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VĒSTIS
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Latvija – tā ir visa mūsu sabiedrība un tautības - daudzveidība ir Latvijas bagātība. 
Mēs varam lepoties ar savu tautu, tradīcijām un vēsturi. 

Mēs varam lepoties ar Daugavpils novada un visas Latvijas iedzīvotājiem, 
kuri ciena un godā savus varoņus, kā arī aizstāv mūsu valsts vērtības, brīvību un drošību.

Lāčplēša dienā pieminēsim visu laiku Latvijas varoņus – 
no senseniem laikiem līdz pat mūsdienām! 

Daugavpils novada domes vārdā sveicu Jūs 
Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienā! 

Aicinu gan savās domās, gan darbos piedalīties Latvijas nākotnes attīstībā!
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska

 Godināti konkursa 
„Mana dzīves vide Daugavpils novadā” nominanti un speciālbalvu ieguvēji 
25.oktobrī Daugavpils novada kultūras centrā notika Daugavpils novada kon-

kursa „Mana dzīves vide Daugavpils novadā” nominantu un speciālbalvu ieguvē-
ju apbalvošanas pasākums, kā arī tika pasniegtas balvas „Uzņēmējs 2013”. 

Konkursa „Mana dzīves Daugavpils novadā” vērtēšanas komisija izvērtēja kat-
ru konkursam pieteikto saimniecību/iestādi, gala rezultātā nosakot uzvarētājus 
nominācijās un speciālbalvu saņēmējus. 

 Speciālbalvas ieguva: 
1. Privātmājas „Kristīnes gatve” īpašniece Kristīne Bašķavičute - Suseja 

nominācijā „Krāšno puķu dārzs”;
2. Saimniecības „Pāvlilijas” īpašnieki Lilija un Oļegs Belousi nominācijā 

„Oriģinālo ideju saimniecība”;
3. Višķu amatnieku ciema keramiķis Valdis Grebežs nominācijā „Jauna un 

inovatīva tūrisma pakalpojuma attīstīšana”; 
4. Privātmājas „Rozes” īpašniece Olga Kotoviča nominācijā „Praktisko ideju 

dārzs”;
5. Saimniecības „Strautu māja” īpašnieks Vitolds Orbidāns nominācijā „Koka 

mantojuma sētas autentiskuma saglabāšana”;
6. Naujenes pagasta Lociku ciema daudzdzīvokļu mājas Vienības ielā 8 vecā-

kais Andrejs Repins nominācijā „Veiksmīga līdzekļu piesaiste energoefektivi-
tātes projekta īstenošanā”;

7. Skrudalienas pamatskola, direktore Santa Belousova nominācijā „Intelek-
tuālais ieguldījums skolas apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā”. 

Konkursa augstāko novērtējumu ieguva:  
1. Mājas „Augstrozes” īpašnieki Eduards un Inesa Anaņko nominācijā ” Sa-

koptākā individuālā māja”; 
2. Saimniecības „Zvejnieki” īpašnieks Edgars Barkovskis nominācijā „Tradī-

cijas un kultūras mantojums lauku sētā”; 

sēdētājs Savēlijs Semjonovs nominācijā „Pievilcīgākais tūrisma piedāvājums”. 
Visiem konkursa dalībniekiem tika piešķirta arī kopīga balva - apmaksāts 

brauciens uz Vidzemi - „Madonas novada mozaīka” (Jaunkalsnava, Madona, 
Cesvaine, Bērzaine), kas notiks nākamā gada pavasarī. 

Svinīgajā pasākumā tika apbalvoti arī novada veiksmīgākie uzņēmēji. Balvas 
„Uzņēmējs 2013” tika pasniegtas, labākos uzņēmējus nosakot, izmantojot Cen-
trālās statistikas pārvaldes, LR Uzņēmumu reģistra, Daugavpils novada pašval-
dības Nekustamā īpašuma nodokļa datu bāzes un Uzņēmumu gada pārskatu 
datus. 

Balvas "Uzņēmējs 2013" saņēma: 
1. Gada jaunais novada uzņēmums, kas pēdējo gadu laikā ir pārcēlies no pilsē-

tas un uzsācis uzņēmējdarbību Daugavpils novadā - SIA „Eko paipalas”, val-
des locekle Nataļja Pudāne; 

2. Lielākais darba vietu devējs jauniešiem Daugavpils novada skolēnu vasaras 
nodarbinātības programmā - Maļinovas pagasta Z/S „Ainava”, īpašnieks Valē-
rijs Ančevskis; 

3. Gada netradicionālās lauksaimniecības uzņēmums - Tabores pagasta  P/S 
„Galdiņi”, īpašnieks Vjačeslavs Jančevskis;

4. Uzņēmējs mecenāts – Sventes pagasta Z/S „Stārķi” īpašnieks Roberts Jo-
nāns;

5. Daugavpils novada uzņēmums, lielākais darba devējs Daugavpils novadā - 
SIA „LIA D”, valdes priekšsēdētājs Anatolijs Lunis;

6. Lielākais Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs Daugavpils novadā - SIA 
„LatRosTrans”, valdes loceklis Igors Stepanovs; 

7. Straujāk augošais, Daugavpils novadā reģistrētais uzņēmums - SIA „Agra-
ris”,  valdes loceklis Aleksandrs Harlamovs.

8. Gada uzņēmums ar lielāko apgrozījumu 2012. gadā (ar pieaugošu apgrozī-
jumu pret 2011.g.) - SIA „Dubiki”, valdes priekšsēdētājs Jevgeņijs Dubovskis.3. Saimniecības „Tauriņi” īpašnieki Klavdija 

un Viktors Bruni nominācijā „Sakoptākā lauku 
sēta”; 

4. SIA „Gančevski” nominācijā „Sakoptākā 
kafejnīca”; 

5. Naujenes pagasta Lociku ciema dzīvojamās 
mājas Vienības ielā 7 vecākā Tatjana Kosolap-
kina nominācijā „Labākais daudzdzīvokļu mājas 
vecākais”;

6. Mājas „Mežsētas” īpašniece Dace Lapkov-
ska nominācijā „Sakoptākā koka mantojuma 
sēta”; 

7. Līksnas pagasta Līksnas ciems, pārvaldes 
vadītāja Biruta Ozoliņa nominācijā „Sakoptā-
kais ciems”; 

8. Maļinovas pagasta pārvalde, pārvaldes vadī-
tājs Arkādijs Karņickis nominācijā „Sakoptākā 
iestāde”; 

9. Naujenes pagasta Lociku ciema dzīvojamās 
mājas Vienības ielā 7 pārvaldniekam SIA „Nau-
jenes pakalpojumu serviss” nominācijā „Sa-
koptākā daudzdzīvokļu māja”; 

10. Naujenes pamatskola, direktors Pāvels 
Brovkins nominācijā „Sakoptākā skola”; 

11. Atpūtas bāze „Vīrogna”, Latvijas Dzelzceļ-
nieku un satiksmes arodbiedrības valdes priekš-



    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 

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!
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DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
11.11. Ambeļu pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aļona Annišineca
11.11. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
25.11. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
04.11. Špoģu vidusskola  15.00-18.00
25.11. Maļinovas pagasta pārvalde  16.00-18.00
Andrejs Bruns
04.11. Medumu pagasta pārvalde 09.00-11.00
05.11. Laucesas pagasta bibliotēka, 

c.Laucese 19 09.00-11.00
25.11. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Jevgeņijs Gridasovs
13.11. Maļinovas pagasta pārvalde 18.00-20.00
27.11. Sventes pagasta pārvalde 18.00-20.00
Valērijs Hrapāns
13.11. Silenes ciems, SIA „JumsS” 16.00-19.00
27.11. Laucesas pagasta pārvalde 14.00-16.00
Roberts Jonāns
06.11. Sventes pagasta pārvalde 10.00-11.00
Viktors Kalāns
07.11. Kalupes pagasta pārvalde 13.00-16.00
25.11. Līksnas pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars Kucins

06.11. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 15.00-18.00

13.11. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte
12.11. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
19.11. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns

25.11. Naujenes pagasta kultūras nams, 
c.Lociki  16.00-17.30

Anita Miltiņa
04.11. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 13.00-17.00
19.11. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 13.00-17.00
Aivars Rasčevskis
04.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
25.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
04.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
22.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
27.11. Biķernieku pagasta pārvalde 09.30-10.30

Daugavpils novada domes lēmumi
2013.gada 30.septembra sēdē pieņemti 50 lē-
mumi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2013.gada 14.feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Daugavpils no-
vada pašvaldības budžets 2013.gadam””.

• Apstiprināja noteikumus „Valsts budžeta 
mērķdotāciju novada pašvaldības  izglītības iestā-
dēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodar-
bināto pedagogu darba samaksai un novada paš-
valdības vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 
Daugavpils novada pašvaldībā sadales kārtība”.

• Apstiprināja novada pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās 
mērķdotācijas sadali 2013.gada septembrim – no-
vembrim.

• Izsludināja novada  konkursu „Sporta lau-
reāts 2013” no 01.10.2013. līdz  10.12.2013. un ap-
stiprināja konkursa nolikumu un vērtēšanas komi-
siju. 

• Nolēma piedalīties Latvijas pašvaldību ap-
vienībā „Sabiedrība ar dvēseli - Latvijā”.

• Noteica pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
telpu īres maksu dzīvojamā mājā Meža iela 6, Krau-
ja, Naujenes pagastā 0,26 Ls/m2 mēnesī no 01.12. 
2013. līdz 30.11.2016..

• Samazināja fi nansējumu garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodrošināšanas pabalstiem 
par Ls 22000 un papildināja novada domes līdzek-
ļus neparedzētiem gadījumiem par Ls 22000.

• Atbalstīja Kultūras pārvaldes dalību Islas 
pašvaldības (Malta) Eiropas Savienības program-
mas „Jaunatne darbībā” projektā „Cultural Europe-
an Language through Sports” partnera statusā ar 
projekta kopējo fi nansējumu EUR 4858,00 vai Ls 
3414,00.

• Atbalstīja biedrības „Medumu Cerība” dalī-
bu nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” 
rīkotajā projektu konkursā ar projektu „Jauniešu 
centra labiekārtošana Medumu pagastā” un tā ko-
pējo fi nansējumu LVL 1764,47.

• Apstiprināja ar projekta „Daugavpils nova-
da pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnie-
ciskās darbības attīstības sekmēšanai” īstenošanu 
saistītās izmaksas               LVL 121832,57.

• Apstiprināja projekta „Daugavpils novada 
izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un iz-
glītības pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” 
kopējās attiecināmās izmaksas LVL 4036646,62 un 
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Apstiprināja projekta „Daugavpils novada 
Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecī-
bas attīstības II kārta” pamatbudžeta ieņēmumu 
un izdevumu tāmi.

• Grozīja novada domes 08.08.2013. lēmumu 
Nr.774 „Par projekta „Kompleksi risinājumi siltum-
nīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Špoģu Mūzi-
kas un mākslas skolā” īstenošanu, precizējot projek-
ta līdzfi nansējumu. 

• Piešķīra fi nansējumu no novada domes lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem Višķu pagas-
ta pārvaldei Ls 3516 Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas energoefektivitātes projekta tehniskās do-
kumentācijas sagatavošanai, Sociālo pakalpojumu 
centram „Pīlādzis” Ls 4143 ēkas jumta vienkāršo-
tai renovācijai un Salienas pagasta pārvaldei     Ls 
11188 pārvaldes ēkas un kultūras nama siltummez-
glu rekonstrukcijai. 

• Piešķīra Kalupes pagasta pārvaldei Ls 
14593.18 no nekustamo īpašumu Sloboda, Dīķma-
las, Līčmala un Biškrēsliņi atsavināšanas rezultā-
tā gūtajiem līdzekļiem, kuri tiks izmantoti pagasta 
ceļa „Vecais ceļš – Vacumi” caurtekas izbūves darbu 
apmaksai un pārvaldes ēkas remontam.

• Grozīja novada domes 15.12.2011. lēmumu 
Nr.Nr.1523 „Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas 
pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības 
izglītības iestādēs”, nosakot maksu (dienā) par 
sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem Silenes pa-
matskolā par brokastīm Ls 0.20, par pusdienām Ls 
0.50, par launagu Ls 0.10.

• Atļāva atsavināt Demenes pagasta pārval-
des īpašumā esošo traktortehniku MTZ-82.1 izkom-
plektētā veidā, pārdodot izsolē.

• Nolēma nodod Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas lietojumā līdz 31.10.2019. nekustamo īpašu-
mu Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagastā, projekta 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisi-
ju samazināšanai Špoģu Mūzikas un mākslas sko-
lā” īstenošanai.

• Nolēma nodod Biķernieku pamatskolas  
lietojumā līdz 31.10.2019. nekustamo īpašumu Sko-
las iela 1, Biķernieki, Biķernieku pagastā, projekta 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisi-
ju samazināšanai Biķernieku pamatskolā” īsteno-
šanai.

• Nolēma nodod no novada domes valdījuma 
Naujenes pagasta pārvaldes valdījumā dzīvokļa 
īpašumu Nr.111, Meža iela 4, Krauja. 

• Nolēma pārdod pašvaldības nekustamo 
īpašumu  „57” , Atpūta, Sventes pagastā.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: dzīvokli Nr.12, Miera iela 29,  Mirnijs un 
„Gundegas 2”, Peski 1, Laucesas pagastā, „Vasarnī-
cas”, Kalkūnes pagastā, Jurijs, Skrudalienas pagas-
tā un „Tabore 29”, Tabore, Tabores pagastā.

• Atzina 17.09.2013. rīkoto izsoli uz dzīvokli 
Nr.3, Parka iela 4, Svente, Sventes pagastā, par ne-
notikušu.

• Nolēma rīkot atkārtotu izsoli uz dzīvokli 
Nr.3, Parka iela 4, Svente, Sventes pagastā, un ap-
stiprināja izsoles noteikumus. 
2013.gada 17.oktobra sēdē pieņemti 77 lēmu-
mi: 

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par at-
vieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksā-
tājiem Daugavpils novada pašvaldībā”, kas stāsies 
spēkā 01.01.2014..

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par 
Daugavpils novada domes 2013.gada 2.maija sais-
tošo noteikumu Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ār-
kārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto 
bojājumu novēršanai” atzīšanu par spēku zaudēju-
šiem”, kas pēc atzinuma saņemšanas no VARAM 
stāsies spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas 
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils no-
vada vēstis”.

• Apstiprināja 17 saistošos noteikumus, kuri 
grozīti sakarā ar euro ieviešanu un stāsies spēkā ar 
01.01.2014..

• Grozīja Nīcgales un Līksnas pagasta pār-
valdes, kā arī Lāču un Špoģu vidusskolas noliku-
mus.

• Apstiprināja mācību līdzekļu iegādei pare-
dzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada pašval-
dības izglītības iestādēm 2013.gadam.

• Nolēma mainīt Daugavpils novada Bērnu 
un jauniešu sporta skolas nosaukumu uz  „Daugav-
pils novada sporta skola” un apstiprināja tās noli-
kumu.

• Piešķīra fi nansējumu no novada domes lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem:

- Naujenes pagasta pārvaldei Ls 1776 novada Bēr-
nu un jauniešu sporta skolas akreditācijas komi-
sijas konstatēto trūkumu novēršanai Naujenes 
jaunatnes iniciatīvas un sporta centra sporta 
zālē, 18.novembra iela 416, Vecstropi. 

- Tabores pagasta pārvaldei Ls 2991 aizsargdam-
bja nostiprināšanai dārzkopības sabiedrības 
„Maļutki” teritorijā, 

- Nīcgales pagasta pārvaldei Ls 10842 ēkas Dau-
gavas iela 4, Nīcgalē, pielāgošanai piekļuvei per-
sonām ar kustības traucējumiem, 

- Sventes pagasta pārvaldei Ls 2616 Sventes vi-
dusskolas terases remontdarbu veikšanai.

• Atbalstīja Demenes pagasta pārvaldes iece-
ri par projekta „Meža jaunaudžu kopšana Demenes 
pagastā” iesniegšanu Lauku attīstības programmas 
pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlaboša-
na” ietvaros izsludinātajām atklātajam projektu 
konkursam.

• Atļāva Naujenes bērnu namam norakstīt, 
noņemt no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direk-
cijā un nodot metāllūžņos tās valdījumā esošo auto-
busu GAZ 22171.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos 
īpašumus: dzīvokli Nr. 12, Miera iela 29,  Mirnijs, 
Laucesas pagastā un „Tabore 29” , Tabore, Tabores 
pagastā. 

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: Smaņi, Dubnas pagastā, Sudrabspil-
ves, Višķu pagastā, „Vasargeliški 15”, Vasargeliški, 
Naujenes pagastā, Pandoras parks, Kalupes pagas-
tā un Baltmāja, Kalkūnes pagastā.

• Atzina 02.10.2013. rīkoto izsoli uz dzīvokli 
Nr.3,  Daugavas  iela 21, Krauja, Naujenes pagastā, 
par nenotikušu.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpašu-
mu:  dzīvokļa Nr.3,  Daugavas  iela 21, Krauja, Nau-
jenes pagastā, Pandoras parks, Kalupes pagastā un 
Baltmāja, Kalkūnes pagastā. izsoles protokolus.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpašu-
mu: Gateris, Dubnas pagastā, „Višķu tehniku māja 
Nr.9”, Višķu pagastā,  c.Mirnijs-17, c.Mirnijs-27 
un Lācenes, Laucesas pagastā un dzīvokļa Nr.53, 
18.novembra iela 418, Vecstropi, Naujenes pagastā, 
izsoles protokolus.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

 Paziņojums par 
sabiedriskās apspriešanas 
uzsākšanu par Biogāzes 
koģenerācijas stacijas 

būvniecību
Būvniecības iecere par biogāzes koģenerācijas sta-

cijas būvniecību nekustamajā īpašumā “Šakališki”, 
Demenes pagasts, Daugavpils novads, zemes gabala 
kadastra Nr.: 4450 003 0021, zemes gabala kadas-
tra apzīmējuma Nr.: 4450 003 0022

Būvniecības ierosinātājs – SIA “Bīstamo Atkritu-
mu Serviss”;  Vienotais reģ. Nr.41503021787  Ju-
ridiskā adrese: Dzirnavu iela 92-3, Rīga, LV-1050, 
pilnvarotā persona Artūrs Veiss, 67336183

Projektētājs – SIA „ARH Stadija”, Pērnavas iela 
42, Rīga,  LV – 1009, 67313658 reģ. Nr. 40003457772, 
Aldis Polis sert. Nr. 10-0572

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums no-
tiks 2013.gada 12.novembrī, plkst.13.00, Demenes 
pagasta pārvaldē,  Demene, Briģenes 2, Demenes 
pagasts. Daugavpils novads

Tālrunis uzziņām par Daugavpils novada domes 
sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par 
būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultā-
tiem – 65476822.  

Atsauksmes var iesniegt līdz 2013.gada 26.no-
vembrim Daugavpils novada Būvvaldē (Rīgas iela 2, 
Daugavpils) vai uz e-pastu dome@dnd.lv. Aptaujas 
anketas pieejamas Daugavpils novadā Būvvaldē vai 
mājas lapā www.dnd.lv. 

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 
29.10.2013. līdz 26.11.2013.
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IZSOLES

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 12.septembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti 

saistošie noteikumi Nr.17(protokols Nr.25., 1.&, lēmums Nr.893)
Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma 

zemei piemērošanu Daugavpils novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas 
noteikumu 40.2 pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pie-

auguma ierobežojuma zemei piemērošanas kārtību Daugavpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā (turpmāk - nodokļa pieauguma ierobežojums).

2. Saistošie noteikumi ir saistoši Latvijas vai ārvalstu fi ziskām un juridis-
kām personām un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotām šādu 
personu grupām vai to pārstāvjiem, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir 
nekustamais īpašums, kas atrodas Daugavpils novada administratīvajā teri-
torijā.

II. Nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana
3. Par kārtējo taksācijas gadu aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa 

apmērs  atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt iepriekšējā tak-
sācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru (neņemot vērā 
atvieglojumus) vairāk kā par 25%.

4. Nodokļa pieguma ierobežojums netiek piemērots zemes vienībām, ku-
rām iepriekšējā taksācijas gadā ir mainīts lietošanas mērķis.

5. Nodokļa pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa papildaprēķi-
nu par neapstrādāto lauksaimniecības zemi un nodokli, kas no būvei piekritī-
gās zemes kadastrālās vērtības aprēķināts par vidi degradējošām, sagruvušām 
vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm.

6. Nodokļa pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja par kārtējo taksācijas 
gadu aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 7,00 euro.

7. Ja taksācijas gadā ir mainījusies nodokļa objekta platība salīdzināju-
mā ar platību, par kuru nodoklis tika aprēķināts iepriekšējā taksācijas gadā, 
nodokļa pieauguma ierobežojumu piemēro, vadoties no iepriekšējā taksācijas 
gadā aprēķinātā nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru. 

8. Lēmumu par nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošanu pieņem 
amatpersona, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķināšanu. 

III. Noslēguma jautājums
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Lai ierobežotu nekustamā īpašuma nodokļa sloga strauju pieaugumu 
nodokļa maksātājiem, 2008.gadā Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” pārejas noteikumos tika iekļauta norma, kas paredzēja, 
ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā 
īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt iepriekšējā 
gadā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli vairāk kā par 25%. Nodokļa 
pieauguma ierobežojums, pamatojoties uz likumā „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteikto regulējumu, tika piemērots arī 2009., 2010.un 2011.gadā.

Kopš 2012.gada pašvaldībām ir deleģētas autonomas tiesības lemt par 
nodokļa pieauguma piemērošanu un tā nosacījumiem savā administratīvajā 
teritorijā. Izmantojot pilnvaras Daugavpils novada dome 2011.un 2012.gadā 
ir pieņēmusi atbilstošus lēmumus, lai Daugavpils novada pašvaldībā nodokļa 
pieauguma ierobežojums 25% apmērā tiktu piemērots arī 2012.un 2013.gadā, 
būtiski nemainot nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošanas nosacījumus.

Saskaņā ar 2012.gada 15.decembra grozījumiem likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, lai nodokļa pieauguma ierobežojums tiktu piemērots 2014.
gadā, pašvaldībām atbilstoši saistošie noteikumi ir jāizdod un jāpublicē līdz 
2013.gada 1.novembrim.

I. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka, ka Daugavpils novada pašvaldībā 2014.gadā 

tiks piemērots nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums 
– par kārtējo taksācijas gadu aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, 
atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt iepriekšējā taksācijas gadā 
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) 
vairāk kā par 25%.
II. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Saskaņā ar Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa 

ieņēmumu prognozi, nodokļa ieņēmumi 2014.gadā ar nodokļa pieauguma 
ierobežojumu būs par Ls 24428.00 mazāki nekā tad, ja nodokļa pieauguma 
ierobežojums netiktu piemērots (attiecīgi Ls 446 337.00 un Ls 470765.00). 
III. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošajos noteikumos iekļautās normas ir vērstas uz stabilas un progno-

zējamas nodokļu politikas veidošanu Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā, kas ir viens no svarīgākajiem pozitīvas un izaugsmi veicinošas uz-
ņēmējdarbības vides nosacījumiem. Pašvaldība, izmantojot savas tiesības un 
saglabājot nodokļa pieauguma ierobežojumu, aizsargā nodokļu maksātājus no 
strauja nodokļu sloga pieauguma.
IV. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu ieviešanas administratīvās procedūras nodrošinās 

Daugavpils novada domes Finanšu pārvalde un pagastu pārvaldes.
V. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Izstrādājot saistošos noteikumus, konsultācijas ar privātpersonām netika 

veiktas. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Daugavpils novada domes 2013.gada 12.septembra saistošajiem no-
teikumiem Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieau-
guma ierobežojuma zemei piemērošanu Daugavpils novada pašval-
dībā”

I. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā ar kadastra numuru 4474 900 
0398 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas,  zemes (kadastra 
apzīmējums 4474 006 0431), 4797 / 53563 domājamās daļas, kurš  atrodas trīs-
stāvu 12 - dzīvokļu dzīvojamā mājā pirmajā stāvā. 

Dzīvoklis atrodas klusā, pievilcīgā Kraujas ciemā, ir bērnudārzs, veikals, 
doktorāts, bibliotēka, Jauniešu centrs, 100 m no Daugavas,10 km attālumā no 
Daugavpils pilsētas centra, ļoti laba satiksme (maršruta autobuss kursē ik pēc 
pusstundas). Objekta nosacītā cena jeb sākumcena – Ls 1760.00.

2013.gada 10.decembrī plkst. 10.00 Daugavpils novada domē mazajā zālē 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām personām  
tiek pārdota zemes vienība (starpgabals)  ar kadastra apzīmējumu 4462 003 
0335, 0.7 ha platībā, kura ietilpst nekustamajā īpašumā "Pandoras parks"  ar 
kadastra numuru 4462 003 0036, kas atrodas Kalupes pagastā, Daugavpils no-
vadā.

Objekta nosacītā cena jeb sākumcena – Ls 560.00.
2013.gada 10.decembrī plkst. 11.00 Daugavpils novada domē mazajā zālē 

Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums Baltmāja, ar kadastra numuru 4460 003 0390, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0390; 2224 m2  pla-
tībā, vienas divstāvu ēkas ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0390  001      387.9 
m2  platībā, kurš atrodas Dārza ielā 55, Randenē, Kalkūnes pagastā,  Daugav-
pils novadā. Nekustamais īpašums atrodas dzīvojamo māju apbūves teritorijā, 
4 km attālumā no Daugavpils pilsētas centra, piebraucamie ceļi labā stāvoklī, 
asfaltēti. Aktīva transporta kustība, gājēju kustība ir mērena, transporta no-
vietošana brīva.

Objekta nosacītā cena jeb sākumcena – Ls 19 700.
Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteikumiem, apskatīt objektus un 

reģistrēties izsolei līdz 2013.gada  6.decembrim  plkst. 15.00 Daugavpils nova-
da domē, 26. un 38.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00), Rīgas 
ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu Ls 10.00 un nodro-
šinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. Pirmpir-
kuma tiesīgas personas, kuras minētas 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas pir-
majā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem, apskatīt objektus un reģis-
trēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”, 
iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu Ls 10.00 un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes 
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts ka-
ses kods: TRELLV22.  

Tālr. uzziņām:  654 76739,65476827, 26357842, 29412676.

2013.gada 5.novembrī plkst. 10.00 Daugavpils novada domē mazajā zālē 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums 18.novembra iela 426, Vecstropi, Naujenes pagasts, Dau-
gavpils novads, ar kadastra numuru 4474 005 0272, kas sastāv no  zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu  4474 005 0272; 0.1926 ha platībā un dzīvojamās 
mājas ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0272 001, 84 m2 platībā. Īpašuma 
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Objekts atrodas  daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju apbūves teritorijā,  1.5 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas, 
atrodas pagasta relatīvi aktīvā vietā, ir elektroapgāde 220 kV, ciemata tīkla 
ūdensvads, lokālā kanalizācija, siltumapgāde no malkas krāsnīm.

Objekta nosacītā cena jeb sākumcena  Ls 4900.00.
Izsoles dalībnieki uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2013.

gada 15.novembrim plkst. 15.00 Daugavpils novada domē, 26. un 38. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas iela 2, Daugavpils, iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu Ls 10.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes 
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts ka-
ses kods: TRELLV22.

Tālr. uzziņām: 65476739, 65476827, 26357842, 29412676.
Naujenes pagasta pārvaldē – 654 76840, 654 76841, 20219044
2013.gada 20.novembrī plkst. 13.00 Daugavpils novada domē mazajā zālē 

Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots di-
vistabu dzīvokļa īpašums Nr.3 ar kopējo platību 48 kvm un dzīvokļa īpašumā 
ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzī-
vokļu mājas un zemes ar 4800/17350 domājamās daļas. Dzīvoklis atrodas Par-
ka ielā 4, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā, divstāvu  četru dzīvokļu 
dzīvojamā mājā, pirmajā stāvā ar  krāsns apkuri. Īpašuma tiesības nostiprinā-
tas zemesgrāmatā.   Objekta nosacītā cena jeb sākumcena  Ls 800.00. Izsoles 
dalībnieki uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2013.gada 15.no-
vembrim plkst. 15.00 Daugavpils novada domē, 26., 38. kabinetos (darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas iela 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot 
reģistrācijas maksu Ls 10.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā ne-
kustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes 
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts ka-
ses kods: TRELLV22.

Tālr. uzziņām: 65476739, 65476827, 26357842, 29412676.
Sventes pagasta pārvaldē - 654 07710, 29556390.
2013.gada 10.decembrī plkst. 9.00 Daugavpils novada domē mazajā zālē 

Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots di-
vistabu  dzīvokļa īpašums Nr. 3, ar kopējo platību 48 kvm Daugavas ielā 21, 
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ES līdzekļus investēs Daugavpils 
novada izglītības iestādēs

Vita Rūtiņa 
Attīstības nodaļas vadītāja 

Parakstīta vienošanās  ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par fi nan-
sējuma piešķiršanu projektam  „Daugavpils novada izglītības iestāžu konku-
rētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojuma pieejamības paaugstināšana”  
(Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007), kurš tiks īstenots Darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts 
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.

Projekta ietvaros tiks veikti izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas 
pasākumi astoņās Daugavpils novada izglītības iestādēs: Biķernieku pamat-
skolas ēkā,  Kalupes pamatskolas ēkā, Medumu pamatskolas ēkā; Lāču pamat-
skolas ēkā, Salienas vidusskolas ēkā, Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkā, 
Zemgales vidusskolas ēkā un Špoģu vidusskolas ēkā.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru Dau-
gavpils novada teritorijā, paaugstināt fi ziskās vides estētisko un funkcionālo 
kvalitāti, tai skaitā uzlabojot izglītības pakalpojumu kvalitāti,  samazināt paš-
valdības izdevumus izglītības ēku uzturēšanā.

Visās projektā iekļautajās izglītības iestādēs plānoti iekštelpu un inženiersis-
tēmu rekonstrukcijas darbi, daudzās skolās tiks veikti  fasāžu siltināšanas un 
jumta seguma nomaiņas darbi, dažās skolās tiks rekonstruētas apkures sistē-
mas un katlu mājas.

Gatavojot projektu tika padomāts arī par skolu virtuvju modernizēšanu.  Pa-
pildus remontdarbiem, daudzu skolu virtuves bloki tiks aprīkoti ar jaunām un 
modernām stacionārām virtuves iekārtām, kas būtiski uzlabos personāla dar-
ba apstākļus un uzlabos skolēnu ēdināšanas nodrošināšanas kvalitāti.

Protams, svarīga ir arī skolu apkārtējā vide, kura nodrošina ne tikai estētisko 
baudījumu, bet arī veido drošu vidi skolēniem.  Vairākās skolās. t.i.  Vaboles 
vidusskolas sākumskolā ,  Kalupes pamatskolā, Lāču pamatskolā un  Špoģu 
vidusskolā tiks veikti arī dažādi teritoriju labiekārtošanas darbi - bruģakmens 
seguma celiņu izveide, zālāja ierīkošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana , 
žogu izbūve,  u.c. teritorijas labiekārtošanas darbi.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 4 036 646,62 lati, t. sk. ERAF fi nansējums 
- 2 606 304,00 lati (64,57% ) , valsts budžeta dotācija – 121 099,40 lati (3%) un 
Daugavpils novada domes līdzfi nansējums  - 1 309 243,22 lati (32,43%).              

Novada dome, saskaņā ar projekta  „Daugavpils novada izglītības iestāžu 
konkurētspējas uzlabošanu un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstinā-
šana” (Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007) ietvaros izsludinātā atklātā kon-
kursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekons-
trukcija ” (iepirkuma identifi kācijas DND Nr. 2013/1/ERAF) rezultātiem,  jau 
ir parakstījusi pirmos būvdarbu līgumus ar Būvniekiem par izglītības iestāžu 
rekonstrukcijas darbu uzsākšanu:

- Medumu pamatskolas ēkas vienkāršota renovācija  - SIA „LAGRON”;
- Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija – SIA „LAGRON”
- Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija – SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība”
- Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkas renovācija - Pilnsabiedrība „VANPRO 

un NORDSERVISS”.
- Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija – SIA „Defass-D”;
Līgumi par Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotu renovāciju, Lāču pamatsko-

las rekonstrukciju (1.kārta) un Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršotu re-
konstrukciju (1.kārta) tiks noslēgti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasī-
bām un pēc iepirkumu norises pirms pārbaudes  veikšanas Sadarbības iestādē 
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.  

Projekta realizēšanas  termiņš -  2015.gada  15.jūlijs, tomēr lielākajā daļā 
skolu rekonstrukcijas darbi varētu būt pabeigti līdz 2014.gada beigām. 

Pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšana

Kornēlija Gailīte
pašvaldības īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste 

Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļa aicina  zemes nom-
niekus, dzīvokļu īrniekus līdz 2013. gada 20. novembrim iesniegt pieprasī-
jumus par Daugavpils novada pašvaldības zemes, dzīvokļu izpirkšanu 2014. 
gadā. Informācija nepieciešama, lai plānotu nākamā gada  budžeta līdzekļus 
atsavināmā pašvaldības īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā.

Kas var pieteikties zemes, dzīvokļu izpirkšanai ?
Pieteikties var zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieki, personas, 

kurām likuma noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, zemes 
īpašnieki, kuriem īpašumā esošais  zemes gabals pieguļ zemes vienībai, kurai 
ir noteikts  „starpgabala” statuss, dzīvokļu īrnieki vai viņu ģimenes locekļi, 
kuriem ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, izņemot tos dzīvokļu īrniekus 
, kuriem dzīvoklis tika  iedalīts kā palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājumu 
risināšanai un citas personas , kuras minētas Publiskas personas mantas atsa-
vināšanas likuma 4. panta ceturtās daļā. Minētām personām jābūt noslēgtiem 
zemes nomas līgumiem un dzīvojamās telpas īres līgumi ar pagastu pārvaldes 
vadītājiem.

Kur var pieteikties un kādi dokumenti jāiesniedz?
 Atsavināšanas ierosinājumu (iesniegumu) var iesniegt Daugavpils novada 

domes Pašvaldības īpašuma nodaļā Rīgas ielā 2, Daugavpils  38. un 26. kabine-
tā  vai Daugavpils novada pagasta pārvaldēs, kuras administratīvajā teritorijā 
atrodas attiecīgais nekustamais īpašums. Atsavināšanas ierosinājumam tiek 
pievienoti, dokumenti, kas pierāda personas tiesības iegūt nekustamo īpašu-
mu: atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopiju vai juri-
diskās personas reģistrācijas apliecības kopiju, ēku īpašniekiem zemesgrāma-
tas apliecību uz ēkām(būvēm) , atsavināmā nekustamā īpašuma  nomas (īres) 
līgumus, īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāta apliecināta vienošanās par 
to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvokļa īpašumu ,izziņu par īres un 
komunālo maksājumu parāda esību vai neesību uz citus dokumentus atbilsto-
ši  MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta”. 

Kā pašvaldības nekustamais īpašums tiek novērtēts  un kas tiek 
ņemts vērā? 

Lai nekustamā īpašuma ierosinātais varētu izpirkt no pašvaldības īpašumā 
esošo nekustamo īpašumu Daugavpils novada domes dzīvojamo māju privati-
zācijas un īpašuma atsavināšanas komisija kopā ar pieaicinātiem sertifi cētiem 
vērtētājiem izbrauc, apseko, izpēta, pārbauda robežzīmju esamību, novērtē 
nekustamo īpašumu un pamatojoties uz Daugavpils novada domes pieņemto 
lēmumu piedāvā ierosinātājam izpirkt nekustamo īpašumu par nosacīto  tirgus 
cenu.   

Parasti nekustamo īpašumu tirgus vērtība tiek noteikta ar salīdzinājumu 
darījumu metodi, ar šo metodi tiek aprēķināta vērtība, kas raksturo vērtējamo 
īpašumu salīdzinājumā ar līdzvērtīgiem īpašumiem, par kuriem ir zināma to 
tirgus vērtība.

Novērtējot piemēram lauksaimniecības izmantojamo zemi  tiek ņemti vērā 
dažādi kritēriji:

 atrašanās vieta-  piekļūšanas iespējas, atrašanās attiecībā pret galvenajām 
pilsētas automaģistrālēm,  transporta kustība,  tiek izvērtēta apkārtnes terito-
rija; inženierkomunikācijas nodrošinājums; labiekārtojums, zemes iestrāde; ze-
mesgabala platība, forma, reljefs, tiek ņemta vērā  zemesgabala konfi gurāciju, 
kas nodrošina objekta efektīvu apsaimniekošanu, zemes gabala apgrūtinājumi 
, kuri bieži vien samazina objekta pievilcību u.c.

Novērtējot dzīvokli tiek ņemts vērā atrašanās vieta, piekļūšanas iespējas, 
stāvs, tehniskais stāvoklis, labiekārtojums u.c.

Novērtējot objektu tiek ņemts vērā vērtību ietekmējošie faktori, kuri var būt 
gan pozitīvie, gan negatīvie. 

Kāda vidējā  tirgus cena ir 2013. gada pašvaldības pārdotiem  nekus-
tamiem īpašumiem?

2013. gadā  tirgus cenas pašvaldības lauksaimniecībai izmantojamai zemei 
550 – 900 Ls/ha,  apbūves zemei (dārzkopības biedrībās)- 0.70 – 1.0 Ls/kvm, 
dzīvokļiem 25-64 Ls/kvm

Plašāku informāciju par pašvaldības  nekustamo īpašumu izpirkšanu var 
saņemt Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļā, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils  38. un 26. kabinetā, kā arī pagasta pārvaldēs pie zemes lietu spe-
ciālietiem . Tālruņi uzziņām: Daugavpils novada domē - 65476739, 65476827, 
26357842, 29412676.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) 
rīkotā projektu konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” akti-
vitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzī-
bas, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” ar attiecināmo vietējo rīcības grupu – biedrību „Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” un attiecināmo vietējās attīstības stratē-
ģijas rīcību „Atbalsts brīvā laika dažādošanai, kas uzlabo dzīves kvalitāti lauku 
iedzīvotājiem” rezultātā Kalkūnes pagasta sieviešu biedrība „Sivillas” no 2012.
gada 10.jūlija līdz 2013.gada 15.oktobrim realizēja projektu „Kalkūnes pagasta 
Randenes, Muitas un Kalkūnes ciemu bērnu rotaļu laukumu izveide un aprīko-
šana” (projekta Nr.12-03-LL24-L413201-000003).

Tika ierīkoti trīs rotaļu laukumi ar šūpolēm, slidkalniņiem, smilšu kastēm, so-
liem un galdiem trijos Kalkūnes pagasta ciematos: Randenē, Muitā un Kalkūnos. 

Kalkūnu pagastā izveidoti 
jauni bērnu rotaļu laukumi

 Daudzdzīvokļu ēku 
energoefektivitātes aktualitātes

Daugavpils novada domē pirmo gadu sāk darboties atbalsta programma 
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai, kuras ietvaros iespējams 
veikt gan ēkas energoauditu, gan siltināšanu.

2013.gadā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu aktivitātes 
līdzfi nansējums no pašvaldības budžeta ir 100 000Ls. Ir noslēgti četri līgumi ar 
dzīvojamo māju pārvaldniekam -  Kalkūnes ielā 18, Kalkūnes ciemā, Daugavas 
ielā 28, Kraujas ciemā, Meža ielā 6, Kraujas ciemā, Naujenes pagastā (māju 
pārvaldnieks SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” , māju vecākie A.Nikitenko,  
L.Vihrova un N.Kopilova) un Rēzeknes ielā 37, Maļinovā, Maļinovas pagastā 
(mājas pārvaldnieks V.Ratnieks) par līdzfi nansējuma piešķiršanu  78 893Ls ap-
jomā. Līdzekļi paredzēti jumta būvdarbiem, sienas siltināšanai, kā arī ēkas ener-
goaudita un tehnisko projektu apmaksai.  Tā kā tuvojas 2013.gada noslēgums, 
aicinām dzīvokļu īpašniekus līdz 1.decembrim pieteikties 2013.gada līdzfi nansē-
jumam dzīvojamo māju siltināšanas pasākumiem.

Atbalstu daudzdzīvokļu māju renovācijai plānots turpināt arī nākamajā Dau-
gavpils novada plānošanas periodā (2014. -2020.gadam). Ņemot vērā iedzīvotāju 
intereses pieaugumu , kā arī  apzinoties renovācijas nozīmi apkures izmaksu sa-
mazināšanā, Pašvaldības īpašuma nodaļa ir uzsākusi  diskusijas par iespējama-
jiem risinājumiem, kas ļautu nodrošināt atbalstu māju renovācijai arī 2014.gadā.

2013.gada Valsts programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabo-
šanas pasākumu ieviešanai” kopējo aktivitāšu līdzfi nansējums ir 62,75 miljoni 
latu. Pašlaik sarunās par nākamo ES fondu  plānošanas periodu 2014.-2020.ga-
dam ir iezīmēts fi nansējuma apjoms - 150 milj. latu, kas paredzēti energoefekti-
vitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu mājās.

Daugavpils novadā šogad veiksmīgi īstenots tikai viens ēku energoefektivitātes 
projekts – daudzdzīvokļu māja Vienības ielā 8, Lociku ciemā (pārvaldnieks SIA 
„Naujenes pakalpojumu serviss”, mājas vecākais A. Repins), kura kopējās izmak-
sas ir 97 510Ls.

Aicinām visus daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus un pārvaldniekus, kas 
kopsapulcē nolēmuši pārņemt no pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas tie-
sības un veikt siltumnoturības uzlabošanas pasākumus, iesniegt  iesniegumus 
ar 2014.gada plāniem. Atgādinām, ka visiem privatizēto dzīvokļu  īpašniekiem, 
kuri vēlas uzņemties savas mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ir pieeja-
mas konsultācijas (Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļā Rīgas 
ielā 2, 2.stavā, 38.kabinetā; pirmdienās no 11:00 līdz 17:00 un piektdienās no 
9:00 līdz 12:00). 
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Kadastrālo vērtību izmaiņas Daugavpils novadā 2014. gadā
(19 pagasti)

Kadastrālo vērtību ik gadu aprēķina Valsts zemes dienests, ņemot vērā kon-
krētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības un Ne-
kustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) fi ksētos īpašu-
mu raksturojošos datus. 

Kadastrālo vērtību izmaiņas galvenokārt ietekmē nekustamā īpašuma tirgus 
tendences. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantota VZD pieejamā 
informācija par 2011. un 2012. gadā valstī notikušajiem darījumiem. 

Daugavpils novadā minētajā periodā aktīvākais bija lauku zemes tirgus (900 
darījumi). Pārējos NĪ tirgus segmentos aktivitāte nebija tik liela – reģistrēti gan-
drīz 500 darījumi, kuros pārdota zeme kopā ar ēkām un nedaudz vairāk nekā 200 
darījumi ar dzīvokļiem. 

2014. gadā lielākajā dāļā novada pagastu mainīsies bāzes vērības lauksaim-
niecības zemei. Dzīvojamās apbūves īpašumiem, komercdarbības un ražošanas 
objektiem izmaiņas ir tikai Kalkūnes pagastā. 

Pamatojoties uz notikušajiem darījumiem ar lauksaimniecības zemi, Kalkūnes 
pagastā bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei samazināsies vidēji 
par 8%, bet Višķu pagastā  darījumi neuzrāda vērtību izmaiņas, tāpēc bāzes vēr-
tība nemainīsies. Visos pārējos novada pagastos bāzes vērtība lauksaimniecībā 
izmantojamai zemei pieaugs par 3% - 18%, vidēji par 12%. Vidējas kvalitātes 
zemes bāzes vērtība novadā 2014. gadā aplūkojama šajā tabulā: 

Zemes bāzes vērtība 
2013. gadā Ls/ha

Zemes bāzes vērtība 
2014. gadā Ls/ha

Ambeļu pagasts 230 270
Biķernieku pagasts 230 270
Demenes pagasts. 320 370
Dubnas pagasts 270 320
Kalkūnes pagasts 460 420
Kalupes pagasts 270 320
Laucesas pagasts. 360 420
Līksnas pagasts 360 420
Maļinovas pagasts 270 320
Medumu pagasts 360 370
Naujenes pagasts 360 420
Nīcgales pagasts. 320 370
Salienas pagasts 230 270
Skrudalienas pagasts 230 270
Sventes pagasts 320 370

Tabores pagasts. 320 370
Vaboles pagasts 270 320
Vecsalienas pagasts 230 270
Višķu pagasts 320 320

Dzīvojamās apbūves īpašumiem izmaiņas būs Kalkūnes pagastā izdalītajā jau-
najā piepilsētas vērtību zonā Kalkūni, kurā notikušie tirgus darījumi liecina, kas 
iepriekšējā periodā šī teritorija nav bijusi pietiekami novērtēta. Dzīvojamās apbū-
ves zemei bāzes vērtība pieaugs no 0.45 Ls/m² uz 0.80 Ls/m² par vērtēšanai noteikto 
standarta gabalu, savrupmājām no 45 Ls/m² uz 60 Ls/m², bet dzīvokļiem no 40 Ls/
m² uz 50 Ls/m². Dzīvokļu darījumi arī Naujenes pagasta Vecstropos uzrāda vērtību 

jaunajā piepilsētas teritorijā Kalkūni un tajā komercdarbības zemei bāzes vērtība 
pieaugs no 0.45 Ls/m2 uz 0.80 Ls/m2, ēkām no 34 Ls/m2 uz 42 Ls/m2. Ņemot vērā 
vispārējo zemes vērtību līmeni, ražošanas objektu zemei bāzes vērtība palielinā-
sies no 0.45 Ls/m2 uz 0.60 Ls/m2, bet ēkām no 12 Ls/m2 uz 16 Ls/m2.  

Kadastrālo vērtību kopsummas Daugavpils novadā kopumā zemei pieaugu-
šas par 7%, bet ēkām par 3%.

Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un 
prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt portālos 
www. kadastralavertiba.lv un www.kadastrs.lv.

pieaugumu, tāpēc 
dzīvokļiem bāzes 
vērtība palielināsies 
no 50 Ls/m² uz 60 
Ls/m².

Daugavpils nova-
da dzīvojamo māju 
apbūves vērtību zo-
nas 2014. gadam, 
bāzes vērtības Ls/
m², iesvītrots vēr-
tību pieaugums 
salīdzinājumā ar 
2013. gadu.

Komercdarbī-
bas objektiem 
līdzīgi kā dzīvoja-
majiem īpašumiem, 
bāzes vērtību pie-
augums būs tikai 
Kalkūnes pagasta 

 Turpinās projekts „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu 
rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai”

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot Daugavpils novada ceļu un ielu infra-
struktūru, publisko pakalpojumu pieejamības, saimnieciskās darbības attīstī-
bas un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 919 883,77 lati, t. sk. ERAF fi nansē-
jums - 1 273 417 lati (66,33% ) , valsts budžeta dotācija - 57 596,51 lati (3%) un 
Daugavpils novada domes līdzfi nansējums - 588 870,26 lati (30,67%). Gandrīz 
divus miljonus latu plānots apgūt līdz nākamā gada beigām, kad projektam 
vajadzētu būt pilnīgi pabeigtam.

Projektā iekļauti tie ceļu posmi, kuri ir nozīmīgi saimnieciskās darbības at-
tīstības sekmēšanai novada teritorijā, proti, gar šiem ceļiem ir koncentrēta uz-
ņēmējdarbība (ražotāji, pārstrādātāji, pakalpojumu sniedzēji u.c.) un lielākās 
zemnieku saimniecības. Kopā projektā iekļauto ceļu/ielu infrastruktūras tuvu-
mā savu saimniecisko darbību veic vairāk kā 40 saimnieciskās darbības veicēji 
(SIA, IU, IK ; Z/s u.c ), nodrošinot darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros tuvojas noslēgumam darbi Līksnas pagastā ceļa posmā „Au-
žguļāni - Rīga - Daugavpils šoseja” - ir uzklāts jauns asfalta segums 0.727km 

garumā, atlikuši tikai zemes darbi, kurus plānots pabeigt līdz novembra sāku-
mam un pirmais ceļš šī projekta ietvaros tiks nodots ekspluatācijā. Pārējos pro-
jektā iekļautajos pašvaldības ceļos un ielās darbi turpinās, proti,  asfalta pirmās 
kārtas uzklāšanas darbi  notiek  Višķu pagastā  ceļa posmā  „Grāviņi - Višķu 
tehnikums” (1.734 km) un arī   Ambeļu pagasta   ceļa posmā „Ambeļi - Graiži” 
( 1.077km) pēc veiktajiem ceļa rekonstrukcijas sagatavošanas darbiem plānota 
asfalta pirmās kārtas uzklāšana. Uz šī ceļa esošais  Graižu tilts šogad tiks saga-
tavots rekonstrukcijas darbiem, bet  rekonstrukcija tiek plānota nākošajā gadā. 
Tāpat notiek darbi  Naujenes pagastā 0.580 km garā ceļa posmā „Dzirnavas 
- MRS”, kurā plānots šogad izveidot brauktuves segu un asfaltēšanas darbus 
veikt nākamgad.   Kalkūnes pagasta  Ķieģelu ielā uzsākti komunikāciju uzlabo-
šanas darbi un  nozāģēti koki, savukārt Strādnieku ielā notiek sagatavošanas 
darbi un plānots, ka pēc to pabeigšanas daļā ielas jau šogad tiks izbūvēta ielas 
sega (smilts, šķembas) līdz asfalta seguma izveidei. Tabores pagastā uz ceļa 
„Tabore-Sadnieki” visā garumā (2.138km) tiek veikti sagatavošanas darbi, tiek 
izbūvētas caurtekas, rakti grāvji, šajā ceļā asfaltēšanas darbi arī tiek plānoti 
nākamgad. Sventes pagastā Daugavpils ielas (0.000 - 0,222 km), Liepu ielas 
(0.000- 0,115 km) un Alejas šķērsielas (0.000 - 0,173 km) rekonstrukcijas uzsāk-
šanai ir sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija un plānots, ka šogad no-
vembrī varētu sākties Alejas šķērsielas rekonstrukcijas sagatavošanas darbi  .

 Kopā pēc projekta realizēšanas jauna asfalta ceļu segums sastādīs 6.28 km 
un jauns asfalta ielu segums 2.93 km garumā.

 Biķernieku pagasta iedzīvotāja Veronika 
Filmanoviča nosvinējusi 102.dzimšanas dienu 

30.septembrī Veronika ģimenes lokā nosvinēja savu 102.dzimšanas dienu.  Stipru veselību un ilgu dzīvi 
jubilārei devis darbs un lūgšanas. Stāstot savu dzīves gājumu, viņa norāda uz senām fotogrāfi jām, kurās 
redzama pati Veronika, abas viņas māsas Fekla un Natālija, māsas dēls Konstantīns ar ģimeni. 

Veronika stāsta, ka visa dzīve pagājusi, strādājot kolhozā. No vīriešiem ģimenē bijis tikai tēvs, kas au-
dzinājis trīs meitas, no kurām Veronika ir pati jaunākā. Gaviļniece vēl joprojām dzīvo kopā ar māsas dēlu 
Konstantīnu un viņa ģimeni. Pašas acis vēl redz gan ceļu, gan laukus un ausis dzird mazmeitas Darjas 
jautrās čalas. Veronikai pašai nav bijis bērnu, tāpēc viņa pateicas Konstantīnam par dzīves laikā dāvāto 
sirds siltumu: „Esmu laimīgs cilvēks, jo esmu ģimenē, starp savējiem. Man ir ļoti labs māsas dēls. Cits tādu 
dēlu nevar vēlēties, cik viņš man labs. Lai Dievs viņam dod veselību! Tagad man nav it nekādu bēdu. Mā-
sas dēlam laba sieva, gādīgs dēls, burvīga mazmeita. Par visu dzīvē pateicos Dievam un labiem cilvēkiem, 
kas mani neaizmirst”, tā Veronika. 

Māsas dēls Konstantīns ar lepnumu stāsta, ka agrāk cilvēki ir grūti un sūri strādājuši laukos. Dēls 
Dmitrijs strādā laukos vēl arvien, kopdams dzimto zemīti. Veronikas māsas Natālija un Fekla arī ir biju-
šas ilgdzīvotājas. „Māte aizgāja viņsaulē 100 gados, otra mātes māsa - 94 gadu vecumā”, tā Konstantīns. 

Jubilāre pateicās visiem saviem sveicējiem, tostarp arī Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītājai 
Annai Jegorovai.

Vita Rūtiņa
attīstības nodaļas vadītāja
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Iepazīšanās ar deputātu

kas tiek ņemtas vērā, gatavojot nākamo Daugavpils novada budže-
tu?

Vissvarīgākais, protams, ir nodrošināt mūsu pašreizējo iestāžu darbību, 
bet ļoti būtiska ir arī attīstība. Novada tiks rekonstruētas astoņas skolas, 
kas parāda, ka izglītība Daugavpils novadā allaž ir bijusi prioritāte. Tas 
nozīmē, ka mēs varēsim ieguldīt līdzekļus arī pārējās skolās, sakārtot tās 
mācību iestādes, kurās netiks ieguldīti Eiropas līdzekļi. Vēl viena būtiska 
prioritāte ir ceļi, jo tā ir galvenā artērija uzņēmējdarbības attīstībai. Infra-
struktūra ir jāsakārto – tas nenoliedzami ir ļoti svarīgi. 

Kurās jomās Daugavpils novadā ir vērojama lielāka izaugsme?
Ja mēs raugāmies uz pašreizējo situāciju, tad, ņemot vērā to, ka izglītība 

ir mūsu prioritāte, ļoti labi rezultāti ir vērojami tieši izglītības jomā. Izaug-
sme ir jūtama, piemēram, tajā, ka, kā jau minēju, tiks sakārtotas skolas. 
Augšupeja vērojama arī uzņēmējdarbības nozarē - pēdējos gados mūsu uz-
ņēmēji sekmīgi apgūst ES fondu līdzekļus un ir apliecinājuši savu gatavību 
uzņemties visas saistības, kas saistās ar šo līdzekļu apguvi. Novadā attīstās 
arī zemnieku saimniecības. 

mērķis ir veidot uz ģimenes vērtībām balstītu iedzīvotāju attīstību rosinošu 
vidi abos novados. Sadarbība ar Ilūkstes novadu norisinās dažādos aspek-
tos, piemēram, mēs kopīgi pārvaldām Daugavpils reģionālo slimnīcu, tāpat 
varu minēt arī mums piederošās daļas laikrakstā „Latgales laiks”. Mums ir 
kopīgs Sarkanais krusts un invalīdu biedrība. Protams, mēs sadarbojamies 
arī ar pārējiem mūsu kaimiņiem – Preiļu novadu un Krāslavas novadu. Šī 
sadarbība jau izpaužas arī pavisam ikdienišķās lietās, piemēram, telefona 
zvans, konsultācija, informācijas apmaiņa u.tml. Faktiski, mums ir ļoti laba 
sadarbība ar visām Latgales novada pašvaldībām – kopumā 21 pašvaldību. 
Vēl noteikti vēlos atzīmēt mūsu sadarbību ar Daugavpils pilsētu, mums ir 
ļoti daudz kopīga ar Daugavpili – civilās aizsardzības komisija, kā arī, jau 
pieminētā, Daugavpils reģionālā slimnīca. Daugavpils novadam un Daugav-
pils pilsētai ir ļoti daudz kopīgu mērķi, kurus var sasniegt tikai sadarbojo-
ties. 

Kā norisinās Daugavpils novada sadarbība ar ārvalstu partne-
riem?

No ārvalstu sadarbības partneriem gribētos izcelt tieši mūsu kaimiņus, 
ar kuriem mums ir visciešākās attiecības – tas ir Zarasai rajons Lietuvā un 
Braslavas rajons Baltkrievijā. Mums ir veiksmīga sadarbība arī ar Vitebs-
kas rajonu Baltkrievijā un Lomžas rajonu Polijā, un pavisam nesen esam 
atraduši sadarbības partnerus arī Krievijā – tas ir Maskavas apgabala Za-
raiskas rajons, un ir arī sadarbības piedāvājums no Ukrainas. Sadarbību 
viennozīmīgi var vērtēt kā ļoti sekmīgu, iespējams, ka uzsvars tiek likt uz 
kultūras, izglītības un sporta jomu, taču, arī mūsu zemniekiem noris aktīva 
sadarbība ar Polijas lauksaimniekiem. Principā varētu teikt, ka mēs veici-
nām sadarbību tiktāl, cik to atļauj likumdošana.

Pievēršoties Daugavpils novada domes deputātiem, vai ir kādas 
kopīgās vai atšķirīgās iezīmes, kuras Jūs varētu izcelt, salīdzinot 
abus sasaukumus?

Man patika strādāt ar iepriekšējā sasaukuma deputātiem, un patīk strā-
dāt arī ar šo sasaukumu, jo deputāti ir konstruktīvi, un viņi iedziļinās visos 
jautājumos. Ja runājam par atšķirībām, tad šajā sasaukumā ir vairāk uz-
ņēmēju. Arī mūsu uzņēmēji izstudē visus likumprojektus, seko visam līdzi, 
sniedz savus priekšlikumus, un patiesībā tas jau ir galvenais, ko mēs sagai-
dām no deputātiem, jo pašvaldība ir vairāk saimnieciska, nekā politiska in-
stitūcija. Deputātiem lielākoties jāpieņem tieši saimnieciski, nevis politiski 
lēmumi, un deputāti to arī dara. Man ir ļoti viegli strādāt ar šī sasaukuma 
deputātiem.

Kāds būtu Jūsu novēlējums vai ieteikums tiem deputātiem, kuriem 
šis ir pirmais sasaukums?

Jaunie deputāti ir tikai nesen sākuši strādāt, tāpēc vēl ir daudz jomas, 
kuras viņiem būs jāapzina. Jomas, ar kurām viņi līdz varbūt ir saskārušies 
mazāk, kas attiecas tieši uz pašvaldības darbu. Es gribu novēlēt mūsu de-
putātiem vairāk iedziļināties, arī no savas puses darīšu visu, lai viņus pēc 
iespējas pilnvērtīgāk iepazīstinātu ar nepieciešamajiem jautājumiem. Mēs 
apzināsim jomas, kuras jaunajiem deputātiem ir svešākas, un iespējams or-
ganizēsim apmācības. 

Pastāstiet, lūdzu, novada iedzīvotājiem, ar ko Jūs nodarbojaties 
tad, kad nepildāt novada domes priekšsēdētājas pienākumus?

Kopš Daugavpils novada domes deputātu sasaukuma pirmās sēdes 21.jū-
nijā  ir aizritējuši vairāki mēneši, kuru laikā deputāti ir uzsākuši aktīvu 
darbu izvēlētajās komisijās. Deputāti ir iepazinušies ar aktualitātēm visās 
novadam būtiskajās nozarēs, kā arī apzinājuši katra pagasta prioritārākos 
jautājumus. Astoņi Daugavpils novada domes deputāti ir ievēlēti pirmo rei-
zi, pārējiem šis ir jau otrais sasaukums. „Daugavpils novada vēstis” uzsāk 
rubriku „Iepazīšanās ar deputātu”, lai ikviens novadnieks varētu uzzināt 
vairāk par deputātu prioritātēm un mērķiem, kā arī iepazīt viņus no pavi-
sam cita aspekta – šajā rubrikā deputāti labprāt pastāstīja par to, kā viņi 
pavada brīvo laiku, kā arī atbildēja uz mazliet nenopietniem jautājumiem. 

Šajā numurā tiek piedāvāta intervija ar Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāju Janīnu Jalinsku, savukārt, nākamajos numuros būs iespējams la-
sīt par pārējiem deputātiem.

Iezīmējiet, lūdzu, šī domes sa-
saukuma trīs būtiskākās prio-
ritātes?

Pats galvenais, protams, ir Dau-
gavpils novada budžets. Tikpat 
būtiska ir arī Eiropas līdzekļu pie-
saiste, jo tikai ar budžeta līdzek-
ļiem, diemžēl, pilnvērtīga attīstī-
ba nav iespējama. Visbeidzot, ļoti 
svarīga ir visu šo līdzekļu racionā-
la izmantošana, lai panāktu saba-
lansētu Daugavpils novada terito-
rijas attīstību, iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes paaugstināšanu, kā arī 
dabas un kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanu un prasmīgu izman-
tošanu. Gan ilgtermiņa, gan īs-
termiņa prioritātes tiek īstenotas, 
pamatojoties uz pieņemto Daugav-
pils novada attīstības programmu.

Kādas ir galvenās vadlīnijas, 

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar pagastu pārvaldēm?
Sadarbība ir ļoti laba. Pagastu pārvaldes ir izpildinstitūcija, un pagasta 

iedzīvotājs vispirms griežas sava pagasta pārvaldē, lai saņemtu sev nepie-
ciešamo informāciju vai pakalpojumu. Viss ir veidots tā, lai pagastu iedzī-
votājiem ikdienišķu jautājumu risināšanā nav jāmēro tālais ceļš uz novada 
domi. Novada domi varētu salīdzināt ar tādu kā smadzeņu centru, kas lemj, 
kas virza, kas domā un piesaista līdzekļus. Pagastu pārvaldes padara pie-
ejamus nepieciešamos pakalpojumus visiem pagastu iedzīvotājiem.

Pastāstiet, kā noris Daugavpils novada sadarbība ar citiem nova-
diem?

Daugavpils novadam ir veiksmīga sadarbība ar Ilūkstes novadu. Pirm-
kārt, jāmin Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, kuras 

Man ļoti patīk strādāt dārzā – ravēt, stādīt puķes, kopt augus. Visi dārze-
ņi, kas nonāk uz manas ģimenes galda, ir manis pašas audzēti. Tāpat man 
ļoti patīk gatavot dažādus krājumus ziemai – marinēt un konservēt, gatavot 
ēst un cept pīrāgus. Vēl viena iecienīta nodarbošanās brīvajam laikam ir 
adīšana. Tomēr visvairāk laika es cenšos veltīt saviem mazbērniem. Man 
nav pārāk daudz brīvā laika, taču es maksimāli cenšos to pavadīt ar viņiem, 
un brīvdienās es vai nu pati dodos pie mazbērniem, vai arī gaidu viņus cie-
mos pie sevis. Bērni aug ļoti ātri, un man gribas izbaudīt laiku, kamēr viņi 
ir mazi. Tas paņem ļoti daudz laika, bet tas viennozīmīgi ir tā vērts.

Ko Jūs teiktu Dievam, ja Jums būtu tāda iespēja?
Es Dievam lūgtu, lai man un visiem maniem mīļajiem būtu stipra veselī-

ba, jo visu pārējo var izdomāt, izdarīt, nopelnīt. Galvenais, lai būtu stipra 
veselība. 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w. d n d . l v 7

 Latvijas Tautas frontei Višķos 25

Oktobra sākumā visā Latvijā un arī Daugavpils 
novadā notiek atceres pasākumi, kas veltīti  Lat-
vijas Tautas frontei (LTF). Šogad ir apritējuši 25 
gadi kopš Tautas frontes izveidošanas 1988.gada 
8.oktobrī, kad pēc vērienīgas Tautas manifestācijas 
Mežaparkā tika nodibināta šī sabiedriski politiskā 
kustība un organizācija. Tautas frontei bija izšķirī-
ga nozīme Latvijas neatkarības atgūšanā, aktīvākā 
tās darbība norisinājās Latvijas PSR un Latvijas 
Atmodas laikā. 1999.gadā, kad Tautas frontes ie-
tekme bija ievērojami mazinājusies, organizācija 
likvidējās.

Tautas fronte tika veidota kā masveida organi-
zācija «pārbūves» (t.s. «perestroikas») nevalstiskam 
atbalstam. Dažos mēnešos LTF atbalsta grupas bija 
izveidotas visā Latvijas PSR un apvienoja vairāk 
nekā 100 000 cilvēku. 1989. gadā LTF kļuva skait-
liski vēl plašāka un radikālāka — sāka atklāti uz-

stāties par Latvijas neatkarību.
Aktīva Latvijas Tautas frontes darbība norisinā-

jās arī Daugavpils novadā, darbojās arī LTF Dau-
gavpils rajona nodaļu apvienība, kurā apvienojās 5 
nodaļas, un kuru no 1990. līdz 1991.gadam vadīja 
Jānis Strods. Lai LTF grupu darbs būtu efektīvāks, 
tika nolemts izveidot vairākas patstāvīgas nodaļas. 
1989.gada decembrī tika izveidota LTF Višķu noda-
ļa, kurā apvienojās Višķu, Špoģu, Naujenes, Krau-
jas, 1. CBR (ceļu būves rajona) un kolhoza „Dzirk-
stele” Tautas frontes grupas.

Taujāts par to, kas viņu motivēja aktīvi iesaistī-
ties Tautas frontes darbībā, J. Strods atzīst, ka ir 
vairāki  būtiski iemesli, kas pamudināja stāties 
Tautas frontes dalībnieku rindās: „Motivācijas bija 
vairākas, viena no tām skāra valodas un kultūras 
jautājumu, jo pie mums Višķu pusē ir daudz latvie-
šu un arī krievu tautības cilvēku, taču tajā laikā visi 
dokumenti, uzraksti un sapulces bija krievu valodā. 
Motivācija bija arī ekonomiskie jautājumi, jo veikali 
bija tukši, nopirkt neko nevarēja, ekonomika negāja 
uz priekšu… Tas viss sakrājās un gribējās izteikt 
savu sāpi.”.

Jānis Strods uzskata, ka politikā ir sasniedzis 
visu, ko  vēlējies – brīvu Latvijas valsti, un izsaka 
lielu pateicību aktīvākajiem Tautas frontes bied-
riem: Višķu grupas valdes pārstāvēm Helmai Han-
sonei un Margitai Ārensei, un Špoģu grupas līderim 
Voicekam Juhņēvičam.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolā notikušajā Tau-
tas frontes atceres pasākumā pulcējās daudzi biju-

Jānis Rasnačs – ar brīvās Latvijas ideju sirdī
Tuvojoties mūsu valsts 95. proklamēšanas gada-

dienai, mēs aizvien biežāk domājam par tiem Latvi-
jas cilvēkiem, kuri dažādos laika posmos ir snieguši 
būtisku ieguldījumu valstiskās neatkarības veido-
šanā. Tādi cilvēki dzīvo arī Daugavpils novadā, un 
viens no tiem ir Jānis Rasnačs, kurš laikā posmā 
no 1975. līdz 1985.gadam bija aktīvs nevardarbīgās 
pretošanās kustības dalībnieks. Tieši J.Rasnačs 
ar savu drosmīgo rīcību izplatīja sabiedrībā tolaik 
šķietami tik nesasniedzamo ideju – par brīvu un ne-
atkarīgu Latviju.

Šodien Jānis Rasnačs kopā ar ģimeni dzīvo Dau-
gavpils novada, Lauceses pagasta „Ausmās”. Brī-
vajā laikā viņš cenšas realizēt savu sapni - izveidot 
etnogrāfi sko brīvdabas parku „Purlande”, kurā būs 
autentiska zemnieka māja ar klona grīdu, dūmista-
bu, vējdzirnavas.  J.Rasnačs kopā ar bērniem veido 
dabas taku, un ir gatavs dalīties savās atmiņās par 
realizētajām pretošanās akcijām.

Savos protestos pret padomju varu Jānis kā ieroci 
izmantoja karogu - laikā starp padomju svinama-
jām dienām viņš trīs reizes nodedzināja LPSR karo-
gus pie Lauceses ciema padomes ēkas, pirms 1976.
gada vēlēšanām J.Rasnačs uz vēlēšanu iecirkņa 
sienas uzkrāsoja lielu uzrakstu „Nost vēlēšanas bez 
izvēles!”, nākamajā gadā 18.novembrī uz Daugav-
pils Pedagoģiskā institūta jumta plīvoja neatkarī-
gās Latvijas karogs – arī tas bija Jāņa Rasnača vei-
kums. Tolaik aizliegtais un par buržuāziskās Lat-
vijas simbolu dēvētais sarkanbaltsarkanais karogs 
parādījās vēl vairākās vietās dažādos laika posmos 
- virs 6. un 8. vidusskolas, virs Daugavpils 1. kultū-
ras nama (tagad Vienības nams), kā arī uz 90 met-
rus augstā Daugavpils siltumstacijas dūmeņa un 
pie dzelzceļa gaisa tilta. Dažādos Latvijas vēsturē 
zīmīgos datumos Jānis uz pilsētas ēku sienām iz-

vietoja plakātus „Nost komunistus!”, „Nost 
okupāciju!”, „Lai dzīvo brīvā Latvija!”.

Arī šodien, dzīvojot neatkarīgā un brīvā 
Latvijā, Jānis vēl aizvien sauc sevi par pat-
riotu, bet par jēdzienu „brīva Latvija” aiz-
domājas un aicina nošķirt fi zisko brīvību 
un gara brīvību. Taujāts par to, kā veicināt 
patriotismu mūsu jauniešos, J.Rasnačs 
skaidro, ka „vispirms jābūt mīlestībai ģi-
menē, un tad radīsies arī mīlestība pret 
novadu un dzimteni! Ja bērnam ir apzinīgi 
vecāki, viņi pratīs paskaidrot, ka šis zemes 
gabaliņš ir vienīgais, kuru varam saukt 
par dzimteni.”. 

Neraugoties uz to, ka Jānis Rasnačs ir īs-
tenojis vairākas, tolaik ļoti drosmīgas, ak-
cijas, kas aicināja cīnīties par neatkarīgu 
Latviju, viņš joprojām nav ieguvis nacionā-
lās pretošanās kustības dalībnieka statu-
su. „Joprojām gaidu, kad valsts atzīs manu 
veikumu nacionālās pretošanās kustības 
labā, man tas ir principiāls jautājums, jo 
statusa piešķiršana, manuprāt, būtu godī-
ga atzinība”, tā J.Rasnačs.

Gaidot Latvijas neatkarības dienu, Jā-
nis Rasnačs izsaka arī savu novēlējumu 
Daugavpils novada iedzīvotājiem: „Lai 
katru mūsu novada iedzīvotājs izjūt māju 
siltumu! Es novēlu visiem apzināties, ka ir 
dažādi laika posmi, reizēm kumoss ir trek-
nāks, reizēm liesāks, bet mājas ir un pa-
liek mājas. Tikai mājās mēs varam justies 
patiesi labi! Es vēlos no sirds apsveikt visus, kuri 
Latvijas dzimšanu dienu, uztver arī kā savus svēt-
kus!”. 

Jānis Rasnačs atgādina, ka 18.novembris nav ti-
kai kārtējais datums kalendārā, tās ir mūsu tautas 
atmiņas un būtisks pagrieziena punkts Latvijas 
valsts vēsturē! 

šie tautfrontieši un kustības atbalstītāji. Sanākušie 
atcerējās drosmīgo lēmumu laikus un dalījās savās 
atmiņās. 

Atceros tā laika notikumus, V.Juhņēvičs uzsver, 
ka „lai gan no vienas puses tas bija nepatīkams 
laiks, kopumā tie tomēr ir bijuši labākie gadi. Jau-
natnes vidū bija tāda atmoda, tas mani ļoti pār-
steidza. Es gāju pa skolu un redzēju smaidošus 
cilvēkus, un tas nebija tikai latviešu plūsmā. Mūsu 
pasākumus apmeklēja arī krievu plūsmas skolēni. 
Ar katru mēnesi mūsu atbalstītāju rindas auga un 
auga. Daudzi atbalstīja arī fi nansiāli, deva naudiņu, 
lai mēs varētu rīkot akcijas.”. 

Tautas frontes Višķu grupas darbība bija ļoti ak-
tīva – iedzīvotājiem tika izplatīts laikraksts „Atmo-
da”, tika atdzīvinātas latviskās tradīcijas un svētki, 
notika dažādi gājieni un akcijas. Kopīgajā darbā 
piedalījās gan skolotāji, gan skolēni un viņu vecāki. 

Viena no aktīvākajām Tautas frontes Višķu gru-
pas dalībniecēm Helma Hansone atzīst, ka manifes-
tācija Rīgā, Daugavmalā bija pirmā reize, kad viņa 
saprata – Tautas fronte ir spēks: „Neviens neuzdro-
šinājās mums stāties pretī, lai gan mēs gājām cauri 
visai Rīgai, dziedādami latviešu tautasdziesmas. 
Bija viens otrs, kas pateica arī kādu nelietību, bet, 
lai mēs gājām tālāk. Tas laiks ir pagājis, bet atmi-
ņas silda joprojām un sildīs līdz pat mūža galam!”.

Visi Tautas frontes dalībnieki, kas pulcējās atce-
res pasākumā, novēlēja nezaudēt tā laika tautas 
kopības sajūtu un ideālus!



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S8 w w w. d n d . l v

Zemessardze – iespēja apliecināt patriotismu ne tikai vārdos, bet arī darbos

Katru gadu 11.novembrī visā Latvijā tiek atzīmēta 
Lāčplēša diena, kas ir Latvijas brīvības cīņās kritušo 
varoņu piemiņas diena. Šajā dienā Nacionālie bruņo-
tie spēki rīko dažādus atceres pasākumus un militāro 
parādi. Arī Latvijas Republikas proklamēšanas die-
nas svinības, kas notiek 18.novembrī, nav iedomāja-
mas bez militārās parādes Daugavmalā. Šajos svētkos 
katram ir iespēja uzzināt vairāk par Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, kuros ietilpst Jūras spēku fl o-
tile, Gaisa spēki, Speciālo uzdevumu vienība, Militārā 
policija, Zemessardze un citas struktūras. 

No visām Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļām 
visbiežāk varam dzirdēt tieši par Zemessardzi, kas 
piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, avā-
riju un stihisko nelaimju (plūdu, meža ugunsgrēku 
u.c.) novēršanā un to seku likvidēšanā. Daugavpilī ir 
izvietots Zemessardzes 34. Artilērijas bataljons, kurā 
dienesta pienākumus pilda arī vairāki Daugavpils 
novada iedzīvotāji. Kaprāle Sanita Ulpe no Dubnas 
pagasta, kura Zemessardzei pievienojās pirms 5 ga-
diem, kaprālis Ilmārs Sarkans no Kalkūnu pagasta, 
kurš Zemessardzē iestājies 2000.gadā, un vecākais 
zemessargs Vitālijs Keivišs no Salienas pagasta, kurš 
uzsāka dienestu 2008.gadā, pastāstīja, kāda bija viņu 
motivācija, iesaistoties Zemessardzē.

Kas Jūs pamudināja iestāties Zemessardzē?
S.U. Universitātē ieraudzīju plakātu par studentu 

militāro apmācību un nolēmu pieteikties, neraugoties 
uz to, ka studēju sociālās zinības, kurām nav nekādas 
saistības ar militāro jomu. Izvēlējos militāro jomu, jo 
gribējās kaut ko savādāku, neikdienišķu. Universitātē 
nebija sporta nodarbību, bet es vēlējos nodarboties ar 
fi ziskajām aktivitātēm. Ikdienā strādāju sēdošu dar-
bu, garas stundas pavadu pie datora, tāpēc ir ļoti liet-
derīgi brīvdienas pavadīt aktīvi, svaigā gaisā. 

I.S. Mana saistība ar šo jomu aizsākās jau pusaudža 
gados, kad iestājos jaunsargos. Sasniedzot pilngadību, 
jaunsardze bija jāpamet. Uzsāku studijas Daugavpils 
Universitātē un radās iespēja stāties Studentu ba-

veiksmīgi pabeidzu, un pēc skolas absolvēšanas iestā-
jos 13.bataljonā.

Militārā joma mani interesē jau no bērnības. Kā jau 
visi puikas, spēlējām kariņus un domājām, ka, izaugu-
ši lieli, kļūsim par karavīriem, un, iestājoties jaunsar-
dzē, tālāk jau viss aizgāja kā lavīna. Interesēja darbs 
ar ieročiem, izturības pārbaudes, pārgājieni u.tml. 

V.K. Es piecpadsmit gadu vecumā iestājos jaunsar-
gos, un sasniedzot pilngadību pārgāju uz bataljonu. 
Tagad mācos, lai iegūtu jaunākā instruktora pakāpi, 
un mācības notiek Dobelē. Jau no bērnības gribēju 
saistīt dzīvi ar militāro jomu, mans sapnis ir kļūt par 
virsnieku. Šobrīd studēju Daugavpils Universitāte, 
un, kad absolvēšu, stāšos Nacionālajā aizsardzības 
akadēmijā, lai kļūtu par komandējošā sastāva virsnie-
ku. Bet šobrīd tuvākais mērķis ir kaprāļa pakāpe.

Kāda, Jūsuprāt, ir Zemessardzes loma Latvijā?
I.S. Zemessardzei ir ļoti liela nozīme. Pirmkārt, tas 

ir liels atbalsts visām spēka struktūrvienībām, piemē-
ram, policijai, ugunsdzēsējiem u.tml. Otrkārt, dabas 
stihiju laikā zemessargu palīdzība ir ļoti nepieciešama. 
Arī masu pasākumu laikā par drošību nereti gādā tie-
ši zemessargi. Ņemot vērā, ka katram zemessargam 
civilajā dzīvē ir kāda profesija, visiem ir izglītība, tāpēc 
katram gadījumam var piemeklēt atbilstošāko no Ze-
messardzes pārstāvjiem. 90.gados zemessargiem bija 
mazliet savādāka funkcija – lielākoties tā bija spēka 
struktūra. Tagad Zemessardze bieži piedalās pazudu-
šu cilvēku meklēšanā mežos.

V.K. Es pilnīgi piekrītu, Zemessardze ir ļoti liela 
struktūra, pati lielākā visos bruņotajos spēkos, un šajā 
struktūrā ir daudz gados jaunu cilvēku, kas palīdz sa-
biedrībai. 

S.U. Zemessardze dara vajadzīgu darbu… cilvēki, 
kurus mēs palīdzam atrast. Tā sajūta, ka izdodas at-
rast pazudušu cilvēku, ir neaptverama. Manuprāt, Ze-
messardzei ir ļoti liela nozīme arī jaunatnes jomā – pie 
mums nāk ļoti daudz jauniešu, un ir daudz labāk, ka 
viņi nāk un gūst jaunas zināšanas, nekā pavada visu 

dienu pie datorspēlēm u.tml. 
Pastāstiet, ko Jūs apgūstat 34. Artilērijas ba-

taljonā, vismaz tik daudz, cik Jūs drīkstat stās-
tīt?

I.S. Nekādu noslēpumu nav, tā ir mācību program-
ma. Iestājoties vispirms ir jāiziet jaunā kareivja pa-
matkurss, jānokārto fi ziskie normatīvi, un tad seko 
kājnieka kurss, kurā ietilpst ievadapmācības darbam 
ar ieroci – kā izjaukt un salikt, taktiskās mācības, to-
pogrāfi ja, pārvietošanās pa mežu u.tml. Pēc vispārējās 
sagatavošanas jāizvēlas turpināt apmācības mīnmetē-
ju baterijā, kājnieku baterijā vai, piemēram, artilērijas 
baterijā. Es esmu 1.artilērijas baterijā, kurā jāpārzina 
gan topogrāfi ja, gan citas nianses. 

S.U. Esmu 1.mīnmetēju baterijas skaitļotāja, manos 
pienākumos ietilpst izskaitļot, kur mīnmetējam ir jā-
šauj, lai trāpītu mērķi. Arī man ir jāpārzina topogrāfi -
ja, tas viss ir jādara ātri un precīzi. Turklāt, ja tas viss 
notiek stresa situācijā, ar reālām kaujas mīnām, tas, 
protams, ir divtik sarežģīti. 

V.K. Es esmu 2.mīnmetēju baterijas priekšējais iz-
lūkotājs. Kad skaitļotāji ir izskaitļojuši un mīnmetēji 
izšāvuši, mans uzdevums ir skatīties, kur nokritusi 
mīna, jo tās ne vienmēr nokrīt mērķī. Ir svarīgi no-
teikt, kur nokritusi izšautā mīna, lai nākošais šāviņš 
nonāktu tieši mērķī. 

Tuvojoties valsts svētkiem, vēlos jautāt, vai Jūs 
esat patrioti?

S.U. Ja jau esam Zemessardzē, tad jau laikam 
esam! Katru gadu 18.novembrī kopā ar ģimeni skatā-
mies militāro parādi – tā ir tradīcija, kuru mēs nekad 
neizlaižam.

I.S. Es pie televizora nepalieku, braucu uz parādi un 
cenšos piedalīties dažādos pasākumos, ne tikai 11. un 
18.novembrī, bet arī 4.maija svētkos. Valsts svētkus 
vienmēr atzīmējam arī ģimenes lokā. Jūtu līdzi arī 
Latvijas hokeja izlasei. Cenšos nest Latvijas vārdu pa-
saulē, piemēram, dejojot Daugavpils novada kultūras 
centra tautas deju ansamblī “Līksme”, esam pabijuši 
Portugālē un daudzās Eiropas valstīs. Kopš 1994.gada 
esam piedalījušies arī visos Dziesmu un deju svētkos.

Vai Lāčplēša diena un Latvijas proklamēša-
nas diena Jums ir īpaši svētki?

V.K. Lāčplēša diena ir arī Nacionālo bruņoto spēku 
diena, un tā kā es esmu maza daļiņa no šiem spēkiem, 
tie ir arī mani svētki. 

I.S. Daudzi vīrieši svin 23.februāri, es šo dienu ka-
tegoriski neatzīstu, jo neesmu dienējis PSRS armijā. 
Tie, kuri ir dienējuši, ir šos svētkus pelnījuši, bet man 
ir 11.novembris – Lāčplēša diena – tā ir mana svētku 
diena. Tieši šo datumu es uztveru kā Vīriešu dienu. 
Arī 18.novembri izjūtu kā svētkus, cenšos pagūt uz 
svētku salūtu un kopā ar draugiem pacelt šampanieša 
glāzi. 

S.U. Šie datumi parasti ir laiks, kad es aizdomājos 
par lietām, kurām ikdienā nav laika. Bieži pārdomāju, 
kāpēc cilvēki aizbrauc no Latvijas, kāpēc valstī ir izvei-
dojusies viena vai otra situācija. Protams, priecājos arī 
par Latvijas sasniegumiem. 

taljonā. Tolaik tāds vēl bija, 
tagad bataljons ir izformēts. 
Šajā bataljonā, paralēli mā-
cībām, students varēja iegūt 
zināšanas militārajā jomā, 
kā arī, veiksmīgi pabeidzot 
divu gadu kursu, saņemt 
jaunākā instruktora pa-
kāpi. Tas arī nozīmēja, ka 
students tiek atbrīvots no 
armijas, jo tolaik vēl bija ob-
ligātais dienests. Studentu 
vidū bija liela atsaucība, kat-
ru gadu Studentu bataljonā 
iestājās aptuveni 50 vai pat 
60 cilvēki, taču, tiklīdz atcēla 
obligāto dienestu, pazuda arī 
interese un studentu batal-
jons tika izformēts. Es iestā-
jos instruktoru skolā, ko arī 

 Daugavpils un Ilūkstes novadu mazpulki prezentēja gada laikā paveikto

16.oktobrī Kalupes pamatskolā notika Daugavpils 
un Ilūkstes novadu mazpulku salidojums. Salidoju-
mā piedalījās Kalupes, Naujenes, Salienas, Špoģu un 
Bebrenes mazpulki, prezentējot gada laikā paveikto.

Mazpulku organizācijas mērķis ir  iemācīt saprast, 
ka strādājot lauksaimniecībā un mājsaimniecībā, au-
dzējot dažādus augus un dzīvniekus, vērojot to attīs-

vasaras nometnēs, kā arī prezentē savus veikumus 
īpašās darbu skatēs.

Mazpulku salidojums ik gadu notiek citā vietā, 
šogad ciemiņus uzņēma 132.Kalupes mazpulks, kas 
ir viens no aktīvākajiem Daugavpils novadā. Maz-
pulks, kurš savas gaitas uzsāka 1934. gadā. Kara 
laikā mazpulka darbība tika pārtraukta, bet 1992. 

gadā to atjaunoja kādreizējais Kalupes pamatskolas 
direktors Jāzeps Vucāns. Viņš piedāvāja mazpulku 
vadību Valentīnai Svētiņai, kura aktīvi strādāja ar 
mazpulcēniem līdz pat 2012.gadam. 

V.Svētiņa pastāstīja par mazpulcēnu darbu visa 
gada garumā: „Ziemā vairāk notiek teorētiskās no-
darbības, papildus tam viņi arī zīmē un veido, pieda-
lās pasaku un mīklu konkursos. Vasarā sākas īstais 
darbs – mazpulcēni audzē tos augus, dārzeņus vai 
pat dzīvniekus, ko izvēlējušies projekta sākumā. Ru-
denī tiek apkopots, kas ir izdevies, kas, varbūt, neiz-
devies. Viss noslēdzas ar projekta prezentāciju darbu 
skatē.”.

Pagājušajā gadā Kalupes mazpulka vadības groži 
tika nodoti direktorei vietniecei audzināšanas jomā 
Initai Ivdrai, kura veiksmīgi turpina mazpulku tra-
dīcijas, piesaistot jaunus mazpulcēnus.

I.Ivdra atzīst, ka skolās mazpulki ir nepieciešami, 
tāpēc viņa labprāt uzņēmusies turpinās mazpulcēnu 
vadīšanu savā pagastā: „Es esmu skolotājas Valen-
tīnas skolniece, es viņai ļoti daudz palīdzēju, tāpēc 
darbs ar mazpulcēniem man nebija svešs. Es jopro-
jām konsultējos ar viņu, zvanu un jautāju, ja ir kādas 
neskaidrības, un skolotāja Valentīna nekad neliedz 
padomu un dod norādījumus.”.

Visi Latvijas mazpulcēni ir izvirzījuši četras gal-
venās vērtības – labi padarītu darbu, izpratni par 
demokrātiju, latviskumu un valstisko pašapziņu, kā 
arī sakoptus Latvijas laukos. Šīs vērtības godina arī 
Daugavpils novada mazpulcēni, popularizējot tās ar 
saviem darbiem un idejām. 

tību, redzot savus 
sasniegumus un 
materiālos ieguvu-
mus, cilvēks aug, 
attīstās un izveido-
jas stiprs miesā un 
garā. 

Šobrīd Latvijā 
reģistrēti 99 maz-
pulki, no tiem 29 
darbojas tieši Lat-
galē. Daugavpils 
novadā ir 4 maz-
pulki. Mazpulku 
darbībā rūpīgi tiek 
izvērotas dažādas 
tradīcijas – notiek 
ikgadējas konfe-
rences, mazpulcē-
ni izstrādā indivi-
duālos projektus, 
piedalās talkās un 
sporta spēles, at-
pūšas un izglītojas 
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Latvijas delegācija iepazina Itālijas labās prakses piemērus 
jauniešu nodarbinātībā 

Iluta Kriškijāne
Projekta koordinatore

No 14.oktobra līdz 17.oktobrim notika jau 
trešā konference projekta „EmploYouth: Sus-
tainable network of cities and regions tack-
ling youth unemployment” ietvaros, kas šoreiz 
norisinājies pie projekta partneriem Itālijā, 
Reggio Emilia provincē. Latviju šajā konferencē 
pārstāvēja Daugavpils novada jauniešu projektu ko-
ordinatore Iluta Kriškijāne, Krāslavas novada pro-
jektu koordinatore Juta Bubina, Rēzeknes novada 
jaunatnes lietu speciālists Guntis Rasims un Attīs-
tības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema, 
Riebiņu novada sabiedrisko attiecību speciālists Ro-
lands Naglis, Preiļu novada domes jaunatnes lietu 
speciāliste Santa Ancāne, kā arī Daugavpils pilsētas 
domes starptautisko projektu koordinatore Jolanta 
Ūzuliņa. 

Četru dienu laikā konferences dalībnieki ie-
pazina Reggio Emilia provinces labās prakses 
piemērus, kā darba tirgū tiek integrēti jaunieši 
ar ierobežotām iespējām, piemēram, bijušie ieslo-
dzītie, jaunieši, kas ārstējas no dažādu narkotisko 
vielu atkarības, jaunieši ar invaliditāti u.tml. Vieso-
joties Nodarbinātības aģentūrā, projekta dalībnie-
ki tika iepazīstināti ar pastāvošo likumdošanu, kas 
paredz, ka uzņēmumos, kuri nodarbina vismaz 36 
cilvēkus, ir arī jārod iespēja nodarbināt jauniešus ar 

ierobežotām iespējām, par to saņemot arī nodokļu at-
vieglojumus, ko nosaka likums 68/99. Kā šis likums 
tiek īstenots dzīvē bija iespējams redzēt sociālajos 
kooperatīvos „Ovile” un „Bettolino”. Trīs līdz sešu 
mēnešu garumā jauniešiem, pirmkārt, tiek dota ie-
spēja iziet praksi uzņēmumā, apgūt dažādas iema-
ņas un saņemt arī samaksu par paveikto. Šajā laikā 
jauniešiem ir iespēja sevi pierādīt darba devējam – ar 
vairākiem pēc tam tiek noslēgts darba līgums un viņi 
kļūst par pilntiesīgiem uzņēmuma darbiniekiem, ne 
tikai praktikantiem. 

Projekta dalībniekiem arī bija iespēja iepazīties 
ar provincē īstenotajiem projektiem, kas vērsti uz 
jauniešu uzņēmējprasmju attīstīšanu. Viena no in-
stitūcijām, kas nodrošina kreatīvu un labiekārtotu 
vidi jauniešiem, kur pārbaudīt un eksperimentēt 
ar savām idejām, ir provincē Reggio Emilia esošais 
inovāciju centrs. Par ES fondu līdzekļiem izveidotais 
inkubators sniedz vairākus pakalpojumus jaunie-
šiem, ļaujot izmantot izveidotās laboratorijas, t.s. 
FABLAB, kur ir pieejami gan 3 D printeri, gan cita 
tehnika, kur jaunieši var izveidot prototipus savām 
idejām, turklāt ar viņiem strādā arī zinoši cilvēki, 
kuri palīdz, iesaka, ko un kā labāk darīt. Interesanti 
bija dzirdēt arī itāļu jauniešu pieredzi, uzsākot savu 
biznesu. Inkubatorā tiek izveidoti pirmie uzņē-
mumi, kas tiek saukti par spin-off, nodrošinot, 
ka topošajam uzņēmējam 1 gadu ir iespēja 
darboties inkubatora paspārnē, saņemt ne ti-
kai mentoru palīdzību biznesa plāna un sava 
topošā produkta vai pakalpojuma izstrādē, bet 
arī jaunajam uzņēmējiem gadu tiek maksāts 
atalgojums, kamēr viņš ar sev pieejamo tehni-

ku, izstrādā un noslīpē savu preci vai pakalpo-
jumu. Liels pluss, ka šajā procesā tiek nodrošināts 
arī atbalsts no dažādu sfēru pētniekiem, kas kopā 
ar jauno uzņēmēju strādā pie idejas īstenošanas līdz 
reālam uzņēmumam. 

Province izsludina vairākus projektu konkursus 
jauniešiem vecumā no 19 līdz 35 gadiem. Viens no 
tiem ir konkurss „Vecie arodi jauniešiem”, veici-
not veco arodu atdzimšanu un mudinot jaunie-
šus apgūt tradicionālus, bet mazliet piemirstus 
arodus, kā drēbnieks, kurpnieks, konditors u.c. 
Jauniešiem bija iespēja trīs mēnešus iziet praksi sev 
izvēlētajā darbības jomā un apgūt tās specifi ku kopā 
ar savu mentoru. Pēc tam, kad jauniešiem šīs pras-
mes ir apgūtas, tika uzsākts darbs pie biznesa plāna 
izstrādes un tad tiek sniegts arī fi nansējums sava 
uzņēmuma atvēršanā. Ar savu pieredzi ar klāteso-
šajiem padalījās arī Lorenca Felici (Lorenza Felici), 
kura šobrīd jau ir labiekārtojusi telpas un drīzumā 
plāno atvērt savu šūšanas darbnīcu. Pateicoties šim 
projektam, tika iegūts ne tikai fi nansējums uzņēmēj-
darbības uzsākšanai, bet arī iegūta vērtīga pieredze 
no šuvējiem, kas šajā arodā strādā vairākus gadus. 

Nākamā tikšanās notiks nākamgad februārī, kad 
projekta partneri iepazīs Spānijas Albasetes reģiona 
labās prakses piemērus jauniešu bezdarba problēmu 
risināšanai, kā arī apspriedīs turpmākās sadarbības 
iespējas starp projekta dalībvalstīm. 

Šis projekts tiek fi nansēts ar Eiropas Komisijas 
atbalstu. Šī publikācija  atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlie-
tojumu.

82 novada jaunieši šovasar piedalījās vasaras nometnēs 
Iluta Kriškijāne
Jauniešu projektu koordinatore 

Daugavpils novadā šogad pirmo reizi bija izslu-
dināts jauniešu brīvā laika organizēšanas projektu 
konkurss, kur tika saņemti 10 pieteikumi. Pēc pro-
jektu pieteikumu izvērtēšanas maijā tika atbalstīti 
5 projekti, kuri paredzēja 5 nometņu organizēšanu 
Daugavpils novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 
18 gadiem. Šo nometņu organizēšanai no budžeta 
līdzekļiem tika piešķirti 3723,79 LVL kā novada do-
mes līdzfi nansējums. 

No šī gada 1.jūlija līdz 16.augustam novadā tika 
īstenotas 5 nometnes, kopumā iesaistot 82 jauniešus. 

Dienas nometnē „Radošs piedzīvojums”, kas no 
1.jūlija līdz 5.jūlijam norisinājās Birznieku pamat-
skolā Laucesas pagastā, 15 jauniešiem bija iespēja 
apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Dienas nometnes 
laikā gan meitenes, gan zēni lēja sveces, dekupēja 
kastītes, vārīja ziepes, savu pacietību varēja pārbau-
dīt veidojot namiņus no sērkociņiem. Jauniešiem bija 
iespēja arī iepazīt Daugavpili, veicot foto orientēša-
nās uzdevumus, aizbraukt uz Jūrmalu, kā arī pava-
dīt azartisku pēdējo nometnes dienu „Ezerkalnos” 
Dervanišķu ezera krastā. 

No 12.jūlija līdz 16.jūlijam 20 Kalupes pagasta jau-
nieši piedalījās dienas nometnē „Lai tēvu pagalms 
neaizaug”.  Jaunieši kopā ar lektoru K.Vingri apguva 
teorētiskās zināšanas par projektu vadību un bizne-
sa pamatiem. Nometnes laikā dalībnieki tika sadalī-
ti 2 grupās, kurās viņi 5 dienu laikā izstrādāja savu 
projekta pieteikumu par sev saistošu ideju. Paralē-
li jaunieši devās ekskursijās pie pagasta vietējiem 
zemniekiem, tikās ar pagasta pārvaldes pārstāvjiem, 
pārbaudīja savus spēkus un izturību sportiskajās 
aktivitātēs, ko organizēja SIA „ESCape”. Nometnes  
noslēgumā jaunieši klātesošajiem prezentēja savas 
projektu idejas. 

No 22.jūlija līdz 28.jūlijam 20 Tabores pagasta jau-
nieši piedalījās dienas nometnē „VARAVĪKSNE”. 
Nometnes moto bija  „Dzīve – tā ir varavīksne, kuru 
krāsojam mēs paši”, tāpēc katra diena tika iezīmē-
ta citā krāsā un katra ar savu tematiku. Jauniešiem 
bija iespēja doties ekskursijās pa Daugavpils nova-
du, apmeklējot Elerni, Červonkas pili, „Ciemos pie 
kalēja”, kā arī iepazīt Rīgu un Jūrmalu. Nometnes 
laikā jaunieši piedalījās sporta dienā un „Kartupeļu 
svētkos”, rādīja dažādus priekšnesumus, ko gatavoja 
paralēli nometnes norisei, atklājot savus talantus arī 

citiem. 
No  4.augusta līdz 9.augustam 15 Naujenes pagas-

ta meitenes piedalījās diennakts nometnē „5 dienas 
meiteņu zemē”. Meitenes nometnes laikā apguva 
ēdienu pagatavošanas un greznošanas kultūru, kā 
arī galda klāšanu, apguva stila un meikapa veidoša-
nu, tikās ar dažādiem speciālistiem, devās arī eks-
kursijā uz Rotko centru, Leļlu muzeju. Pateicoties 
sadarbībai ar sponsoriem, meitenes nometnes laikā 
arī devās izjādēs ar zirgiem un izbraucienā ar plostu. 

No 5.augusta līdz 16.augustam Skrudalienas pa-
gasta jaunieši Silenes pamatskolas telpās piedalījās 
dienas nometnē „Atklāj sevi”, kur 10 dienu laikā 
piedalījās dažādās sportiskajās aktivitātēs: „jautrajā 
stafetē”, novusa sacensībās, nakts spēlē „Apslēptās 
mantas meklēšana”, olimpiskajās spēlēs „Veiklība, 
gudrība un drosme”. Jaunieši devās iepazīt arī par-
kus gan Daugavpils pilsētā, gan arī novadā, apmek-
lējot Līksnas pagasta parku, Nīcgales lielo akmeni, 
dabas parku „Daugavas loki”. Šo pārgājienu laikā 
jaunieši mācījās veidot parkus un smēlās idejas, jo 
nometnes ietvaros jaunieši izveidoja arī dabas taku 
Silenes pamatskolas teritorijā, iezīmējot 10 svarīgus 
objektus apkārt skolai.

 Projekta „Kopā darot, 
visu varam” dalībnieki 

izvērtē paveikto

Tabores pagasta 
pārvalde īsteno 

ūdenssaimniecības 
attīstības projektu

 Vecsalienas  pagasta 
pārvalde īsteno 

ūdenssaimniecības 
attīstības projektu

2013.gada 02.oktobrī  Vecsalienas  pagasta pārval-
de noslēdza līgumu ar Centrālo fi nanšu un līgumu 
aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstī-
ba Daugavpils novada Vecsalienas pagasta Červon-
kas ciemā”, (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/082/101) īstenošanu.

Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda programmas „Infrastruktūra un pakal-
pojumi” 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei 
un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. 
pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „ Ūdenssaim-
niecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

2012.gada 22.maijā Tabores pagasta pārvalde no-
slēdza līgumu ar Centrālo fi nanšu un līgumu aģen-
tūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dau-
gavpils novada Tabores pagasta Tabores ciemā” (Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/120/028) īstenošanu.

Iepirkuma procedūras rezultātā 2013.gada 14.ok-
tobrī tika noslēgts līgums ar SIA „RIO” par ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecības darbu 
veikšanu. Projekta ietvaros pagastā tiks veikti seko-
joši darbi: esošā ūdensapgādes avota atjaunošana, iz-
būvēti jauni ūdensapgādes tīkli 1680 m, rekonstruēti 
ūdensapgādes tīkli - 815m, rekonstruēts ūdenstornis, 
izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli - 1975m, izbūvē-
ta jauna kanalizācijas sūkņu stacija, rekonstruēti ka-
nalizācijas tīkli - 240m, izbūvēta jauna NAI ar ražību 
50m3/Dan, iegādāts elektrības dīzeļģenerators 4 kW.

Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda Ls 459 720,26 
un būvdarbi tiks veikti līdz 2014.gada maijam.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem,būvuzraudzību 
objektā veikts Valērijs Obrazumovs un autoruzrau-
dzību SIA „Ekolat”. 

18.septembrī labiekār-
totajā Skrudalienas pa-
matskolas apkārtnē visi 
Sorosa fonda - Latvija ini-
ciatīvas “Pārmaiņu iespē-
ja skolām” 2.kārtas „Sko-

la kā kopienas attīstības resurss” projekta Nr.2013-
GN72-30 „Kopā darot, visu varam” dalībnieki, kā arī 
ciemiņi pulcējas, lai pārrunātu un dalītos iespaidos par 
paveikto darbu.

Skolas aktu zālē tika demonstrēta fi lma, ko veidojuši 
projekta dalībnieki, ar mērķi atspoguļot sava veikuma 
galvenos tapšanas posmus, proti, strūklakas attīrīša-
nu, jaunu puķu dobju ierīkošanu un jaukā taureņa iz-
veidošanu.

Visiem bija patīkami pašveidotajā fi lmā redzēt sevi 
un citus projekta dalībniekus!

Pasākums noslēdzās pie cienasta, ko bija sarūpējuši 
biedrības „Dzidra straume” locekļi, demonstrējot savas 
kulinārprasmes. Kā galvenais kulinārijas šedevrs gal-
dā tika celta torte, kas bija veidota taureņa formā.

Uzsākot darbu projekta ietvaros, projekta dalībnieku 
mērķis nebija krasu pārmaiņu ieviešana, bet gan eso-
šās vides labiekārtošana, kopīgs darbs, kas paveicams 
pašu rokām, priecējot acis un sasildot sirdis.



10 w w w. d n d . l v D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S

Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Eiroreģiona “Ezeru zeme” 15 darba gadi

Sirsnība, labestība, senu draugu tikšanās un pāri visam kopīgi aizvadītie 
piecpadsmit sadarbības un veiksmīgas prakses darba gadi, atskats uz īstenota-
jiem kaimiņvalstu - Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas - projektiem,tā rakstu-
rojama Eiroreģiona “Ezeru zeme” 15 gadu jubilejas sēde, kas notika 11.oktobrī 
Baltkrievijas pilsētā Braslavā Latvijas - Lietuvas - Baltkrievjas programmas 
projekta “Trešais solis Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai - kopīga nākotnes 
plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pierobežas teritorijās”/ “TREŠAIS SOLIS” vadības komitejas 
sanāksmes ietvaros.

1998.gadā Eiroreģionā apvienojās Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas piero-
bežupašvaldības, kuras vienoja kopīgas ieceres, projekti un darbi, lai kopīgiem 
spēkiem sekmētu attīstību reģionos, veicinātu starprobežu sadarbību.Eirore-
ģiona locekļi nāk no triju valstu 30 pašvaldībām. 15 gadu laikā Latvijas, Lie-
tuvas un Baltkrievijas pierobežu reģionospiesaistītas investīcijas gandrīz 15 
miljonu eiro apmērā.

Atzīmējot Eiroreģiona piecpadsmitgadi, Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 
programmas projekta “TREŠAIS SOLIS” Vadības komitejas sanāksmē “Eiro-
reģiona “Ezeru zeme”” Latvijas biroja valdes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks 
uzsvēra, ka šī projekta ietvaros notiekkopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai 
sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas piero-
bežas teritorijās. Visas ieceres, darbi un rezultāti atkarīgi no pozitīvas komuni-
kācijas, kopīgām domām. Vēlme īstenot jaunus plānus un projektus ir pamats 
un atskaites punkts darbiem, kurus varēs realizēt nākamajā 2014. - 2020.gada 
Eiropas Savienības fi nanšu plānošanas periodā.

Savukārt “Eiroreģiona “Ezeru zeme”” Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulnie-
ce savā stāstījumā dalījās pieredzē par starptautiskiem projektiem, kuri īste-
noti pēdējo gadu laikā, iepazīstināja klātesošos ar nākotnesiecerēm, kas varētu 
veicināt integrētu ekonomisko attīstību, stiprināt kopīgo stratēģisko attīstību 

un plānošanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas 
reģionos Eiroreģiona “Ezeru zeme” teritorijā. Sanāksmes laikā 
I.Stabulniece prezentēja pirmos projekta rezultātus -uzlaboto 
Eiroreģiona mājas lapas uzmetumu, divu dienu Investīciju Fo-
rumu 200 dalībniekiem Glubokoje (Baltkrievija), Vides forumu 
100 dalībniekiem Švenčionys (Lietuva) -, kā idejas tiks iekļau-
tas Eiroreģiona stratēģijā 2014.-2020.g. plānošanas periodā.

Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā vadītāja, konsule 
Dagnija Lāce - Ate nolasīja Ārlietu ministrijas valsts sekretā-
ra Andreja Pildegoviča sūtīto sveicienu, kurā bija uzsvērts, ka 
sadarbība pāri robežām veido sapratni starp dažādu valstu-
reģioniem, ļauj mācīties vienam no otra. Daloties pieredzē un 
kopā strādājot, turpinās ilgtspējīgs attīstības ceļš, rodas jaunas 
kopīgas ieceres.

Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors 
Geisiks uzsvēra pārrobežu sadarbības nozīmi, kas irnenovērtē-
jama. “Eiroreģions ir audzis, īstenoti daudzi projekti. Biedrībā 
darbojas cilvēki, kuri domā par reģionu, tā attīstību, iedzīvotā-

jiem. Turpināsim sadarboties un strādāt iedzīvotāju labā, lai attīstība turpinās 
un īstenojas daudzi jo daudzi projekti arī turpmāk” novēlēja V.Geisiks.

Šo gadu laikā, sadarbojoties ar Igaunijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Krie-
vijas partneriem, realizēti projekti ceļu infrastruktūras sakārtošanā, ūdens 
kvalitātes uzlabošanā, rīkotas akcijas par drošu braukšanu, iedzīvotāju aktīva 
dzīvesveida popularizēšanu, dabīgām ārstniecības metodēm un citi projekti.

Savā pieredzē par realizētajiem projektiem dalījās arī Lietuvas un Baltkrie-
vijas pārstāvji.

Svinīgā sēde noslēdzās ar ekskursiju pa Braslavu. Tās laikā tika apskatīts 
pilsētas skvērs, Braslavas ģimnāzija, kurā jaunieši iepazīstinaja ar skolas vēs-
turi un ikdienu, priecēja ar savām skanīgajām balsīm un muzikalitāti. Tradi-
cionālajā kultūras muzeja varēja aplūkot tautisko dvielu izstādi un amatnieku 
darinajumus, bet pilskalnā izskanēja krāšņs stāsts - leģenda par Braslavas 
vēsturi.

Par godu «Eiroreģiona «Ezeru zeme»» 15 gadu jubilejai pilsētas skvērā «Eiro-
reģiona «Ezeru zeme»» Latvijas biroja valdes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks 
un pārstāvji no Lietuvas un Baltkrievijas atklāja atpūtas soliņus, kas simbo-
lizēs labās kaimiņattiecības un atgādinās par šo tikšanos. Pasākumā tika no-
saukti un sumināti Eiroreģiona Goda biedri - cilvēki, kuri jau no pirmssāku-
miem darbojas Eiroreģiona «Ezeru zeme» attīstībā un popularizēšanā. 

Eiroreģionam «Ezeru zeme» ir labas un stabilas nākotnes perspektīves, jo 
viss iecerētais un paveiktais domāts savstarpējai sapratnei, draudzīgām kai-
miņattiecībām un iedzīvotāju labklājībai.

Vairāk par projektu:
http://ezeruzeme.lv/programmas/latvijas-lietuvas-baltkrievijas-
parrobezu-sadarbibas-programma/3rd-step.html
Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijas birojs www.ezeruzeme.lv

Daugavpils novada jaunieši izcīna Latvijas čempiona titulu brīvajā cīņā 
Jānis Skrinda
Daugavpils novada Sporta skolas direktors

18.-19.oktobrī Balvos notika Latvijas čempionāts brīvajā cīņā zēniem un mei-
tenēm, kuri dzimuši no 1998. līdz 2000.gadam. Tās bija gada svarīgākās sacen-
sības brīvajā cīņā šajā vecuma grupā. Ar panākumiem no sacensībām atgriezās 
treneru Andreja Andrijanova un Andžeja Plisko trenētie cīkstoņi - 7 sportisti iz-
cīnīja godalgotas vietas. Pirmo reizi Daugavpils novada Sporta skolu sacensībās 
pārstāvēja arī 2 meitenes. Redzot sacensības meiteņu starpā, kā arī izvērtējot 
pasaules tendences šajā sporta veidā, abi treneri plāno sporta skolā atvērt arī 
meiteņu brīvās cīņas grupu.

Atgriežoties pie sacensību rezultātiem, pirmkārt, jāatzīmē, ka par Latvijas 
čempionu svara kategorijā līdz 42kg kļuva Aleksandrs Stepanovs (Biķernieku 
pagasts), savukārt, Jevgēņijs Ostapko uzvarēja starp 53kg smagiem zēniem. 
2.vietas izcīnīja Sergejs Ešenvalds 42kg, Aleksandrs Potapovs 59kg, Ivars 
Šumskis 73kg, kā arī Veronika Zujeva meitenēm līdz 62kg. 3.vietā ierindojās 
Jūlija Timofejeva 48kg.

Gandrīz visi nosauktie sportisti dzīvo Naujenes pagastā un 4 no viņiem - 
Jevgēņijs Ostapko, Veronika Zujeva, Jūlija Timofejeva un 5.vietu izcīnījušais 
Jevgēņijs Semjonovs - mācās Naujenes pamatskolas 8.klasē. Rezultāti liecina, 
ka Naujenes pamatskolā ļoti rūpējas par skolēnu fi zisko sagatavotību un cītī-
gi trenējas, par ko liels paldies jāsaka skolas direktoram Pāvelam Brovkinam 
un sporta skolotājam Jānim Rutkovskim, kuri māk ieinteresēt un pievērst jau-

Mūžībā aizgājuši   
Ambeļu  pagastā

Ēvalds Daukšta (1943.g.)
Jekaterina Ustinova(1927.g.)

Demenes pagasts
Falija Voroņecka (1946.g.)

Valērijs Spivačenko(1956.g)
Jānis Petrovskis(1937.g.)

Dubnas pagastā
Anna Dunska (1944.g.)

Kalkūnes pagastā
Ilarions Šersts (1931.g.)

Marjans Solovejs(1938.g.)

Kalupes pagastā
Vitālijs Saušs (1941.g.)

Žanna Piroženoka (1951.g.)
Laucesas pagastā

Valentīna Vasiļevska (1926.g.)
Anatolijs Šestunovs (1965.g.)
Sergejs Kurmeļovs(1948.g.)

Līksnas pagastā
Kazimirs Malnačs (1929.g.)
Svetlana Kersta (1965.g.)

Maļinovas pagastā
Anastasija Kosurina (1944.g.)

Medumu pagastā
Valentīna Šamakina (1934.g.)

Naujenes pagastā
Aivars Kalvāns (1962.g.)
Raisa Loginova (1941.g.)

Nikolajs Gerasimovs (1962.g.)
Jurijs Pupins (1966.g.)

Sergejs Ivanovs (1960.g.)
Eduards Masaļskis (1953.g.)
Anatolijs Gusevs (1941.g.)

Jevdokija Mogučeva(1930.g.)
Jevgēnija Fjodorova(1921.g.)

Ignats Aleksandrovičs (1926.g.)
Skrudalienas pagastā

Stefanida Daškeviča (1963.g.)
Šerste Ārija(1957.g.)

Sventes pagastā
Nikolajs Kauzovs (1935.g.)

Anna Pilace(1931.g.)
Tabores pagastā

Aleksejs Goršelatovs (1950.g.)
Vaboles pagastā

Helēna Jankovska (1931.g.)
Edgars Paķers(1942.g)
Vecsalienas pagastā

Raisa Maskaļonoka (1943.g.)
Jevgēnija Ivanova(1928.g.) 

Višķu pag astā
Jekapitaļina  Žerebkova (1925.g.)

niešus nopietnām sporta nodarbībām. Naujenē mācās ne tikai brīvās cīņas 
cīkstoņi, naujenieši ar ļoti labiem panākumiem startē arī Daugavpils novada 
skolēnu spartakiādē. 
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PERSONĪBA

 Silva Veronika Linarte – strādāsim un mīlēsim mūsu novadu un Latviju!
Daugavpils novads dažādos laika posmos ir bijis 

bagāts ar ievērojamām personībām. Arī mūsdienās 
šeit dzīvo cilvēki, kuru vārdi novada un visas Lat-
vijas vēsturē tiks ierakstīti lieliem burtiem. Tie ir 
cilvēki, kuri ar saviem darbiem, domām un idejām 
palīdz novadam augt, pilnveidoties un attīstīties. 
Tie ir cilvēki, ar kuriem mēs varam lepoties! Starp 
novada personībām viennozīmīgi ierindojama arī 
māksliniece, gleznotāja, bijusī Daugavpils pilsētas 
galvenā māksliniece un pedagoģe Silva Veronika 
Linarte. 

Lai gan laikrakstos un internetā var lasīt ne vienu 
vien aprakstu vai interviju ar S.V.Linarti, māksli-
nieces dzīve ir tik bagāta ar dažādiem notikumiem, 
ka aizvien šķiet – ir palicis kas nepajautāts. „Dau-
gavpils novada vēstis” tiekas ar gleznotāju oktobrī 
– laikā, kad M.Rotko mākslas centrā var aplūkot vi-
ņas darbu izstādi „Atspulgi”, un pati Linartes kun-
dze labprāt dalās savās atmiņās un domās.

 Jums tiek uzdoti daudz un dažādi jautā-
jumi par mākslas darbu tapšanu, kā arī par 
Jūsu ģimenes vēsturi, vai ir kāds dzīves as-
pekts, kurš varbūt ir piemirsts?

Man pašai gribētos vairāk pievērsties laikam, kad 
biju Daugavpils pilsētas galvenā māksliniece, un 
tam, kas tajos gados bija pats veiksmīgākais. Uz-
reiz nāk prātā 18.novembra svētki, kad Daugavpils 
teātra zāles svētku noformējumā tika izmantots 
Lielvārdes jostas motīvs, kas tika veidots no ma-
zām elektriskajām spuldzītēm. Šo Lielvārdes jostu 
veidojām kopā ar koktēlnieku Gunvaldi Smirnovu. 
Kad es 18.novembrī pustumsā ienācu teātra zālē un 
uz skatuves iedegās šis dekors, man pārskrēja ma-
zas skudriņas. Gadiem ilgi ir jāstrādā, kamēr parā-
dās tāds veikums, kas apmierina vai pat pārsteidz 
pašu darītāju. Tā gadās ļoti reti, jo vienmēr jau gri-
bas izdarīt labāk. Liels gandarījums ir redzēt, ka 
joprojām, pēc divdesmit gadiem, šis noformējums 
tiek lietots Latviešu kultūras centrā, neraugoties 
uz to, ka spuldzītes kļūst arvien retākas.

Jūs minējāt, ka ir ilgi un grūti jāstrādā, ka-
mēr top darbs, kas patiesi iepriecina – kā Jūs 
motivējat savus audzēkņus strādāt un mācī-
ties, lai arī viņi sajustu šo gandarījumu?

Nevienam jau nav tā, ka dara un uzreiz izdodas. 
Arī pieaugušajiem nākas ilgi strādāt, un arī tad re-
zultāts nav garantēts. Visa dzīve ir tāda, ka nākas 
strādāt un mācīties pārstādāt jau šķietami gatavu 
darbu, lai nokļūtu pie rezultāta, kas apmierina. Bet 
ar audzēkņiem ir mazs knifi ņš – skolotājam ir jā-
prot piespēlēt galarezultātu, turklāt, tā, lai skolēns 
nenojaustu. Ir konkrēts periods mācību procesā, 
kad to drīkst darīt. Ir jābūt kādai veiksmītei, lai 
audzēknim būtu prieks strādāt. Ja viņš gūs prieku, 
tad nav svarīgi, ka 80% no rezultāta ir skolotāja no-
pelns. Tas ļaus noticēt sev un nākamie darbi veik-
sies labāk. Skološanas procesā nedrīkst tikai rāties, 
vajag arī uzslavēt, turklāt, uzslavas nedrīkst būt 
tukšas, jābūt arī pamatojumam. 

Vai nav mazliet žēl, ka ir sniegta palīdzīga 
roka, bet audzēkņi par to pat nenojauš?

Nē, ir jāsaprot, ka tāds ir radošo priekšmetu peda-
gogu liktenis. Kādam vienmēr ir jādod arī gabaliņš 
no sevis. Ja skolotājs domās, ko viņš drīkst ielikt 
skolēnā, ko drīkst mācīt, ko labāk paturēt sev, tad 
nekas labs nebūs, tad nav jāstrādā par pedagogu, jo 
šajā darbā katru dienu ir jādod savas zināšanas un 
prasmes citiem. 

Kādas vēl īpašības ir nepieciešamas labam 
pedagogam?

Ir jāmīl savs darbs, pašam jābūt radošam, jāspēj 
katrā audzēknī saskatīt dotības un varēšanu. Jā-
saprot, ka katrs ir savādāks – ir skolēni, kas strādā 
ļoti precīzi, rūpīgi izstrādājot katru milimetru, un 
tādi, kuri grib redzēt rezultātu uzreiz. Tādas ir arī 
manas meitas – viena impulsīvāka, otra ļoti precīza.

Kā Jūs pati savā dzīvē savienojat praktisko 
pusi un radošo darbu?

Tas radošais vienkārši ik pēc laiciņa ir nepiecie-
šams, un tad praktiskais ir jāpārtrauc. Es uzska-
tu, ka cilvēkam ir nepieciešams plānot savu dienu. 
Man nepatīk, kad jautā, kur es gūstu iedvesmu. 
Kādu iedvesmu?! Tas ir darbs! Nav jāgaida brī-
numi, bet vienkārši ir jāplāno diena un jāstrādā. 
Diemžēl cilvēks pēc dabas ir slinks, un, ja ir brīvs 
laiks, tad grūti ievērot režīmu un katru minūti vel-
tīt darbam. Laikā, kad strādāju par pilsētas galve-
no mākslinieci, man vajadzēja pagūt arī kopt dārzu, 
uzturēt kārtībā māju un paveikt daudz citus dar-
bus, un izrādās, ka visu var paspēt. Visu to varēja 

izdarīt! Bet, ja ir brīvs laiks, nav jāsteidzas, 
visu var atlikt, un tā jau tas laiks tiek zau-
dēts. Pēdējā laikā zīmīgs notikums bija jūni-
jā, kad tika sagatavota Madonas izstāde (no 
jūlija līdz septembrim Madonas muzejā bija 
apskatāma S.V.Linartes darbu izstāde „Glez-
nas”; aut.piez.), darbi jau bija aizsūtīti, kad 
pēkšņi atskan zvans un man piedāvā veidot 
izstādi Daugavpils M.Rotko mākslas centrā. 
Sākumā atteicos, paskaidrojot, ka ir par vēlu, 
ka visi darbi jau aizsūtīti uz Madonu. Pagāja 
divas dienas, es visu laiku domāju, vai man 
vēl kādreiz piedāvās tādu iespēju, un izlēmu, 
ka tomēr jāpiekrīt. Un tad sākās – no rīta līdz 
vakaram, katru dienu gleznoju vairākus dar-
bus vienlaikus. Nevar nepārtraukti turpināt 
vienu darbu, krāsai ir jāļauj nožūt. Pastrādā-
ju pie viena darba, kamēr tas žūst, ķeros pie 
cita. Šogad strādāju tik aktīvi, kā vēl nekad, 
un rezultātā sanāca 58 darbi, kurus var re-
dzēt M.Rotko mākslas centrā. Es esmu ļoti 
gandarīta, jo, kā izrādās, uz šo mākslas cen-
tru brauc mani bijušie audzēkņi, daudzi pazi-
ņas, kuri pēc tam zvana un saka, ka ir bijuši 
un redzējuši manus darbus. Tas ir patīkami, 
un rodas iespēja atjaunot senus, varbūt jau 

var panākt tādu trīsdimensiju efektu. Siltā gaisma, 
kas bija tipiska A.Kuindži gleznotajiem vakariem, 
balta ukraiņu māja – tā bija pirmā mākslas darba 
reprodukcija, ko es redzēju, un atceros vēl šodien, 
tāpēc arī zinu autoru. Tā arī pamazām radās inte-
rese par mākslu, kuru veicināja arī bezgala skaistā 
Sibīrijas daba. 

Šodien jau ir pavisam savādāk – mums ir māksla, 
kultūru. Tepat ir brīnišķīga vieta – M.Rotko māks-
las centrs, kas veicina interesi par mākslu visā Lat-
vijā. Liels paldies visiem, kas pielika roku šī centra 
tapšanā. Marka Rotko vārdu tagad zina visā Latvi-
jā, pat tādi, kas neinteresējas par mākslu. Kādreiz 
bija daudz stereotipu par Latgali, daudzkārt esmu 
ar tiem saskārusies. Sākot strādāt Saules skolā, es 
teicu citiem skolotājiem, ka mums ir jāstrādā divtik 
lielu atdevi, lai spodrinātu Latgales vārdu. Tagad 
viss ir gājis uz labo pusi, mainās attieksme un jauni 
cilvēki vairāk nedzīvo stereotipos. 

Kuri ir tie pagrieziena punkti, kas izmainīja 
priekšstatus par Latgali?

Kultūras attīstība un cilvēku aktivitāte. Te ir tik 
daudz talantīgu cilvēku visās jomās,  kuri cenšas, lai 
apkārtējā vide būtu skaista. Kas tad ir Latvija? Jūs 
un es – mēs esam Latvija! Kā mēs dzīvojam un at-
tiecamies pret savu valsti, tāda arī ir Latvija. Savu 
kaimiņu pagalmos redzu, kā viss ir sakopts, un tas 
ir brīnišķīgi. Tāda ir attieksme pret savu novadu 
un valsti. Ja mēs paskatāmies, cik skaisti tagad ir 
Rēzeknē. Sakopta, tīra un eiropeiska pilsēta. Mani 
mīļie, ko vēl var gribēt?! Un Daugavpils centrālā 
iela? Tā ir līdzvērtīga jebkurai Eiropas pilsētai! Nu 
kā var lamāt šo valsti?! Un to ir veidojuši mūsu pašu 
cilvēki! Dzīvosim un priecāsimies! 

Kādas sajūtas Jūs pārņem, kad tuvojas tādi 
svētki kā Lāčplēša diena un 18.novembris?

Šajā sakarā man jāsaka, ka latviešu talants iz-
paužas daudzās jomās, bet prasme svinēt svētkus ir 
desmitkārtīga. Tik emocionāli svinēt svētkus, kā to 
dara latvieši, es nezinu, kura tauta vēl tā prot. Kā 
tika atzīmēta Tautas frontes 25 gadu jubileja! Atce-
ros neatkarības sākumu, kad 11.novembrī aicināja 
logos iedegt svecītes. Vakarā Rīgā varēja redzēt, ka 
ne visos logos bija tās svecītes, un tad aizdomājā-
mies, kas tad dzīvo tur, kur tumšie logi, savukārt, 
gaišie logi priecēja un deva cerību. 

Ko Jūs novēlētu Daugavpils novada iedzīvo-
tājiem Latvijas valsts dzimšanas dienā?

Es jau daudzas reizes esmu teikusi, un atkal 
teikšu to pašu – mīliet Latviju! Strādājiet, jo, kur 
ir darbs, tur vienmēr būs maizīte! Lai mainās pre-
zidenti un valdības, bet bez darba nekas nenotiks. 
Visa pamatā ir katra paša attieksme pret valsti. 
Mazāk sūdzēties par valsti, vairāk priecāties un 
teikt labus vārdus, arī vienam par otru, tad jau viss 
būs labi. Lai teiktu, ka ir bads un nabadzība, ir jāzi-
na, kas tas ir, es to zinu, un tāpēc ar vislielāko pār-
liecību varu teikt, ka mēs dzīvojam labi, un dzīvosim 
vēl labāk, ja vien kustināsim savas rokas un liksim 
lietā prātu. 

zudušus kontaktus. Gleznošana ir ļoti nenormē-
jams darbs, kādreiz darbs var tapt spontāni, dažu 
stundu laikā, citreiz ir jāstrādā ilgi, un arī tad var 
neizdoties. Tādos gadījumos es nolieku darbu malā 
un pēc kāda laika paskatot uz to jau citām acīm, un 
process var turpināties. Mākslas darba tapšanas 
process nav rožains. Radošais darbs ir nežēlīgs!

Tad jau Jūs piekrītat apgalvojumam, ka 
mākslas darbi rodas mokās? Ne velti pastāv 
uzskats, ka laimīgs mākslinieks nevar radīt 
izcilus darbus.

Noteikti! Bet no otras puses, ja cilvēks ir ļoti ne-
laimīgs, ja viņš nepriecājas vismaz par kādu sīku-
miņu, tad arī nekas nesanāks. Es nezinu, kādam 
jābūt cilvēkam, lai viņš savos pārdzīvojumos, bēdās 
un rūpēs, varētu radīt kaut ko labu. Varbūt ir tādi 
cilvēki, nezinu… Personīgi man vajag kādu priecīgu 
iemeslu, kaut vai dzirdēt kādu konstruktīvu domu. 
Mana mīļākā specialitāte ir arhitektūra, un, ja man 
gadās izlasīt kādu interviju ar Gunāru Birkertu 
(G.Birkerts tiek uzskatīts par ievērojamāko latviešu 
arhitektu; int.piez.), garastāvoklis uzreiz ir labāks. 
Latvijā ir daudz cilvēku, kuri patiesi mīl savu dar-
bu un iedvesmo citus, bet mani visvairāk uzrunā 
tieši arhitekti. Patiesību sakot, dzīve mani bieži ir 
savedusi kopā ar labiem cilvēkiem. Visapkārt ir labi 
cilvēki, vienmēr ir, kam paprasīt padomu un palī-
dzību. Man laimējās apprecēties un 43 gadus nodzī-
vot ar ļoti interesantu un vispusīgu cilvēku. Es va-
rēju vīram jautāt visu, jo viņam bija plašs interešu 
loks – politika, ekonomika, dabaszinātnes un citas 
nozares. Dzīvot ar tādu cilvēku bija ļoti interesanti, 
diemžēl slimība ir slimība un tā padara savu. 

Vai Jūs atceraties, kā radās Jūsu pirmie 
darbi?

Sibīrijā es redzēju, ka mamma, rakstot uz Latviju, 
vienmēr vēstules augšējā stūrītī kaut ko uzzīmēja, 
bet mums, protams, nebija pat krāsainu zīmuļu. Tos 
es pirmo reizi ieraudzīju tikai tad, ka biju pieaugusi 
un atbraucu uz Latviju. To visu nevar izstāstīt, tos 
pazemojošos apstākļus, kādos dzīvoja mūsu cilvēki. 
Bet parastais zīmulītis bija, un mamma vienmēr 
kaut ko uzzīmēja. Tas ieinteresēja arī mani. 1949.
gadā tika izsūtīti arī lietuvieši, pirms tam mēs bijām 
tikai latviešu sievietes un bērni, jo vīriešus nošķīra 
jau Nīcgales stacijā. Teica, ka galā mēs visi satiksi-
mies, bet, kad aizbraucām, neviena vīrieša nebija. 
Traģiski bija arī tas, ka mantas lielākoties palika 
pie vīriešiem, mātēm un bērniem, nonākot galā, 
nebija nekā – ne apģērba, ne apavu. Bet, atgriežo-
ties pie lietuviešiem, jāsaka, kad viņi atbrauca, es 
jau biju skolas vecuma meitene. Kad parādījās lie-
tuviešu puiši, kuriem līdzi bija akordeoni, ģimenes 
turējās kopā, mazliet mainījās dzīves jēga. Centā-
mies svinēt svētkus, uzturēt mūsu tradīcijas. Vie-
nai lietuvietei bija līdzi iesieti žurnāli, kurus viņa 
man ļāva skatīties, un radās arī interese par zīmē-
jumiem, gleznojumiem un dažādiem attēliem. Cen-
tos pārzīmēt šos attēlus, kas arī izdevās. Reiz kādā 
māja pie vietējiem cilvēkiem es ieraudzīju pie sienas 
piespraustu lapiņu, uz kuras bija Kuindži (Arhips 
Kuindži – ukraiņu ainavists; int.piez.) gleznojums – 
tāds satumsis vakars. Protams, ka nezināju, kas to 
gleznojis, skatījos un domāju, kā uz parasta papīra 
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APSVEICAM

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

audzināšanā !

1. Iegaumē eiro kursu: 1 eiro = 0, 702804 lati un maksājot nesteidzies – rēķini rūpīgi līdzi! Pamani kļūdu 
– informē par to uzņēmēju, ja viņš to nenovērš - ziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram. 

2. Zini svarīgākos eiro datumus norēķiniem un naudas maiņai. 
NORĒĶINIEM: 

Līdz gadu mijai visi norēķini būs latos, pirmās divas janvāra nedēļas – līdz 2014. gada 14. janvārim – 
būs iespējams maksāt gan eiro, gan latos, atlikumu saņemot eiro, savukārt pēc tam visi norēķini notiks 
tikai eiro.

MAIŅAI: 
Nesteidzies mainīt naudu pirmajās divās janvāra nedēļās.
Latus uz eiro bez maksas varēs apmainīt no 2014. gada 1. janvāra: 

- 3 mēnešus (līdz 31. martam) 302 Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās (apdzīvotās vietās, 
kur nav banku nodaļu);
-  6 mēnešus (līdz 30. jūnijam) visās bankās;
- Latvijas Bankā – bez termiņa ierobežojuma. 

3. Ja gribi savā rīcībā iegūt eiro laikus - zini, ka no 2013. gada 10. decembra bankās un 302 Latvijas 
Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās būs iespējams iegādāties eiro sākumkomplektus, par 10 latiem 
saņemot 14,23 eiro. 

4. Līdz gadu mijai pakāpeniski samazini skaidrās naudas, īpaši monētu, apjomu. Atceries, ka visērtā-
kais veids pārejai uz eiro ir bezskaidras naudas norēķini.

5. Iepazīsties ar naudas izskatu un drošības pazīmēm. Uz Latvijas eiro monētām reversā būs redzami 
mūsu valsts simboli – tautumeita un Latvijas ģerboņi, bet eiro monētu averss (puse, kur redzami 
skaitļi) un banknotes visās eirozonas valstīs ir vienādas. Atceries, ka ar Latvijas eiro varēs maksāt 
visās valstīs, kur tiek lietots eiro, bet ar citu valstu eiro varēs norēķināties Latvijā. 

6. Ievēro piesardzību naudas maiņas procesā:
- neglabā mājās lielu skaidrās naudas apjomu;
- nedodies mainīt visu skaidro naudu vienā reizē;
- publiskās vietās esi ļoti piesardzīgs, pārvietojoties ar skaidru naudu;
- maini naudu diennakts gaišajā laikā, vislabāk kopā ar kādu radinieku vai draugu;
- nemaini naudu šaubīgās vietās un no privātpersonām;
- nelaid mājās, nestāsti par naudu un nemaini to pie svešiniekiem, kas ierodas tavā dzīvesvietā (uzma-
nību - krāpnieki var izlikties par valsts iestāžu darbiniekiem).

Ja piedzīvo krāpšanu, laupīšanu vai to mēģinājumu – nekavējoties ziņo par to polcijai. 
7. Pirmajās divās janvāra nedēļās centies veikalos maksāt ar karti vai precīzu naudu, lai neveidotos 

rindas.  
Atceries, ka šajā laika periodā pārdevējs drīkstēs naudas atlikumu izdot tikai eiro, tāpēc nenorēķinies 

par sīkiem pirkumiem ar lielām naudas zīmēm un neradi situācijas, kad pārdevējam nebūs ko izdot tev 
vai citam klientam.

8. Algas, pensijas un pabalsti, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, tiks izmaksāti eiro. Pārejot uz eiro, līgumi 
nav jāpārslēdz.  

9. Atceries, ka eiro maiņas procesā neko nevar nokavēt, tāpēc rīkojies mierīgi un esi pret citiem iecietīgs, 
īpaši janvāra pirmajās divās nedēļās.

10. Noskaidro jebkuru jautājumu par eiro - www.eiro.lv vai bez maksas zvanot 8000 3000.    

Novadā dzimuši     
Demenes pagastā

Veronika Larionova (27.septembrī)
Makars Tihomirovs (12.oktobrī)

Kalupes pagastā
Viktorija Simanoviča(13.oktobrī)

Annija Vanaga (21.oktobrī)
Laucesas pagastā

Alekss Lazdovskis (28.septembrī)
Mihails Ivanovs (6.oktobrī)

Kataleja Streļcova (1.oktobrī)
Līksnas pagastā

Samanta Stalidzāne (18.oktobrī)
Medumu pagastā

Maksims Turķevičs (9.oktobrī)
Naujenes pagastā

Sofi ja Osipova (2.oktobrī)
Katrīna Tjušina (15.oktobrī)
Jānis Naumovs (13.oktobrī)

Nīcgales pagastā
Arta Bernāne (9.septembrī)

Skrudalienas pagastā
Daniils Andrijevskis (23.septembrī)

Loreta Domuļeva (4.oktobrī)
Sventes pagastā

Maksims Vasiļjevs (16.oktobrī)
Višķu pagastā

Vadims Pudāns (24.septembrī) 

Sveicam  jaunlaulātos! 
• Olgu Sterlāni un Andreju Perunovu
• Fainu Fedulovu un Aleksandru Kiškeli
• Lieni Dzalbi un Juri Kudiņu 

Sventes pagasta ģerbonis godināts Ģerboņu svētkos Melngalvju namā 

tens patriots dzimtenes sajūtu, pirmkārt, saista ar savu pagastu, novadu, pilsētu, 
ar savām dzimtajām mājām”, atzīst Andris Bērziņš.  

Kopā ar Sventes pagastu ģerboņus saņēma arī Kandavas un Krimuldas novads, 
kā arī Stāmerienas, Rembates un Tomes pagasts. 

24.oktobrī Melngalvju namā Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš piektajos Pašvaldību 
ģerboņu svētkos svinīgi pasniedza Sventes 
pagasta pārvaldes vadītājai Brigitai Vasiļev-
skai jaunizveidoto Sventes pagasta ģerboni. 
Ģerboņa svētkos piedalījās arī Novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska un uzstājās 
Sventes vidusskolas meiteņu ansamblis. 

Sventes pagasta ģerbonī attēlots sudraba 
zvans uz zila fona. Ideja ģerboņa skicei radās, 
pateicoties skaistajai teikai par Sventes eze-
ra rašanos. Teika stāsta, ka vietā, kur tagad 
atrodas Sventes ezers, bija skaista baznīca. 

Katru svētdienas rītu varēja dzirdēt šīs baznīcas zvana skaņas, kuras sau-
ca cilvēkus uz dievkalpojumu. Kādā pavasara svētdienā, kad baznīca bija 
ļaužu pilna, tā pēkšņi nogrima, bet tās vietā parādījās ezers, kuru nosauca 
par Sventes jeb „svēto” ezeru. No tā laika svētdienās var dzirdēt baznīcas 
zvana skaņas un dziedātāju balsis, bet tas, kuram izdosies sadzirdēt lie-
lā zvana skaņas, nodzīvos ilgu un laimīgu dzīvi”, pastāstīja B.Vasiļevska. 
Ģerboņa skices autore ir māksliniece Silva Veronika Linarte. 

«Karogs, ģerbonis, himna - tie ir simboli un zīmes, kas vieno nāciju, kal-
pojot piederības savai valstij veicināšanai un nostiprināšanai. Ikviens īs-

 Līksnas un Nīcgales pagasta iedzīvotāju ievērībai 
No 16.oktobra Līksnas un Nīcgales pagasta teritorijā savu darbību izbeidz Lilijanas Bērziņas ģime-

nes ārsta prakse. Sakarā ar to, Daugavpils novada pašvaldība aktīvi risina jautājumu par ārstniecības 
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Tiek veiktas pārrunas ar ģimenes ārstu, kas tuvākajā laikā 
atvērs praksi un sekmīgi uzsāks darbību minētajā teritorijā. Pašreiz Līksnas pagasta pacientus savas 
kompetences ietvaros pieņem ārsta palīgs Elija Kudiņa. Nīcgales pagastā pašvaldība ir izveidojusi 
feldšeru punktu un aicina darbā ārsta palīgu. Neatliekamos gadījumos tie iedzīvotāji, kuri bija 
reģistrējušies pie ārstes L.Bērziņas, var griezties pie viņas aizvietotājas - ārstes I.Kudeiko. 


