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Piesakies Ēnu dienai!

D arbs jādara ar mīlestību – tā saka tautas 
gudrība. Kā jaunietim izvēlēties profesiju, kas 
aizrauj un iedvesmo? Kā pārbaudīt valdošos 
stereotipus? Darot un piedaloties Ēnu dienā!

15.februārī Biznesa izglītības biedrība Ju-
nior Achievment – YoungEnterprise Latvi-
ja, sadarbībā ar Skolēnu mācību uzņēmumu 
programmas atbalstītāju Baltijas valstīs 
Swedbank, jau divpadsmito reizi organizē 
Ēnu dienu – dienu, kad Latvijas skolu jaunie-
šiem ir iespēja pavadīt laiku kopā ar izvēlētās 
profesijas pārstāvi un praksē iepazīt nākotnes 
nodarbes dažādos aspektos.

Pērn ap 400 organizāciju visā Latvijā sko-
lēniem piedāvāja vairāk kā 3 500 vakances, 
savukārt ieinteresēto skolēnu skaits pieauga 
līdz 10 tūkstošiem. Lai arī Daugavpils novada 
vidusskolas skolēniem sniegtu iespēju ielū-
koties valsts pārvaldes ikdienā, rosinātu pār-
baudīt sevi, apjaust savas karjeras iespējas 
un iepazīties ar sev interesējošās profesijas 
noslēpumiem, projektā iesaistījusies arī Dau-
gavpils novada dome.

Daugavpils novada dome aicina vecāko kla-
šu skolēnus pieteikt savu dalību Ēnu dienai. 
Līdz 9.februārim sūti pieteikumu brīvā for-
mā, norādot savu vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, 
kontaktinformāciju, intereses un amata vietu 
vai nodaļu, kuru vēlies ēnot, uz e-pasta adresi: 
vestis@dnd.lv. Ar Daugavpils novada domes 
nodaļu un amatu sarakstiem vari iepazīties 
mājas lapā www.dnd.lv sadaļā Kontakti. 
Vairāk informācijas – www.enudiena.lv.

Daugavpils novada dome aicina arī citus no-
vada uzņēmējus un iestādes iesaistīties pro-
jektā “Ēnu diena”, lai palīdzētu jauniešiem 
gūt priekšstatu par to, kuras profesijas pār-
stāvji viņi varētu kļūt nākotnē.

Uz sadarbību 15.februārī – Ēnu dienā!

Paziņoti „Sporta laureāts 2011” balvu ieguvēji
20.janvārī, ikgadējā Daugavpils novada kon-

kursa „Sporta laureāts” svinīgā apbalvošanas 
pasākumā, pulcējās sportisti, sporta mīļotāji, or-
ganizatori un atbalstītāji, lai sveiktu 2011.gada 
labākos un godalgotākos ļaudis, kuri nesuši lielu 
ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā. 

Pirmajā nominācijā „Novada labākā vispār-
izglītojošā un profesionālā vidusskola spor-
ta darba organizācijā” par sportiskāko tika at-
zīta Špoģu vidusskola. Tas tika noteikts, vērtējot 
skolas sporta bāzi, sporta pulciņu skaitu un sko-
las sasniegumus sacensībās novada, reģiona un 
republikas mērogā. 

Savukārt pamatskolu grupā, balvu „Novada 
labākā pamatskola sporta darba organizāci-
jā” ieguva vairāku gadu līderis - Kalupes pamat-
skola. Skola lepojas gan ar sasniegumiem sporta 
spēļu sacensībās, gan ar vienīgo novada hokeja 
komandu. 

Nominācijā „Novada labākā pagasta pārval-
de sporta darba organizācijā” pirmo vietu pie-
šķīra Naujenes pagasta pārvaldei, kura lepojas 
ar masveidīgiem sporta kompleksajiem pasāku-
miem un pagasta ļaudīm, kuri izcīnījuši godalgo-
tas vietas dažāda līmeņa sacensībās basketbolā, 
volejbolā, futbolā, svarbumbu celšanā un kanoe 
airēšanā.

Par „Novada labāko sportisti” šogad kļuva 
republikas čempionāta un kausa izcīņas sacensī-
bu uzvarētāja, Pasaules un Eiropas junioru čem-
pionātu sudraba godalgu ieguvēja, novada rekor-
diste svarbumbu sportā – Kristīne Pavlovska no 
Laucesas pagasta. 

Pavlovsku ģimene šogad svinēja dubultu uz-
varu, jo par „Novada labāko sportistu” kļuva 
Kristīnes brālis Edgars Pavlovskis, kurš ir Dau-
gavpils rajona un novada visu laiku titulētākais 
sportists. 2011.gada Pasaules čempionātā svar-
bumbu celšanā ASV ieguvis 6 medaļas, ir Latvijas 
čempionāta uzvarētājs. Edgaram šobrīd pieder 9 
Latvijas rekordi dažādās svara kategorijās junio-
riem un vīriešiem.

Titulu „Novada labākā jaunā sportiste” ie-
guva Medumu vidusskolas vieglatlēte un novada 
sporta skolas audzēkne Ilona Ruža, kura pērn 
teicami sevi pierādīja Latvijas Jaunatnes vasaras 
Olimpiādē un Republikas čempionātā, iegūstot 
godalgas lodes grūšanā.

Savukārt par „Novada labāko jauno spor-
tistu” tika nominēts svarbumbu cēlājs Andrejs 
Matvejevs. Ieguvis sudraba un bronzas medaļas 
Eiropas čempionātā jauniešiem, lieliski parādījis 
sevi Republikas čempionātos un kausa izcīņu pos-
mos. 

Novada svarbumbu cēlāju izcilie panākumi ir 
arī trenera nopelns, tāpēc likumsakarīgi, ka no-
vada svarbumbu celšanas izlases komandas sa-
biedriskais treneris Ivans Galašs nopelnīja balvu 
„Novada labākais treneris individuālajos 
sporta veidos”. Ivana Galaša audzēkņi 2011.
gadā vien izcīnījuši 7 medaļas Pasaules un 6 god-
algas Eiropas čempionātos. 

Nominācijā „Daugavpils novada labākā 
sporta veterāne” balva tika piešķirta novada 
vieglatlētei Varvarai Jefi movai, kura, vecuma 
grupā virs 65 gadiem, Latvijas Sporta veterānu 
sacensībās izcīnīja zelta medaļu 100 m distancē 
un sudraba godalgas augstlēkšanā un trīssoļlēk-
šanā. 

Vīriešu – veterānu konkurencē tika su-
mināts Jurijs Kopasovs, kurš ieguvis vairākas 
godalgas Pasaules airēšanas sacensībās, Eiropas 
čempionātos svarbumbu sportā un Republikas 
veterānu sacensībās peldēšanā un vieglatlētikā, 
vecuma grupā virs 60 gadiem. 

Ar Sporta laureāta balvām tika apbalvotas arī 
labākās novada sporta spēļu komandas – vo-
lejbolā par sportiskākajām tika atzīta sieviešu 
komanda „Līksna” un Vecsalienas pagasta vī-
riešu volejbola komanda „Veterāni”, basketbolā 
– sieviešu komanda „Kalupe” un vīriešu izlases 
komanda „Naujene”, hokejā – Kalupes pagasta 
hokeja komanda „Aisbergs”. 

Par labākajiem sporta spēļu treneriem tika 
nosaukta Jevģēnija Dedele, kura sabiedriskā 
kārtā trenē volejbola komandu „Līksna”, vīriešu 
basketbola izlases komandas sabiedriskais trene-
ris Edgars Kucins, volejbola komandas treneris 
Mareks Vancevičs, kā arī Kalupes pagasta sporta 
darba organizators Aleksandrs Vabiščevičs, kurš 
savā īpašumā ieguva 3 balvas – gan kā labākais 
Kalupes sieviešu basketbola komandas, futbola 
komandas un hokeja komandas sabiedriskais tre-
neris. 

Nominācijā „Novada labākais sporta spēļu 
tiesnesis” futbolā par labāko tika atzīts Ivars 
Caune no Kalupes pagasta, kuram aizvadītajā 
gadā piešķirta nacionālā tiesneša kategorija fut-
bolā. Basketbolā par profesionālāko tiesnesi tika 
atzīts Špoģu vidusskolas skolotājs Sergejs Pav-
lovs, volejbolā – Sergejs Novikovs no Sventes pa-
gasta.

Šogad pirmo reizi Daugavpils novada dome pa-
pildus nodibinājusi jaunu apbalvojumu pagastu 
pārvaldēm par jaunu sporta objektu celtniecību 
un nodošanu ekspluatācijā. Balvu „Par ieguldī-
jumu Daugavpils novada sporta bāzes attīs-
tībā” saņēma Maļinovas pagasta pārvalde, kura 
2011.gadā nodeva daudzfunkcionālu sporta spēļu 

laukumu ar sintētisko segumu un aprīkojumu.
Konkursa „Sporta laureāta” svarīgākā un gai-

dītākā nominācija – „Par mūža ieguldījumu 
Daugavpils rajona un novada sportā” šogad 
tika piešķirta Špoģu vidusskolas ilggadējai sporta 
skolotājai Marijai Šaršunei. Marijas kundze jau 
44 gadus strādā Špoģu vidusskolā un visu savu 
dzīvi ir veltījusi rajona un novada jaunās paau-
dzes fi ziskai audzināšanai un sporta izglītībai. Vi-
sus gadus Špogu vidusskola ir rajona un novada 
skolēnu sporta spēļu un konkursu „Sporta laureā-
ts” uzvarētāju vai godalgoto vietu ieguvēja.  

Viņas audzēkņi ir guvuši uzvaras Republikas, 
Latgales reģiona un rajona sacensībās daudzos 
sporta veidos. Neskatoties uz cienījamu gadu 
skaitu, Marijas kundze turpina sekmīgi pārstāvēt 
novadu Latvijas veterānu savienības pašvaldību 
sporta spēlēs vieglatlētikā sava vecuma grupā un 
katru gadu papildina savu sporta medaļu kolekci-
ju. 2011. gadā ir izcīnītas 4 medaļas. Par priekšzī-
mīgu un teicamu darbu jaunās paaudzes audzinā-
šanā Marija Šaršune ir apbalvota ar Izglītības un 
Zinātnes ministrijas, Daugavpils rajona atzinības 
un goda rakstiem un citiem apbalvojumiem. Ma-
rija Šaršune, saņemot godalgu, tika sveikta un 
sumināta klātesošajiem stāvot kājās.

Pasākuma noslēgumā Latvijas Svarbumbu 
celšanas asociācija Daugavpils novada domei un 
Laucesas pagasta pārvaldei piešķīra pateicības 
rakstu par svarbumbu sporta atbalstu 2011.gadā. 
Savukārt Kalupes hokeja komanda „Aisbergi” pa-
teicībā par atbalstu sportam, pasniedza koman-
das formas kreklus Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai, pašvaldības 
izpilddirektorei Vandai Kezikai, Kalupes pagasta 
pārvaldes vadītājai Inārai Ūbelei un deputātam 
Aivaram Rasčevskim.
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Daugavpils novada domes lēmumi

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes 
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv 
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!

    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”
    Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
    Tirāža – 11 000 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

    Iespiests: SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, Rēzekne

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

Ziemas Sadancī dejoja 
un cīnījās par ceļojošo 

sporta spēļu kausu

Kraujas ciema akās pēc dzelzceļa avārijas 
nav konstatētas bīstamas ķīmiskās vielas

2012.gada 12.janvāra sēdē pie-
ņemti 29 lēmumi: 

• Apstiprināja saistošos noteikumus 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” 

• Apstiprināja ar 2012.gada 15.janvāri Kultūras 
pārvaldes maksas pakalpojumus. 

• Apstiprināja novada konkursa „Sporta laureā-
ts 2011” uzvarētājus.

• Sadalīja novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām pare-
dzēto mērķdotāciju 2012.gada janvārim – au-
gustam.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-
grāmatā 8 dzīvokļiem Maļinovas pagastā uz 
novada pašvaldības vārda.

• Atzina novada pašvaldības nekustamo īpašu-
mu: dzīvokļa īpašumu Nr. 5 un 111, Meža iela, 
Krauja, Naujenes pagastā un dzīvokļa īpašu-
ma Nr. 2, Ozolu iela 2B, Tabore, Tabores pa-
gastā izsoles par nenotikušām.

• Nolēma rīkot atkārtotās izsoles uz novada paš-
valdības nekustamajiem īpašumiem: dzīvokļa 
īpašumiem Nr. 5 un 111, Meža iela, Krauja, 
Naujenes pagastā un dzīvokļa īpašumu Nr. 2, 
Ozolu iela 2B, Tabore, Tabores pagastā.

• Piešķīra Demenes pagasta pārvaldei Ls 
1150.73 no nekustamā īpašuma „Kočergino-3” 
atsavināšanas rezultātā pašvaldības budžetā 
gūtajiem līdzekļiem.

• Grozīja Daugavpils novada domes 2011.gada 
10.novembra lēmumu Nr.1411 „Par aizņēmu-
mu no Valsts kases autotransporta iegādei”, 
nosakot aizņēmumu Ls 23270.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 
403 570 projekta „Daugavpils novada stadio-

na rekonstrukcija Višķu pagastā (1.kārtas)” 
fi nansēšanai. 

• Nolēma piedalīties projektā „EmploYouth: 
Youth unemployment in Europe – challenges, 
opportunities and solutions” (Jauniešu nodar-
binātība Eiropā - izaicinājumi, iespējas un ri-
sinājumi). 

• Atbalstīja Zemgales vidusskolas ūdensvada 
caurules nomaiņu, apstiprinot remontdarbu 
izdevumus Ls 5811.

• Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 5 per-
sonām Medumu un Naujenes pagastos.

• Pieņēma 2 lēmumus zemes jautājumos.

2012.gada 26.janvāra sēdē pieņemti 30 lēmu-
mi:

• Apstiprināja Valsts autoceļu fonda novada 
domei ieplānoto līdzekļu sadales plānu 2012.
gadam.

• Noteic a cieto sadzīves atkritumu savākšanas 
tarifu (bez PVN) Medumu pagasta teritorijā 
fi ziskām personām Ls 0,74 mēnesī no viena 
cilvēka, juridiskām personām Ls 8,32 par 1m3.

• Nolēma lūgt Daugavpils pilsētas domi nodot 
bez atlīdzības novada domes īpašumā Daugav-
pils pilsētas domei piederošās 20% kapitāla 
daļas SIA „Latgales Laiks”.

• Atbalstīja novada Bērnu un jauniešu sporta 
skolas divu audzēkņu no Vaboles pagasta da-
lību Starptautiskās Skolu sporta federācijas 
pasaules čempionātā krosā Maltas Republikā 
un nolēma segt izdevumus Ls 1094.

• Atļāva Skrudalienas pagasta pārvaldei norak-
stīt pamatlīdzekļus.

• Nodeva atsavināšanai dzīvokļa 
īpašumu Nr.12, Līdumnieku iela 16, 
Kumbuļi, Demenes pagastā.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpašu-
mu Ogulāji, Višķu pagastā.

• Noteica, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos 
pakalpojumus Vaboles pagasta Vaboles ciema 
teritorijā nodrošina Vaboles pagasta pārval-
de, Maļinovas pagasta teritorijā – Maļinovas 
pagasta pārvalde un Vecsalienas pagasta Čer-
vonkas ciemā – Vecsalienas pagasta pārvalde.

• Atbalstīja pagastu pārvalžu ieceres projektu 
par ūdenssaimniecības attīstību Maļinovas 
pagasta Maļinovas un Zaļumu ciemos, Vaboles 
pagasta Vaboles ciemā un Vecsalienas pagasta 
Červonkas ciemā iesniegšanai Reģionālās at-
tīstības un vides ministrijas rīkotajā projektu 
konkursā. 

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 282 
026 projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas 
ciemā” fi nansēšanai. 

• Nolēma apturēt projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpils novada Kalkūnes pagas-
ta Birķeneles ciemā” īstenošanu.

• Nolēma īstenot Latvijas un Šveices sadarbī-
bas programmas grantu shēmas „NVO fonds” 
apakšprojektu „Mūža atvasara” ar kopējo fi -
nansējumu Ls 80714. 

• Pieņēma 13 lēmumus zemes jautājumos. 
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā 
„Publiskie dokumenti”. Nākamās domes sēdes no-
tiks 9. un 23.februārī. 

Daugavpils novada Naujenes pagastā viena ki-
lometra attālumā no dzelzceļa stacijas «Krauja» 
8.janvāra naktī noskrēja no sliedēm 17 kravas 
vilciena cisternas. Avārijas rezultātā vidē noplū-
da naftas produkti – 68 tonnas naftas minerālās 
smērvielas un 123 tonnas tehniskā šķīdinātāja. 
Vilciena avārijas iemesls ir bijušas bojātas slie-
des. 12. janvārī Daugavpils novada domē tika 
sasaukta ārkārtas Daugavpils, Daugavpils un 
Ilūkstes novadu pašvaldību apvienotās civilās 
aizsardzības komisija. Tajā tika aicināti piedalī-
ties visu dzelzceļa avārijas likvidācijā iesaistīto 
struktūru vadītāji un atbildīgās personas.

Atbildīgās personas informēja, ka glābšanas 
darbi avārijas vietā tika uzsākti operatīvi - lai ie-
robežotu noplūdušo vielu izplatību vidē, tika iz-
veidots aizsargdambis, ierobežojot aptuveni 4000 
kvadrātmetru lielu teritoriju, kā arī aizbērti tuvu-
mā esošie drenāžas grāvji.

„Diemžēl uz to brīdi mums nebija informācijas 
par izplūdušās vielas ķīmisko sastāvu – Latvi-
jas Dzelzceļš ofi ciālu informāciju iesniedza tikai 
9.janvārī. Sadarbībā ar Daugavpils reģionālās vi-
des pārvaldes direktori Daci Tabūni – Zučiku no-
lēmām veikt 8 privātmāju aku un Kraujas ciema-
ta artēziskā urbuma ūdens laboratorijas analīzi. 
Par laimi, pieguļošās Pļavas ielas astoņas mājas 
no deviņām izmanto centrālo ūdens vadu. Iegūtās 
analīzes bija normas robežās, nevēlams ķīmiskais 
sastāvs tajā netika konstatēts,” informēja Dau-
gavpils novada domes izpilddirektores vietnieks 
Aleksandrs Aizbalts. „Ja bīstamās vielas nokļūs 
akās, iedzīvotāji to pamanīs, jo virs ūdens būs iz-
veidojusies šo vielu plēvīte”. 

LDz ir noslēdzis līgumu ar SIA 
„Vides konsultāciju biroju”, kas ir 
apņēmies mēneša laikā veikt teri-
torijas izpēti un noteikt dabai noda-
rītā kaitējuma apjomus.  Turpmāk, 
atbilstoši apstiprinātajai Vides iz-
pētes darba programmai, tiks veik-
ti novērojumi, kas saistīti ar pie-
sārņojuma iespējamo izplatīšanos 
gruntsūdeņos, tiks ņemtas grunts 
virszemes ūdens analīzes, kā arī 
periodiski veiks gaisa kvalitātes 
novērojumus tik ilgi, cik tas būs ne-
pieciešams. Reizi divās nedēļās tiks 
pārbaudīta arī ūdens kvalitāte tuvē-
jās individuālajās akās un Kraujas 
ciema centralizētās ūdens apgādes 
sistēmas urbumā.

Pagaidām pēdējie - 16.janvā-
rī veiktie laboratorijas analīžu 
pārskati liecina, ka ķīmiskās vielas 
joprojām nav nonākušas gruntsūdeņos.  Tādējādi 
aku ūdens saimnieciskām vajadzībām ir lietojams 
bez ierobežojumiem, kā arī Kraujas ciema 
centralizētās ūdensapgādes ūdens lietošanai 
ierobežojumi nepastāv. Tomēr Veselības 
inspekcija aicina avārijas vietai tuvumā dzīvojošos 
Naujenes pagasta iedzīvotājus piesardzības 
nolūkos pagaidām vēl nelietot seklo aku (grodu 

aku) ūdeni uzturā, nogaidot atkārtotus analīžu 
rezultātus. 

Gadījumā, ja avārijas teritorijas apkārtnes ie-
dzīvotājiem rodas šaubas par individuālo dze-
ramā ūdens avotu kvalitāti, konstatējot ūdens 
smaržas un garšas izmaiņas, lūdzam zvanīt uz 
Veselības inspekcijas Latgales reģiona Kontroles 
pārvaldes nodaļu pa tālruni 26641151.

Veselības inspekcija ziņo, ka  analizētie gai-
sa piesārņojumu raksturojošie rādītāji (pet-
roleja, benzols un citi aromātiskie ogļūdeņra-
ži) notikuma vietā un pie tuvākās dzīvojamās 
mājas liecina, ka gaisa piesārņojums ir kon-
statēts tikai pašā avārijas notikuma vietā. 
Avārijas vietā, ņemot gaisa paraugu no avarējušās 
cisternas, kur piesārņojuma koncentrācija ir 
vislielākā, visi rādītāji daudzkārt zemāki, nekā 
ES un Latvijā apstiprinātie darba vides normatīvi, 
kas paredz 8 stundu iedarbību 5 dienas nedēļā 
bez sekām uz veselību daudzu gadu garumā.
Izņēmums ir benzols, kura koncentrācija cisternā 
pārsniedz darba vides 8 stundu normatīvu vairā-
kas reizes. Tomēr pie dzīvojamās mājas, kas atro-
das DR virzienā no notikuma vietas (valdošo vēju 
virzienā paraugu ņemšanas dienā 11.01.2011), 
arī gaisa piesārņojums ar benzolu nav konstatēts. 

  Informējam, ka Daugavpils novada dome ir arī 
vienojusies ar LDz par kompensāciju izmaksu 
tām personām, kuru īpašumi robežojas ar avā-
rijas vietu. Katram zemes īpašniekam, kuram 
avārijas seku rezultātā ir radušies zaudējumi, ir 
jāraksta iesniegums Latvijas Dzelzceļam, norādot 
arī pamatotu kompensācijas summu.

Vaboles kultūras nams janvāra otrajā nedēļā 
pulcēja tautas deju kultūras kopējus tradicionā-
lajā Ziemas sadancī „Veco Jauno gadu sagaidot”. 
Vaboles pagasts jau tradicionāli viesmīlīgi uzņem 
deju kolektīvus, lai tie atkal satiktos un kopīgi at-
klātu jauno sezonu ar dejām un jautrām ziemas 
aktivitātēm. Pirms koncerta dejotāji pierādīja 
savu izveicību un kolektīva saliedētību, pārvarot 
dažādas sportiskas disciplīnas. Sadancī šogad da-
lību ņēma 7 Daugavpils novada un 2 Ilūkstes no-
vada deju kolektīvi.

Vecā Jaunā gada svinības radušās nesakritības 
rezultātā starp Jūlija un Gregora kalendāriem. 
Līdzīga ačgārnība raksturīga arī Ziemas Sadan-
cim – tas ir pasākums, kurā skatītāji ir ieņēmuši 
vietu uz skatuves, savukārt dejotāji – vietu ska-
tītāju zālē. Skatītāji tika priecēti ar jau zināmām 
dejām, gan arī ar jaunievedumiem no nākama-
jiem Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem. 

Par piedalīšanos deju kolektīvu Ziemas Sadancī 
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītā-
ja Ināra Mukāne pasniedza pateicības rakstus 
Ilūkstes 1.vidusskolas JDK un Ilūkstes novada 
kultūras centra kolektīviem „Ance”, Līksnas pa-
gasta kultūras nama VPDK „Daugaveņa”, Vabo-
les kultūras nama JDK „Aisma”, Līksnas pagasta 
kultūras nama TDA un VPDK „Līksme”, Nīcgales 
pagasta tautas nama VPDK „Lakši” un šī gada 
jaunpienācējiem – Maļinovas jauniešu deju ko-
lektīvam. Tāpat paldies tika teikts visu kolektīvu 
vadītājām – Anitai Meikšānei, Vilmai Tēraudai, 
Anitai Šalkovskai, Aijai Daugelei un Antrai Jur-
ģelānei. 

Vislielāko intrigu dejotājos raisīja Ziemas Sa-
danča sporta sacensību rezultāti. Spraigā cīņā 
uzrādot vislabākos rezultātus riņķu uzmešanā, 
dvieļu volejbolā, ragaviņu vilkšanā, jautrajās sta-
fetēs un citās disciplīnās, 3.godpilno vietu izdevās 
izcīnīt jauniešu deju kolektīvam „Līksme”, 2.vie-
tu ieguva mājinieki „Aisma”, bet sacensību lielo, 
ceļojošo kausu savā īpašumā šogad ieguva VPDK 
„Daugaveņa”.
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Skolotāja Mārīte enerģiju smeļas bērnu sabiedrībā

Katrā logā – oriģināli un izdomas bagāti Ziemassvētki!
Lai gan d ecembris nelutināja ar sniegu, Zie-

massvētku noskaņu Daugavpils novadā uzbūra 
tās iedzīvotāji. Par skaistu tradīciju kļuvušais 
konkurss – skate „Ziemassvētki katrā logā” šo-
gad pulcēja vēl plašāku dalībnieku skaitu, kuri 
uzdrošinājās ar savu veikumu palepoties novada 
mērogā. 

Konkursā dalību ņēma pagastu izglītības iestā-
des, kultūras un jauniešu centri, kā arī pagastu 
pārvaldes. Trīs dienas komisija klātienē apcie-
moja pretendentus un pārliecinājās par izdomas 
un ideju bagātību. Pagasta objektu noformēšanai 
tika izmantoti visdažādākie materiāli – par izej-
materiālu sarūpēšanu gādāts bija laikus. Talkā 
tika ņemts papīrs, vate, koka kluči, salmi, egļu 
zari un citi materiāli, radot oriģinālas svētku de-
korācijas. Konkursanti bija parūpējušies arī par 
svētku programmu, komisiju iesaistot dažādās 
ziemai raksturīgās aktivitātēs. 

Konkursa „Ziemassvētki katrā logā” komisijas 
priekšsēdētāja vietniece Nansija Tamane atklāja, 
ka pirmajā izbraukuma dienā bija tikai 12 preten-
denti, savukārt jau nākamajā dienā konkursan-
tu skaists pieauga līdz 30. „Izvēlēties labāko no 
labākajiem bija ļoti grūti. Ja konkursanti nebūtu 
sadalīti tematiskās grupās, tas būtu neiespējams 
uzdevums. Visi uzrādīja ļoti vienlīdzīgus rezultā-
tus,” atklāja N.Tamane. 

Daugavpils novada domes pateicības rakstiem 
skolu grupā tika apbalvota Salienas vidussko-
la, Sventes vidusskola un Naujenes pamatskola. 
Pagastu pārvalžu grupā par estētiski veiksmī-
gākajiem noformējumiem pateicība tika izteikta 
Līksnas un Ambeļu pagastu pārvaldēm. Starp 
muzejiem par šī gada labāko tika sveikta Raiņa 
māja Berķenelē, kultūras namu grupā – Vaboles 
pagasta kultūras nams, izglītības iestāžu grupā – 
Naujenes pirmskolas izglītības iestāde, savukārt 
Naujenes pagasta jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs par līderi kļuva starp jauniešu kultūras un 
sporta iestādēm. Arī pārējiem svētku noformē-
tājiem tika izteiktas komisijas pateicības un pa-
sniegtas veicināšanas balvas.

Marija Šaršune jeb skolotāja Mārīte, kā viņu 
mīļi sauc audzēkņi un kolēģi, ir ilggadēja sporta 
skolotāja, kuras darba stāžs ir gandrīz 50 gadi, no 
kuriem pēdējie 44 ir pavadīti Špoģu vidusskolā. 
Šogad, neskaitāmām medaļām  un goda rakstiem 
piepulcējusi klāt Daugavpils novada konkursa  
„Sporta laureāts  2011”  balvu „Par mūža iegul-
dījumu Daugavpils rajona un novada sportā”. 
Kas ir skolotāja Mārīte, kuru tik dažādas paau-
dzes sauc par savu skolotāju, kas ievirzījusi ne-
skaitāmus audzēkņus sportā un iemācījusi mīlēt 
fi ziskās aktivitātes?

Marijas kundze nāk no Preiļu rajona, spēcīgās 
Streiču dzimtas. Mācoties 4.klasē, Marija piedalī-
jās savās pirmajās sporta sacensībās, iegūstot pir-
mo vietu 100m distancē. Tam sekoja aktīva pie-
dalīšanās vieglatlētikas sacensībās un godalgotas 
vietas tāllēkšanā, augstlēkšanā, barjerskriešanā, 
šķēpa mešanā un dažādu distanču skrējienos. Tā-
pat labi panākumi tika gūti basketbolā, volejbolā 
un slēpošanā. Marija bija vairākkārtējā Preiļu ra-
jona čempione krosos, un viņai kādu laiku piede-
rēja Preiļu rajona rekords tāllēkšanā. 

Pirmās skolotājas gaitas sporta veterāne uzsāka 
19 gadu vecumā Preiļu rajona Zaķīšu pamatskolā. 
„Kad paziņoja, ka šo skolu likvidēs, es painteresē-
jos vai Špoģos nav vajadzīga pionieru vadītāja vai 
sporta skolotāja. Tajā laikā par direktoru strādāja  
Voiceks Kazimirovičs, kurš solīja padomāt. Viņš 
bija izplānojis viltībiņu – aizbrauca uz Zaķīšiem, 
pasēdēja krūmos un slepus novēroja, kā es vadu 
stundas. Ar redzēto viņš bija apmierināts. Tā es 
nokļuvu Špoģu vidusskolā,” stāstu par nokļūšanu 
Višķu pagastā smaidot stāsta M.Šaršune. 

1971.gadā Marijas kundze absolvēja Latvijas 
Valsts Fiziskās kultūras institūtu, saistot  savu 
turpmāko dzīvi ar sportu un pedagoģiju. Arī tagad 
skolotāja atzīst, ka spēku un enerģiju viņai dod 
bērnu sabiedrība, tāpēc darbs skolā viņai jopro-
jām ir mīļš, neskatoties uz to, ka jau ir nopelnīta 
atpūta pensijā. Vēl vairāk –skolotāja atrod laiku 
arī dejot un vadīt Višķu pagasta senioru Eiropas 
deju kopu „Magones” un pēdējos 13 gadus aktīvi 
ņem dalību veterānu spartakiādē, katru reizi izcī-
not godalgotas vietas dažādās disciplīnās. Veterā-
nu cīņās ir iegūts zelts gan tāllēkšanā, basketbolā 
un 100.m skrējienā.  „Rītā piecelies un zini, ka 
tev ir jāiet. Ir kaut kāds iekšējs dzinulis. Kad sāc 

darboties, aizmirstās visas rūpes un sāpēs! Tāpēc 
arī citiem iesaku pievērsties sporta aktivitātēm, 
lai pēc iespējas ilgāk saglabātu veselību un spirg-
tumu,” neizsīkstošās enerģijas noslēpumu atklāj 
Marijas kundze. 

Ražīgajā darba mūžā viņa ir vadījusi ne tikai 
sporta stundas, bet arī tautas deju kolektīvu un 
vieglatlētikas pulciņu, izaudzinot ne vienu vien 
labu sportistu, kuri aizstāvēja skolas godu gan 
vietējā, gan republikas mērogā. Saņēmusi vairāk-
kārtīgus atzinības un goda rakstus, 2007.gadā 
apbalvota kā labākā rajona sporta skolotāja. 

 Ar mīļu vārdu viņu atceras skolas absolventi, 
kas viņu raksturo kā sirsnīgu un gaišu cilvēku. 
„Viņa bija ne tikai mana sporta skolotāja, bet arī 
klases audzinātāja. Viņa ir jauka, izpalīdzīga un 
ļoti strādīga. Viņa vienmēr uztraucās par mums, 
lai mums viss izdotos. Dažbrīd pat par daudz uz-
traucās – vairāk vajadzētu padomāt par savu ve-
selību,” skolotājai novēl bijusī audzēkne, vieglat-
lēte Laura Orlovska, kurai pieder novada rekordi 
tāllēkšanā un pieccīņā. 

Savukārt Špoģu vidusskolas absolvents Kris-
taps Kursītis atceras, ka īstajos brīžos skolotāja 
Mārīte pratusi būt arī stingra. Kristaps atminas 
gadījumu, kad klase dabūjusi „mizā” pēc tam, kad 
nedarbniekiem ienācis prātā augstlēkšanai do-
mātos matračus uzplēst un iekšā esošo porolonu 
izmētāt pa visu sporta zāli. 
 „Viņa ir liela personība – gudrs, izcils pedagogs. 
Vienkāršs, sirsnīgs, plašas dvēseles cilvēks, ar 
kuru vienmēr ir prieks satikties, ” stāsta Anna 
Ruskule. „Viņa ir ne tikai mana fi zkultūras 
skolotāja, bet arī mana dēla klases audzinātāja. 
Es viņai noliecu galvu un saku simtkārt paldies 
– izaudzis krietns, labs cilvēks!”

1

2

3

1. Skrudalienas ciemā mājvietu atrada novada 
lielākais pašdarinātais pūķis

2. Raiņa mājā Berķenelē plecu lakatu izstāde 
radīja īpaši siltu un mājīgu atmosfēru

3. Vērtēšanas komisijai vēl ilgi atmiņā palika 
Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra 
jauniešu veikums

4. Salienas vidusskolas kolektīvs parūpējās, lai 
ikkatrā logā mirdzētu Ziemassvētku krāšņums
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājas un deputātu pieņemšanas laiki 2012.gada Februārī

Izsludināts konkurss 
„Pagasta bibliotekārs - 

Gaismas nesējs”

Daugavpils novada dome sveic 
novadniekus, kas noslēguši laulību 
decembrī!

• Tatjanu Samušu un Edgaru Višņevski
• Jekaterīnu Šeškjani un  Dmitriju Poliščuku
• Oksanu Merkurjevu un Ramisu Sadikovu
• Olgu Markoviču un Mihailu Safonovu
• Ilonu Gributi un Edgaru Pudānu
• Svetlanu Jefi movu un Arvīdu Daukštu

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Daugavpils novada  dome sveic vecākus  
ar bērniņu piedzimšanu un vēl prieku, 
mīlestību , veselību , pacietību un izturību 
bērniņu audzināšanā !

No 01.01.2012. līdz 30.01.2012. reģistrētas  
miršanas  36  novadniekiem.

Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību 
mūžībā aizgājušo novada iedzīvotāju 
tuviniekiem.

2012.gada 8. februārī plkst. 13.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums Miermīļi, 
Višķu pagasts, Daugavpils novads ar 
kadastra numuru 4498 004 0323 16.96 ha 
platībā. Objekta sākotnējā cena –LVL 9837.
Izsoles dalībnieki uz izsoli var reģistrēties 
līdz 2012. gada 6. februārim plkst. 16.30 
Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, 38, 26. kabinetā (darbdienās no 
plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30), iepriekš samaksājot 
reģistrācijas maksu Ls 10.00 un nodrošinājumu 
10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas.
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums 
jāiemaksā Daugavpils novada domes
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā 
LV37TREL9807280440200, Valsts kases 
kods: TRELLV22. 

Uzsākam īstenot Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas apakšprojektu „Mūža atvasara”

2011.gada nogalē Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas Grantu shēmas NVO fonda ietva-
ros  tika piešķirts fi nansējums apakšprojektam 
„Mūža atvasara”, ko Sabiedrības integrācijas fon-
dā iesniedza Latvijas Sarkanais Krusts sadarbībā 
ar Daugavpils un Ilūkstes novadu domēm. 

Projekta „Mūža atvasara” mērķis ir veicināt se-
nioru dzīves kvalitātes uzlabošanu Daugavpils un 
Ilūkstes novados, atbalstot un palielinot senioru 
ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīvē un stipri-
not starppaaudžu saiknes. Projekta ietvaros Lat-
vijas Sarkanais Krusts, sadarbībā ar Daugavpils 
un Ilūkstes novadu domēm, izveidos un stiprinās 
senioru iniciatīvas grupas ar ilgtermiņa mērķi 
iesaistīt pēc iespējas vairāk vientuļos un sociāli 
mazaktīvos seniorus sabiedrības dzīvē. Projekta 
norises laikā plānotas dažādas aktivitātes – izglī-
tojošas un praktiskas lekcijas, pirmās palīdzības 
sniegšanas apmācības, veselīgas atpūtas un fi zis-
ki aktīva dzīvesveida popularizēšanas pasākumi, 
radošās darbnīcas, kā arī starppaaudžu solidari-
tātes pasākumi, kuros tiks iesaistīti arī bērni un 
jaunieši. 

Projekta “Mūža atvasara” ietvaros Daugavpils 
novadā ir apzināti vairāk kā 63 seniori un 15 bēr-
ni un jaunieši, kuri ņems dalību projekta plānota-
jās aktivitātēs. Lai izzinātu projektu dalībnieku 
vēlmes, tika veiktas aptaujas ar mērķi noskaidrot 
senioru intereses un aktivitātes, kurās šie cilvēki 
vislabprātāk gribētu iesaistīties. Aptauju rezultā-
ti šobrīd tiek apkopoti. 

Balstoties uz aptaujas anketās sniegtajām at-
bildēm, projekta dalībnieki tiks iesaistīti dažādos 
pasākumos ar mērķi popularizēt un attīstīt senio-
ru prasmes izmantot mūsdienu tehnoloģijas, līdz 
ar to arī paaugstinot dzīves kvalitāti un iespēju 
kontaktēties ar līdzcilvēkiem un jauniešiem gan 
Daugavpils novadā, gan ārpus novada teritorijas. 

Daugavpils novada seniori tiek aicināti uz dato-
rapmācībām  Dienvidlatgales Pašvaldību mācību 
centra  telpās (Rīgas ielā 2)   un fi zioterapijas no-
darbībām Naujenes pagasta dienas centrā.

Aicinām ar interesi  iesaistīties  visus  Daugav-
pils novada seniorus un būsiet gaidīti   projekta 
piedāvātās  aktivitātēs!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrī-
ba (LNB Atbalsta biedrība) jau sesto gadu izslu-
dina konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas 
nesējs”. Šogad balvas saņems bibliotekāri, kuri 
izveidojuši bibliotēku par sava pagasta „gaismas 
pili”. LNB Atbalsta biedrība aicina bibliotēku la-
sītājus un apmeklētājus konkursam pieteikt bib-
liotekārus, kuri laipni un pacietīgi konsultē ap-
meklētājus, organizē aktivitātes dažādu vecumu 
un interešu iedzīvotājiem, veido bibliotēku par ra-
došuma centru un rūpējas par mājīgu bibliotēkas 
vidi, kur labprāt pulcējas un pavada brīvo laiku 
pagasta iedzīvotāji. No katra Latvijas reģiona – 
Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemga-
les tiks apbalvots viens bibliotekārs – Gaismas 
nesējs.

Ja uzskatāt, ka tieši Jūsu pagasta bibliotekārs 
ir „Gaismas nesējs” savā pagastā, tad aicinām par 
viņu pastāstīt, rakstot vēstuli uz adresi LNB At-
balsta biedrība, Tērbatas iela 75, Rīga, LV – 1011 
vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv. Pieteikumi 
konkursam nosūtāmi līdz 2012. gada 23.martam.

Zadirko Deņiss  23.12.2011. Maļinovas pagasts 
Karņicka Nikola  26.12.2011. Demenes pagasts  
Astafjeva Veronika  31.12.2011. Naujenes pagasts  
Černišova Valērija  31.12.2011. Naujenes pagasts 
Dimpere Evelīna  31.12.2011. Višķu pagasts 
Sidorovs Romans  03.01.2012. Ambeļu pagasts  
Kuzmicka Karolīna  04.01.2012. Naujenes pagasts 
Moisejeva Darina  12.01.2012. Biķernieku pagasts 
Aveniņš Alekss 17.01.2012. Salienas pagasts 

Kursīte Arina 17.01.2012. Vecsalienas 
pagasts 

Macko Aļona 18.01.2012. Medumu pagasts  
Gavrilovs Maksims  18.01.2012. Višķu pagasts  

Bojaruns Artūrs 19.01.2012. Skrudalienas 
pagasts 

 

Kalkūnes pagasta senioru balle 10.02. 17.00 Kalkūnes pagasta pārvalde 
 

Meteņdienas pasākums 11.02. 13.00 Līksnas kultūras nams 
Intelektuālā spēle „Kas?Kur?Kad?”  11.02. 16.00 Naujenes jaunatnes un iniciatīvas 

centrs 
Meteņu svinēšana 19.02. 14.00 Kalkūnes pagasts 
Pasākums „Meteņi” 19.02. 13.00 Špoģu vidusskolas laukums 
Folkloras kopu un etnogrāfisko 
ansambļu sadziedāšanās „Aizgavienī 
cīmūs braucu” 

19.02. 12.00 Vaboles pagasta laukums 

Centra „Jaunība” kolektīvu koncerts 20.02. 13.00 Salienas kultūras nams 
Folklorizēts uzvedums „Russkaja 
Masļeņica” 

22.02. 13.00 Salienas kultūras nams 

Meteņu diena 23.02. 14.00 Červonkas pils laukums 
Pasākums „Nāc nākdams, Metenīti…” 24.02. 13.30 Naujenes pagasta Lociku ciems 
Konkurss „Mis & Misters Daugavpils 
novads” 

24.02. 18.00 Salienas kultūras nams 

Daugavpils novada deju kolektīvu 
Sadancis 

25.02. 17.00 Novada kultūras centrs 

Masļeņica 25.02. 12.00 Demenes kultūras nams 
Masļeņica 26.02. 12.00 Maļinovas pagasta laukums 
Krievu tradīciju svētki Masļeņica 26.02. 12.00 Biķernieku kultūras nams 
Meteņi  26.02. 12.00 Tabores pagasts, laukums pie 

kafejnīcas „Mežvidi” 
Atvadas no ziemas 26.02. 12.00 Skrudalienas ciems 
Teātra trupas „Trešais variants” 
izrādes 3.sērija „Gaidīsim Pusiju” pēc 
P.Putniņa lugas „Gaidīšanas svētki” 

29.02. 18.30 Novada kultūras centrs 

Valentīndienai veltīto pasākumu afiša pieejama portālā www.dnd.lv, kā arī pagastu pārvaldēs.  

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja  
Janīna Jalinska 
06.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
13.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
20.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
27.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
Arvīds Kucins 
09.02. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
23.02. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
Aļona Annišineca 
06.02. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00 
24.02. Salienas pagasta pārvalde 15.00-17.00 
Jānis Belkovskis 
06.02. Špoģu vidusskola 15.00-18.00 
20.02. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00 
Aldis Cimoška 
09.02. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
23.02. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
Viktors Kalāns 
06.02. Nīcgales pagasts 13.00-16.00 
20.02. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
27.02. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
Edgars Kucins 
01.02. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 
15.00-18.00 

15.02. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 

16.00-18.00 

Janīna Kursīte 
06.02. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 

telpas 
9.00-12.00 

22.02. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00 
 

 
Juris Livčāns 
13.02. Naujenes pagasts, Vecstropu c. 15.00-18.00 
Ināra Ondzule 
06.02. Kalupes pamatskola 15.00-17.30 
20.02. Kalupes pamatskola 15.00-17.30 
Vasilisa Pudovkina 
21.02. Naujenes pagasts, Naujenes c. 16.00-18.00 
28.02. Tabores pagasts 16.00-18.00 
Aivars Rasčevskis 
06.02. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
20.02. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
Antoņina Redkova 
06.02. Salienas vidusskola 14.00-15.00 
13.02. Lauceses pagasta pārvalde 15.00-16.00 
17.02. Biķernieku pagasta pārvalde 15.00-16.00 
20.02. Salienas vidusskola 13.00-15.00 
Aleksandrs Sibircevs 
07.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
21.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
Valērijs Smarguns 
01.02. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-11.00 
15.02. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00 
Mečislavs Vēveris 
06.02. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
10.02. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
17.02. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
20.02. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
Lūcija Voitkeviča 
06.02. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 
13.00-15.00 

20.02. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 

15.00-16.00 

24.02. Salienas pagasta pārvalde 15.00-17.00 


