma teksti tapuši 
Aleksandra Štāla grāmatspiestuvē.

Epitāfi ju latīņu tekstu tulkoja prā-
vests Antons Aglonietis, prāvests 
Andrejs Aglonietis, vēstures doktors 
Andris Levāns. Svēto rakstu fragmen-
tus latgaliski tulkoja prāvests Andris 
Aglonietis.

 Olga Smane
Elza Timšāne

Kalupes katoļu baznīcas sānu joslās 
atrodas trīs piemiņas plāksnes – epi-
tāfi jas, kas veltītas grāfi em Plāteriem 
– Zībergiem. Labajā pusē pie sienas ir 
piestirpinātas divas plāksnes – Kalu-
pes muižas īpašniekam, baznīcas celt-
niecības iniciatoram grāfam Staņis-
lavam Plāteram – Zībergam un viņa 
dzīvesbiedrei Marijai Plāterei – Zīber-
gai, savukārt plāksne kreisajā pusē 
veltīta viņu meitai Jadvigai.

Pieņemts uzskatīt, ka pirmās epitāfi -
jas baznīcā ir kopš tās uzcelšanas 1882. 
gadā. Tieši šajā gadā 24 gadu vecumā 
mira grāfi ene Jadviga Plātere – Zīber-
ga. Grāfi enes Marijas Plāteres – Zīber-
gas epitāfi ja ir ieplaisājusi, iespējams 
1944. gadā – apšaudes un ugunsgrēka 
rezultātā.

Šajās piemiņas plāksnēs ir sniegtas 
biogrāfi skas ziņas par Plāteru – Zīber-
gu dzimtas piederīgajiem, raksturoti 
viņu dzīves nopelni, īpaši akcentēta šo 

grāfu loma Kalupes baznīcas celtnie-
cībā. No teksta izriet, ka plāksnes ir 
uzstādījuši dzimtas piederīgie. Katra 
vēstījuma noslēgumā ir fragmenti no 
Svētajiem rakstiem.

Stendi ar epitāfi ju tulkojumiem tika 
uzstādīti Kalupes novadnieku saieta 
laikā, savukārt tieši epitāfi ju tulkoju-
ma un uzstādīšanas idejas autors ir 
vēstures doktors Henrihs Soms.

Henrihs Soms: “Mani jau kopš bērnī-
bas interesēja jautājums, kāpēc manā 
dzimtajā baznīcā ir uzraksti, kurus 
es nevaru izlasīt, atšifrēt. Tolaik jau 
nebija arī nekādas citas informācijas. 
Visi saprata tik vien kā pirmās rin-
diņas, kurās rakstīti vārdi – Staņis-
lavs, Marija un Jadviga. Doma par šo 
epitāfi ju tulkojumu mums radās jau 
agrāk, veidojot komentārus albumam 
“Terra Mariana.1186-1888”. Sapra-
tām, ka mūsu baznīcās ir ļoti daudz 
vērtību. Kad skaidrojām, kādas ir pie-
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Projekta “Neaizmirsīsim” ietvaros novadā norisinājās vairākas aktivitātes

Jūlija sākumā Daugavpils novadā 
norisinājās Eiropas Savienības prog-
rammas “Eiropa Pilsoņiem” projekta 
“Neaizmirsīsim”  aktivitātes, kuru 
ietvaros novadā viesojās pārstāvji no 
trim sadarbības valstīm – Maltas, 
Itālijas un Lietuvas. Projektu īsteno 
Daugavpils novada Kultūras pārvalde, 
un tas veltīts Otrā Pasaules kara pie-
miņai, starpvalstu pieredzes apmaiņai 
par kara sekām un tā ietekmi uz sa-

biedrību un kultūras mantojumu.
Naujenes Novadpētniecības muzejā 

tika atvērta mākslinieces Silvas Linar-
tes izstāde, kā arī Daugavpils novada 
skolēnu darbu izstāde, kas veltīta Otrā 
Pasaules kara notikumu atcerei.

Spraigā un interesantā ciemiņu trīs 
dienu vizītes programma tika iesāka 
ar starptautisko konferenci, kurā tika 
aplūkotas tādas tēmas kā padomju pe-
riods Latvijā, vairāku varu maiņa vie-

na cilvēka dzīves ietvaros u.c. Projekta 
dalībnieki strādāja arī darba grupās, 
analizējot četru valstu pieredzi tādos 
aspektos kā kultūras mantojuma vēr-
tību zaudējumi Otrā Pasaules kara re-
zultātā, karš un personība, kara laika 
virtuve.

Daugavpils novada Kultūras pārval-
des vadītāja Ināra Mukāne: “Mums pa-
šiem bija atklājums, ka visas šīs iesais-
tītās valstis ir tik ļoti cietušas no Otrā 
Pasaules kara sekām. Aktīvas kara-
darbības ir notikušas Itālijas teritorijā, 
savukārt Malta tika nežēlīgi bombar-
dēta no vācu armijas puses un zaudēja 
ļoti daudz no kultūras mantojuma. Šī 
projekta un arī mūsu semināra uzde-
vums ir atklāt pārējai Eiropai, kas tad 
notika Baltijas valstīs pēc 2. Pasaules 
kara. Karš – tā ir ietekme uz cilvēkiem, 
viņu pārdzīvojumi, emocijas, sāpes. 
Projektā liels uzsvars ir tieši šai emo-
cionālajai pusei - kā karš ir iespaidojis 
cilvēkus. Es domāju, ka šie emocionālie 
brīži ļoti uzrunā, un esmu pārliecinā-
ta, ka, pateicoties šim projektam, mēs 
esam tuvinājuši, pirmkārt, Eiropas pil-
soņu kopīgo izpratni par kara sekām 
un izskaidrojuši savas Latvijas bēdīgo 
pieredzi.”

Projekta vadītājs no Islas pašvaldī-
bas Joe Scerri atzina, ka galvenā pro-
jekta ideja ir neaizmirst – vēsturiskos 
faktus, kara laika pārdzīvojumus un tā 
atstātās pēdas cilvēku dzīvē, kā arī no-
dot šo informāciju tālāk jaunajai paau-
dzei. “Kara un arī pēckara gadi katrai 
no projekta dalībvalstīm ir bijis smags 
un traģisks laiks, pilns trauksmainī-
bas un sāpju dažādos veidos un noti-
kumos. Mūsu uzdevums ir uzklausīt 
katras valsts pieredzi un diskutēt par 
to”, tā Joe Scerri.

Pēc konferences projekta partneri 
nolika ziedus Naujenes dzelzceļa staci-
jā, pieminot 1945. un 1949. gada depor-
tācijas upurus.

Vizītes laikā projekta dalībnieki ap-
meklēja Daugavpils novada vietas, kas 
saistītas ar Otrā Pasaules kara manto-
jumu – Maļinovas pagastu un  pareiz-
ticīgo dievnamu, Sventes muižas mu-
zeju, kā arī muzeju “Ebreji Daugavpilī 
un Latgalē”. 2. jūlijā projekta dalībnie-
ki viesojās Līksnā, apmeklējot Jaunās 

latgaliešu mūzikas festivālu “Muzykys 
Skrytuļs”.

Savukārt ciemošanās pēdējā dienā 
delegācijas devās uz Slutišķu vecticīb-
nieku sētu, kur piedalījās teatralizētā 
simulācijā par Otrā Pasaules kara te-
matiku. Simulācijas veidošanā pieda-
lījās Vaboles vidusskolas skolēni un 
skolotāji, Līksnas pagasta kultūras 
nama amatierteātris  “Maskas” režiso-
ra Māra Korsieša vadībā.

Projekta “Neaizmirsīsim” mērķis ir 
palielināt sabiedrības apziņu par ko-
pējo vēsturi, tās piemiņu un vērtībām, 
sniedzot satikšanās iespēju vairākām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm, tā-
dējādi stimulējot savstarpējās debates 
un pārdomas par neizdzēšamu Eiropas 
vēstures posmu un izmantojot savstar-
pējās komunikācijas ceļā iegūtās zi-
nāšanas kā iedvesmojošus instrumen-
tus jaunu sadarbības tīklu veidošanai 
starp dažādām Eiropas organizācijām, 
stiprinot starpkultūru dialogu, veidojot 
stiprāku sabiedrības izpratni par brīvī-
bu, mieru, vienotību un cieņu pret cil-
vēktiesībām.

Daugavpils novada Kultūras pārval-
de izsaka pateicību par veiksmīgo sa-
darbību projekta aktivitāšu īstenošanā 
iesaistītajiem sadarbības partneriem: 
Naujenes Novadpētniecības muzejam; 
Skrindu dzimtas muzejam un perso-
nīgi Ilzei Ozoliņai; Raiņa mājai Berķe-
nelē; Līksnas pagasta kultūras nama 
amatierteātrim “Maskas” un personīgi 
Mārim Korsietim un Egilam Viļumo-
vam; Vaboles vidusskolas skolēniem; 
Latvijas Okupācijas muzejam un per-
sonīgi Kārlim Dambītim; Daugavpils 
Marka Rotko Mākslas centram un per-
sonīgi Mārim Čačkam, kā arī Josifam 
Ročko, Dmitrijam Oļehnovičam, Inai 
Kirņičanskai, Viktoram Andruškevi-
čam un Artjomam Mahļinam.

Šāda tikšanās noteikti kļūs par ie-
dvesmojošu instrumentu jaunu sadar-
bības tīklu veidošanai starp dažādām 
Eiropas organizācijām, starpkultūru 
dialoga stiprināšanā un sabiedrības iz-
pratnes veidošanā par brīvību, mieru, 
demokrātiju un cieņu pret cilvēktiesī-
bām.

Olg a Smane
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Analizējot situāciju pienkopī bas nozarē
Analizējot situāciju pienkopības no-

zarē, Daugavpils novada domē ar pre-
ses pārstāvjiem tikās Līksnas pagasta 
zemnieku saimniecības “Kļavas” īpaš-
nieks un Daugavpils novada domes de-
putāts Viktors Kalāns.

Piena ražošana Latvijas agrobiznesa 
sektorā ir viena no nozīmīgākajām no-
zarēm gan lauksaimniecības, gan arī 
pārtikas rūpniecības struktūrās. Tur-
klāt tā ir nozare ar lielu fi zisko ražoša-
nas potenciālu. Nodrošinot gandrīz ce-
turtdaļu no kopējās lauksaimniecības 
produkcijas izlaides, tā ir otrā lielākā 
lauksaimniecības apakšnozare.

“Mēs dzīvojam Latvijā, un šis jau ir 
trešais gads, kā valstī valda piena krī-
ze un pienkopības nozarē saimniecības 
visiem spēkiem mēģina izdzīvot. Piena 
cena no 2014. gada 1. jūnija no 0,38 
centiem nokritās līdz 0,22 centiem par 
litru. No šī gada 1. jūnija tie ir 0,18 cen-
ti par litru lielajiem piena ražotājiem 
un mazākajām saimniecībām tā svār-
stās no 0,12 līdz 0,15 eiro centiem par 
litru. Un tas notiek laikā, kad piena 
pašizmaksa svārstās no 0,25 līdz 0,30 
centiem par litru. Šajā ziņā viss atka-
rīgs no tā, cik lielus ieguldījumus un 
kādā laika periodā ir veikuši saimnie-
cību īpašnieki”, tā V. Kalāns.

Lai arī piensaimniecība Latvijā ir 

viena no prioritārajām nozarēm, Vik-
tors Kalāns norādīja, ka līdz pat 2010. 
gadam Latvijas piensaimniecība nav 
piedzīvojusi modernizāciju. Tikai 2010. 
gadā tika izsludināta prioritāte piena 
lopkopības attīstībai un saimniecību 
modernizācijai.

Viktors Kalāns: “Visi piensaimniecī-
bas  nozarē strādājošie pie šīs iespējas 
tad arī ķērās ar milzīgu atdevi, moder-
nizējot savas saimniecības un realizē-
jot Eiropas Savienības projektus. Un 
šobrīd šīs modernizētās saimniecībās, 
saimniecības, kurās ir slaukšanas ro-
boti, karuseļi un citas mūsdienīgas 
iekārtas, atrodas vissmagākā stāvoklī. 
Ļoti žēl, ka valdība kaut arī runā par 
šo jautājumu, neviens līdz galam tā 
arī nav iedziļinājies, cik nopietna ir šī 
krīze un kādi ir palīdzības mehānismi, 
kurus varētu pielietot, lai to mazinā-
tu.”

Pašlaik ir parādījusies tendence, ka 
Latvijas govis izpērk Polijas zemnieki, 
jo tur situācija ir krietni labāka – piena 
iepirkuma cena esot no 0,25 līdz 0,27 
eiro centiem par litru. Poļu zemnieki 
ļoti aktīvi no mums pērkot arī sienu un 
skābbarību. Nesen arī pats V. Kalāns 
par to pārliecinājās, viesojoties Polijā.

Viktors Kalāns: “Viesojāmies Lom-
žas rajona Piontnicā (Piątnica), tur ap-

ņēmušies ražot pienu bez ģenētiski mo-
difi cētiem organismiem. Bioloģiskais 
piens tiek pirkts par 0,79 eiro centiem 
par litru. Prieks dzirdēt, ka ir tādi uz-
ņēmumi. Ja pēc statistikas rādītājiem 
Latvijā uz šodienu saražo no 1600 līdz 
2200 tonnām piena dienā, tad 39 uzņē-
mumos tiek pārstrādātas 600 tonnas 
piena dienā. Tas izriet no tā, ka slēpjas 
naids starp ražotājiem un pārstrādā-
tājiem un pārstrādātāji pagājušogad 
nostrādāja bez zaudējumiem. Tai pat 
laikā Polijā viens no lielākajiem uzņē-
mumiem pārstrādā 7000 tonnas piena 
dienā. Tur ir tā atšķirība.”

Runājot par to, kāda varētu būt izeja 
no piena krīzes, V. Kalāns uzsver, ka to 
varētu  noteikt tikai valdība.

Viktors Kalāns: “Šobrīd aktīvi runā 
par problēmām pasniedzēju algās, kas 
ir ļoti svarīgs jautājums, arī par ārstu 
fi nansējumu, kas ir ne mazāk svarīgi. 
Taču manā skatījumā, ja valstī nebūs 
budžeta, nebūs iespēju palielināt algu 
nevienam no šajās jomās strādājošiem. 
Valdība arvien daudz runā par bu-
džeta pārdali, nerunājot par budžeta 
veidošanu. Tas ir bēdīgi. Šos jautāju-
mus, manā skatījumā, vajadzētu risi-
nāt konstruktīvāk. Lai izietu no piena 
krīzes, pirmkārt, ir jāpalielina konku-
rence Eiropas Savienībā. Ja Vācijā un 

Polijā PVN piena produktiem ir 7 pro-
centi, tad Latvijā – 21%. Otrais. Ja mēs 
šodien sakām, ka ir piena krīze, kāpēc 
piensaimnieki joprojām sedz zaļo kom-
ponenti jeb grīningu un koģenerācijas 
izmaksas? Manuprāt, piensaimnie-
kiem steidzīgi vajadzētu šīs izmaksas 
izņemt ārā no rēķiniem, jo tās sastāda 
aptuveni 22 līdz 25 procentus no kopējā 
rēķina. Tas ir ļoti daudz. Un treškārt, 
valstī vajadzētu izstrādāt mehānismu,  
lai zinātu, kā rīkoties fors mažor situā-
cijās, kad ir ļoti nepieciešams valsts at-
balsts. Tieši šādām situācijām nākotnē 
vajadzētu veidot kopējo piensaimnieku 
pašpalīdzības fondu.”

Saskaņā ar lauksaimnieku aplēsēm, 
Latvijā no 2014.gada augusta līdz šī 
gada augustam piena nozarē nekom-
pensētie zaudējumi sasniegs 96 mil-
jonus eiro, Igaunijā zaudējumi piena 
nozarei ir 67 miljoni eiro, savukārt Lie-
tuvas piena nozares zaudējumi gadā 
sasniedz 150 miljonus eiro. Tā norāda 
ekonomists Andris Miglavs.

Dotajā brīdī Latvijā no 9 000 saim-
niecībām, kurās ir lopi, ir likvidētas 
300, un šis process vēl nav apstājies.

Olga Smane

“Šūpojamies dziesmās” turpina pagasta kultūras tradīcijas
Jūnija nogalē Silenes kultūras namā 

jau astoto reizi pulcējās Daugavpils no-
vada un pilsētas dziesmu kolektīvi.

Šī gada programmas tēma bija “Put-
ni”. Tika runāts par putnu ietekmi uz 
cilvēka dzīvi un jaunradi, par putna 
dziesmas dziednieciskajām īpašībām, 
kā arī tautas pazīmēm, kas saistītas 
ar putniem. Par to visu stāstīja pasā-
kuma vadītājas Jeļena Hrapāne un 
Tatjana Klopova. Savukārt vokālie 
ansambļi izpildīja jautras un sirsnīgas 
dziesmas, no kurām viena bija veltīta 
tieši putniem.

Svētku noslēgumā Skrudalienas pa-
gasta pārvaldes vadītāja Betija Ivano-
va pasniedza kolektīviem Pateicības 
rakstus, pļavas ziedu pušķus un saldas 
dāvanas. Arī Daugavpils novada domes 
deputāts Valērijs Hrapāns veltīja vi-
siem jaukus vārdus, sevišķu pateicību 
izsakot saieta aizsācējai Sofi jai Molei, 

kas 8 gadus atpakaļ īstenoja projektu 
“Šūpojamies dziesmās”. Ar šo projektu 
Skrudalienas pagasta dzīvē tika ierak-
stīta vēl viena kultūras lappuse.

Izsakām lielu pateicību kolektīviem 
– “Līgaviņas” no Silenes, “Melodija” 
no Salienes, “Harmonija” no Mirnijs, 
“Aizturi elpu!” no Demenes, “Mrija” 
no Daugavpils, “Rjabinuška” no Biķer-
niekiem, “Kupalinka” no Daugavpils, 
“Pērles” no Kalkūnes, “Mazel Tov” no 
Daugavpils, “Dzirkstelīte” no Nīcgales, 
“Bariņa” no Jēkabpils, kas izbrīvēja 
laiku un ieradās uz mūsu pasākumu. 
Paldies par atbalstu saieta organizē-
šanā Skrudalienas pagasta pārvaldei. 
Pateicamies arī uzņēmumam “Marian-
na” par svētku mielastu koncerta da-
lībniekiem. 

Inese Gasparoviča
projektu vadītāja
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Ar preses pārstāvjiem un “Kalkūne” kolektīvu tikās 
Valsts sekretāre Ieva Jaunzeme

Kopš 2002. gada sociālās aprūpes 
centros dzīvojošo bērnu skaits Latvijā ir 
sarucis par 65% - no 1049 līdz 367 bēr-
niem. Sociālo centru iemītnieku skaitu 
tuvākajos gados samazinās arī deinsti-
tucionalizācijas projekts, kuru Labklā-
jības ministrija sadarbībā ar Latvijas 
plānošanas reģioniem, izmantojot ES 
fondu līdzekļu atbalstu, plāno īstenot 
līdz 2022. gada beigām. Kā norāda 
Labklājības ministrija, sarūkot piepra-
sījumam pēc vietām, kā arī reaģējot uz 
riskiem, ko rada sliktā stāvoklī esošās 
ēkas, valsts ir izlēmusi slēgt sociālās ap-
rūpes centru fi liāles. Līdz 2019. gadam 
ir paredzēts pārtraukt arī VSAC “Lat-
gale” fi liāles “Kalkūne” darbību.  

14. jūlijā ar preses pārstāvjiem tikās 
Labklājības ministrijas Valsts sekretā-
re Ieva Jaunzeme, atbildot uz galvena-
jiem jautājumiem. 

Kā tad tiek pamatota “Kalkūni” 
slēgšana? 

- Bērniem nav jādzīvo kopā ar 
pieaugušajiem; 

- Novecojušu ēku uzturēšanai 
vajag nesamērīgi daudz līdzekļu. 

Pēc Labklājības ministrijas viedokļa, 
lai arī fi liāles telpas ir labi uzturētas, 
tomēr ilgtermiņā ēkas izmantošanai 
nepieciešami lieli ieguldījumi – rekons-
trukcija teju 3 miljonu eiro apmērā. 

Kur turpmāk dzīvos Kalkūnu ie-
mītnieki – bērni un pieaugušie?

Deinstitucionalizācijas projekta ietva-
ros Latgales pašvaldībās, tāpat kā visā 
Latvijā, bērniem tiks meklētas iespējas 
augt ģimeniskā vidē – tiks meklētas 
jaunas audžuģimenes, paplašināts aiz-
bildņu un adoptētāju loks, vai arī vei-
dotas jauniešu mājas vai nodrošināta 
aprūpe nelielās bērnu aprūpes iestādēs 
mazās grupās, kur kopā dzīvo ne vai-
rāk par astoņiem bērniem. Bērniem ar 
smagiem funkcionāliem traucējumiem 
īpaši svarīga alternatīvās aprūpes for-
ma varētu būt specializētās audžuģime-
nes, kurām dzīve ar bērniem vienlaikus 
ir arī darbs. Savukārt gan savā, gan 
audžuģimenē dzīvojošiem bērniem ar 
funkcionālajiem traucējumiem tiks pie-
dāvāti aprūpes un rehabilitācijas pakal-
pojumi tuvāk mājām. 

Ja tas būs nepieciešams, “Kalkūnos” 
dzīvojošie bērni varēs turpināt saņemt 
pakalpojumus VSAC Rīga bērnu fi liālēs 
– mazākie bērni fi liālēs Rīga un Pļav-
nieki, bet bērni no 4 gadu vecuma fi liālē 
Baldone. 

Pieaugušie ar garīga rakstura trau-
cējumiem varēs pārcelties uz citu soci-

ālās aprūpes fi liāli, kuras personāls un 
telpas ir piemēroti tieši pieaugušo dzī-
vei. Tāpat pieaugušie varēs iesaistīties 
deinstitucionalizācijas aktivitātēs un 
atbilstoši savām iespējām un ar spe-
cialistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot 
patstāvīgi un strādāt sev piemērotu 
darbu. 

Kur strādās Kalkūnu darbinieki? 
Pirms katras fi liāles darbības izbeig-

šanas tai tiks izstrādāts reorganizācijas 
plāns. Tā ietvaros tiks meklētas iespē-
jas darbinieku tālākai nodarbināšanai. 
Tādējādi Kalkūnu darbinieki atbilsto-
ši to kvalifi kācijai varētu strādāt citā 
VSAC fi liālē, kā arī izmantot apmācī-
bas un pārkvalifi kācijas iespējas. 

Kas notiks ar ēkām un aprīkoju-
mu? 

Pirms fi liāles slēgšanas, Labklājī-
bas ministrija un Latgales plānošanas 
reģions rūpīgi izvērtēs un izvēlēsies 
risinājumu fi liāles turpmākai izmanto-
šanai sociālajiem mērķiem. Tā, piemē-
ram, ēkas tiks piedāvātas novada paš-
valdībai, vai arī tiks nodotas Finanšu 
ministrijai. Savukārt viss iegādātais 
aprīkojums tiks nodots citām valsts so-
ciālās aprūpes centru fi liālēm vai paš-
valdību izveidotajiem pakalpojumiem, 
piemēram, dienas aprūpes centriem. 

Vai “Kalkūne” ēkā pēc reorga-
nizācijas varētu atrasties Dienas 
centrs? 

“Šeit var būt specializētās darbnīcas. 
Tā kā attālums līdz pilsētai nav liels, 
šeit var nodrošināt multifunkcionālo 
centru dažādām vajadzībām. Pašvaldī-
bu vadītāji ir aicināti apmeklēt dienas 
un rehabilitācijas centrus citviet un 
uzzināt viņu pieredzi, jo daži no tiem 
darbojas jau vairāk kā 15 gadus. Mēs 
jau esam runājuši ar citām pašvaldī-
bām, kuras arī skar reorganizācija, un 
tās ir gatavas pārņemt šīs ēkas”, tā Ieva 
Jaunzeme. 

Lūk, kādas bija Labklājības ministri-
jas Valsts sekretāres Ievas Jaunzemes 
atbildes, taču lielākā jautājumu daļa, 
tiekoties ar “Kalkūne” darbinieku ko-
lektīvu, tā arī palika bez atbildēm. Jā-
saka, ka Daugavpils novada pašvaldī-
bas nostāja šajā jautājumā ir palikusi 
tāda pati, kā bija, tiekoties ar labklājī-
bas ministru Jāni Reiru 6. jūlijā Rīgā. 

Kas šobrīd ir novada pašvaldības 
spēkos un kā turpināsiet rīkoties 
tālāk? 

Janīna Jalinska: “Kad mēs uzzinā-
jām, ka mūsu sociālais centrs “Kalkūni” 
ar 2019. gadu tiks slēgts, mēs uz vietas 

nesēdējām. Tikāmies ar Labklājības 
ministru Jāni Reiru Rīgā un arī tagad 
tika organizēta Valsts sekretāres Ie-
vas Jaunzemes un speciālistu vizīte pie 
mums. Izanalizējot to, ko mēs dzirdē-
jām no Labklājības ministrijas puses, 
pašvaldībai tiek piedāvāts šo ēku pār-
ņemt, izveidojot tajā Dienas centru vai 
darbnīcas. Ja skatāmies uz reālo situā-
ciju, no 144 klientiem, kas šobrīd atro-
das centrā, 80 no tiem ir pieaugušie, kas 
reorganizācijas gaitā aizies uz citiem 
pieaugušo sociālās aprūpes centriem, 
bet Dienas centrā, ja tāds šeit būs, pa-
liks 60 bērni. Dienas centrs, tas nozīmē, 
ka visiem šiem bērniem tiks nodrošināti 
rehabilitācijas pakalpojumi tikai pa die-
nu, un vakarā tiem būs jānonāk ģime-
nēs. Ja skatāmies uz reālo situāciju, visi 
šie 60 bērni ir ļoti slimi un viņiem nav 
vecāku. Kādās ģimenēs tad viņi varēs 
būt? Tikai audžuģimenēs. Taču tik sma-
gā stāvoklī esošiem, gulošiem bērniem 
piemeklēt audžuģimenes, būs ļoti grūti. 
Tas nozīmē, ka, pārņemot šo īpašumu, 
ja citās pašvaldībās atradīsies šādas ģi-
menes, šie bērni no mums tiks paņemti. 
Mēs kā pašvaldība piedalāmies Labklā-
jības ministrijas deinstitucionalizācijas 
projektā kopā ar Latgales plānošanas 
reģionu, taču novada teritorijā jau tā-
pat ir daudzas tukšas ēkas, viena no 
tām - Kalupes pagastā esošā vecā bēr-
nu nama ēka, kurā plānojam izvietot 
pieaugušos, kuriem ir pirmais un otrais 
sociālās aprūpes līmenis. Arī Nīcgales 
pagastā vecā skolas ēka stāv tukša. Vai 
tiešām pārņemt šajā gadījumā vēl arī šo 
ēku, ir lietderīgs lēmums? Tas nav nedz 
ekonomiski, nedz racionāli.” 

Ja šīs fi liāles darbība tiks pār-
traukta ar 2019. gadu, ar kādām 

problēmām nāksies saskarties paš-
valdībai? 

Janīna Jalinska: “Ar šodienu centrā 
“Kalkūni” netiks ievietots vairs neviens 
klients. Tas nozīmē, ka, ja tagad Bāriņ-
tiesai būs nepieciešams ievietot te bēr-
nu, piemēram, vecumā līdz 2 gadiem 
vai vecāku, šādas iespējas vairāk nebūs. 
Tie tiks aizvesti vai nu uz Rīgas vai Lie-
pājas sociālās aprūpes centru. Šie divi 
centri paliks darboties arī pēc 2022. ga-
da, savukārt mums šo bērnu vairs ne-
būs. Arī tie162 darbinieki, kas pašlaik 
strādā centrā, kas ir augsti kvalifi cēti, 
paliks bez darba. Tā, protams, ir liela 
sāpe un arī zaudējums.”

Kāds ir sociālā centra darbinieku 
viedoklis pašreizējā situācijā? 

Janīna Jalinska: “Sanāksmes gaitā, 
kas tika rīkota, piedaloties Valsts sek-
retārei, kolektīva nostāja bija ļoti ne-
gatīva. Viņi neguva atbildes uz saviem 
jautājumiem, viņos turpina būt neziņa 
par to, kas notiks tālāk. Īpaši situācijā, 
kad pašvaldības vēl nevar pateikt, kā-
das centra darbības jaunās formas tiks 
paredzētas šajās deinstitucionalizācijas 
stratēģijās. Ja mēs izlemsim veidot šo 
jauno formu Kalupē, tad darbinieki, kas 
dzīvo Kalkūnē, saskarsies ar jaunām 
problēmām. Viņiem būs jāmēro ceļš līdz 
darbam ar diviem maršruta autobu-
siem, jo attālums nav mazs.” 

Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja Janīna Jalinska uzsvēra, ka cīņa 
par “Kalkūne” saglabāšanu vēl nav ga-
lā, un jautājums tālāk tiks lemts, tieko-
ties ar labklājības ministru Jāni Reiru 
5. augustā. 

 Olga Smane
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2016.gada 28.aprīlī Daugavpils novada domes 
sēdē izdoti saistošie noteikumi Nr.6 (protokols 
Nr.8., 2.&), Precizēti ar Daugavpils novada do-
mes 2016.gada 30.jūnija lēmumu Nr. 508 (pro-
tokols Nr. 13., 2.&),  Par sociālajiem pakalpoju-
miem  Daugavpils novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pa-
kalpojumu  un sociālās palīdzības likuma 3.panta 
otro un trešo daļu un  Ministru kabineta 2003.gada 
27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība 
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas 
no pašvaldības budžeta” 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils no-

vada pašvaldībā pieejamo sociālo pakalpojumu – 
sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā 
darba pakalpojumu (turpmāk – Sociālie pakalpoju-
mi) veidus, apjomu, piešķiršanas un saņemšanas 
kārtību un kārtību, kādā persona vai tās likumiskais 
pārstāvis pieprasa Sociālos pakalpojumus Daugav-
pils novada pašvaldībā, Sociālo pakalpojumu apmak-
sas kārtību, kā arī lēmuma par Sociālā pakalpojuma 
piešķiršanu, pārtraukšanu, atteikšanu vai izbeigša-
nu un pārsūdzēšanas kārtību.

2.  Sociālo pakalpojumu persona pieprasa, grie-
žoties Daugavpils novada Sociālajā dienestā (turp-
māk – Sociālais dienests).

II. Sociālo pakalpojumu veidi
3. Daugavpils novada pašvaldība nodrošina šā-

dus sociālos pakalpojumus:
3.1.  sociālā darba pakalpojums;
3.2.  asistenta pakalpojums;
3.3.  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-

bilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institū-
cijā;

3.4.   ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas pakalpojums bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušam bērnam institūcijā;

3.5.  psihologa pakalpojums;
3.6.  sociālās rehabilitācijas pakalpojums bēr-

nam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
3.7. sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās 

rehabilitācijas institūcijā;
3.8.  dienas aprūpes centra pakalpojums;
3.9.  mātes un bērna atbalsta centra pakalpo-

jums.
III. Sociālā darba pakalpojums

4. Sociālais dienests, neizvērtējot personas (ģi-
menes) materiālo situāciju nodrošina:

4.1.  sociālā darbinieka konsultācijas, sociālpsi-
holoģisko atbalstu ģimenēm ar bērniem, bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, ģime-
nēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, bērniem, 
kuri izdarījuši likumpārkāpumus, bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģime-
nes aprūpes izbeigšanās, personām pēc brīvības at-
ņemšanas soda izciešanas, personām ar invaliditāti, 
vecuma pensijas saņēmējiem un citiem Sociālā die-
nesta klientiem, kuriem ir sociālās problēmas;

4.2.  bērna ārpusģimenes aprūpes laikā nepiecie-
šamos pasākumus bērna un vecāku atkal apvienoša-
nai.

IV. Asistenta pakalpojums
5. Asistenta pakalpojums – palīdzēt personai 

ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai perso-
na iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties da-
žādās sabiedriskās aktivitātēs. 

6. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, perso-
na vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā 
iesniedz šādus dokumentus:

6.1. iesniegumu par asistenta pakalpojuma pie-
šķiršanu; 

6.2. komisijas atzinumu par asistenta pakalpoju-
ma nepieciešamību;

6.3. institūcijas apliecinājumu par personas dalī-
bu pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams 
asistenta pakalpojums; 

6.4. darba devēja apliecinājumu, ka persona ir 
darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja;

6.5. izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona 
apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā iz-
glītības iestādē; 

6.6. dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas 
pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu, ja persona ap-
meklē attiecīgās institūcijas.

7. Sociālais dienests pakalpojumu nodrošina 
no valsts budžeta fi nansētiem līdzekļiem saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikto kārtību.
8. Maksa par asistenta pakalpojumu tiek no-

teikta atbilstoši valsts budžetā attiecīgajā gadā asis-
tenta pakalpojuma nodrošināšanai piešķirtajiem lī-
dzekļiem.

9. Asistenta pakalpojuma sniegšanu personai iz-
beidz, ja:

9.1. persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz 
Sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no 
asistenta pakalpojuma;

9.2. persona, kas saņem asistenta pakalpojumu, 
dzīvesvietu deklarē citas pašvaldības administratī-
vajā teritorijā;

9.3. beidzies atzinuma par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību derīguma termiņš;

9.4. Sociālais dienests konstatē, ka asistenta pa-
kalpojums faktiski netiek izmantots. 

V. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas  pakalpojums pieaugušai 

personai institūcijā
10. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-

bilitācijas pakalpojumu pieaugušai personai insti-
tūcijā piešķir pensijas vecuma personai, personām 
ar I., II., III. grupas invaliditāti,  kuras funkcionālā 
stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais 
pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā noteik-
to apjomu.

11. Pieaugušo aprūpe institūcijā nodrošina personu 
ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 

12. Lai saņemtu pieaugušo aprūpi institūcijā, per-
sonai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

12.1.  iesniegums; 
12.2.  iztikas līdzekļu deklarāciju;
12.3.  pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģi-

nālu; 
12.4.  izziņas par invaliditāti kopiju; 
12.5.  ģimenes ārsta izziņu par personas veselības 

stāvokli ar norādi par medicīnisko kontrindikāciju 
(plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas 
slimības, seksuāli transmisīvas slimības) neesamību;

12.6.  psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) 
kontrindikācijas neesamību un piemērotāko Sociālā 
pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura trau-
cējumiem, ja Sociālo pakalpojumu vēlas saņemt per-
sona ar garīga rakstura traucējumiem;

12.7.  citus dokumentus pēc sociālā darbinieka 
pieprasījuma.

13. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta sa-
skaņā ar Daugavpils novada domes apstiprinātajiem 
maksas pakalpojumiem.

14. Ja personai ir noteiktie likumīgie apgādnie-
ki, Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un 
materiālo stāvokli.

15.  Lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai 
atteikumu pieaugušo aprūpes institūcijā personai 
pieņem Sociālais dienests. Atteikumu pieņem, ja nav 
ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos ak-
tos noteiktās prasības. 

16. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas pakalpojuma sniegšanu institūcijā perso-
nai var pārtraukt, ja:

16.1. persona apdraud citu personu veselību, dzī-
vību vai neievēro noslēgtā līguma un institūcijas iek-
šējās kārtības noteikumus;

16.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav 
nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja sniegtie pa-
kalpojumi, un tos var nomainīt ar pakalpojumiem 
dzīvesvietā vai citā institūcijā;

16.3. persona rakstiski pieprasa pārtraukt ilgsto-
šas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojuma sniegšanu;

16.4. sakarā ar personas nāvi.
17. Ja persona ar smagiem garīga rakstura trau-

cējumiem pieprasa valsts fi nansētu ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas 
institūcijā, Sociālais dienests normatīvajos aktos no-
teiktajā termiņā pieņem lēmumu par pakalpojuma 
nepieciešamību un pieprasītā pakalpojuma saņem-
šanai nepieciešamos dokumentus iesniedz Sociālās 
integrācijas valsts aģentūrā. 

VI. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums bārenim un bez 

vecāku gādības palikušam bērnam institūcijā
18. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-

bilitācijas pakalpojumu bārenim un bez vecāku gā-
dības palikušam bērnam institūcijā sniedz no divu 
gadu vecuma pašvaldības fi nansētā institūcijā.

19. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumu bārenim un bez vecāku gā-
dības palikušam bērnam piešķir Sociālais dienests, 
pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, ja ārpusģime-
nes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē 
vai pie aizbildņa.

20. Ārkārtas gadījumā bāreni un bez vecāku gā-
dības palikušu bērnu nekavējoties ievieto ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūci-
jā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

20.1. bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas lo-
cekļa vienpersonisku lēmumu;

20.2. policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīsta-
mos apstākļos pamestu bērnu.

21. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam izbeidz ar ilgstošas sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu snie-
dzošās iestādes vadītāja rīkojumu, saskaņojot to ar 
bāriņtiesu un izdarot ierakstu uzņemšanas žurnālā 
šādos gadījumos: 

 21.1. bērns tiek atdots vecākiem, aizbildniecībā, 
audžuģimenē, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu 
vai adopcijā, pamatojoties uz tiesas spriedumu; 

  21.2. bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu un iegu-
vis pamatizglītību; 

  21.3. bērna nāves gadījumā. 
VII. Psihologa pakalpojums

22.  Pakalpojums nodrošina personām iespēju 
saņemt individuālas un ģimenes psihologa konsultā-
cijas ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stā-
vokli, uzlabot un attīstīt noteiktas prasmes, spējas, 
sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzie-
nu personas problēmu risināšanai, savstarpējo attie-
cību ģimenē un ārpus tās uzlabošanai un stiprinā-
šanai, kā arī psiholoģiskās izpētes veikšanu dažāda 
vecuma grupās.

23. Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir 
ģimenēm, personām un personu grupām, kurām ne-
pieciešama psiholoģiskā palīdzība un atbalsts.

24. Psihologa pakalpojumu nodrošina Sociālā 
dienesta psihologs.

25. Psihologs sniedz šādus pakalpojumus:
25.1.  psiholoģiska konsultēšana;
25.2.  pašpalīdzības un psiholoģiska atbalsta gru-

pas;
25.3.  psihologa atzinuma sagatavošana dažādām 

institūcijām pēc pieprasījuma (policija, bāriņtiesa, 
prokuratūra, tiesa u.c.).

26.  Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, perso-
na vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā 
dienestā un iesniedz iesniegumu, norādot problēmu 
un tās vēlamo risinājumu.

27. Personu vai ģimeni pie psihologa uz konsul-
tācijām var nosūtīt institūcijas, kas pārstāv bērnu un 
ģimenes intereses, Sociālā dienesta sociālais darbi-
nieks, iesniedzot rakstisku pieprasījumu psihologa 
pakalpojuma piešķiršanai Sociālajā dienestā.

28. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta sa-
skaņā ar Daugavpils novada domes apstiprinātajiem 
maksas pakalpojumiem.

29. Psihologa pakalpojuma sniegšana tiek pār-
traukta, ja klients nesadarbojas vai rakstiski atsa-
kās no psihologa pakalpojumiem.

VIII. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 

darbībām
30. Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir 

prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, eks-
pluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības 
vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu 
aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fi zisko 
un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

31. Ja bērns ir cietis no prettiesiskām darbībām, 
Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

31.1.  bērna vecāku, aizbildņa, bāriņtiesas vai iz-
glītības iestādes vadītāja (ja bērns cietis izglītības 
iestādē) iesniegums;

31.2.  psihologa vai profesionāla sociālā darbinie-
ka atzinums;

31.3.  izraksts no bērna medicīnas kartes par sa-
ņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja 
tāda sniegta).

32. Pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettie-
siskām darbībām, var saņemt:
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32.1.  dzīvesvietā ne vairāk par desmit 45 minūšu 
konsultācijām;

32.2.  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu insti-
tūcijā.

33. Sociālais dienests, ja nepieciešams, organizē 
bērna nokļūšanu pie pakalpojuma sniedzēja.

34. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bēr-
nam, kurš ir cietis no prettiesiskām darbībām, tiek 
apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem.

IX. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
sociālās rehabilitācijas institūcijā

35. Sociālais dienests pieņem dokumentus un 
izvērtē nepieciešamību piešķirt sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā 
personai par valsts budžeta līdzekļiem Ministru ka-
bineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

36. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir tiesī-
gas saņemt:

36.1. personas ar funkcionāliem traucējumiem 
darbspējas vecumā, ja funkcionālie traucējumi at-
bilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem;

36.2.  likuma „Par politiski represētās personas 
statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā 
režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā minētās personas;

36.3.  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu 
aizsardzības likuma 15.pantā minētās personas.

37. Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumus personas ar funkcionāliem traucējumiem, 
persona vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz šādus 
dokumentus:

37.1. iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamī-
bu;

37.2. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņa par 
personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrin-
dikāciju neesamību pakalpojumu saņemšanai; 

37.3. personas ar funkcionāliem traucējumiem 
novērtējuma protokolu sociālās rehabilitācijas pakal-
pojuma saņemšanai.

38. Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mus politiski represētās personas, Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki 
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā 
cietušās personas iesniedz šādus dokumentus::

38.1. iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamī-
bu;

38.2. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņa par 
personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrin-
dikāciju neesamību pakalpojumu saņemšanai; 

38.3. politiski represētās personas apliecības, 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvi-
dēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas 
apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.

39. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personai 
apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

40. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personai 
var pārtraukt, ja:

40.1. personai veselības stāvokļa dēļ nepiecieša-
ma ārstēšana ārstniecības iestādē. Pēc personas ārs-
tēšanas ārstniecības iestādē pakalpojumu sniegšanu 
atsāk nekavējoties vai ārsta atzinumā par vēlamo 
pakalpojuma saņemšanas laiku norādītajā laikā;

40.2. personai pakalpojumi piešķirti, pamatojo-
ties uz nepatiesi sniegtām ziņām;

40.3. persona vai tās likumiskais pārstāvis ie-
sniedz rakstisku iesniegumu par pakalpojumu iz-
beigšanu;

40.4. persona pakalpojumu sniedzēja telpās vai 
teritorijā lieto alkoholu vai citas apreibinošas vielas 
vai atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu reibu-
mā;

40.5. persona apdraud citu personu veselību vai 
dzīvību;

40.6. persona bojā pakalpojumu sniedzējas iestā-
des mantiskās vērtības;

40.7. persona neievēro pakalpojumu sniedzēja 
izstrādātā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna 
īstenošanu, kā arī neievēro pakalpojumu sniedzēja 
noteikto kārtību.

X. Dienas aprūpes centra pakalpojums
41. Dienas aprūpes centrs nodrošina:

41.1.  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus;

41.2.  sociālo prasmju attīstību;
41.3. izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas ie-

spējas.
42. Dienas aprūpes centrs veicina personu ar 

invaliditāti sociālo un pašaprūpes prasmju attīstību, 
kā arī izglītošanu.

43. Dienas aprūpes centrs veicina personu ar in-
validitāti integrāciju sabiedrībā.

44. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vēršas 
Sociālajā dienestā un iesniedz šādus dokumentus:

44.1. iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamī-
bu;

44.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības 
stāvokli, medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuber-
kuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, 
seksuāli transmisīvās slimības) neesamība;

44.3. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, 
uzrādot oriģinālu;

44.4. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka 
pieprasījuma.

45. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta sa-
skaņā ar Daugavpils novada domes apstiprinātajiem 
maksas pakalpojumiem.

46. Pakalpojuma sniegšanu dienas centrā pār-
trauc, ja persona:

46.1. nepilda noslēgtā līguma saistības;
46.2. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē dienas 

centru ilgāk par vienu mēnesi;
46.3. sasniegusi sociālās rehabilitācijas plānā no-

teiktos mērķus;
46.4. rakstiski pieprasa pārtraukt pakalpojuma 

sniegšanu;
46.5. maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības 

administratīvo teritoriju vai citu valsti.
XI. Mātes un bērna atbalsta centra 

pakalpojums
47. Sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju 

sniedz nepilngadīgajām grūtniecēm un māmiņām, 
kurām ir piedzimis pirmais bērns, kuras nonākušas 
krīzes situācijā, cietušas no vardarbības, palikušas 
bez iztikas līdzekļiem un tuvāko atbalsta.

48. Mātes un bērna atbalsta centrā persona tiek 
uzņemta, pamatojoties uz bāriņtiesas un Sociālā die-
nesta pieņemto lēmumu.

49. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta sa-
skaņā ar Daugavpils novada domes apstiprinātajiem 
maksas pakalpojumiem.

50. Pakalpojuma sniegšanu Mātes un bērna at-
balsta centrā pārtrauc, ja:

50.1.  saņemts pilngadīgas personas atteikums no 
pakalpojuma;

50.2.  netiek ievēroti iekšējās kārtības noteikumi; 
50.3.  apgūtas prasmes un iemaņas pietiekošā lī-

menī.
XII. Lēmumu apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtība
51. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Daugav-

pils novada pašvaldības izpilddirektoram.
52. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora 

lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XIII. Noslēguma jautājums
53. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā die-

nā pēc to publicēšanas Daugavpils novada pašvaldī-
bas bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes ēkā un Dau-
gavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 6

„Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldībā” 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti  saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu  un sociālās palīdzības 
likuma 3.panta otro un trešo daļu un  Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu.
 2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, tiesības saņemt sociālos 
pakalpojumus un to saņemšanas kārtību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Tiesības saņemt šos 
pakalpojumus ir personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu un dzīvo Daugavpils novadā. Pašvaldība 
par budžeta līdzekļiem sniedz pakalpojumus – sociālā aprūpe mājās, sociālā aprūpe ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pieaugušām personām ar funkcionāliem traucējumiem un 
pensijas vecuma personām, kā arī bērniem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – gan institūcijā, gan 
dzīvesvietā. Saistošie noteikumi nosaka Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli pašvaldības  teritorijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav.
6. Informācija par konsultācijām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.daugavpilsnovads.lv sadaļā 
Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo noteikumu projekti. 

2016.gada 9.jūnijā  Daugavpils novada 
domes sēdē izdoti saistošie noteikumi Nr.8 
(protokols Nr.12., 6.&), Precizēti ar Daugavpils 
novada domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu 
Nr. 642 (protokols Nr. 14., 76.&), “Pašvaldības 
stipendijas piešķiršanas kārtība”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 
43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada 

pašvaldības stipendijas (turpmāk – Stipendija) un 
vienreizējas Stipendijas apmēru un kārtību, kādā tās 
tiek piešķirtas.

2. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir gādāt par ie-
dzīvotāju izglītību un sekmēt studējošo intelektuālo 
spēju attīstību un tālāk izglītību, kā arī veicināt ne-
pieciešamo kvalifi cētu speciālistu piesaisti Daugav-
pils novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgi Daugavpils 
novada attīstībai.

II. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi
3. Stipendijas var saņemt valsts akreditētās aug-

stākās izglītības programmās jebkurā kursā studē-
jošie.

4. Daugavpils novada dome (turpmāk – Dome) ar 
lēmumu, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.februārim, 

nosaka atbalstāmās augstākās izglītības studiju 
specialitātes un studējošo skaitu katrā specialitātē, 
kuriem var tikt piešķirta Stipendija, kā arī norāda 
Domes apzinātos uzņēmējus, kuriem ir nepieciešami 
šādi speciālisti. Informācija par šādu lēmumu pub-
licējama bezmaksas Daugavpils novada pašvaldības 
izdevumā “Daugavpils novada vēstis” un mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv, kā arī pēc iespējas citos 
masu informācijas līdzekļos.

5. Gadījumā, ja Dome līdz kārtējā gada 1.febru-
ārim nav noteikusi atbalstāmās augstākās izglītības 
studiju specialitātes saistošo noteikumu 4.punktā 
noteiktajā kārtībā, tad pieteikšanās uz Stipendijām 
netiek izsludināta. 

6. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studē-
jošais, kura deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils no-
vadā vai kurš absolvējis Daugavpils novada pašval-
dības vidusskolu un kurš atbilst šādiem kritērijiem:

6.1. apgūst šo saistošo noteikumu 4.punktā pare-
dzētajā kārtībā noteikto atbalstāmo specialitāti stu-
diju programmās, kas noteiktas šo saistošo noteiku-
mu 3.punktā;

6.2. sekmīgi apgūst studiju programmu un sekm-
ju vidējā aritmētiskā atzīme par pēdējo studiju se-
mestri nav zemāka par 6 ballēm;

6.3. pēc augstskolas beigšanas apņemas turpmā-
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kos 3(trīs) gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā 
specialitātē pie uzņēmēja, kas reģistrēts komercre-
ģistrā un kura darbības teritorija ir reģistrēta Dau-
gavpils novadā; 

6.4. ir iesniedzis šo saistošo noteikumu 13.punktā 
noteiktos dokumentus.

7. Stipendijas apmērs:
7.1. 1.kursā studējošajam 150,00 euro mēnesī:
7.2. 2.un 3.kursā studējošajam 200,00 euro;
7.3. 4.kursā un augstāko kursu studējošam, kā 
arī maģistra studiju programmā studējošajam 
250,00 euro mēnesī. 

8. Studējošais var saņemt Stipendiju tikai par vie-
nu apgūstamo specialitāti.

III. Stipendijas piešķiršanas kārtība
9. Dome izveido Stipendiju piešķiršanas komisiju 

(turpmāk- komisija) un apstiprina tās nolikumu.
10. Komisija atbildīga par Stipendiju konkursa iz-

sludināšanu, kā arī izskata studējošo iesniegumus, 
izvērtē to atbilstību šajos saistošajos noteikumos no-
teiktajiem kritērijiem, sagatavo lēmuma projektus 
par Stipendijas piešķiršanu, Stipendijas piešķirša-
nas līguma izbeigšanu un iesniedz tos izskatīšanai 
Domei, kā arī veic citas darbības, kas noteiktas šajos 
saistošajos noteikumos.

11. Lēmumu par Stipendijas piešķiršanu pieņem 
Dome.

12. Komisija izsludina pieteikšanos uz Stipendiju 
konkursu, pēc šo saistošo noteikumu 4.punktā mi-
nētā lēmuma pieņemšanas laika posmā no 15.jūlija 
līdz 15.augustam, nosakot pieteikšanās termiņu ne 
īsāku par trim nedēļām. Sludinājums par Stipendiju 
konkursu publicējams Daugavpils novada pašvaldī-
bas bezmaksas izdevumā “Daugavpils novada vēs-
tis” un mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, kā arī 
pēc iespējas citos masu informācijas līdzekļos.

13. Lai saņemtu Stipendiju studējošais komisijai 
iesniedz:

13.1. iesniegumu Stipendijas saņemšanai (pieli-
kums);
13.2. izziņu no augstskolas par studiju faktu, pie-
vienojot sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju 
semestri vai 1.kursā studējošajiem iepriekšējās 
izglītības iestādes sekmju izrakstu;
13.3. noslēgto vienošanos ar uzņēmēju saskaņā ar 
kuru studējošais pēc studiju beigšanas apņemas 
nostrādāt turpmākos 3 (trīs) gadus pie uzņēmēja 
kā darba ņēmējs;
13.4. saistošo noteikumu 28.punktā noteiktos do-
kumentus.

14. Pēc Domes lēmuma par Stipendijas piešķirša-
nu spēkā stāšanās, studējošais              2 (divu) nedēļu 
laikā noslēdz ar Domi Stipendijas izmaksas līgumu 
(turpmāk - Līgums). Līgumā, kā trešā puse, tiek ie-
tverts arī uzņēmējs, ar kuru studējošajam ir noslēg-
ta šo saistošo noteikumu 13.3.apakšpunktā noteiktā 
vienošanās.

15. Stipendija tiek piešķirta uz visu atlikušo studi-
ju programmas apguves laiku, gadījumā, ja studējo-
šais atbilst šo saistošo noteikumu 6.1. un 6.2.apakš-
punktam, kā arī ievēro šo saistošo noteikumu un 
noslēgtā Līguma prasības.

16.Stipendiju studējošais saņem 5 (piecus) mēne-
šus rudens semestrī un 5 (piecus) mēnešus pavasara 
semestrī. Stipendija netiek izmaksāta jūlijā un au-
gustā.

17. Dome Stipendiju ieskaita studējošā bankas no-
rēķinu kontā.

IV. Stipendijas saņēmēja atbilstības 
pārbaudes kārtība

18.Komisija veic atbilstības pārbaudi:
18.1. attiecībā uz studējošo, kuram piešķirta Sti-

pendija, pēc katra studiju semestra, pārbaudot šo 
saistošo noteikumu 15.punktā noteiktos apstākļus;

18.2. par šo saistošo noteikumu 6.3. un 22.4. 
apakšpunktā noteiktās saistības izpildi, vienu reizi 
gadā pārbaudot vienošanās pastāvēšanas faktu. 

19. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā noteiktā 
pārbaude tiek veikta, pamatojoties uz studējošā ie-
sniegtās izziņas no augstskolas par studiju faktu un 
sekmju izrakstu par semestri. Minētos dokumentus 
studējošais iesniedz šādos termiņos:

19.1. līdz 1.martam par rudens semestri;

19.2. līdz 1.augustam par pavasara semestri.
20. Gadījumā, ja studējošais saistošo noteikumu 

19.punktā noteiktajā laikā neiesniedz minētos doku-
mentus, vai veicot iesniegto dokumentu pārbaudi tiek 
konstatēts, ka uz studējošo attiecas noteikumu 29., 
31. vai 33.punkts, tiek pieņemts attiecīgs lēmums. Ja 
pēc šo saistošo noteikumu 18.2. apakšpunktā veiktās 
pārbaudes tiek konstatēta minētās saistības neizpil-
de, atbilstoši iestājas saistošo noteikumu 25.punkts 
vai VII.nodaļas noteikumi.

V. Vienreizējās stipendijas piešķiršanas 
kārtība

21. Vienreizējās Stipendijas apmērs vienam studē-
jošajam ir 2000,00 euro. 

22.Vienreizējo Stipendiju var saņemt studējošais, 
kurš:

22.1. atbilst šo saistošo noteikumu 3.punktam un 
apgūst Domes atbalstāmo specialitāti, kas noteikta 
saskaņā ar saistošo noteikumu 4.punktu;

22.2. ir studiju programmas pēdējā kursa stu-
dents;

22.3. sekmju vidējā aritmētiskā atzīme par ie-
priekšējo studiju gadu nav zemāka par 6 ballēm;

22.4. pēc augstskolas beigšanas apņemas turpmā-
kos 3 (trīs) gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā 
specialitātē pie uzņēmēja, kas reģistrēts komercre-
ģistrā un kura darbības teritorija ir reģistrēta Dau-
gavpils novadā;

22.5. ir iesniedzis šo noteikumu 13.punktā noteik-
tos dokumentus.

23. Uz vienreizējās Stipendijas piešķiršanas kārtī-
bu attiecas šo saistošo noteikumu 10., 11., 12., 13., 
17., 20., 27., 35., 36., 37.punkts un 18.2.apakšpunkts.

24. Pēc lēmuma par vienreizējās Stipendijas pie-
šķiršanu stāšanās spēkā, kas tiek pieņemts saska-
ņā ar šo saistošo noteikumu 11.punktu, studējošais 
2 (divu) nedēļu laikā noslēdz ar Domi Līgumu par 
vienreizējās Stipendijas piešķiršanu. Līgumā, kā tre-
šā puse, tiek ietverts arī uzņēmējs, ar kuru studējo-
šajam ir noslēgta šo saistošo noteikumu 13.3.apakš-
punktā noteiktā vienošanās.

25. Saņemto vienreizējo Stipendiju studējošam ir 
pienākums atgriezt šādos gadījumos:

25.1. studējošais pārtrauc studijas;
25.2. pārkāpj šo saistošo noteikumu 24.punktā 

minētā Līguma noteikumus vai vienpusēji to izbeidz;
25.3. neievēro šo saistošo noteikumu 22.4.apakš-

punktā noteikto saistību.
26. Studējošais, kuram Stipendija piešķirta saska-

ņā ar saistošo noteikumu 6.punktu, nevar pretendēt 
uz vienreizējo Stipendiju.

VI. Prioritātes stipendiju piešķiršanā
27. Ja 2 (diviem) vai vairākiem studējošiem, kuri 

pretendē uz Stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, 
Stipendiju vispirms piešķir:27.1. bārenim un bez ve-
cāku gādības palikušam bērnam, ja par tā ārpusģi-
menes aprūpi ir lēmusi Daugavpils novada bāriņtie-
sa;27.2. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam 
ir nedalīta saimniecība, uz Stipendiju konkursa no-
rises dienu piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;27.3. 
studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadīju-
mos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet 
vismaz 3 (trīs) no tiem nav vecāki par 24 (divdesmit 
četri) gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā 
pilna laika klātienē).

28. Gadījumā, ja uz studējošo ir attiecināms kāds 
no šo saistošo noteikumu 27.punktā minētajiem ga-
dījumiem, studējošais iesniedzot pieteikumu Stipen-
dijas saņemšanai, iesniedz dokumentus, kas aplieci-
na minēto apstākli.

VII. Stipendijas izmaksas apturēšana, 
atjaunošana un līguma izbeigšana

29. Komisija ar lēmumu aptur Stipendijas izmak-
sāšanu, ja tā konstatē, ka:

29.1. studējošais atrodas akadēmiskajā atvaļinā-
jumā;

29.2. studējošais atrodas bērna kopšanas atva-
ļinājumā;29.3. studējošajam sekmju vidējā aritmē-
tiskā atzīme ir zemāka par šo saistošo noteikumu 
5.2.apakšpunktā noteikto;

29.4. studējošais nav iesniedzis saistošo noteiku-

mu 19.punktā noteiktos dokumentus.
30. Šo saistošo noteikumu 29.punktā noteiktajos 

gadījumos, noslēgtais Līgums par Stipendijas pie-
šķiršanu tiek apturēts līdz Stipendijas izmaksas at-
jaunošanai (31.punkts) vai tiek izbeigts saskaņā ar 
32.punktu.

31. Komisija ar lēmumu atjauno Stipendijas izmak-
sāšanu, ja studējošais atbilst šo noteikumu 6.punk-
tam un ir iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 
13.punktā noteiktos dokumentus, šādos gadījumos:

31.1. studējošais atsāk studijas pēc akadēmiskā 
atvaļinājuma;

31.2. studējošais atgriežas pēc bērna kopšanas at-
vaļinājuma un atsāk studijas;

31.3. studējošajam sekmju vidējā aritmētiskā at-
zīme par iepriekšējo semestri ir šo saistošo noteiku-
mu 6.2.apakšpunktā noteiktajā līmenī;

31.4. studējošais iesniedz saistošo noteikumu 
19.punktā noteiktos dokumentus.

32. Komisija tās nolikuma paredzētajā kārtībā in-
formē Domi par šo noteikumu 29. un 31.punktā no-
teikto lēmumu pieņemšanu.

33. Dome ar lēmumu izbeidz Stipendijas izmak-
sāšanu un lauž Stipendijas izmaksas Līgumu šādos 
gadījumos:

33.1. studējošais pārtrauc studijas;
33.2. studējošais sniedzis nepatiesu informāciju, 

iesniedzot saistošo noteikumu 13. vai 19.punktā no-
teiktos dokumentus;33.3. studējošajam vairāk par 2 
(diviem) studiju semestriem vidējā aritmētiskā atzī-
me ir zemāka par šo saistošo noteikumu 6.2.apakš-
punktā noteikto;

33.4. studējošais pārkāpj šo saistošo noteikumu 
14.punktā minētā Līguma noteikumus;

33.5. studējošais nav iesniedzis saistošo noteiku-
mu 19.punktā noteiktos dokumentus vairāk par 2 
(diviem) semestriem;

33.6. studējošais vienpusēji lauž Līgumu;
33.7. uzņēmējs vienpusēji lauž Līgumu.

34. Studējošais, atgriež Domei izmaksāto Stipendi-
ju pilnā apmērā Līgumā noteiktajā kārtībā šādos ga-
dījumos:34.1. saistošo noteikumu 33.punktā noteik-
tajos gadījumos, izņemot 33.7.apakšpunktā noteikto 
gadījumu;34.2. ja neievēro šo saistošo noteikumu 
6.3.apakšpunktā noteikto saistību.

35. Studējošais tiek atbrīvots no pienākuma at-
griezt Stipendiju šādos attaisnojošos gadījumos:

35.1. studējošais veselības stāvokļa dēļ zaudēja 
darba spējas;

35.2. uzņēmējs, ar kuru studējošajam ir noslēg-
ta vienošanās saskaņā ar šo saistošo noteikumu 
13.3.apakšpunktu, ir pasludināts par maksātnespē-
jīgu;

35.3. citos gadījumos, kurus par attaisnojošiem 
atzina komisija.

36. Šo saistošo noteikumu 33.7. un 35.2.apakšpunk-
tā noteiktajos gadījumos, Dome pēc iespējas piedāvā 
studējošajam, kurš saņem Stipendiju, citu uzņēmēju, 
kas atbilst saistošo noteikumu 6.3.apakšpunktam un 
kuram ir nepieciešams darbinieks ar tādu specialitā-
ti, kuru iegūst vai ir ieguvis studējošais.

37. Šo saistošo noteikumu 36.punktā noteiktajā ga-
dījumā:

37.1. studējošais slēdz ar uzņēmēju vienošanos at-
bilstoši noteikumu 6.3. un 13.3.apakšpunktam;

37.2. studējošais noslēdz jaunu trīspusēju Līgu-
mu starp Domi un šo saistošo noteikumu 37.1.apakš-
punktā minēto uzņēmēju.

VIII. Noslēguma jautājumi
38. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas Daugavpils novada paš-
valdības bezmaksas izdevumā “Daugavpils novada 
vēstis”.

39. 2016.gadā:
39.1. Dome pieņem šo noteikumu 4.punktā no-

teikto lēmumu ne vēlāk par 2016.gada 1.augustu;
39.2. Stipendiju konkursa izsludināšana saistošo 

noteikumu 12.punktā noteiktajā kārtībā notiek laika 
posmā no 1.augusta līdz 1.septembrim.
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Pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 9.jūnija  saistošajiem noteikumiem Nr.8 (protokols Nr. 12., 6.&)

Iesnieguma stipendijas saņemšanai paraugs
Daugavpils novada domes

Stipendiju piešķiršanas komisijai
Rīgas iela 2, Daugavpils

IESNIEGUMS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI
1. Personīgā informācija:
_______________________________
Vārds uzvārds

__________________________________
Personas kods

_______________________________
Deklarētā dzīvesvieta

__________________________________
Tālrunis, e-pasts

2. Ziņas par augstskolu:

__________________________
            Augstskolas nosaukums

___________________________________
Studiju programma /bakalaurs, profesionālais 

bakalaurs, maģistrs u.tml./
_________________________
       Studiju programmas nosaukums

______________________________
Norādīt, kura kursa studējošais

__________________________
                Iegūstamā specialitāte

3. Informācija par noslēgto vienošanos ar uzņēmēju:
___________________________________________________________________
Norādīt uzņēmēja nosaukumu, tā reģistrācijas Nr. un juridisko adresi, kā arī informāciju par noslēgto 
vienošanos
4. Īpašās ziņas par studējošo /vajadzīgo atzīmēt/:
□ Daugavpils novada pašvaldības vidusskolas absolvents:
□ bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi ir lēmusi Daugavpils 
novada bāriņtiesa;
□ studējošais, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
□ studējošais no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet 
vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai 
studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē).
5. Ziņas par studējošā bankas kontu:

______________________________
Bankas nosaukums

__________________________________
Norēķinu konta numurs

6. Pievienotie dokumenti:
 □ izziņa no augstskolas par studiju faktu;
 □ sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu vai iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izrakstu 

(1.kursa studējošajiem);
  □ noslēgtā vienošanās ar uzņēmēju;
  □ dokumenti, kas apliecina iesnieguma 4.punktā minētās ziņas.
 Pamatojoties uz augstāk sniegtajām ziņām un pievienotajiem dokumentiem, vēlos saņemt:
  Daugavpils novada domes stipendiju     Daugavpils novada domes vienreizējo 
              stipendiju
 Apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja rodas nepieciešamība, pilnvaroju 
stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju.

______________________________
Paraksts, paraksta atšifrējums

______________________________
Datums

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.8 

„Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktam, pašvaldības funkcija ir gādāt par 
iedzīvotāju izglītību, 43.panta trešajai daļai - dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. No minētajām funkcijām izriet ne tikai ie-
dzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirms-
skolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska 
un fi nansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm, bet 
arī pašvaldības tiesības sniegt fi nansiālu atbalstu studentiem, kas studē specialitātēs, kas vitāli nepiecie-
šamas Daugavpils novadā.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības stipendijas un vienreizējas stipendijas 

apmēru un kārtību, kādā tās tiek piešķirtas, prioritātes stipendiju piešķiršanā, kā arī stipendijas izmaksas 
apturēšanas, atjaunošanas un līguma izbeigšanas gadījumus.
         3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpilde notiks pašvaldības budžeta ietvaros.
          4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli pašvaldības  teritorijā

Izsludinot stipendiju konkursu vienu reizi gadā un dodot iespēju pretendēt uz pašvaldības stipendiju 
plašākam studējošo lokam, tiks veicināta kvalifi cētu speciālistu piesaiste Daugavpils novadam un novada 
iedzīvotāju intelektuālā potenciāla paaugstināšana. Kā arī uzlabosies situācija, kas ir saistīta ar iztrūkstošo 
speciālistu jautājumiem Daugavpils novadā. 
        5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Uz saistošo noteikumu pamata tiks izveidota stipendiju piešķiršanas komisija, kas būs atbildīga par 
stipendiju konkursa izsludināšanu, kā arī studējošo iesniegumu izskatīšanu, to izvērtēšanu atbilstoši 
saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, lēmuma projektu par stipendijas piešķiršanu sagatavošanu 
un iesniegšanu Daugavpils novada domei, kā arī par citām darbībām, kas noteiktas noteikumos.
        6. Informācija par konsultācijām

Konsultācijas notikušas ar Daugavpils novada uzņēmējiem.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 

mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Novada vēlētāju 
ievērībai 

Kad rīko lielākus darbus saimniecībā vai talkas, 
darbinieki nāk kopā un izrunā darāmās lietas. Dar-
bi sokas ātri, kad katrs ir sapratis un pats rīkojas 
vienota mērķa labā. Uz attīstību vērsts “līdzdalības 
efekts” ir vajadzīgs novadu un valsts attīstībai. Pil-
soņu līdzdalība nostiprināta Satversmē, paredzot, 
ka pilsoņi var iesniegt Saeimā t.s. obligāto likumpro-
jektu – kuru Saeima nevar neskatīt. Ar 08.11.2012. 
likumu Saeima ieviesa nepārvaramu barjeru - 155 
tūkstošus parakstu (tik daudz nav ne uzņēmēju, ne 
zemnieku, ne skolotāju, ne jauno ģimeņu, pat trūcīgo 
pensionāru vidū nav 155 tūkst. vēlētāju), kas padara 
neiespējamu jebkuru likumprojektu iesniegšanu Sa-
eimā. Tāpēc likuma 2012. gada grozījumi ir jāatceļ.

Iniciatīvas grupa ierosinājusi parakstu vākšanu 
likumprojektam par grozījumu atcelšanu. CVK at-
ļauts un Satversmes 78. panta kārtībā iesniegts li-
kumprojekts ir saistošs Saeimai, to Saeima nevar 
nepieņemt. Pretējā gadījumā seko referendums. Šis 
likumprojekts ir valsts aizsargāts un ir pielīdzināms 
Saeimas un pašvaldības vēlēšanām. Pilsoņu brīvību 
sargā likums, jebkāda parakstīšanās kavēšana ir 
aizliegta un sodāma.

Saeimā iesniedzamā likumprojekta nosaukums ir 
“Likums par 2012.gada 8. novembra likuma “Grozī-
jumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu iero-
sināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” atcelšanu”. 
«Grozījumi» ir sliekšņa palielināšana no 10 tūkst. 
balsīm uz 155 tūkst. balsīm. Iniciatīva ir par šo gro-
zījumu atcelšanu un agrākās kārtības atjaunošanu.

Ērti un bez maksas likumprojektu var parakstīt 
elektroniski valsts portālā www.latvija.lv/pv (nepie-
ciešama i-bankas kodu karte, vai e-paraksts).  Aici-
nām arī Jūs, ikvienu aktīvi iesaistīties un līdzdarbo-
ties kopējā mērķa sasniegšanā! Ikvienai balsij ir ļoti 
būtiska vērtība!  Parakstieties sava novada pašvaldī-
bā vai internetā latvija.lv/pv

Iniciators: biedrība “Atvērtās pārvaldības partne-
rība Latvijā” Rīgā, Skolas ielā 11-604, tālr.20732777
www.atvertaparvaldiba.lv
e-pasts: info@atvertaparvaldiba.lv

Novada vasaras 
sporta spēlēs triumfē 

Naujenes pagasts 

Silenes pamatskolas sporta laukumos notika no-
vada vasaras sporta spēles. Sacensībām pieteicās 16  
novada pagastu komandas un kopumā startēja 240 
sacensību dalībnieki, kuri sacentās individuālajos un 
komandu sporta veidos. 

Komandu kopvērtējumā pirmo vietu ieguva Nau-
jenes pagasta komanda (komandas vadītājs Edgars 
Kucins), otrā vieta Ambeļu pagasta komandai (ko-
mandas vadītājs Raimonds Rajeckis), trešā Sventes 
pagasta komandai (komandas vadītājs Raimonds 
Mukāns). Sacensību uzvarētāji un Skrudalienas pa-
gasta darbinieki, kuri aktīvi līdzdarbojās sacensību 
veiksmīgā norises organizēšanā, tika apbalvoti ar 
medaļām, kausiem un balvām.
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I Z S O L E S

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2016. gada 30. augustā plkst. 
09.00 Daugavpils novada domē, maza-
jā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota zemes vienība ar kadastra ap-
zīmējumu 4460 004 1180    0.0625 ha 
platībā, un atrodas „Mičurinietis, 6K”,  
Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. 
Objekta sākotnējā cena –  EUR 946.00

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. 
gada 26. augusta plkst. 15.00.

2016. gada 30. augustā plkst. 
09.30 Daugavpils novada domē, maza-
jā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdota  zemes vienība (starpgabals) 
„Pakalni 1” ar kadastra apzīmējumu 
4468 004 0094  4.24 ha platībā, kas at-
rodas Līksnas pagasts, Daugavpils no-
vads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
3704,00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, ku-
ras minētas Publiskās personas man-
tas atsavināšanas likuma 4. panta 
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”. 

Izsoles dalībnieki var reģistrēties 
izsolēm Daugavpils novada domē, Rī-
gas ielā 2, Daugavpilī 12., 19. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), iepriekš samaksājot reģistrā-
cijas maksu euro 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:   654 76827, 654 76739, 
29412676,26357842 zīta kontā LV54TREL9199017001000 

Valsts kase, nodrošinājuma summu 
no nekustamā īpasuma novērtējuma 
- EUR 130,00. Informācija par izsoles 
kārtību un nosacījumiem, ar kādiem 
personas var reģistrēties dalībai izsolē 
un piedalīties solīšanā, pieejama Elek-
tronisko sadaļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv. Tālr. uzziņām: 65623698, 
29513996.

Izsoles objekta adrese: 18. novembra 
iela 420 - 69, Vecstropi, Naujenes pa-
gasts, Daugavpils novads. Objekta pla-
tība: 26,58 m2

Nekustama īpašuma novērtējuma 
summa sastāda EUR 700,00. (septiņi 
simti euro 00 centi). Izsoles nosacītā 
cena (izsoles sākumcena): 525,00 euro 
(pieci simti divdesmit pieci euro 00 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLES NAUJENES PAGASTĀ  

centi). Izsoles cena nav aplikta ar PVN 
likmi.

Izsoles sākums - 2016. gada 24. au-
gustā plkst. 12.00 Rēzeknes ielā 33A, 
2. stāvā. 2. kab., Krāslavā. Personām, 
kuras vēlas piedalīties nekustamā īpa-
šuma izsolē, līdz izsoles dienai jāieskai-
ta zvērinātās tiesu izpildītājas Janīnas 
Kairānes, reģ. Nr. 27015012400 depo-
zīta kontā LV54TREL9199017001000 
Valsts kase, nodrošinājuma summu 
no nekustamā īpasuma novērtējuma 
- EUR 70,00. Informācija par izsoles 
kārtību un nosacījumiem, ar kādiem 
personas var reģistrēties dalībai izsolē 
un piedalīties solīšanā, pieejama Elek-
tronisko sadaļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv. Tālr. uzziņām: 65623698, 
29513996.

izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība  „Burtnieki” ar kadastra 
apzīmējumu 4472 009 0102   0.66 ha 
platībā, kas atrodas Medumu pagasts, 
Daugavpils novads. Objekta sākotnējā 
cena –  EUR   600.00.

2016. gada 13. septembrī plkst. 
9:30 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
dzīvokļa īpašums  Nr. 93, Meža iela 4, 
Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra numuru 4474 900 
1593. Objekta sākotnējā cena –  EUR   
1200.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. 
gada 9. septembrim plkst. 15.00 Dau-
gavpils novada domē 12.,19. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu 
EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas. 

2016. gada 13. septembrī plkst. 
10:00 Daugavpils novada domē, maza-
jā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutis-
kā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dota zemes vienība (starpgabals) „Grie-
zītes 1”  ar kadastra apzīmējumu 4498 
005 0307    0.1836 ha platībā, Līksnas 
pagasts, Daugavpils novads. Objekta 
sākotnējā cena –  EUR   505,00.

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., 19. ka-
binetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.00), iepriekš samaksājot re-
ģistrācijas maksu euro 14.00 (četrpad-
smit euro 00 centi)  un nodrošinājumu 
10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas.

2016. gada 13. septembrī plkst. 
9:00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 

Izsoles objekta adrese: 18. novembra 
iela 398 - 42, Vecstropi, Naujenes pa-
gasts, Daugavpils novads. Objekta pla-
tība: 39,6 m2

Nekustama īpašuma novērtējuma 
summa sastāda EUR 1300,00. (viens 
tūkstotis trīs simti euro 00 centi). Izso-
les nosacītā cena (izsoles sākumcena): 
975,00 euro (deviņi simti septiņdesmit 

pieci euro 00 centi). Izsoles cena nav 
aplikta ar PVN likmi.

Izsoles sākums - 2016. gada 24. au-
gustā plkst. 11.00 Rēzeknes ielā 33A, 
2. stāvā. 2. kab., Krāslavā. Personām, 
kuras vēlas piedalīties nekustamā īpa-
šuma izsolē, līdz izsoles dienai jāieskai-
ta zvērinātās tiesu izpildītājas Janīnas 
Kairānes, reģ. Nr. 27015012400 depo-

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu  pagasts

Kokina Apolonija (1925.g.)
Biķernieku  pagastā

Feoklistova Anna (1933.g.)
Demenes pagastā

Visockis Feofi laksts (1932.g.)
Gabrijeļčiks Genadijs (1945.g.)

Kalupes pagastā
Jukšs Ainārs (1979.g.)

Laucesas pagastā 
Kaminskis Francis (1929.g.)

Puišs Staņislavs (1953.g.)
Līksnas pagastā

Maksimčiks Romans (1954.g.)
Maļinovas pagastā

Suprinaitene Darja (1952.g.)
Medumu pagastā

Masāne Valentīna (1923.g.)

Naujenes pagastā
Livčāne Monika (1931.g.)
Narbuts Ivans (1947.g.)

Artemjeva Svetlana (1969.g.)
Nīcgales pagastā 

Voitiņa Anna (1925.g.)
Skrudalienas pagastā

Mickeviča Broņislava ( 1926.g.)
Tabores pagastā

Andrejeva Regīna (1936.g.)
Kudrjavcevs Aleksejs (1951.g.)

Višķu pagastā
Vasiļjeva Zinaīda (1952.g.)

Miglāns Jānis (1953.g.)
Kravceviča Antoņina (1946.g.)

Sitjko Ivans (1946.g.)

Atklāts višķu pagasta jauniešu centrs 

20. jūlijs Daugavpils novada un Višķu 
pagasta vēsturē ienāca kā Višķu pagasta 
jauniešu centra dzimšanas diena! Mal-
navas koledžas izglītības programmu 
īstenošanas vietā Višķi aktu zālē tika 
svinīgi atklāts Višķu pagasta jauniešu 
centrs.

Višķu pagasta jaunieši bija kārtīgi ga-
tavojušies, jo pasākuma organizēšanā 
un jauniešu centra atklāšanas svētkos 
piedalījās liels skaits pašmāju jauniešu. 
Pilnajā koledžas aktu zālē skatītājus 
priecēja vokāliste Agate Jermaļonoka, 
jauniešu vokālais ansamblis “Anima 
Corde”, vokāli instrumentālais ansamb-
lis “Mažors” un dziesminiece Laura Bi-
cāne. Pēc svinīgā koncerta un neskai-
tāmajiem sveicieniem notika arī ilgi 
gaidītā sarkanās lentes griešana. Gods 
šim nozīmīgajam notikumam tika dots 
Daugavpils novada domes priekšsēdētā-
jai Janīnai Jalinskai, Daugavpils novada 
domes deputātei Janīnai Kursītei, Višķu 
pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Pro-
mam un Višķu pagasta jauniešu centra 
vadītājam Jānim Briškam. 

Kā atzina Višķu pagasta pārvaldes va-

dītājs Jānis Proms, tad šis notikums jau 
tika gaidīts 15 gadus, un tas ir sākums 
kaut kam jaunam, spilgtam, kas nākot-
nē varētu sekmēt Višķu pagasta kultū-
ras, sporta u.c. veida attīstību.

Višķu pagasta jaunieši īpaši lielu pal-
dies saka visiem, kas ir piedalījušies jau-
niešu centra tapšanā - Daugavpils nova-
da domei, personīgi Janīnai Jalinskai, 
Arvīdam Kucinam un Vandai Kezikai, 
Daugavpils novada domes deputātei Ja-
nīnai Kursītei, vislielāko paldies ir jāsa-
ka Višķu pagasta pārvaldes vadītājam 
Jānim Promam. Kā arī paldies iestādēm, 
ar kurām Višķu jaunieši ir saistīti un 
sadarbojas - skolām, kas izglīto un stip-
rina mūsu jauniešus, - Špoģu vidussko-
lai, Špoģu Mūzikas un Mākslas skolai, 
izglītības programmu īstenošanas vietai 
“Višķi”, paldies Silavišķu bibliotēkai, 
Višķu pagasta sabiedriskajam centram, 
kā arī Višķu sociālās aprūpes centram. 
Paldies ikvienam par šī sapņa īstenoša-
nu, paldies, ka sekmējat mūsu jaunie-
šu attīstību un vēlmi darboties ne tikai 
savā, bet arī sabiedrības labā!
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Palīdzēsim 2 bērnu tēvam 
Jurijam Bērziņam dzīvot! 

Jurijs ar ģimeni – sievu un 2 bērniem 
dzīvo Daugavpils novada Vecsalienas 
pagastā, viņam ir 42 gadi. Pirms 20 
gadiem Jurijs izlēma pamest darbu pil-
sētā un atgriezties vectēva mājās, lai 
pats saimniekotu. Šobrīd saimniecība 
ir plaša, tur sēj graudus, apkopj govis, 
buļļus un teliņus. Ir pienākusi vasara, 
kas parasti ir ģimenes karstākais dar-
ba laiks – jāvāc gotiņām siens, drīz jā-
kuļ graudi. Taču Jurijs ir smagi slims, 
ziemā viņam atklāja ādas vēzi. Neka-
vējoties tika veiktas operācijas.

Jurijs raizējas gan par piena un grau-
du cenām, gan par to, ka šobrīd pašam 
vairāk sanāk būt padomdevēja lomā, jo 
slimība liedz viņam fi ziski strādāt un 
atrasties saulē. Labi, ka palīgā nāk sie-
vas brāļi. Vasarā daudz palīdz meita, 
kura rudenī ies 11. klasē, un 19 gadus 
vecais dēls, kurš rudenī bija plānojis 
lauksaimniecības studijas. Dēlam stu-
dijas visdrīzāk nāksies iemainīt pret 
praksi tēva saimniecībā, jo jau tagad 
daudzi darbi gulstas uz viņa pleciem, 
tēva slimības dēļ.

Tomēr Jurijam ir cerība. Ārstu kon-
sīlijs ir lēmis Juriju ārstēt ar jaunāka-
jām zālēm Vemurafenib. Taču zāles ir 
ļoti dārgas. Katru otro mēnesi ne-
pieciešami 7347.60 eiro, valsts līdz-
fi nansē 2032.64 eiro. Turpmākā ga-
da laikā nepieciešami 51 432 eiro. 
Šobrīd ģimene par saviem līdzekļiem 
iegādājusies zāles vienam mēnesim, 
taču turpmākais ir atkarīgs no līdzcil-
vēku atbalsta.

Jurijs jau uzsācis zāļu lietošanu un 
saka, ka jūtās jau daudz labāk, tādēļ 
cer, ka ārstu prognozes piepildīsies, iz-
dosies slimību apturēt un dzīvot!

Palīdzēsim Jurijam!

Jurijam palīdzēt var ziedojot:
- Portālā Ziedot.lv ar internetban-
kas vai maksājuma kartes starpnie-
cību http://www.ziedot.lv/palidziba-
jurijam-berzinam-2471 
- Jebkurā bankas fi liālē uz Zie-
dot.lv kontu, norādot mērķi „Pa-
līdzība Jurijam Bērziņam”

Fonds “Ziedot.lv”, Reģ. Nr 
40008078226 
SWEDBANK: bankas kods: HA-
BA LV 22, konta nr: LV95HA-
BA0551006150241 
SEB: bankas kods: UNLALV2X, konta 
nr: LV86UNLA0050014286045
NORDEA: bankas kods: NDEALV2X, 
konta nr: LV19NDEA0000082343510
CITADELE: bankas kods: PARXLV22, 
konta nr: LV64PARX0012713470002
NORVIK BANKA: ban-
kas kods: LATBLV22, konta 
nr.LV42LATB0002010114928     
DNB BANKA: bankas kods: 
RIKOLV2X, konta nr. LV53RI-
KO0002013321645
Latvijas pasts: Konta Nr. LV05LP-
NS0001003230983 

Ziedot.lv par ziedojumiem neietur 
nekādu komisijas vai starpniecības 
maksu. Visa ziedotā nauda 100% ap-
mērā nonāk paredzētajam mērķim. 
Ziedot.lv administratīvās izmaksas 
netiek segtas no ziedojumiem. 
Papildu informācija:
Ilze Ošāne, Ziedot.lv komunikācijas 
vadītāja
Tālr..: 67289339, Mob. tālr.: 
29400422
e-pasts: ilze@ziedot.lv 
www.ziedot.lv

Jūlija jautājumi konkursā
 “Mans novads Latvijā”

1) Kādu dzimtu un izcilu personību īpašumā ir bijusi Kalkūnes 
muiža, sākot no 1519. līdz 1921.gadam? (dzimtu uzskaitījums kon-
krētu atbilžu veidā). 

2) Ar ko 19.gs. beigās Krievijas impērijā slavējās Medumu ciema 
teritorija? (neliels pētījums A4 lpp apjomā). 

 3) Kur atrodas izcilā novadnieka, Daugavpils latviešu biedrības 
dibinātāja, viena no iekoptākās saimniecības Latvijā īpašnieka 
Krišjāņa Kalniņa (1857 – 1923) kapavieta un kas ir rakstīts uz kapa 
pieminekļa? (vietas nosaukums un kapa pieminekļa teksts). 

Atbildes gaidīsim līdz 15. augustam uz e-pastu irena.bulasa@
dnd. lv, ar norādi atbildes konkursam “Mans novads Latvijā”. 
Uzvarētājs būs tas, kurš konkursa norises laikā būs iesūtījis vis-
vairāk pareizo atbilžu. Balvā – ekskursija pa kultūrvēsturiskām 
vietām.

Novadā dzimuši 
Biķernieku pagastā
Ivans Pavlovs (4.jūlijā)

Līksnas pagastā 
Megija Kudiņa (9.jūnijā)
Enija Kudiņa (9.jūnijā)
Maļinovas pagastā 

Jūlija Pudāne (28.jūnijā)
Medumu pagastā 

Emīlija Matusjaviča (24.jūnijā)
Naujenes pagastā

Arsenijs Šļapkins-Šļapkovs (16.jūnijā)
Matvejs Ņikitins (15.jūlijā)

Vsevolods Spiridonovs (14.jūlijā)
Tabores pagastā

Artjoms Avrusevičs (29.jūnijā)
Salienas pagastā 

VasilisaSemjonova (10.jūlijā)
Skrudalienas pagastā 
Sofja Šušerte (11.jūlijā)
Demids Geiko (12.jūlijā)

Sventes pagastā 
Rodions Sadovskis (28.jūnijā)

Višķu pagastā 
Žanis Veremejevs (15.jūnijā)

Mihails Ivdra (2.jūlijā)

Sveicam  jaunlaulātos!  
• Anastasiju Semjonovu un Vadimu Elksniņu
• Jekaterīnu Poplavsku un Artūru Kreipānu
• Agnesi Birkmani un Sergeju Naļivaniju
• Ļubovu Kolomenčikovu un Daini Blumbergu
• Olgu Purošieni un Oļegu Šimakovski
• Irinu Kondeļevsku un Oļegu Griškjānu
• Annu Jankovsku un Viktoru Bolotņikovu
• Marinu Matjuņinu un Vasiliju Žaru
• Annu Volkovu un Oļegu Aņisimovu
• Olgu Muravsku un Artūru Mihailovu
• Jūliju Maslovsku un Jevgeņiju Lukjaņonoku
• Nataļju Veļičko un Sergeju Muštavinski
• Ilonu Mauriņu un Georgiju Sidoru
• Gaļinu Vasiļjevu un Vladislavu Stankeviču


