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VĒSTIS
DAUGAVPILS  NOVADA

Godināti balvas „ SPORTA LAUREĀTS 2013” ieguvēji

24.janvārī svinīgā pasākumā novada Kultūras cen-
trā tika godināti 2013.gada labākie novada sportisti 
un treneri. 

Nominācijā „Novada labākā vispārizglītojošā 
skola sporta darba organizācijā” par uzvarētāju 
tika atzīta Sventes vidusskola, kurā strādā sporta 
skolotāja Alla Petrovska. Novada skolēnu sporta spē-
lēs Sventes vidusskola izcīnīja 6 pirmās vietas dažā-
dos sporta veidos – volejbolā, vieglatlētikā un krosā. 
Turklāt, Sventes vidusskolā regulāri notiek novada 
skolēnu un pieaugušo sporta spēles, kā arī pārrobežu 
basketbola sacensības. 

Par uzvarētāju nominācijā „Novada labākā pa-
gasta pārvalde sporta darba organizācijā” kļu-
va Naujenes pagasta pārvalde. Naujenes pagasts 
var lepoties ar vīriešu basketbola komandu, kura jau 
otro gadu ir novada labākā komanda, kā arī ar sporta 
veterāniem, kuru kontā ir 17 zelta un 8 sudraba god-
algas pasaules un Eiropas čempionātos.  

Par novada labāko sportisti 2013.gadā ir atzīta 
Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta cen-
tra airēšanas trenere Ludmila Ivanova, kura 
kļuva par Tamperes (Somija) starptautiskās rega-
tes uzvarētāju, savukārt, titulu „Novada labākais 
sportists” trešo gadu pēc kārtas izcīnīja svarbum-
bu cēlājs, sporta meistars Edgars Pavlovskis no 
Laucesas pagasta. E.Pavlovskis ir visu piecu Latvijas 
kausa izcīņas posmu uzvarētājs, Latvijas čempions 
divcīņā un garajā ciklā. Veiksmīgi startējis arī Pa-
saules čempionātā. 

Par novada labāko jauno sportisti ir atzīta 
svarbumbu cēlāja Ksenija Kislova no Skrudalie-
nas pagasta, kura ir izcīnījusi Latvijas jaunatnes un 
junioru čempiones titulu svara kategorijā līdz 58kg. 
Nominācijā „Novada labākais jaunais sportists” 
uzvarētāja titulu izcīnīja Aleksejs Vasiļjevs – 
svarbumbu cēlājs no Biķernieku pagasta, kurš 
2013.gada Eiropas čempionātā jauniešiem izcīnīja 
zelta medaļu garajā ciklā, sudraba medaļu – divcīņā 
un bronzas godalgu – stafetē (Latvijas izlases sastā-
vā).

Pateicības un apbalvojumus saņēma, ne tikai spor-
tisti, bet arī treneri. Par uzvarētāju nominācijā „No-
vada labākais treneris individuālajos sporta 
veidos” tika atzīts novada izlases komandas sa-
biedriskais treneris svarbumbu celšanā – Ivans 

Gaļašs. Trenera Ivana Gaļaša audzēkņi šogad ir iz-
cīnījuši godalgotas vietas Pasaules junioru un vīrie-
šu čempionātā, kā arī Eiropas jauniešu, junioru un 
vīriešu čempionātos. Viņa vadītā novada jauniešu 
svarbumbu cēlāju komanda pirmo reizi vēsturē izcī-
nīja Latvijas čempionu titulu. 

Par novada labāko sporta veterāni tika at-
zīta Kristīna Markoviča, kura pārstāv novada 
sporta klubu „Vārpa-D”. Kristīna Markoviča ir 
izcīnījusi 1.vietu vieglatlētikas krosā Latvijas pašval-
dību sporta veterānu sporta spēlēs, savukārt, titulu 
„Novada labākais sporta veterāns” ieguva nau-
jenietis, Starptautiskās svarbumbu meistaru 
konfederācijas starptautiskās klases sporta 
meistars svarbumbu celšanā Vladislavs Pet-
rovs, kura kontā ir 30 godalgas dažādos vingrināju-
mos svara kategorijā līdz 105kg, kā arī vairāk nekā 
30 Pasaules un Eiropas veterānu rekordi svarbumbu 
celšanā (vecuma grupā 70+). 

Nominācijā „Novada labākā sporta spēļu ko-
manda”:

- par gada labāko futbola komandu tika 
atzīta Kalupes pagasta futbola komanda, ku-
ras augstākais sasniegums 2013.gadā ir 1.vieta 
Austrumlatvijas čempionātā un 3.vieta Latvijas 
2.līgas čempionātā; 

- basketbolā – Višķu pagasta vīriešu bas-
ketbola komanda, kuras kontā ir uzvara novada 
strītbola čempionātā un sudraba godalga novada 
basketbola čempionātā;

- volejbolā – Vecsalienas pagasta vīriešu 
volejbola komanda „Červonka”, kuras spēlētāji 
izcīnīja godalgotas vietas Latvijas pašvaldību spor-
ta veterānu sporta spēlēs, kā arī novada čempionu 
titulu;

- hokejā – komanda „Aisbergs” no Kalu-
pes pagasta, kura ir ierindojusies starp spēcīgā-
kajām Latgales reģiona komandām un izcīnījusi 
2.vietu Daugavpils pilsētas atklātajā augstākās 
līgas čempionātā.
Titulu „Novada labākā sieviešu sporta spēļu 

komanda” izcīnīja Kalupes pagasta sieviešu 
basketbola komanda, kura šogad var lepoties ar 
2.vietu Latgales reģiona čempionātā, 1.vietu Preiļu 
novada atklātajā čempionātā un Daugavpils novada 
basketbola čempiona titulu dāmu konkurencē. 

Tika apbalvoti arī novada labākie sporta spēļu 
treneri: 

- Kalupes pagasta futbola komandas sa-
biedriskais treneris, novada jaunatnes hoke-
ja komandas „Kalupe”, Kalupes pagasta pie-
augušo hokeja komandas „Aisbergs” un Ka-
lupes pagasta sieviešu basketbola komandas 
sabiedriskais treneris - Aleksandrs Vabišče-
vičs. Pateicoties A.Vasiščevičam tika izveidota Ka-
lupes pagasta futbola komanda. Arī Kalupes jauno 
hokejistu panākumi nebūtu iedomājami bez trene-
ra zināšanām un pieredzes. 

- Novada un Naujenes pagasta vīriešu 
basketbola izlases komandas sabiedriskais 
treneris Edgars Kucins, kurš ir ieguldījis savu 
artavu novada basketbola komandas, kā arī Nau-
jenes pagasta vīriešu komandu „IVS-D – veterāni” 
un „Naujene” panākumos.

- Novada veterānu izlases komandas un 
Vecsalienas pagasta vīriešu volejbola ko-
mandas sabiedriskais treneris Vjačeslavs 
Moskalenko, kura vadītā novada veterānu izlase 
izcīnīja trīs godalgotās vietas Latvijas pašvaldību 
sporta veterānu senioru spēļu fi nālsacensībās. 
Nominācijā „Novada labākais sporta spēļu 

tiesnesis” par uzvarētājiem tika atzīti: 
- basketbola tiesnesis Sergejs Pavlovs, 

kurš ir ilggadējs novada augstākās līgas čempionā-
ta galvenais tiesnesis;

- futbola tiesnesis Ivars Caune (Kalupes 
pagasts), kurš 2013.gadā tika atzīts par Latvijas 
virslīgas trešo labāko futbola tiesnesi un saņēma 
Latvijas Futbola federācijas balvu.

- volejbola tiesnesis Sergejs Novikovs 
(Sventes pagasts) – 2013.gada novada volejbola un 
pludmales volejbola čempionāta galvenais tiesne-
sis, kurš regulāri tiesā arī Daugavpils pilsētas un 
Latvijas čempionātu spēles.
Nominācijā „Novada sportiskākā ģimene” par 

uzvarētājiem tika atzīta Rokjānu ģimene no Līks-
nas pagasta. Ģimenes galva – tētis Aldis ir Līksnas 
pagasta sporta darba organizators, basketbola un vo-
lejbola komandu kapteinis, mamma Iveta ir novada 
basketbola izlases spēlētāja, savukārt, divi sportiskie 
un aktīvie dēli Armands un Kristers mācās Sventes 
vidusskolā. Rokjānu ģimene šogad izcīnīja 1.vietu 
novada ģimeņu sporta sacensībās. 

Novada domes Atzinības rakstu par mūža ie-
guldījumu sporta attīstībā un Daugavpils no-
vada vārda popularizēšanu saņēma novada ve-
cākais aktīvais sporta veterāns Romāns Saušs, 
kurš aizvadītā gada nogalē svinēju 80.gadu jubileju. 

Novada domes Pateicības rakstu par nopel-
niem un profesionālo ieguldījumu jauno spor-
tistu sagatavošanā saņēma Daugavpils novada 
sporta skolas vieglatlētikas treneris Jānis Pet-
rovskis.

Balvu nominācijā „Par mūža ieguldījumu Dau-
gavpils rajona un novada sportā” saņēma kalu-
pietis Staņislavs Stašulāns – Daugavpils rajona 
un novada, Latgales un Latvijas veterānu sa-
censību dalībnieks vieglatlētikā. S.Stašulāns 
aizvadītajā gadā izcīnīja uzvaru Latgales atklātajā 
veterānu vieglatlētikas čempionātā diska mešanā, 
kā arī šķēpa mešanā. 

Visus laureātus sveica un panākumus vēlēja Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalins-
ka, priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins, novada 
domes deputāts, Sventes vidusskolas direktors Alek-
sandrs Sibircevs, novada domes deputāts, Špoģu 
vidusskolas direktors Jānis Belkovskis, konkursa 
vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, novada domes 
deputāts Aivars Raščevskis un novada domes depu-
tāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komi-
tejas priekšsēdētāja Janīna Kursīte.



    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
03.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-18.00

10.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

17.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

24.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Arvīds Kucins
17.02. Daugavpils novada dome 14.00-17.00
Aļona Annišineca
10.02. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
17.02. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
03.02. Špoģu vidusskola  15.00-18.00
17.02. Dubnas pagasta pārvalde  16.00-18.00
Andrejs Bruns

10.02. Laucesas pagasta kultūras nams 
c.Mirnijs 09.00-12.00

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

Jevgeņijs Gridasovs
12.02. Nīcgales pagasta pārvalde 17.00-19.00
26.02. Kalupes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
12.02. Tabores pagasta pārvalde 13.00-15.00
19.02. Skrudalienas pagasts, c. Silene, SIA 

„JumsS” 15.00-17.00

Roberts Jonāns
25.02. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
03.02. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
10.02. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
17.02. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
24.02. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
Edgars Kucins

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

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

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte
10.02. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
18.02. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
10.02. Salienas pagasta pārvalde 09.30-11.30
17.02. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00
Anita Miltiņa
10.02. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 09.00-12.00
17.02. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 13.00-16.00
Aivars Rasčevskis
03.02. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
17.02. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
07.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
21.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.02. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00

Daugavpils novada domes lēmumi

IZSOLES
2014.gada 25.februārī plkst. 9.00 Daugavpils no-

vada domē, mazajā zālē, Rīgas iela 2, Daugavpils, mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekusta-
mais īpašums "Maidānu dīķis" (Sventes pagasts, Dau-
gavpils novads) ar kadastra numuru 4488 005 0403, 
kas sastāv no vienas zemes vienības 0.27 ha platībā. 
Objekta sākotnējā cena – euro 972.00.

2014.gada 25.februārī plkst. 10.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots trīs-
istabu dzīvokļa īpašums Nākotnes iela 5 - 5, Dubna, 
Dubnas pagasts, Daugavpils novads , ar  kadastra nu-
muru 4452 900 0062. Objekta sākotnējā cena – euro 
2135.00.

Izsoles dalībnieki uz atsavināmā objekta izsoli var 
reģistrēties  līdz 2014.gada  21.februārim  plkst. 15.30 
Daugavpils novada domē, 26.,38.kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu 
euro 14.00 (četrpadsmit euro, 00 centi) un nodrošinā-
jumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas.

2014.gada 25.februārī plkst. 11.00 Daugavpils 
novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām personām 
tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4452 002 0190; 3.35 ha platībā, kura ie-
tilpst nekustamajā īpašumā "Segliņi"  ar kadastra nu-
muru 4452 004 0421, kas atrodas  Dubnas  pagastā, 
Daugavpils novadā. Objekta nosacītā cena jeb sākum-
cena - euro 3098.30.

2014.gada 25.februārī plkst. 11.30 Daugavpils 
novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām personām 
tiek pārdota zemes vienības (starpgabala) ar kadas-
tra apzīmējumu 4462 003 0281; 9.31 ha platībā, kura 

ietilpst nekustamajā īpašumā "Mērkaziņas" ar ka-
dastra numuru 4462 003 0281, kas atrodas Kalupes 
pagastā, Daugavpils novadā. Objekta nosacītā cena 
jeb sākumcena - euro 10597.55 (desmit tūkstoši pieci 
simti deviņdesmit septiņi, euro 55 centi).

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 
4.panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties 
ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša 
laikā kopš paziņojuma publicēšanas izdevumā „Latvi-
jas Vēstnesis” Daugavpils novada domē,  Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī  26.,38. kabinetā (darbdienās no plkst.8.00 
līdz plkst. 15.30),  iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu euro 14.00 (četrpadsmit euro, 00 centi)  un 
nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekusta-
mā īpašuma sākumcenas. Izsoles dalībnieki uz atsa-
vināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2014.gada  
21.februārim  plkst. 15.30  Daugavpils novada domē,  
26., 38.kabinetā (darbdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 
15.30), Rīgas iela 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot 
nodrošinājumu  10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksu euro 
14.00  (četrpadsmit euro, 00 centi) .  

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) no-
rēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts ka-
ses kods: TRELLV22.  

Tālr. uzziņām: 65476739, 65476827, 26357842, 
29412676.

2013.gada 28.decembra sēdē pieņemti 63 lēmu-
mi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozījumi 
Daugavpils novada domes 2013.gada 14.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Daugavpils novada pašvaldības budžets 
2013.gadam””. 

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozījumi Dau-
gavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils 
novada pašvaldībā””, „Grozījums Daugavpils novada domes 
2010. gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par soci-
ālo palīdzību Daugavpils novadā”” un „Grozījums Daugavpils 
novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteiku-
mos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugav-
pils novada pašvaldībā””. Saistošie noteikumi pēc atzinuma 
saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas stāsies spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas 
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis”.

• Grozīja Kalkūnes pagasta pārvaldes nolikumu.
• Iecēla ar 01.01.2014. Sandri Kusiņu par Ambeļu 

pagasta pārvaldes vadītāju. 
• Apstiprināja novada 2014.gada pasākumu plānu.
• Apstiprināja Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta 

centra izmantoto resursu izmaksas.
• Noteica maksu par Skrudalienas pagasta pirts pa-

kalpojumu sniegšanu.
• Apstiprināja Ambeļu Brīvā laika pavadīšanas un 

sporta centra izmantoto resursu izmaksas.
• Grozīja novada domes 27.05.2010. lēmumu Nr.656 

“Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā”.
• Atļāva atsavināt novada domes īpašumā esošo 

transportlīdzekli vieglo automašīnu FORD MONDEO, nosa-
kot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē un sākumcenu          
Ls 943,16.

• Atļāva pašvaldības aģentūrai „Višķi” iegādāties lie-
totu vieglo pasažieru automašīnu līdz Ls 3000 bez PVN no 
aģentūras uzkrātajiem līdzekļiem par ceļu greiderēšanas pa-
kalpojumiem.

• Atstāja negrozītu novada pašvaldības izpilddirek-
tora  07.10.2013. lēmumu Nr.2.1-13/259 saskaņā ar kuru ir 
atstāts spēkā rīkotās autobusa MERCEDES BENZ SPRIN-
TER 308  izsoles rezultāts.

• Nolēma nodod no novada domes bilances Kultūras 
pārvaldes bilancē būvprojekta „Radošā rezidence J.Raiņa 
mājā Berķenelē” tehnisko projektu Ls 24780.

• Atcēla novada domes 16.05.2013. lēmumu Nr.491 
„Par fi nansējuma piešķiršanu Līksnas pagasta pārvaldei”.

• Nolēma pārņemt no Kultūras pārvaldes bilances 
Naujenes pagasta pārvaldes bilancē Naujenes Novadpētnie-
cības muzeja labiekārtošanas darbu izmaksas Ls 36308,14 
Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes bilancē renovā-
cijas izmaksas Ls 7959,19.

• Piešķīra Laucesas pagasta pārvaldei Ls 3170.16 no 
nekustamā īpašuma  c.Mirnijs-17, c.Mirnijs-27 un Lācenes,  
atsavināšanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem.

• Grozīja novada domes 24.02.2011. lēmumu Nr.312 
par projekta „Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības 
uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas 
reģionā” līdzfi nansējumu, nosakot projekta realizēšanas lai-
ku 2013. un 2014.gadā un novada domes kopējās indikatīvās 
attiecināmās izmaksas EUR 114596,30. 

• Ņemt Valsts kasē aizņēmumu LVL 40 954 projekta 
„Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā” sa-
darbības partnera līdzfi nansējuma nodrošināšanai.

• Atbalstīja biedrības „Silenes stariņi” piedalīšanos 
Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā  projektu kon-
kursā ar projektu „Vides nometne „Zaļais aplis””, projekta ko-
pējais fi nansējums LVL 4124.

• Nolēma nodrošināt biedrības ,,Latvijas Sarkanais 
Krusts” projektam  „Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī” novada 
pašvaldības līdzfi nansējumu LVL 1128,26.

• Nodeva pašvaldības nekustamā īpašuma 18.no-
vembra iela 428, Vecstropi, Naujenes pagastā, pārvaldīšanas 
tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”.

• Nodeva no novada domes valdījuma Kalkūnes pa-
gasta pārvaldes valdījumā dzīvokli Nr.2, „2”, Randene. 

• Nodeva no novada domes valdījuma Tabores pagas-
ta pārvaldes valdījumā  nekustamo īpašumu Pārvaldes ēka 
Oktobra iela 2A, Tabore, pašvaldības autonomās funkcijas 
nodrošināšanai. 

• Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu uz pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu  „Tilti 2”, Tilti, Līksnas pagastā.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos īpašu-
mus: „Galdnieki 31a”,  Dārza iela 53-18, Randene, Kalkūnes 
pagastā, „177”, Latgale, Līksnas pagastā, Segliņi, Nākotnes 
iela 5-5, Draudzības iela 25, Dubna, Dubnas pagastā, „7”, 
„171”, Ozolaine, Medumu pagastā, Maidānu dīķis, Sventes 
pagastā.

• Apstiprināja  pašvaldības nekustamo īpašumu: 
Segliņi, Nākotnes iela 5-5, Dubna, Dubnas pagastā, Maidānu 
dīķis, Sventes pagastā, Mērkaziņas, Kalupes pagastā.

• Apstiprināja zemes vienības Mangaļi, Nīcgales pa-
gastā, izsoles protokolu.

• Noraidīja SIA „BĪSTAMO ATKRITUMU SER-
VISS” būvniecības ieceri – biogāzes koģenerācijas stacijas 
būvniecība nekustamajā īpašumā „Šakališki”, Demenes pa-
gastā, un uzdeva novada domes Būvvaldei atkārtoti izvērtēt 
saskaņā ar likumdošanas prasībām  būvniecības ieceri ne-
kustamajā īpašumā „Šakališki”, ņemot vērā jauno skiču pro-
jektu un tehnoloģisko būvprojekta risinājumu, kas piedāvāti 
19.12.2013. iesniegumā.

• Atteica 3 personām piešķirt trešās personas statu-
su administratīvajā lietā par SIA „BĪSTAMO ATKRITUMU 
SERVISS” būvniecības ieceri-biogāzes koģenerācijas stacijas 
būvniecību nekustamajā īpašumā „Šakališki”, Demenes pa-
gastā.
2014.gada 16.janvāra sēdē pieņemti 29 lēmumi:  

• Apstiprināja saistošos noteikumus Grozījumi Dau-
gavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr.1 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLI-
KUMS”.

• Apstiprināja grozījumus novada domes nolikumā.
• Grozīja novada domes 30.09.2013. noteikumus 

Nr.4 „Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības ies-
tādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 
pedagogu darba samaksai un novada pašvaldības vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu peda-
gogu darba samaksai Daugavpils novada pašvaldībā sadales 
kārtība”.

• Apstiprināja novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 
2014.gada janvārim – augustam.

• Apstiprināja novada pašvaldības māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju  darba  samaksai un  valsts sociālās  apdro-
šināšanas  obligātajām  iemaksām 2014. gadam paredzētās 
valsts budžeta  mērķdotācijas  sadali.

• Apstiprināja Valsts autoceļu fonda novada pašval-
dībai ieplānoto līdzekļu sadales plānu 2014.gadam.

• Noteica no 01.02.2014. pašvaldībai piederošo dzī-
vojamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā Nr.8, Vienības iela, 
Lociki, Naujenes  pagastā, 0,72 EUR/m2 mēnesī. 

• Nolēma veikt Vaboles vidusskolas kopmītņu ēkas 
un darbnīcu rekonstrukciju ar mērķi izveidot Amatu un ra-
došās izglītības centru „Vaboles  muiža” un apstiprināja tā  
infrastruktūras attīstības koncepciju 2014.-2016.gadam.

• Apstiprināja novada konkursa „Sporta laureāts 
2013” uzvarētājus.

• Atbalstīja  Višķu pagasta biedrības „Niedrājs”  pie-
dalīšanos konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē” ar projektu „Uz 
ekosistēmām balstītas pieejas integrēšana Višķu pagasta 
publisko ezeru apsaimniekošanas plānā ūdens tūrisma un 
zivsaimniecības attīstībai” un tā kopējo fi nansējumu EUR 
19861.  

• Atbalstīja biedrības „Sieviešu klubs „Silenīte”” ieceri 
par projekta „Krievvalodīgo iedzīvotāju integrācija mūsdienī-
gā latviešu sabiedrībā” iesniegšanu Sabiedrības integrācijas 
fondā ar pašvaldības fi nansējumu EUR 2000.

• Piešķīra Sventes pagasta pārvaldei EUR 592,80 no 
dzīvokļa Nr.3, Parka iela 4, Svente, atsavināšanas rezultātā 
gūtajiem līdzekļiem.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu 
„47”, Atpūta, Sventes pagastā.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos īpašu-
mus: „47”, Atpūta, Sventes pagastā, Smaņi, Dubnas pagastā, 
„177”, Latgale, Līksnas pagastā, „7”, „171”, Ozolaine, Medu-
mu pagastā. 

• Apstiprināja zemes vienības Valentīnas krasts, De-
menes pagastā, izsoles protokolu.

• Atzina par nenotikušu rīkoto izsoli uz nekustamo 
īpašumu Torņkalns, Tabores pagastā. 

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu EUR 74253 
projekta „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot div-
pusēju sadarbības tīklu “Zemgale-Novka”” īstenošanai.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldī-
bas mājas lapā www.dnd.lv sadaļā "Publiskie dokumenti".
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 14.novembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-

tošie noteikumi Nr.39 (protokols Nr.29., 3.&, lēmums Nr.1162)
Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku”
Izdoti saskaņā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Daugavpils novada simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie no-

teikumi, ir Daugavpils novada ģerbonis, logo, Daugavpils novada karogs, De-
menes pagasta ģerbonis, Kalupes pagasta ģerbonis, Medumu pagasta ģerbo-
nis, Naujenes pagasta ģerbonis, Višķu pagasta ģerbonis un Sventes pagasta 
ģerbonis.”;

1.2. papildināt ar 9.2 punktu šādā redakcijā:
„9.2 Sventes pagasta ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstsm – zilā 

laukā sudraba zvans (krāsas pēc PANTONE kataloga: Zilā – 286C, Sudraba – 
877C, Melnā – Black) (9.pielikums).”;

1.3. papildināt ar 22.1punktu šādā redakcijā:
„22.1 Sventes pagasta ģerboni var lietot Sventes pagasta pārvalde, Sventes 

pagastā atrodošās Daugavpils novada pašvaldības iestādes Sventes pagasta 
reprezentācijas nolūkos. Citas fi ziskas vai juridiskas personas Sventes pagas-
ta ģerboni var lietot, ja pirms Sventes pagasta ģerboņa lietošanas saņemts 
Daugavpils novada Simbolikas komisijas saskaņojums.”;

1.4. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
„23. Aizliegts vienlaicīgi lietot Daugavpils  novada ģerboni kopā ar De-

menes pagasta ģerboni, Kalupes pagasta ģerboni, Medumu pagasta ģerboni, 
Naujenes pagasta ģerboni,  Višķu pagasta ģerboni vai Sventes pagasta ģerbo-
ni, izņemot:

23.1. informatīvajos materiālos, kur tiek skaidrota Daugavpils novada 
simbolika;

23.2. pasākumos, kuros piedalās pārstāvji gan no Demenes pagasta, gan 
no Kalupes pagasta, gan no Medumu pagasta, gan no Naujenes pagasta, gan 
no Višķu pagasta, gan no Sventes pagasta, uzsverot, ka kopumā tiek pārstā-
vēts Daugavpils novads.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un ir izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

9.pielikums 
Daugavpils novada domes 2013. gada 14. novembra saistošajiem noteiku-

miem Nr. 39 (protokols Nr. 29., 3. &, lēmums Nr. 1162)

Sventes pagasta ģerbonis

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 14.novembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.39 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos no-

teikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 7.punktam pašvaldības dome var 
noteikt novada simboliku un atbilstoši 43. panta trešajai 
daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus (turpmāk 
- noteikumi), lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funk-
ciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Noteikumi nosaka vēl vienu Daugavpils novada simboli-
kas veidu – Sventes pagasta ģerboni. Tiek dots simboli-
kas apraksts un noteikta tās izmantošanas kārtība. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. 
Lai nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams veidot jau-
nas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi 
pašvaldības teri-
torijā

Ar noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru at-
tiecināms noteikumu tiesiskais regulējums. 

5. Informācija par 
administratīva-
jām procedūrām

Noteikumi paredz simbolikas izmantošanas saskaņoša-
nu ar Daugavpils novada domes izveidotu Daugavpils 
novada Simbolikas komisiju, kuras izdotos administra-
tīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils 
novada domē.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.dnd.lv, pieejams Daugavpils novada pašvaldības 
pagastu pārvaldēs.

Daugavpils novada ražotāju un 
investīciju katalogs

Jāzeps Krukovskis
Attīstības nodaļas projektu koordinators

Daugavpils novada Attīstības nodaļa informē, ka tiek turpināts darbs pie no-
slēdzošās Daugavpils novada Ražotāju un investīciju kataloga sadaļas – Dau-
gavpils novada ražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Tas veicinās Daugavpils 
novada uzņēmumu atpazīstamību gan Latvijā,  gan kaimiņvalstīs, palīdzēs 
vieglāk atrast vai piesaistīt sadarbības partnerus un investorus, kā arī rosinās 
iedzīvotājus atbalstīt vietējo ražotāju. 

Sākot no pērnā gada novembra notika intensīva datu vākšana par pašvaldī-
bas un privātpersonu rīcībā esošajiem nomāšanai vai pārdošanai pieejamajiem 
nekustamajiem īpašumiem, uzņēmumu investīciju piedāvājumiem un brīva-
jām ražošanas telpām. Informācijas vākšanā tika iesaistīti Lauku attīstības 
konsultanti, pagastu pārvaldes, kā arī novada pašvaldības Attīstības nodaļa. 

Īsumā par katalogu – drukātajā versijā informācija būs dalīta 3 kategori-
jās: pašvaldību  investīciju objekti, privātie investīciju objekti un marketinga 
sadaļa. Katalogam būs arī elektroniskā versija, kurā būs pieejama publiskā 
informācija par visiem novada uzņēmumiem, dalījumā pa nozarēm, interak-
tīva karte ar investīciju objektiem un nekustamajiem īpašumiem. Informācija 
būs tulkota 3 valodās: latviešu, krievu un angļu. 2014.gada sākumā turpinājās 
datu vākšana pēdējai drukātā kataloga sadaļai – informācija par Daugavpils 
novada ražotājiem, kas noslēdzās 31.janvārī. 

Jāpiebilst, ka elektroniskais katalogs būs interaktīvs un nepārtraukti pa-
pildināsies. Ikviens uzņēmējs būs aicināts publicēt savus investīciju piedāvā-
jumus, informāciju par sevi, ražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu ap-
rakstu, kas tiks pārbaudīts, tulkots un publicēts Daugavpils novada ražotāju, 
pakalpojumu sniedzēju un investīciju elektroniskajā katalogā. 

2014.gada 16.janvārī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.1 (protokols Nr.1., 1.&, lēmums Nr.1)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos no-
teikumos Nr.1 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 1.punktu un 24.pantu

1.  Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
„16. Pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un komisiju mērķu sasniegša-

nas, efektīvas darbības, aktīvu aizsardzības, pārskatu ticamības, darbības at-
bilstības  tiesību aktiem kontroli veic iekšējais auditors, kurš ir tieši pakļauts 
Daugavpils novada domes priekšsēdētājam.”;

1.2. papildināt ar 17.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „17.12. nosaka Daugavpils novada pašvaldības iekšējā audita darba organi-

zāciju un iekšējā audita veikšanas kārtību.”;
1.3. papildināt ar 20.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
„20.15. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņem darbā un atbrīvo no dar-

ba iekšējo auditoru, nosaka viņam darba algu un slēdz darba līgumus.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, tie 

publicējamai Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis”  un izliekami Daugavpils novada domes un Daugavpils novada 
pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.1 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.1 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepie-
ciešamības pama-
tojums

Ar saistošajiem noteikumiem  tiek grozīti Daugavpils 
novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajie noteikumi 
Nr.1 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NO-
LIKUMS”  

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz, ka:
- pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un komisiju 

mērķu sasniegšanas, efektīvas darbības, aktīvu aiz-
sardzības, pārskatu ticamības, darbības atbilstības  
tiesību aktiem kontroli veic iekšējais auditors, kurš ir 
tieši pakļauts Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tājam;

- domes priekšsēdētājs nosaka Daugavpils novada paš-
valdības iekšējā audita darba organizāciju un iekšējā 
audita veikšanas kārtību;

- pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot ar domes 
priekšsēdētāju, pieņem darbā un atbrīvo no darba 
iekšējo auditoru, nosaka viņam darba algu un slēdz 
darba līgumus.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi ir 
nepieciešams veidot  jaunu darba vietu.

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi skars administratīvās procedū-
ras.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv. 
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 IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ
 2014.GADĀ 

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tie-
sību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti 
vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairā-
kām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2014.gadā. 

No 2014.gada 1.janvāra:
Obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 34,09% apmērā 

no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% 
- darba ņēmējs.

Vispārējais pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem 
pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu līdz būs sa-
sniegts 65 gadu vecums. 2014.gadā tas būs 62 gadi un 3 mēneši.

Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cilvē-
kiem pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu līdz būs 
sasniegts 63 gadu vecums. 2014.gadā tas būs 60 gadi un 3 mēneši.

Apdrošināšanas stāžs vecuma pensijas saņemšanai palielināsies no 
10 līdz 15 gadiem. Pensiju piešķirs ar dienu, kad radušās tiesības uz to, 
taču ne agrāk kā 6 mēnešus (iepriekš 12 mēnešus) pirms pensijas piepra-
sījuma iesniegšanas.

Cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem no 2012.gada 1.janvāra invali-
ditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija un līdz vecuma pen-
sijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa 
par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, no vecuma pensi-
jas piešķiršanas dienas uz invaliditātes laiku piešķirs piemaksu pie 
vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decem-
brim. Ja tiesības uz piemaksu radušās laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz 
2014.gada 30.aprīlim, piemaksu piešķirs no vecuma pensijas piešķiršanas 
dienas un nesaņemto piemaksu izmaksās 2014.gada maijā vienlaikus ar 
maija pensiju.

Diplomāti, prokurori, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
amatpersonas, kultūras darbinieki, kuriem piešķirta izdienas pensija, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā varēs saņemt izdienas pensijas 
saņēmēja apliecību.

Sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs sociāli 
apdrošinātiem cilvēkiem būs 46 400 euro (Ls 32 600).

Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem bērna kopšanas pa-
balsts par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam būs 171 euro (pie-
augs no Ls 100 līdz Ls 120). 

Minimālais vecāku pabalsts, kas piešķirts līdz 2014.gada 30.sep-
tembrim, būs 171 euro (pieaugs no Ls 100 līdz 120 latiem) mēnesī.  

Minimālā mēneša darba alga būs 320 euro (Ls 225). Minimālā stun-
das tarifa likme strādājošiem būs 1,933 euro (Ls 1,359), pusaudžiem un 
cilvēkiem, kuri pakļauti īpašam riskam - 2,209 euro (Ls 1,554).

No 2014.gada 1.jūlija:
Pabalsts cilvēkam ar invaliditāti pēc 18 gadu vecuma, kuram 

nepieciešama kopšana, būs 213,43 euro (Ls 150).
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvēkiem ar I invaliditā-

tes grupu katru mēnesi būs 83,24 euro (Ls 58,50), cilvēkiem ar II invali-
ditātes grupu - 76,84 euro (Ls 54), cilvēkiem ar I invaliditātes grupu kopš 
bērnības - 138,73 euro (Ls 97,50), cilvēkiem ar II invaliditātes grupu kopš 
bērnības - 128,06 euro (Ls 90).

Pārejas periods tiem, kuriem vecāku pabalsts piešķirts līdz 
2014. gada 30. septembrim:

Vecāku pabalsts līdz 1 gada vecumam būs 70% no algas, ja vecāks 
nestrādās. Ja strādās, varēs saņemt tikai bērna kopšanas pabalstu 171 
euro (Ls 120);

Bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gada vecu-
mam būs 171 euro (Ls 120) neatkarīgi no tā, vai vecāks strādās vai nē;

Vecāku pabalsta pārejas perioda kompensācija par bērna kopša-
nu no 1 līdz 1,5 gada vecumam būs 100 euro (Ls 70,28), neatkarīgi no tā, 
vai vecāks strādās vai nē.

No 2014.gada 1.oktobra
Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par 

bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam būs 60% no algas. Papildu vecāku 
pabalstam viens no vecākiem varēs saņemt arī bērna kopšanas pabalstu 
171 euro (Ls 120).

Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par 
bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam būs 43,75% no algas. Papildu 
vecāku pabalstam viens no vecākiem varēs saņemt arī bērna kopšanas 
pabalstu 171 euro (Ls 120).

Vecāku pabalsts strādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem gan līdz 
1 gada vecumam, gan līdz 1,5 gadu vecumam būs 30% no aprēķinātā 
vecāku pabalsta. Papildu vecāku pabalstam viens no vecākiem varēs 
saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120).

Izvēli, par to, vai vecāku pabalstu viens no vecākiem vēlēsies saņemt 
līdz 1 vai 1,5 gada vecumam, var veikt tikai vienu reizi! 

Avots: Labklājības ministrija

 IENĀKUMU NODOKĻA ATMAKSA 
PERSONĀM, KAS STRĀDĀJUŠAS 

ĀRZEMĒS
Plānojat strādāt ārzemēs? Varbūt jau esat to darījuši? Neaizmirstiet pār-

baudīt, vai jūs neesat pārmaksājuši ienākumu nodokli. Rūpējoties par savu 
iedzīvotāju labklājību, pašvaldība vēlas atgādināt, par šo, kā par vēl vienu no 
iespējām, kā varam savus naudas makus padarīt biezākus un gūt papildu ie-
nākumus. 

Lielākajā daļā gadījumu, par personām, kas pirmo reizi izbraukušas, lai strā-
dātu ārzemēs, ienākumu nodokli pārmaksā, jo darba devēji nezina, kā likmi 
pareizi piemērot ienākumiem. Šos nodokļus ir iespējams atgriezt 3 – 6 nākamo 
fi nanšu gadu laikā, atkarībā no valsts, kurā jūs strādājāt.

Nodokļu atgriešana
Katra persona, kas strādā ārzemēs, saņem ienākumus un maksā ienākumu 

nodokli no saņemtajiem ienākumiem. Beidzoties taksācijas gadam, vai pabei-
dzot darbu un atstājot valsti, darbiniekam, šīs valsts nodokļu dienestā, ir tie-
sības iesniegt pieteikumu nodokļu atgriešanai. Pēc pieteikuma nodokļu atgrie-
šanai aizpildīšanas, ārvalsts nodokļu dienesta darbinieki pārbaudīs personas 
iesniegtos datus un aprēķinās pārmaksāto ienākumu nodokļa summu. Ja ap-
stiprināsies, ka notikusi nodokļa pārmaksa, persona saņems nodokļa atmaksu.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai saņemtu nodokļa atmaksu?
Visbiežāk ārvalstu nodokļu dienesti pieprasa šādus dokumentus un informā-

ciju:
- Pases vai identifi kācijas kartes kopiju;
- Dokumentus, kas apliecina ienākumus un nodokļu nomaksu, katrā no 

darba vietām valstī;
Tā var būt jūsu beidzamās nedēļas vai beidzamā mēneša algas aprēķina lapa 

vai dokuments, kuru ir izsniedzis darba devējs (piem., Lielbritānijā un Īrijā – 
forma P-45/P-60, Holandē – Jaaropgave, u.c.);

- Darba devēja pie, kura strādājāt nosaukums un adrese;
- Ārvalsts, kurā strādājāt sociālās apdrošināšanas numurs.

Nodokļu atgriešanas procesa ilgums
Būs nepieciešami 2 – 3 mēneši, lai pēc dokumentu nodokļu atgriešanai aizpil-

dīšanas, saņemtu nodokļu atmaksu. Nodokļu atmaksas termiņš ir atkarīgs arī 
no tā, kādā veidā jūs iesniedzāt pieteikumu nodokļu atgriešanai: personīgi vai 
izmantojot profesionāļu palīdzību.

Naudas summa, kuru jūs varat atgūt
Atgriešanai iespējamā summa būs atkarīga no tā, cik ilgi jūs strādājāt, kādi 

bija ienākumi, kurā valstī jūs strādājāt, un no citiem apstākļiem. Saskaņā ar 
www.rttax.com/lv statistikas informāciju, vidējā atmaksas summa Latvijā ir 
aptuveni 380 Ls.

Procesa likumība?
Pamatojoties uz ārvalstī spēkā esošajiem likumiem, katram ir jāiesniedz no-

dokļu deklarācijas, bet nodokļu atmaksāšana ir daļa no ienākumu nodokļa dek-
larāciju iesniegšanas procesa. Nodokļu atmaksa ir likumīgs process, tāpēc tam 
nebūs nekādas ietekmes uz jūsu darba iespējām ārzemēs.

Tiesības uz vecuma pabalstu / pensiju pēc tam, kad saņemta nodokļu 
atmaksa ārzemēs.

Jums būs tiesības saņemt vecuma pensiju ārzemēs, ja būsiet nostrādājis tur 
likumdošanā noteiktajam atbilstošu periodu, kā arī izpildījis pārējās prasības. 
Nodokļu atmaksai nav ietekmes uz vecuma pensiju. Pastāv divi galvenie no-
dokļu veidi: sociālie nodokļi un ienākumu nodokļi. Atgūt ir iespējams vienīgi 
pārmaksāto ienākumu nodokli. Tādejādi, jūsu sociālās garantijas – vecuma 
pensija vai pabalsti netiks skarti. Ienākuma nodokļa atmaksa nekādā veidā 
nav saistīta ar sociālajiem pabalstiem un garantijām. 

Nodokļi Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā
Latvijā jums nav jāmaksā nekas, jo nodokļi jau ir samaksāti ārvalstī. Latvija 

ir noslēgusi līgumus par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ar daudzām 
valstīm, tāpēc Latvijas iedzīvotājiem, kas maksā nodokļus ārvalstīs, nav jā-
maksā nekādi papildu nodokļi.

Vienlaikus atmaksātā nodokļu nauda, tomēr, dos papildu ienākumus arī Lat-
vijas un pašvaldības ekonomikām, jo saņemto naudas summu jūs visticamāk 
iztērēsiet par pakalpojumiem un precēm, kuru sniedzēji vai izplatītāji, savu-
kārt, nomaksās pievienotās vērtības un ienākumu nodokļus šeit - Latvijā.

Neatstājiet savu naudu ārzemēs!

 Valdība piešķir atbalstu 
lauksaimniekiem 2014.gadā

 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”, kas stājušies spēkā 
31.12.2013., nosaka, kādā veidā un kādiem atbalsta pasākumiem 2014.gadā 
tiks sadalīts valsts atbalstam subsīdiju veidā paredzētais fi nansējums - 9 147 
352 eiro.

Ņemot vērā līdzšinējo atbalsta pasākumu efektivitāti, valsts atbalsta līmeni 
un valsts ekonomisko situāciju, lauksaimniekiem valsts atbalsts ir nozīmīgs 
virzienos, kas stimulē lauksaimnieka dzīvotspēju un konkurētspēju. Tāpēc 
fi nansējumu galvenokārt novirzīs lauksaimniecības produktu ražotājiem šā-
diem pasākumiem:

1) lopkopības attīstībai – 4 535 235 eiro;
2) augkopības attīstībai – 580 246 eiro;
3) pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 1 063 185 eiro;
4) tirgus veicināšanai – 614 681 eiro;
5) dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 672 219 eiro;
6) apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai – 853 723 eiro;
7) kooperācijas attīstībai – 139 574 eiro;
8) iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildei – 688 491 eiro.

Uz atbalsta saņemšanu varēs pretendēt fi ziska un juridiska persona. Ja at-
balsta pieprasījums pārsniegs piešķirto fi nansējumu, Lauku atbalsta dienests 
proporcionāli samazinās izmaksājamo atbalsta apmēru par vienību.

Atbalstu nepiešķirs grūtībās nonākušiem pretendentiem un pretendentiem, 
kuriem piešķirtais de minimis kopējais bruto atbalsts pēdējo trīs gadu laikā 
pārsniegs Eiropas Savienības regulās noteikto apmēru.
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 Ievēlēta jauna Daugavpils novada pensionāru apvienības valde
8.janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā notika senioru Jaungada 

sarīkojums, kuru organizēja Daugavpils novada pensionāru apvienība sa-
darbībā ar Daugavpils novada domes Sociālo dienestu.

Pasākumu atklāja Daugavpils novada pensionāru apvienības pagaidu va-
dītāja Lidija Skrinda, kura savā uzrunā atskatījās uz paveikto. L.Skrinda 
izteica lielu pateicību visiem novada senioriem, kuri ir aktīvi līdzdarboju-
šies apvienības darbā -  piedalījušies konferencēs, rīkojuši pensionāru pēc-
pusdienas, kā arī apmeklējuši pulciņus un pārstāvējuši novadu Latgales 
senioru dziesmu un deju svētkos.

Klātesošie ne tikai atpūtās un baudīja senioru deju kopas “Magones” un 
Laucesas pagasta ansambļa „Prieks” priekšnesumus, bet arī lika pamatus 
aktīvai apvienības darbībai 2014.gadā, ievēlot jaunu Daugavpils novada 
pensionāru apvienības valdi.

Ilggadējā Daugavpils novada pensionāru apvienības vadītāja Antonija 
Stirāne veselības dēļ attiecās no aktīvas turpmākās darbības, taču apso-
līja neatteikt padomu un dalīties pieredzē. Visi klātesošie vienbalsīgi ievē-
lēja jauno Daugavpils novada pensionāru apvienības valdi, kurā turpmāk 
darbosies: Nonna Iļjina (Maļinovas pagasts), Emarita Streikuse (Naujenes 

 Jaungada pasākumā tikās Daugavpils un Ilūkstes novadu 
iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām

14.janvārī Ilūkstes kultūras namā notika Jaungada pasākums Daugavpils un 
Ilūkstes novadu iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām – „Lauku torte”. Pasākumu 
rīkoja Daugavpils un Ilūkstes novadu invalīdu biedrība sadarbībā ar Daugavpils 
un Ilūkstes novadu Sociālajiem dienestiem.

Par tradīciju kļuvušais pasākums šogad pulcēja ļoti lielu dalībnieku skaitu. 
Lielu atsaucību guva arī konkurss, kurā bija iespēja pacīnīties par gardākās un 
skaistākās lauku tortes autora titulu. Konkursā tika pieteiktas aptuveni 30 dažā-
dās kūkas – gan saldas, gan sāļas. Tortes bija atceļojušas no Vaboles, Pilskalnes, 
Dvietes, Naujenes, Laucesas, Medumu, Līksnas un citiem pagastiem, turklāt, 
konkursā piedalījās ne tikai saimnieces – savus spēkus izmēģināja arī kungi.

Žūrijai, kuras sastāvā bija Daugavpils un Ilūkstes novadu vadības pārstāvji un 
Sociālo dienestu vadītāji, starp visām tortēm bija ļoti grūti izcelt vienu, jo visas 
bija ļoti garšīgas, turklāt, saimnieces bija padomājušas arī par vizuālo noformē-
jumu. Rezultātā par uzvarētājiem tika atzīti visi konkursa dalībnieki. Daugav-
pils un Ilūkstes novadu čaklās saimnieces labprāt dalījās pieredzē un apmainījās 
receptēm. 

Daugavpils un Ilūkstes novadu invalīdu biedrības vadītāja Leontīne Tamane 
pauda prieku, ka aizvadītajā gadā mazliet tika palielinātas invaliditātes pensi-
jas, kā arī pensijas cilvēkiem ar  invaliditāti kopš bērnības. L.Tamane pastāstīja, 
ka pasākuma galvenais mērķis ir ļaut cilvēkiem uz brīdi piemirst ikdienas prob-
lēmas un rūpes.

Pasākumā piedalījās arī Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Arvīds Kucins un Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krie-
vāns, kuri visiem sanākušajiem vēlēja veselību, izturību un veiksmi Zirga gadā, 
kā arī pateicās abu novadu Sociālo dienestu darbiniekiem par paveikto aizvadī-
tajā gadā.

pagasts), Janīna Bēķe (Dubnas pagasts), Monika Soma (Kalupes pagasts), 
Līde Vanaga (Naujenes pagasts), Marija Audzere (Vaboles pagasts), Lidija 
Skrinda (Višķu pagasts), Leontīne Garkalne (Kalkūnes pagasts), Stefānija 
Želnerčika (Laucesas pagasts), Olga Rogoļeva (Demenes pagasts), Valentī-
na Marenkova (Skrudalienas pagasts), Valentīna Andiņa (Višķu pagasts), 
Boļeslavs Purmalis (Naujenes pagasts), Veronika Meinerte (Sventes pa-
gasts) un Elvīra Malnača (Līksnas pagasts).

Tika nolemts, ka visi 15 jaunievēlētās valdes locekļi tuvākajā laikā tiksies 
Daugavpils novada domē, pārrunās turpmāko darbību, kā arī iecels valdes 
priekšsēdētāju. Plānots, ka jau šī gada sākumā Daugavpils novada pensio-
nāru apvienība tiks reģistrēta kā ofi ciāla biedrība, kas nākotnē ļaus īstenot 
dažādus projektus.

Daugavpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova pa-
stāstīja par šogad apstiprināto Latvijas Sarkanā krusta projektu „Mēs kopā 
dzīvojam Latvijā”, kas paredz plašu aktivitāšu loku senioriem, kā arī par 
sociālo palīdzību novadā.

Pasākumā piedalījās arī Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janī-
na Jalinska un priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins, kuri sanākušajiem 
senioriem vēlēja veselību, izturību, un pauda cerību, ka šogad tiks īstenots 
Labklājības ministrijas piedāvātais pensiju indeksācijas modelis.

Klātesošie vienbalsīgi ievēlēja jaunās valdes sastāvu

Domes vadība izsaka pateicību Daugavpils novada pensionāru apvienības 
pagaidu vadītājai Lidijai Skrindai

Daugavpils un Ilūkstes novada invalīdu biedrības vadītāja Leontīne Tamane 
ar pašas cepto torti

Žūrijas komisijai grūts uzdevums – no visām tortēm jāizvēlas garšīgākā

Pasākumā neizpalika arī dejas grupas „Sandra” mūzikas pavadījumā
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„MĒS KOPĀ DZĪVOJAM MŪSU VALSTĪ”

Ināra Pomjalova 
Daugavpils novada Sociālā dienesta
Sociālās palīdzības daļas vadītāja

2014.gadā tiek uzsākts EEZ fi nanšu instrumenta 2009-2014 program-
mas „NVO fonds” NVO projektu programmas projekts Nr. 2012.EEZ/PP/2/
MAC/016/037„Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”, kura mērķis ir uzlabot dzī-
ves kvalitāti dažāda vecuma grupu pārstāvjiem iesaistot mazākumtautību ie-
dzīvotājus. Projekta ietvaros tiks īstenoti pasākumi, kas:

•   mazinās sociālo atstumtību tām mērķa grupām, kas atbilstoši sta-
tistikas un pētījumu datiem pakļautas sociālās atstumtības riskam – bērniem, 
jauniešiem, senioriem un jaunajām ģimenēm ar bērniem, kā arī personām ar 
zemiem ienākumiem, t. sk. iesaistot mazākumtautību pārstāvjus;

• veicinās bērnu, jauniešu un senioru līdzdalību daudzveidīgos pasāku-
mos, veicinot viņu iesaisti vietējās kopienas dzīvē, kā arī LSK kā biedriem vai 
brīvprātīgajiem,

•  t. sk. iesaistot mazākumtautību pārstāvjus;
• nodrošinās jaunu zināšanu un prasmju apguvi visām mērķa grupām.
Projektam piešķirtais programmas kopējais fi nansējums : 77 366,30 

LVL jeb 110 082,33 EUR, projekta aktivitātēs piedalās Preiļi, Krāslava, Dau-
gavpils pilsēta, Ilūkstes un Daugavpils novads. Līdzfi nansējums no Daugavpils 
novada domes ir nepieciešams Ls 1128,26, no Ilūkstes novada Ls 691,52.

Projekta ietvaros tiks organizētas starpnovadu sporta sacensības, radošie 
konkursi, koncerti, kā arī radošo darbu izstādes, latviešu valodas apmācības, 
iepazīšanās ar Norvēģijas kultūras vēsturi, u.c. aktivitātes.
   Interesentiem var saņemt informāciju par projektu pie Daugavpils novada 
Sociālā dienesta sociālās palīdzības daļas vadītājas Ināras Pomjalovas tel. 
65476742; 26579469 un  pagastos pie sociālajiem darbiniekiem. 

Aicinām novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties piedāvātā projekta 
aktivitātēs!

Tabores pagasta pārvalde īsteno 
ūdenssaimniecības attīstības projektu

2012.gada 22.maijā Tabores  pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar Centrā-
lo fi nanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Tabores pagasta Tabores ciemā” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/120/028 ) īstenošanu.

Saskaņā ar  SIA „RIO„ noslēgto būvniecības darbu līgumu, pašlaik notiek 
intensīvi darbi
pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecībā un rekonstruk-
cijā. Uz doto momentu no visiem projektā paredzētajiem darbiem ir paveikti  
sekojoši darbi   :

1. Ārējais ūdensvads plānots 2454.5 m, izpildīts 1669.5m (68%)
2. Ārēja kanalizācijā plānoti 1739.5 p.m, izpildīts 1343 p.m (78%)
3. Spiediena kanalizācijā plānots 498 p.m ,izpildīts 198 p.m (40%)
4. Samontēts rezervuārs uz 50m3/don NAI.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, būvuzraudzību objektā veic Valērijs 

Obrazumovs un autoruzraudzību SIA „ Ekolat „. 

Apstiprināta  Amatu un radošās 
izglītības centra „Vaboles muiža” 

izveides koncepcija
Ināra Mukāne
Daugavpils novada domes
Kultūras pārvaldes vadītāja
16.janvāra sēdē Daugavpils novada domes deputāti vienbalsīgi apstiprinā-

ja Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles muiža” koncepciju. 
Vaboles pagasts īpaši izceļas gan ar unikālā mantojuma paraugiem, gan 

ar uzkrātajām bagātīgajām latgaliešu tradicionālās kultūras vērtībām, zinā-
šanām par senām lauku amatu prasmēm. Pagasta kultūras namā darbojas  
jauniešu tautas deju ansamblis, amatierteātris, kas iestudē uzvedumus lat-
galiešu valodā, kā arī entnogrāfi skais ansamblis „Vabaļis”. Vabolē atvērta 
Špoģu mūzikas un mākslas skolas mācību punkts (vizuālās mākslas klase).  
Vaboles Skrindu dzimtas muzejā ir veiktas izpētes un sagatavota informācija 
par Dienvidlatgales maizes cepšanas, alus darīšanas, koka amatniecības  tra-
dīcijām, apzināti praktizējoši šo prasmju nesēji. Tomēr daudzveidīgo radošo 
aktivitāšu attīstībai trūkst atbilstoši aprīkotu telpu. Līdz ar to bagātīgais tra-
dīciju un kultūras mantojuma potenciāls netiek izmantots vietējai attīstībai, 
nav atbilstoši aprīkotu telpu amatu prasmju apgūšanai un demonstrēšanai, 
neveidojas kvalitatīvi radošās izglītības un tūrisma pakalpojumi, trūkst at-
bilstošu higiēnas un sanitārās drošības apstākļu.

Novada domes speciālistu grupa  2013.gada 12.aprīlī  veica Vaboles muižas 
apbūves  apsekošanu un secināja, ka būtu nepieciešams rekonstruēt vēsturis-
ko Vaboles muižas pārvaldnieka māju (skolas kopmītnes) kā unikālu  novada 
koka mantojuma objektu un blakus esošo muižas ledus pagrabu (skolas darb-
nīcu ēka) un izveidot Amatu un radošās izglītības centru „Vaboles muiža”, 
integrējot tajā Skrindu dzimtas muzeju, Špoģu mūzikas un mākslas skolas  
mācību punktu, amatu darbnīcas, izstāžu zāli un semināru/nodarbību telpas.

Pirmais koncepcijas solis ir infrastruktūras sagatavošana Amatu un rado-
šās izglītības centra „Vaboles muiža” izveidei, veicot Vaboles muižas kultūras 
mantojuma objektu – vēsturiskās pārvaldnieka mājas un ledus pagraba re-
konstrukciju, ar mērķi paplašināt Skrindu dzimtas muzeja darbību, sekmēt 
zināšanu pārnesi, sniegt prasmes un zināšanas amatniecības un mājražoša-
nas uzņēmumu izveidē, kā arī veidot platformu radošās izglītības attīstībai 
laukos. 

Vaboles muižas vēsturisko ēku rekonstrukcija ļaus izveidot struktūru, 
kura spēs apvienot amata prasmju nesēju, amata prasmju pārmantotāju un 
kultūras mantojuma pētnieku potenciālu, lai nodrošinātu Dienvidlatgales  
tradicionālās kultūras  saglabāšanu un popularizēšanu. Amatu un radošās 
izglītības centrs  dos  ieguldījumu lauku  cilvēku  personības izaugsmes vei-
cināšanā,  veidos vietas patriotismu un  stiprinās cilvēku piesaisti savam 
novadam.  Centra  darbības platforma  palīdzēs   vietējai amatniecībai kļūt  
dinamiskākai, vairāk saistītai ar tūrismu un uzņēmējdarbību, kas kopumā   
spilgtāk iezīmēs  Daugavpils novada  vārdu mūsdienu  Eiropas kultūras un 
ekonomikas vidē. 

 Naujenes Novadpētniecības muzejā realizēts projekts 
„Vakarēšanas tradīcijas Latgalē”

2013.gadā Naujenes Novadpētniecības muzejā tika realizēts 
projekts „Vakarēšanas tradīcijas Latgalē”, ko atbalstīja Latgales 
reģiona attīstības aģentūra, piešķirot  Latgales Kultūras prog-
rammas ietvaros 500,00 Ls. Projekta rezultātā tika izveidots 
jauns tūrisma produkts - muzejpedagoģiskā programma „Vaka-
rēšanas tradīcijas Latgalē”, kura domāta dažāda vecuma tūristu 
grupām. Tika organizēta ekspedīcija Slutišķu vecticībnieku sā-
džā un vāktas tradicionālo ēdienu receptes, nopirkti programmas 
realizēšanai un TLMS „Pūpoli” Naujenes fi liālei nepieciešamie 
klūgu un sloksnīšu apstrādes instrumenti, kā arī iegādāti māla 
trauki pankūku cepšanai un tējas dzeršanai.

Muzejs aicina Naujenes pagasta iedzīvotājus, kā arī visus in-
teresentus apgūt programmas ietvaros klūgu pīšanas pamatus. 
Katru ceturtdienu no plkst. 14:00 - 17:00 muzejā notiek bezmak-
sas nodarbības meistara Viktora Kuhaļska vadībā. Būsiet mīļi 
gaidīti!
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 Špoģu vidusskolā tiek realizēts projekts 
”Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” 

Cilvēki parasti baidās no nezināmā un ir pakļauti stereotipiem, kurus var 
mainīt personīgā pieredze, tādēļ ir labi, ja kopā sadarbojas dažādu kultūru pār-
stāvji.

Jau vairākus gadus sabiedrības integrācijas jomā tiek izstrādātas un sekmī-
gi realizētas valsts programmas, tiek sniegts atbalsts mazākumtautību kultū-
ras mantojuma un identitātes saglabāšanā, veicināta sabiedrības tolerance un 
starpkultūru dialogs. Šie faktori - pretimnākoša vide, vēsturiska spēja pieņemt 
citādo - rada multikulturālu sabiedrību Latvijā, Latgalē, Daugavpils novadā, 
Špoģu vidusskolā.

Mums visiem jāiemācās svešo uztvert kā svešo, pārstājot tam piedēvēt nega-
tīvu jēgu, jo svešais nenozīmē sliktais, bet- interesantais, tas, kas jāiemācās un 
jāpieņem, jo pasaule ir tik dažāda, tāpēc Špoģu vidusskola nolēma piedalīties 
projektā "Globālā  dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”.

Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar partneriem Līd-
sas Attīstības izglītības centru Apvienotajā Karalistē un organizāciju "Mono" 
Igaunijā. Projektu fi nansē Eiropas Savienība Attīstības un sadarbības biroja” 
EuropeAid” programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību globālajā izglī-
tībā (GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, 
Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pie-
vēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot 
jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.                    

Darbošanās projektā nodrošina aktīvu mācīšanās procesu,veicina personības 
pašatklāsmi caur pasaules norišu izpratni. Projekta ietvaros novadītas ģeogrā-
fi jas, kulturoloģijas,vizuālās mākslas, latviešu valodas, informātikas un dabas-
zinību mācību stundas, pedagoģiskās padomes sēde, aktualizēta ekoloģiskā 
audzināšana skolā un pagastā, apskatīti jautājumi par sociālo un ekoloģisko 
atbildību, globalizācijas procesiem, izaicinājumiem un iespējām, stereotipu vei-
došanos, cilvēku un notikumu mijiedarbību. 

Aktualizējot ekoloģiskās audzināšanas tematiku, skolēni iesaistās „Zaļās jos-
tas” organizētājās akcijās - „Bateriju vākšanas konkurss” un „Tīrai Latvijai!”. 
Lielu ieinteresētību izrādīja sākumskolas skolēni, vācot gan baterijas, gan ma-
kulatūru un cīnoties par „zaļākās” klases titulu.

Skolēni centās pievērst uzmanību ūdens un elektroenerģijas taupīšanai, ap-
sekojot skolas telpas tika izveidota diagramma par izšķērdīgākajām skolas tel-
pām, šajās vietās tika piestiprinātas pašgatavotas atgādnes.

Pamatskolas un vidusskolas posma skolēni mērīja savu ekoloģisko pēdu, iz-
vērtējot rezultātus, katrs individuāli mēģināja izteikt priekšlikumus, kā sama-
zināt savas un ģimenes ekoloģiskās pēdas nospiedumu.

Spilgtākās skolēnu individuālās atziņas bija šādas:
• mani satrauc iegūtie rādītāji, manuprāt, vairāk jāpārvietojas ar sabiedris-

ko, nevis privāto transportu, jāmazina ceļojumu izmaksas;
• aizdomājos par dažādu lietu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu;
• ļoti daudz elektrības izkūp vējā;
• atbalstīt vietējos ražotājus;
• jāiegādājas energoefektīvas iekārtas un jāsamazina atkritumu daudzums;
• es netaupu, dzīvojam vienu reizi, nodzīvosim un labi, citi arī rūpējas tikai 

par sevi;
• mazināt patērētāja instinktu, piebremzēt savas vajadzības;
• lai mēs varētu dzīvot labākā pasaulē, katram jāapzinās, kādu postu viņš 

nodara dabai un mūsu ekosistēmai. Briesmīgi, bet ar laiku izzudīs daudzi 
dabas resursi un ko tad? Vai spēsim atrast alternatīvu!

• nesaprotu, aptaujā tika runāts par ikdienā nepieciešamām lietām, bet, iz-
vērtējot savas vajadzības, saprotu - mana pēda trīs reizes pārsniedz pasau-
les vidējo rādītāju, esmu rekordists arī Latvijas mērogā;

• man tas šķiet normāli, jo mūsu vajadzības aug līdz ar iespējām. 
Darbošanās rezultātā secinājām, ka skolēniem vides resursu taupīšana 

ir saistoša, viņi labprāt iesaistās akcijās, spriež par resursu saglabāšanu, 
uzņemas līdzatbildību par apkārtējās vides sakārtošanu.

Mācību procesā skolēnu uzmanība tika pievērsta pasaules attīstības kopīga-
jām likumsakarībām, kas nosaka kultūru mainību un tuvināšanos, digitālajām 
pēdām internetā, cilvēku skaita pieaugumam un dinamikai pasaulē.

Vidusskolēnu  atziņas:
• manas domas ietekmē stereotipi, iespējams novecojuši priekšstati, mūsu 

„ģeogrāfi skā izolētība” aprobežo domāšanu plašākā mērogā, es domāju, ka 
attīstās tikai Eiropa un ASV, bet modernizācija pastāv arī Āfrikā, masu 
medijos tiek pasniegts maz informācijas, bieži vien tā nav objektīva, līdz ar 
to maz zinām par attīstības valstīm;

• stereotipi veidojas no mūsu nezināšanas;
• es domāju, ka stereotipi ir kļūdaini, visi cilvēki ir vienādi neatkarīgi no va-

lodas, apģērba un ādas krāsas, cilvēciskais faktors ir noteicošais;
• jāmainās cilvēkiem, to domāšanai un attieksmei pret citādo.
Jaunieši izvirzīja prognozes, kā pasaule varētu attīstīties nākotnē, patika ak-

tivitātes, kurās uzreiz netika sniegts gatavs risinājums, bet līdz atbildei bija 
jānonāk pašiem.

Aizraujošas bija sākumskolas skolēnu vēstules pasaules bērniem. 
Vispusīga informācija un izpratne par pasaulē notiekošo, rosina pozitīvas pār-

maiņas gan savā tuvākajā, gan talākajā apkartnē, tādēļ sociālo zinātņu mācību 
priekšmetu apguvē jau ir ietverti globālās izglītības jautājumi. Samērā liels 
mācību stundu skaits globālajai tematikai ir atvēlēts ģeogrāfi jā, Latvijas un 
pasaules vēsturē, politikā un tiesībās, kulturoloģijā un ekonomikā. Pārsteidz 
fakts, ka arī dabas zinātnes  risina šos jautājumus. 

Domājams, ka projektā piedāvātie metodiskie materiāli sniegs skolēniem bū-
tiskas zināšanas un prasmes, tos ar interesi izmantos pedagogi gan mācību 
procesā, gan ārpusstundu aktivitātēs.

Projekta komanda labprāt dalīsies gūtajā pieredzē ar interesentiem!

Špoģu vidusskolas komanda: Jānis Suveizda - bioloģijas, ģeogrāfi jas un vēs-
tures skolotājs, Andris Zeile - informātikas skolotājs, Antra Dombrovska - di-
rektora vietniece izglītības jomā, Ārija Mihailova - sākumskolas un vizuālās 
mākslas skolotāja.

 Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju 
ansamblis «Dzirksteleite» pārstāvēs novadu 

konkursā Rīgā
22.janvārī Daugavpils novada 

Kultūras centrā notika novada 
popgrupu un instrumentālo an-
sambļu koncertskate, kurā pie-
dalījās kopumā 15 izpildītāji – 4 
instrumentālie ansambļi, 5 solis-
ti un 6 popgrupas. 

Visi instrumentālie ansambļi 
un popgrupas sacentās par iespē-
ju pārstāvēt Daugavpils novadu 
visas Latvijas mērogā, dodoties 
uz konkursu Rīgā.

Katrs koncerta dalībnieks iz-
pildīja 2 dziesmas, saskaņā ar 
konkursa nolikumu – obligāti 
bija jāizpilda viena tautasdzies-
ma. Koncertā skanēja dziesmas 
latviešu, latgaliešu, krievu, balt-
krievu un angļu valodā. 

Dalībnieku sniegumu vērtēja 
žūrija, kuras sastāvā bija mū-
zikas pedagoģe Olga Arhipova, 
mūzikas pedagoģe, grupas „Sta-
ge On” vadītāja Tatjana Lario-
nova un Naujenes mūzikas un 
mākslas skolas direktors, mūzi-
ķis Spodris Kačāns.

Instrumentālo ansambļu ka-

tegorijā, sīvā konkurencē, uzvaru un tiesības pārstāvēt Daugavpils 
novadu Rīgā izcīnīja Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju an-
samblis, Vijas Petrovas vadībā. 

Popgrupu konkurencē 1.vietā ierindojās Medumu pamatskolas 
popgrupa. Mazās dziedātājas ieguva iespēju cīnīties par visas Latvi-
jas labākās skolēnu popgrupas titulu.

Žūrijas komisijas locekle Tatjana Larionova aicināja visus mūzikas 
skolotājus, ansambļu vadītājus un, protams, arī dziedātājus būt aktī-
viem arī nākamajā gadā!

Laurai Gribustei - 
uzvara un ceļazīme uz 
Valsts konkursa fi nālu 

Rīgā 

Salna, koncertmeistare Jūlija Kamenska) un Laura 
Gribuste (skolotāja Diana Soboļeva, koncertmeistare 
Jūlija Kamenska). Abu audzēkņu sniegumus augstu 
novērtēja kompetentā žūrija no Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas, piešķirot Anastasijai Kosoņai Diplomu 
par iegūto III vietu, savukārt Laurai Gribustei - Dip-
lomu par II vietu un ceļazīmi uz Valsts konkursa fi -
nālu Rīgā, kur par godalgotām vietām cīnīsies labā-
kie dziedātāji no visas valsts.

8.janvārī Daugav-
pils Mūzikas vidus-
skolā notika Izglītības 
programmas Vokālā 
mūzika - Kora klase 
Valsts konkursa II 
kārta. Tajā piedalījās 
labākie Daugavpils 
reģiona mūzikas sko-
lu dziedātāji, kas tika 
atlasīti konkursa I 
kārtās katrā no sko-
lām, tostarp Špoģu 
Mūzikas un mākslas 
skolas audzēknes: 
Anastasija Kosoņa 
(skolotājs Jevgenijs 
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Iepazīšanās ar deputātu

Nosauciet, lūdzu, tās jomas vai jautājumus, 
kurus Jūs uzskatāt par prioritāriem Daugav-
pils novadā?

Manuprāt, prioritāra ir sociālā joma, izglītība, 
kurai jābūt pieejamai. Mums ir jāsaglabā skolas un 
skolēnu skaits. Uzskatu, ka viena no galvenajām 
jomām ir arī attīstība – mēs redzam, ka Daugavpils 
novadā tiek realizēti daudzi projekti, piesaistot fi -
nansējumu no dažādiem Eiropas Savienības struk-
tūrfondiem. Manuprāt, nevar izdalīt būtisko un ne-
būtisko – viss ir svarīgs, vienkārši ir jomas, kurām 
jāvelta vairāk uzmanības.

Kurās jomās Jūs pati vislabāk orientējaties?
Pašlaik es darbojos Izglītības, kultūras un spor-

ta jautājumu komitejā, tāpat šogad sāku darboties  
Sociālo un veselības jautājumu komitejā.  Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejā es darbojos 
arī iepriekšējā sasaukumā. Negribētu teikt, ka es šo 
jomu pilnībā pārvaldu, bet orientējos es pietiekoši 
labi. 

Kāds ir Jūsu kā deputāta pienesums vai ie-
guldījums Daugavpils novadā?

Es neteiktu, ka tas ir mans pienesums, bet es jau 
ilgus gadus strādāju Naujenes pagasta pārvaldē. 
Darbs ir ar cilvēkiem, un es uzskatu, ka apvienoju-
mā ar deputāta pienākumiem un darbu domē, varu 
palīdzēt novada iedzīvotājiem. Ja nepieciešams 
varu paskaidrot, kur nepieciešams griezties dažādu 
problēmu risināšanā, kur iespējams saņemt nepie-
ciešamo informāciju u.tml. Strādājot pagasta pār-
valdē, mēģinu palīdzēt un atbildēt uz dažādiem jau-
tājumiem, lai iedzīvotājiem lieku reizi nav jābrauc 
uz pilsētu. Bieži vien iedzīvotāji nāk pie manis uz 

pārvaldē (A.Annišineca ir Naujenes pagasta pārval-
des sekretāre, Int.piez.) un papildus tam esmu bied-
rības “Sieviešu klubs “Šarms”” valdes locekle. Bied-
rība ir reģistrēta Naujenes pagastā un aktīva dar-
bība notiek kopš 2012.gada. Šogad turpinām visus 
iesāktos darbus un plānojam arī jaunus projektus. 

Pastāstiet, lūdzu, mazliet tuvāk, kādi ir bied-
rības darbības mērķi?

Sieviešu klubs tika dibināts pagājušā gada jūli-
jā ar mērķi veicināt pagasta attīstību, izveidot pa-
gasta teritorijā kaut ko jaunu, piemēram, bērnu 
rotaļu laukumus. Biedrība var piedalīties dažādos 
konkursos, tāpat ir vieglāk uzrakstīt un virzīt da-
žādus projektus. Līdz šim esam organizējušas iz-
stādi medniekiem – medību trofeju izstāde notika 
pagājušā gada rudenī, kā arī piedalījāmies Ģimenes 
svētku rīkošanā. Šobrīd mēs plānojam strādāt pie 
nelieliem projektiem, lai piesaistītu fi nansējumu 
tieši pagasta teritorijai, un uzsvars tiks likts tieši uz 
bērnu vajadzībām, jo, neskatoties uz to, ka pagasta 
vadība dara visu iespējamo, lai nodrošinātu katru 
ciemu, pagasts ir ļoti liels un palīdzība ir nepiecie-
šama. Biedrībā ir trīs dibinātājas un 11 biedri, un 
šajā organizācijā, kā jau vēsta nosaukums, ir tikai 
sievietes.

Kādi ir Jūsu hobiji?
Ja Jūs interesē mani vaļasprieki, tad varu pastās-

tīt, ka brīvajā laikā man ļoti patīk fotografēt. Vēl-
mi fotografēt sevī atklāju pavisam nesen, Naujenes 
Tautas bibliotēkā bija atvērta fotogrāfi ju izstāde 
„Mirklis Naujenē”, kurā varēja aplūkot arī manus 
darbus. Vēl es mācos Daugavpils Universitātē, ma-
ģistrantūrā. (A.Annišineca ir arī čakla rokdarbnie-
ce, tieši viņa musturdeķa veidošanā uzstādīja jaunu 
rekordu, izveidojot līdz šim pašu lielāko musturdeķa 
fragmentu, Int.piez.)

Kādā fakultātē Jūs studējat?
Studēju starpkultūru attiecības. Es pabeidzu ba-

kalaura programmu - Austrumeiropas kultūras un 
biznesa sakari, kas Daugavpils Universitātē bija 
pavisam jauna programma. Man šķita, ka jāpamē-
ģina tieši šo programmu, jo tā ir ļoti plaša un saisto-
ša joma. Līdz ar to vēlējos turpināt studijas līdzīgā 
programmā, un, manuprāt, šīs abas jomas ir ļoti 
saistītas.

Rubrikā – iepazīšanās ar deputātu – ir arī 
nenopietnā sadaļa, tāpēc nākamais jautā-
jums ir jāuztver ar humoru. Kas, Jūsuprāt, ir 
labāki autovadītāji – vīrieši vai sievietes?

Es pati esmu autovadītāja un man ir jābūt solidā-
rai, tāpēc es teikšu, ka sievietes ir labākas autova-
dītājas. Reizēm arī sievietes ir neuzmanīgas, tāpēc 
nevar pateikt, kurš ir labāks vai sliktāks, vienkārši 
jāņem vēra, ka viss var atgadīties. 

Vai Jūs, būdama jauna sieviete politikā, ik-
dienā saskaraties ar stereotipiem?

Sākotnēji nācās saskarties, bija grūti. Man šī 
joma bija kaut kas jauns un vajadzēja daudz ko ap-
gūt, daudz izlasīt, apmeklēt dažādus pasākumus 
un seminārus, lai papildinātu savas zināšanas, bet 
tagad viss ir mainījies. Esmu nomierinājusies, vai-
rāk neuztraucos par stereotipiem, turpinu strādāt 
un nepievēršu tam uzmanību. Es daru, cik ir manos 
spēkos! Strādāju iedzīvotāju un novada labā! 

pieņemšanu, nevis kā pie deputā-
tes, bet kā pie pārvaldes darbinie-
ka. 

Manuprāt, šobrīd novadā tiek 
darīts viss, lai iedzīvotāji varētu 
saņemt pēc iespējas vairāk infor-
mācijas un pakalpojumus, turklāt 
– pēc iespējas tuvāk savai dzīves-
vietai. Mūsu novads ir specifi sks, jo 
sastāv no daudziem pagastiem, kas 
atrodas ļoti tālu viens no otra, arī 
no novada domes, tāpēc ir ļoti labi, 
ja iedzīvotājs visus nepieciešamos 
pakalpojumus var saņemt pagasta 
pārvaldē.

Jūs minējāt savu darbu Nau-
jenes pagasta pārvaldē, pastās-
tiet, lūdzu, ar ko Jūs vēl nodar-
bojaties tad, kad nepildāt do-
mes deputāta pienākumus?

Kā jau minēju, strādāju pagasta 
A.Annišenicai pieder rekords musturdeķa veidošanā - līdz šim pats 
lielākais musturdeķa fragments

Sieviešu kluba „Šarms” rīkotā medību trofeju 
izstāde

Viens no Aļonas Annišenicas hobijiem ir 
fotografēšana

 Turpinot rubriku „Iepazīšanās ar deputātu”, pie-
dāvājam uzzināt vairāk par Daugavpils novada 
domes deputāti Aļonu Annišenicu – par viņas ide-
jām, mērķiem, prioritātēm, kā arī hobijiem.
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Iepazīšanās ar deputātu
 Turpinot rubriku „Iepazīšanās ar deputātu”, 

piedāvājam uzzināt vairāk par Daugavpils nova-
da domes deputātu, Špoģu vidusskolas direktoru 
Jāni Belkovski – par viņa idejām, mērķiem, prio-
ritātēm, kā arī hobijiem.

Lūdzu, nosauciet trīs savas raksturīgākās 
īpašības!

Trīs īpašības…. Sevi jau ir ļoti grūti noraksturot. 
Pirmām kārtām gribētos teikt, ka viena no īpašībām 
ir precizitāte, jo es vienmēr vēlos, lai viss tiek pa-
veikts precīzi. Kā otro varētu minēt atbildības sajū-
tu – atbildība par kolektīvu, par saviem tuvākajiem, 
principā par visu. Es vienmēr cenšos būt arī izpildīgs.

Ko Jūs visaugstāk vērtējat cilvēkos?
Visaugstāk es vērtēju cilvēcību un atbildību par 

to, kas cilvēkam ir uzticēts. To es vērtēju visaugstāk! 
Ļoti būtiskas ir arī cilvēciskās attiecības. Cilvēkos 
vērtēju tās īpašības, kuras ir arī manī. 

Deputāta amatā esat ievēlēts jau otro reizi, 
kāds ir bijis Jūsu ceļš līdz šim amatam?

Manas darba gaitas? Ja runājam par deputāta 
amatu, tad novada domē tas ir mans otrais sasau-
kums, bet es esmu bijis deputāts 1982.gadā, tolaik 
vēl lielajā Daugavpils rajonā, kad mēs bijām 60 de-
putāti. Pēc tam sekoja 1994.gads, kad es tiku ievē-
lēts Daugavpils rajona padomē, kur kopumā bija 11 
deputāti. Faktiski, šī ir ceturtā reize deputāta ama-
tā, bet visas darba gaitas ir saistītas tieši ar skolu. 
Neesmu strādājis nekur citur, izņemot skolu. Skolā 
(Špoģu vidusskola; int.piez.) aizvadīts darbs ar vairā-
kām skolēnu paaudzēm, tagad šeit mācās manu pir-
mo audzēkņu bērni, un ceru sagaidīt arī mazbērnus. 

Vai, ņemot vērā  ilggadējo pieredzi skolā, 
Jums kā deputātam prioritāri ir tieši izglītības 
jautājumi?

Bez šaubām, izglītība ir tā joma, kuru es pārzinu 
no personiskās pieredzes, taču domāju, ka es spētu 
labi orientēties arī mūsu lauksaimnieku problēmās, 
jo visa dzīve ir bijusi saistīta ar laukiem. Ikdienā sa-
skaros ar sociālajām problēmām, tāpēc arī tas nav 
svešs lauciņš. Kopā ar bērniem uz skolu „atnāk” vi-
sas problēmas, ar kurām mūsu iedzīvotāji saskaras 
ikdienā. Visas problēmas, tajā skaitā arī sociālās, ir 

redzamas kā uz delnas. 
Kuras ir bijušas visgrūtāk risināmās problē-

mas vai jautājumi Jūsu deputāta karjeras lai-
kā?

Lai cik sarežģīti būtu bijis, mēs – deputāti esam no-
sargājuši mūsu novada izglītības sistēmu. Lai cik tas 
sāpīgi nebūtu bijis, ir slēgta tikai viena skola – Līks-
nas pamatskola. Esam nosargājuši visas pārējās, 
un es, sēžot deputāta krēslā, visu laiku atrodos ļoti 
sarežģītā situācijā – no vienas puses, man jāpārstāv 
visu skolu intereses, no otras – risinot citu skolu jau-
tājumus, es kaut ko atņemu savai skolai. Mūsu sko-
la ir viena no Daugavpils izglītības sistēmas „dono-
riem”, un tas ir viens no sāpīgākajiem jautājumiem, 
ar kuriem es šajos gados esmu saskāries. Mēs no-
darām pāri lielajām skolām, uz to rēķina saglabājot 
visu sistēmu. Bet tas attiecas tikai uz izglītības sfēru, 
kura man ir vistuvākā. 

Cik ilgi esat saistīts ar darbu skolā?
Mans stāžs skolā ir 34 gadi, no kuriem 33 gadus 

esmu skolas direktors. Sāku es kā skolotājs – vienu 
gadu pavadīju Ezernieku vidusskolā, Ežezera krastā, 
kur biju matemātikas skolotājs. Šis gads man saistās 
ar dažādām lietām. Tagad, dzirdot kolēģus runājot 
par bilingvālo izglītību, dzirdot sūdzības par to, ka 
mācību priekšmeti jāmāca valsts valodā, atceros 
to, ka man, kurš visas zināšanas skolā un institūtā 
bija ieguvis latviešu valodā, neviens nejautāja, vai es 
protu krievu valodu, vai es varēšu pasniegt stundas 
krievu valodā u.tml. Nokļūstot Ezernieku vidussko-
lā, trīs klases no četrām es mācīju krievu valodā. Un 
ne jau bilingvāli! Tajos laikos nebija pat tāda jēdzie-
na – bilingvāla apmācība. Bija jāmāca krievu valodā 
un nevarēja strādāt tā – viens vārds latviski, otrs – 
krieviski. Tagad mēs mācāmies bilingvāli, un bērnu 
latviešu valodas zināšanas ir nostiprinājušās pat tik 
tālu, ka viņi reizēm pasaka priekšā skolotājam, ja 
kāds vārds aizmirstas. Tolaik skolotājam bija pašam 
jātiek galā, tāpēc stundām es gatavojos īpaši nopiet-
ni. Kopumā tas gads saistās ar patīkamām atmiņām, 
jo skolā bija ļoti darbīgs kolektīvs un skolotāji bija 
pieredzes bagāti. Pēc gada es devos direktora gaitās. 

Kurā skolā pagāja Jūsu skolēna gaitas?
Skolēna gaitas man ir pagājušas šeit – Špoģu vi-

dusskolā. Te es esmu dzimis – 1956.gadā, šeit es 
1963.gadā uzsāku mācības. 1974.gadā absolvēju šo 
skolu, un arī izgāju praksi. 1989.gadā es atgriezos 
šajā skolā, kaut gan divas reizes mēģināju šeit at-
griezties agrāk. Tie bija laiki, kad visu noteica parti-
jas komiteja, un bija jāstrādā tur, kur lika. Tā es 10 
gadus nostrādāju pie kaimiņiem – Krāslavas rajonā. 

Kļūšana par skolotāju bija Jūsu apzināta iz-
vēle vai tas notika nejauši?

Redziet, mācoties skolā, dzīve man savijās diezgan 
savādi. Varu atklāt, ka es neesmu bijis ne pionieris, 
ne oktobrēns, jo mani vecāki bija ļoti ticīgi cilvēki un 
viņi to manas dzīves posmu kaut kā nosargāja. Šo-
dien, atskatoties uz to visu, es pat nevaru izprast, kā 
viņiem tas izdevās. Kā jau minēju, esmu ļoti atbil-
dīgs, nevarēju tā vienkārši stāvēt malā, un 7.klasē 
tomēr kļuvu par komjaunieti. Sagadījās, ka ilgi neuz-
kavējos ierindas komjauniešos, darbojos skolas kom-
jauniešu komitejas sektorā – Jaunie milicijas draugi. 
Es vadīju šo sektoru, protams, ar skolotāja – konsul-
tanta palīdzību. Tā sākās mans darbs ar skolēniem, 
un turpinās jau 34 gadus. Darbojoties Jauno milicijas 
draugu sektorā, radās interese par darbu ar bērniem, 
kas aizveda mani uz Daugavpils Pedagoģisko insti-
tūtu. Institūtā es arī nebiju malā stāvētājs, jau otrajā 
kursā es kļuvu par Daugavpils Pedagoģiskā institūta 
komjaunatnes sekretāra 1.vietnieku, šajā amatā pa-
vadot četrus gadus. Lai kā mēs tos laikus peltu, tas 

būtiskākajiem punktiem ir skolu saglabāšana, par ko 
iestājās visi deputāti. Tas ir arī lēmums par skolu re-
novācijām, kas bija pagājušā sasaukuma paveiktais. 
Man ir liels prieks, ka novadā tiks sakārtotas astoņas 
skolas. Tiek labiekārtotas arī abas mūzikas skolas – 
viena ir nosiltināta un tagad darbi tiks uzsākti arī 
otrā. Daugavpils novada domes deputāti nekad nav 
traucējuši uzņēmējdarbības attīstībai, tieši otrādi – ir 
veicinājuši to. Kā mēs zinām, uzņēmējdarbība ir visa 
pamats, un, ja mēs to kavēsim, liekot šķēršļus, nebūs 
līdzekļu, lai labiekārtotu skolas vai paveiktu ko citu 
vajadzīgu. Ir jāmin arī komandas drosme izmantot 
aizņēmumus, jo mūsdienās visā pasaulē ir pierādīts, 
ka bez aizņēmumiem attīstība nav iespējama. Lai cik 
sāpīgi šie aizņēmumi arī nebūtu, tie ir jāizmanto, lai 
attīstītu skolas, citu infrastruktūru, komunālās sfē-
ras u.tml. Bez šaubām, nepatīkami ir tas, ka šobrīd 
tikai dažos pagastos ir saglabāta centralizēta siltum-
apgāde, bet, kad darbu uzsāka mūsu sasaukums, šī 
jautājuma risināšana jau bija nokavēta. Manuprāt, 
deputātu nopelns ir arī tajā, ka Daugavpils novadā 
šajos gados nav bijis neviena skandāla – ne politis-
ka, ne saimnieciska. Visos jautājumos deputāti spēj 
rast kompromisus, turklāt, ikdienas darbā mēs ne-
izjūtam dalījumu koalīcijā un opozīcijā. Visi dara to, 
kas ir jādara. 

Ar ko Jūs nodarbojaties tad, kad nepildāt de-
putāta un skolas direktora pienākumus?

Brīvā laika man ir diezgan maz. Nedaudz sanāk 
pastrādāt dārzā, ir diezgan palielas teritorijas, kuras 
ir jāapļauj. Cenšos uzturēt kārtību savu dzimto vecā-
ku māju teritorijā. Fiziskā darba strādāšana parasti 
ir arī mani pārdomu brīži. Reizēm tā ir atslēgšanās 
no ikdienas problēmām, reizēm tieši pretēji – pār-
domas par darba jautājumiem. Pļaujot un strādājot 
dārzā, nereti pārdomāju, kas ir bijis, un, kas vēl jāpa-
veic. Neviena diena man nepaiet bez iepazīšanās ar 
jaunāko presi, tādu ieradumu manī ir ielicis audzinā-
tājs, kurš man bija šajā skolā. Viņš mācīja mūs lasīt 
starp rindiņām, un kopš tā laika es katru dienu noslē-
dzu, izlasot vietējo presi, ar interesi lasu laikrakstus 
„Latgales Laiks” un „Daugavpils Novada Vēstis”. Lai 
cik tas nebūtu dīvaini, katru nedēļu iepazīstos arī ar 
izdevumu „Krāslavas Vēstis”, neraugoties uz to, ka 
jau 24 gadus tur vairs neesmu, man joprojām ir pa-
tīkami lasīt šī novada laikrakstu. „Diena”, „Latvijas 
Avīze” un „Praktiskais Latvietis” – tā ir neatņemama 
manas ikdienas sastāvdaļa. Ik pa brīdim izlasu arī 
kādu grāmatu, vairāk pievēršoties vēsturiskiem un 
dokumentāliem darbiem. 

Kāda ir Jūsu mīļākā grāmata?
To gan uzreiz nevaru pateikt. Pēdējā, ko es interese 

izlasīju, bija Staņislava Ružāna grāmata par Nīcgali. 
Grāmatu ”Nīcgales zeme un ļaudis kopsaimniekoša-
nas laikos” izlasīju no vāka līdz vākam. Varu teikt, 
ka es apbrīnoju šo autoru, kurš ir savācis tik plašu 
materiālu, krājis gadiem ilgi un apkopojis tik intere-
santā darbā. Es gribētu, lai katrā pagastā būtu tāds 
autors, lai par katru pagastu tiktu savākts šāds ma-
teriāls, ko atstāt mūsu bērniem un mazbērniem. 

Kura Jūsuprāt ir skaistākā vieta Latvijā?
Protams, jebkuram, kurš tur ir bijis, sirdī iespiedī-

sies Sigulda. Tā ir vieta, kur arī es atgrieztos vēlreiz 
un vēlreiz. Šajā skolā es aktīvi darbojos dažādos So-
rosa fonda projektos, un mums bieži bija braucieni uz 
Siguldu. Rudens Siguldā ir neaprakstāms. Ja runā-
jat par Latgali – šeit visas vietas ir skaitas. Es prie-
cājos par desmit gadiem, kurus pavadīju Krāslavā. 
Atmiņā ir iespiedušies arī Ezernieki un Ežezers ar 
savām salām. 

Kurš Jūsu dzīvē ir bijis tas cilvēks, kuram Jūs 
esat vēlējies līdzināties, no kura ņēmāt piemē-
ru?

Bez šaubām tie ir bijuši vecāki. Vecāki bija princi-
piāli cilvēki un audzināja mani stingri. Viņi ieaudzi-
nāja manī cieņu pret līdzcilvēkiem. Ļoti žēl, ka tēvs 
agri aizgāja tajā saulē, tikai 67 gadu vecumā. Viņš 
bija leģionārs un, diemžēl, nepiedzīvoja Latvijas brī-
vības atgūšanu. Vēl viens cilvēks, kuru es vērtēju ļoti 
augstu, ir mans audzinātājs. Man šķiet, ka līdzīgās 
domās ir visi mani kādreizējie klasesbiedri. Viņš mā-
cīja mums sajust dzīvi un dzīvoja ar domu par ne-
atkarīgu Latviju, padomju gados, kad tam bija grūti 
noticēt. Mans audzinātājs bija Boļeslavs Saulītis. 
Strādājot par direktoru, es bieži griezos pie viņa pēc 
padoma, runājām par skolas jautājumiem un problē-
mām, par dzīvi, un daudzām citām lietām. Ar prieku 
atceros arī savu skolas direktoru Voiceku Juhņēviču, 
kurš vadīja skolu visus gadus, kamēr es šeit mācījos. 
Viņš bija Tautas frontes Špoģu nodaļas dibinātājs. 
Man atmiņā ir iespiedies viņa vadības stils, attiek-
sme pret audzēkņiem un pedagogiem. 

man deva zināmas darba or-
ganizatoriskās iemaņas. Tie 
bija patīkami darba gadi, jo 
mēs jau neaizrāvāmies ar 
lielās politikas veidošanu, 
mēs organizējām dažādus 
festivālus un studentu akti-
vitātes. Šodien es to atceros 
ar patīkamām atmiņām, 
turklāt, liela daļa no tiem, 
ar kuriem tolaik darbojos, ir 
ļoti aktīvi cilvēki arī šodien, 
piemēram, Rita Strode un 
daudzi citi. 

Kāds ir Jūsu lielākais 
ieguldījums novada at-
tīstībā, esot deputāta 
amatā?

Es negribētu atsevišķi iz-
velt savu ieguldījumu, tas ir 
komandas darbs. Viens no 

Pēdējā zvana svinīgajā pasākumā direktors apbalvo labākos Špoģu 
vidusskolas skolēnus
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Aprēķinu tabula maksai par elektroenerģiju
Aprēķinu tabula maksai par elektroenerģiju, kas patērēta , sākot no 2012.gada 1.jūlija.

T1 STARTA tarifs*                                             T1 PAMATA tarifs*
(maksa par 1 kWh - EUR 0,1164 ar PVN**)    (maksa par 1 kWh - EUR 0,1515 ar PVN**)

* STARTA tarifs tiek piemērots lietotāja patēriņam no 0 līdz 1200 kWh, bet PAMATA tarifs - sākot 
no 1201. kWh 12 mēnešu periodā no 1.aprīļa līdz nākamā gada 31.martam.

** No 2012. gada 1.jūlija PVN likme par elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem ir 21%.

Daugavpils novadam jauna 
suvenīrmonēta – veltīta 

Daugavas lokiem
Daugavpils novada dome sadarbībā ar Daugavpils novada pašvaldības aģen-

tūru „TAKA” ir laidusi klajā jaunu suvenīrmonētu veltītu Daugavpils novada 
pērlei un lepnumam - Daugavas lokiem.

Monētas ietvarā var izlasīt īsu Daugavas loku aprakstu –
Daugavas loki, metot gleznainus līkumu, savij to krastos dzīvojošo cilvēku 

likteņstāstus, rītus un vakarus, ziemas un vasaras...
Dabas parks „Daugavas loki”, kopā ar Augšdaugavas aizsargājamo ainavu 

apvidu, ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā saraks-
tā. Šeit dižojas Vecpils pilskalns ar 13. gs. Livonijas ordeņa pilsdrupām, Slutiš-
ķu sādža „Daugavas vārti” un Juzefovas muižas parks ar unikālu gravu.

Dabas parku var ērti iepazīt, braucot ar divriteni – minies kur gribi, piestāj, 
kad un kur vēlies. Turklāt braucot ar velosipēdu, dabas ainavas un apskates 
objekti ir ieraugāmi labāk.  

Tie, kuri ir iecienījuši ūdenstūrismu var doties laiskā atpūtas braucienā iz-
baudot dabas skatus un sarīkojot pikniku uz plosta. 

Pastaigu cienītāji atradīs sev ko piemērotu. Gan dabas draugs, gan vēstures 
interesents, gan vienkāršs tūrists, gan pieredzējis ceļotājs var doties pastaigā 
gan uz pāris stundām, gan nedēļu ilgā pārgājienā.

Ikvienam cilvēkam kaut reizi mūžā ir jāiziet Augšdaugavs takas, tverot put-
na sajūtas no Adamovas, Ververu un Slutišķu kraujas virsotnēm.

Katrs, kurš ilgojas pēc Latvijas lata un īpašas sajūtas rada desmit latu bank-
note, savā kolekcijā var iegādāties Daugavas loku monētu.

Monētas māksliniece: Līga Čible
Foto autors: Guntis Kaminskis

 Valsts vienotais klientu 
apkalpošanas centrs 

Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavpilī jūs varat klātienē 
iesniegt un saņemt dokumentus, lai saņemtu kādu no zemāk minētajiem valsts 
sniegtajiem pakalpojumiem:

1. Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) pakalpojumi: 
• Konsultācijas par Eiropas Savienības fondu programmām;
• Konsultācijas uzņēmējdarbības jomā – biznesa uzsākšana, attīstība, biz-

nesa plānošana;
• „Birokrātijas gids” – konsultācijas par dažādu institūciju pakalpoju-

miem;
• e-pakalpojumi – konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu portālā 

www.latvija.lv;
• konsultatīvs atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciāliem 

investoriem un uzņēmējiem.
2. Lauku atbalsta dienesta (LAD) pakalpojumi:

• Visi iestādes sniegtie pakalpojumi;
• Konsultēšana par zemkopības jomas pakalpojumiem.

3. Uzņēmumu reģistra (UR) pakalpojumi:
• Komersantu, uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu reģistrācijas doku-

mentu pieņemšana, parakstu apliecināšana un dokumentu izsniegšana; 
• UR izziņu sagatavošana un izsniegšana;
• Konsultatīvais atbalsts UR e- pakalpojumu lietošanā.

4. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumi:
• Nodokļu maksātāju un to struktūrvienību reģistrēšana; 
• Kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu reģistrēšana 

un noņemšana no uzskaites;
• Grāmatiņās brošēto kvīšu un grāmatiņās brošēto biļešu, kā arī kvīšu un 

biļešu reģistrēšana VID vienotajā datubāzē (reģistrā);
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana;
• Līgumu noslēgšana par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elek-

tronisko parakstu, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu 
(EDS);

• Algas nodokļu grāmatiņas un to dublikātu izsniegšana;
• Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana;
• EDS lietotāju apkalpošana un atbalsta sniegšana darbam ar EDS atbil-

stoši kompetencei;
• Izziņu izsniegšana nodokļu maksātājam; 
• Dažāda veida iesniegumu pieņemšana.

5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi:
• Visi iestādes sniegtie pakalpojumi;
• Konsultēšana par pakalpojumiem.

6. Valsts vides dienesta pakalpojumi:
• Visi iestādes sniegtie pakalpojumi;
• Konsultēšana par pakalpojumiem.

 Daugavpilī darbu sācis 
Valsts vienotais klientu 

apkalpošanas centrs
Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu 

pakalpojumus, Daugavpils un apkārtējo no-
vadu iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz 
katru valsts iestādi atsevišķi. Tos varēs saņemt 
Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
Daugavpilī, Saules ielā 15. Šādu iespēju sniedz 
Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pi-
lotprojekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu.
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Apbalvoti  konkursa-skates “Ziemassvētki katrā logā” laureāti
10.janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā tika apbalvoti konkursa-ska-

tes “Ziemassvētki katrā logā” laureāti. Konkurss tika rīkots, lai noteiktu ori-
ģinālāko un gaumīgāko Ziemassvētku noformējumu objektu – skolu, kultūras 
namu, saieta namu, kapitālsabiedrības iestādi un citu sabiedrisko vietu. Viens 
no konkursa mērķiem bija radīt kopēju svētku noskaņojumu pagastos un no-
vadā.

Kopumā konkursā piedalījās 8 skolas, 6 kultūras un tautas nami, 6 pagastu 
pārvaldes, pirmsskolas izglītības iestāde, sociālais centrs, muzeji, daudzdzīvok-
ļu māja, kā arī mākslas un mūzikas skola.

Skolu konkurencē balvu par oriģinālāko Ziemassvētku noformējumu saņēma 
Vaboles vidusskola un Skrudalienas pamatskola. No kultūras namiem žūrija 
īpaši izcēla Biķernieku kultūras namu un Sventes pagasta Tautas namu. Iz-
vērtējot Ziemassvētku rotājumus pagastu pārvaldēs, žūrija lēma, ka šogad vis-
labāk pastrādājuši Līksnas pagasta pārvaldes un Maļinovas pagasta pārvaldes 
darbinieki, kas saņēma balvu par izdomu un oriģinalitāti. Īpašu balvu par tra-
dīciju saglabāšanu saņēma Skrindu dzimtas muzejs, savukārt, par inovatīvu 
pieeju - Špoģu mūzikas un mākslas skola.

Konkursa idejas autore, Daugavpils novada domes Būvvaldes vadītāja Nan-
sija Tamane pastāstīja, ka šāds konkurss norisinās piecpadsmito reizi, tiesa 
gan – ar dažu gadu pārtraukumu. Ja sākotnēji konkursa nepieciešamība tikusi 
apšaubīta, tad pēdējos gados situācija ir ļoti mainījusies - iedzīvotāji konkur-
sam gatavojas savlaicīgi un ar lielu prieku, vācot dažādus materiālus, meklējot 
idejas un liekot lietā savus talantus.

Visi konkursa dalībnieki saņēma balvas un pateicības rakstus par piedalīša-
nos un svētku sajūtu radīšanu novada iedzīvotājiem. 

 Simtgadniece Ksenija Krivenoka:  Ilgi dzīvos tas, kurš mīl darbu!

Daugavpils novada jaunatnei ir savs logo un moto
Santa Matisāne 
Izglītības pārvaldes  Jaunatnes lietu 
speciāliste 

No 6.novembra līdz pat 27.decembrim no-
risinājās „Logo&Moto” konkurss darbam ar 
jaunatni Daugavpils novadā. Kopumā tika 
iesniegti 20 darbi no Sventes, Laucesas, Me-
dumu, Kalkūnu, Skrudalienas, Naujenes, Ma-
ļinovas, Kalupes un Višķu pagastiem.

Konkursa dalībnieki tika aicināti iesniegt 
pašu veidotu Daugavpils novada jaunatnes 
logo un moto, ko turpmāk varētu izmantot 
dažādos informatīvajos materiālos, uz suvenī-
riem, dāvanām, lai veicinātu darba ar Daugav-
pils novada jauniešiem atpazīstamību vietējā 
un starptautiskajā mērogā. Iesniegtās idejas 
bija dažādas un ļoti interesantas. Tās atspo-
guļoja jaunatnes darbību, sasaisti ar novadu. 
Par vispiemērotāko tika atzīts Irēnas Ivano-
vas darbs -  koši un rotaļīgi burti „DNJ”, kā arī 
moto „Attīsti sevi un savu novadu!”. Ar logo 
Irēna izdevīgi pasvītroja to, ka jaunieši Dau-
gavpils novadā ir vienmēr kustībā, nedaudz 

haotiski, atraktīvi un interesanti. Krāsas arī 
nav nejaušas, zaļā krāsa simbolizē mūsu no-
vada dabu, oranžā – novada sauli, bet sārtais 
tonis – pašu jaunatni. Logotipa kompozīcija 
precīzi parāda to, ka viss iepriekš minētais 
vienmēr mijiedarbojas un, tikai darbojoties 
kopā, rodas patiesi varenas lietas. Savukārt 
moto kalpo kā aicinājums novada jaunie-
šiem. Tas parāda, ka, tikai ieguldot sevī un 
attīstoties, mēs spējam dot jaunu elpu mūsu 
novadam - veicināt tā atpazīstamību, veidot 
aizvien pozitīvāku tēlu, darbojoties un reali-
zējot savas idejas tajā. Logo jau ir iestrādāts 
reprezentatīvajos materiālos, ko saņēma 
katrs konkursa dalībnieks, kā arī rotā www.
facebook.com/DNjaunatne  Daugavpils nova-
da jaunatnes lapu, kas tika atklāta 22.janvā-
rī. 

Pateicība par piedalīšanos konkursā tiek 
izteikta visiem konkursa dalībniekiem un 
skolotājiem, kas palīdzēja raisīt  idejas. Vē-
lam radošu un interesantu ideju bagātu 
gadu!

24.janvārī papildinājās novada simtgadnie-
ku pulks, jo savu 100.dzimšanas dienu svinēja 
Skrudalienas pagasta iedzīvotāja Ksenija Krive-
noka.

Jubilāre sagaidīja viesus kopā ar savām trīs 
meitām – Valentīnu, Zinaīdu un Gaļinu. Kā jau 
tas dzimšanas dienā, turklāt, tik nozīmīgā, pienā-
kas, jubilāre bija ļoti labā omā, smaidīja un visus 
sanākušos viesus uzrunāja, saucot par saviem 
bērniņiem. 

Jubilāre daudz laika un rūpju veltījusi savai 
kuplajai ģimenei. Dzīves gājumā bijušas gan 
priecīgas, gan skumjas dienas. Otrā pasaules 
kara pēdējās dienās krita gaviļnieces vīrs, arī vie-
nīgais dēls aizgājis mūžībā, taču viņa neskumst 
– jubilāres dienas rit vecākās meitas Valentīnas 
mājās, un sirdi priecē mazbērni, kurus vecmāmi-
ņa vienmēr gaida ciemos. 

Simtgadniece bija mazliet pārsteigta par tik 

kuplu sveicēju pulku – gaviļnieci sveikt bija iera-
dusies Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska, Daugavpils novada domes Soci-
ālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, Skrudalie-
nas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova, 
pagasta sociālā darbiniece Faina Sigņejeva un 
daudzi citi.

Skrudalienas pagasta sociālā darbiniece Faina 
Sigņejeva pastāstīja, ka vēl pavisam nesen jubilā-
re čakli strādājusi dārzā. K.Krivenokas krāšņais 
un rūpīgi koptais dārzs bijis par piemēru visiem 
apkārtnes dārzkopjiem, diemžēl, šobrīd veselība 
vairs neļauj tik aktīvi darboties. 

Netrūka laba vēlējumu un apsveikumu, jubilā-
re saņēma sveicienu arī no Latvijas Valsts prezi-
denta Andra Bērziņa, šoreiz gan ar pasta starp-
niecību. Skaistajā dienā gaviļnieci priecēja koši 
ziedu pušķi, bet garajos ziemas vakaros noderēs 
novada domes vadības sarūpētā siltā sega.
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RAŽOTS DAUGAVPILS NOVADĀ

SIA “ARD” -  dūnu un spalvu spilveni un segas
Apmeklējot Latvijas ražotāju izstādes, vienmēr 

var pārliecināties, cik daudz kvalitatīvu lietu ražo 
Latvijā – tiek izstrādāti gan dažādi inovatīvi pro-
jekti, gan aktualizētas sen aizmirstas vērtības. No 
visiem produktiem un pakalpojumiem, kas ietverti 
jēdzienā „Ražots Latvijā”, lielu daļu veido Latgales 
uzņēmēju un amatnieku ražojumi un sniegtie pa-
kalpojumi. Latgale piedāvā plašu preču klāstu, sā-
kot no siera, kas jau iekarojis visu Latviju, līdz pat 
tekstilizstrādājumiem, daiļamatniecību, iepakoju-
miem, mēbelēm, u.c.

Daugavpils novadā ir virkne dažādu ražotāju, kas 
piedāvā plašu preču klāstu. Ikviens iedzīvotājs var 
atbalstīt sava novada ekonomikas attīstību, iegā-
dājoties Daugavpils novadā ražotu pārtiku, logus, 
mēbeles, tekstilizstrādājumus un daudz ko citu. Lai 
sniegtu plašāku ieskatu tajā preču un pakalpojumu 
klāstā, ko rada mūsu novada uzņēmēji un ražotāji, 
„Daugavpils novada vēstis” uzsāk jaunu rubriku – 
Ražots Daugavpils novadā.

Šajā numurā iepazīstināsim ar SIA “ARD” – dūnu 
un spalvu spilvenu un segu ražotāju no Dubnas pa-
gasta, kuri par veselīgu miegu rūpējas kopš 1993.
gada. 

Kādreiz katrā Latvijas mājā bija spilveni, kas pil-
dīti ar zosu spalvām, taču tos pakāpeniski aizstāja 
sintapona spilveni. SIA „ARD” aicina atgriezties pie 
dabiskajiem spilvenu un segu pildījumiem, kas no-
drošina veselīgu un kvalitatīvu miegu. 

Kā pastāstīja SIA „ARD” noliktavas pārzine In-
grīda Vērdiņa, produkcija tiek realizēta galvenokārt 
Rīgā, taču to var iegādāties arī Rēzeknē un vairākās 
tirdzniecības vietās Daugavpilī, piemēram, veikalos 
„Aizkaru pasaule”, „Mājas tekstils”, „LRZS” u.c. SIA 
„ARD” ražoto produkciju iegādājas viesnīcas, veika-
li, slimnīcas un citas iestādes. 

Piegriezēja Svetlana Levicka, kura ražotnē strādā 
vairāk kā 6 gadus, pastāstīja: „Neraugoties uz to, 
ka mūsu darba diena ilgst tikai četras stundas, tās 
laikā top vairāki desmiti spilvenu, segas top mazliet 
lēnām, taču viss ir atkarīgs no izmēra.”. S.Levicka 
uzsvēra, ka darbs uzņēmumā ir ļoti interesants, un 
katras darba dienas beigās ir gandarījums, redzot 
kā aug gatavo spilvenu un segu kaudzes.

Uzņēmums veiksmīgi apvieno, šobrīd ļoti piepra-
sīto, roku darbu un tehnikas precizitāti. Spilvenus 
un segas pilda ar speciālām ierīcēm, kas iegādātas 
Vācijā. Dūnas un spalvas pirms izmantošanas tiek 
mazgātas, tīrītas un atdalītas no putekļiem, tāpēc 
spilveni un segas, atšķirībā no mazāk kvalitatīviem 
ražojumiem, neput. 

Ņemot vērā, ka uzņēmums ir salīdzinoši neliels, 
SIA „ARD” pieejama plaša spilvenu un segu izmēru 
izvēle, turklāt, iespējams iegādāties vasaras segas, 
kas ir plānākas, mazliet biezākās rudens segas un 
pavisam biezās un siltās ziemas segas. Visas segas 
ir vieglas un ļauj gulētāja ādai elpot. Kā atzīst uzņē-

muma darbinieki, viņi lieto tikai 
pašu saražoto produkciju.

Šuvēja Svetlana Gavrilova, 
kura uzņēmumā strādā kopš tā 
dibināšanas, šuj segu un spilvenu 
apvalkus. Šujot apvalkus segām, 
audums tiek sadalīts nelielos no-
dalījumos – kasetēs, kas ļauj vien-
mērīgi ieklāt segā dūnas. „Atkarī-
bā no izmēra, vienas darba dienas 
laikā var sašūt 15 un vairāk ap-
valkus. Šujam tikai no kokvilnas 
audumiem, ja uzņēmuma pirmsā-
kumos izmantojām vienkrāsainu, 
zilu audumu, tad šobrīd ir pie-
ejamas dažādas krāsas un raksti. 
Ļoti būtiski ir tas, ka visi izman-
totie audumi ir dūnas saturoši,” 
uzsver S.Gavrilova.

Uzņēmuma darbinieki pastās-
tīja: „Neraugoties uz to, ka dau-
dzi nemaz nezina, ka Daugavpils 
novadā ir šāda ražotne, par pie-
prasījuma trūkumu nevaram sū-
dzēties. Sākoties krīzei, protams, 
tika ietekmēts arī mūsu ražotnes 
darbs, taču šobrīd jūtam, ka uzņē-
mums ir atguvies. Pieprasījums 
pēc mūsu produkcijas mainās se-
zonāli, tas sāk pieaugt augusta 
beigās un turpinās līdz pat apku-
res sezonas sākumam. Gadu no 
gada pārliecināmies, ka oktobrī 
visi sāk meklēt siltākas segas!”.

S.Gavrilova papildināja: „Mēs 
saņemam tikai kvalitatīvas izej-
vielas. Agrāk paši mazgājām un 
šķirojām spalvas, tagad to paveic 
iekārtas. Pildījuma izmantojam 
tikai zosu un pīļu spalvas, vistu 
spalvas neder, jo tajās nav pūku. 
Izejvielas iepērkam divas reizes 
gadā – aptuveni 5-6t spalvu un 
600kg dūnu. Iepērkam gan baltās, gan pelēkās dū-
nas. 

Iekārtu operators Sergejs Vasiļjevs, kurš uzņēmu-
mā strādā 7 gadus, pārvalda abas lielākās ražoša-
nas ierīces: „Viena iekārta atdala izejmateriālus no 
putekļiem, savukārt, otra – atdala spalvas no pū-
kām. Ar iekārtas palīdzību iespējams iegūt spalvās 
esošos 10% pūku. Manos pienākumos ietilpst arī 
spilvenu pildīšana, kas tiek veikta ar speciālu ierī-
ci. Pēc piepildīšanas spilvens tiek nosvērts, jo vidē-
ja izmēra spilvenam, kas pildīts ar spalvām, jāsver 
1,5kg. Dūnu spilveni, protams, ir daudz vieglāki, 
faktiski, vieglāks par dūnām ir tikai gaiss.”. 

Ražošanā tiek izmantoti kvalitatīvi, dūnas notu-

roši 100% kokvilnas audumi. Dūnu segas un spil-
veni regulē termoapmaiņas procesu, tāpēc karstā 
laikā gulētājam nebūs karsti, bet aukstumā šāda 
sega noteikti sasildīs. Visi materiāli ir dabiski, un 
tieši tā arī ir veselīga miega atslēga.

SIA „ARD” kolektīvs aicina ikvienu rūpēties par 
veselīgu miegu un ielūkoties uzņēmuma mājas lapā 
www.spilvens.lv, kur katrs var atrast sev piemēro-
tāko segu vai spilvenu.

Nākamajos „Daugavpils novada vēstis” numuros 
būs iespējams iepazīties ar citām Daugavpils nova-
da ražošanas nozarēm un uzņēmumiem. 

„Gaismas stariņš” īsteno projektu 
„Kultūrmantojuma saglabāšana un 

kultūrvides attīstīšana 
Skrudalienas pagastā”

Anita Hrapāne
Biedrības „Gaismas stariņš” valdes 
priekšsēdētāja

16.01.2014. biedrība „Gaismas stariņš” 
sāka īstenot jaunu projektu „Kultūrmanto-
juma saglabāšana un kultūrvides attīstīša-
na Skrudalienas pagastā”. Projektu atbalsta 
Lauku atbalsta dienests, kurš piešķīra fi nan-
sējumu EUR 3829,69 apjomā un Daugavpils 
novada dome ar līdzfi nansējumu EUR 425,52 
apjomā. Projekta kopējais fi nansējums EUR 
4255,21.

Projekta mērķis ir uzlabot biedrības “Gais-
mas stariņš” materiālo tehnisko bāzi, iegādā-
joties skaņas aparatūru, kora un ministranta 
kostīmus, kas sekmēs sena kultūrmantojuma 
saglabāšanu un mūsdienu kultūrvides attīstī-
šanu Skrudalienas pagastā, kā arī parādīs to 
nozīmi vienotas Eiropas kontekstā.

Organizējot sabiedriskus pasākumus un 
svinot svarīgus un ievērojamus notikumus, 

biedrība “Gaismas stariņš” īpašu uzmanību 
pievērš multinacionālās kultūras saglabāša-
nai. 2009.gadā tika organizēts koris „Garī-
gums”, kurš veiksmīgi uzstājās dažādos pa-
gasta un novada pasākumos. Kora dalībnieki, 
diriģenta Ņinas Šulces vadībā, vāc un apkopo 
senas garīgas dziesmas, cenšas pārmantot et-
nogrāfi sko dziedāšanu un saglabāt senas tra-
dīcijas. Lai radītu svētku sajūtu, jāizmanto 
mūsdienīgā skaņas aparatūra, kādas biedrī-
bai nebija, kā arī vienādus svētku tērpus kora 
un procesijas dalībniekiem. Tie piesaistīs korī 
jaunus dalībniekus, īpaši jaunatni, kas palī-
dzēs audzināt sabiedriski aktīvus pilsoņus. 

Projekta rezultātā tiks iegādāta skaņu apa-
ratūra, kora un ministranta kostīmi. Uzlabo-
sies un daudzveidosies pagasta iedzīvotāju 
brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tas veicinās 
kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu, 
iesaistīs jaunus biedrus biedrībā ”Gaismas 
stariņš” un dos iespēju rīkot plašākā mēroga. 
Moderns aprīkojums radīs iespēju organizēt 
dažādā veida augstākā līmeņa pasākumus. 
Biedrība “Gaismas stariņš” varēs reklamēt 
kultūrsabiedrisko pasākumu organizēšanu 
novada mērogā.

Sofi ja Mole
Biedrības „Silenes stariņi” vadītāja

Biedrība „Silenes stariņi” turpina veiksmīgi realizēt Borisa un 
Ināras Teterevu fonda projektu „Mēs palīdzēsim tev!”. Projekts 
tika realizēts izsludinātās programmas „Nāc un dari! Tu vari!” 
ietvaros ar Daugavpils novada domes līdzdalību. 

Projekta aktivitātēs tika iesaistīti bērni no 3g. - 4g. vecumam 
(pirmskolas grupa), 5g. – 6g. vecumam (pirmskolas grupas) un 
1.-3.klašu skolēni, kuriem tika organizētas speciālas nodarbības 
stājas uzlabošanai, plakanās pēdas profi laksei, skoliozes profi -
laksei, koordinācijas attīstīšanai un līdzsvara vingrinājumiem. 
Nodarbības notiek 1 stundu, trīs reizes nedēļā, speciāli aprīkotā 
zālē. Šīs nodarbības jau kļuva bērniem par iecienītākajām, jo tiek 
organizētas spēles veidā un nav nogurdinošas. Mazuļi ar prieku 
izpilda skolotājas uzdevumus un ar nepacietību gaida, kad varēs 
„papeldēties” bumbu baseinā. Nodarbību vadītāja Jeļena Ovčiņ-
ņikova ar gandarījumu atzīmē, ka četru mēnešu laikā, kuros 
darbojas koriģējošās vingrošanas zāle, var redzēt bērnu pozitīvu 
attīstības dinamiku. 

Lai vecāki varētu organizēt bērnam papildnodarbības, viņiem 
tika organizētas 2 praktiskās nodarbības, kuras laikā vecākus 
iepazīstināja ar iespējām, kā uzlabot sava bērna veselību, izman-
tojot speciālo aprīkojumu. Jeļena Ovčiņņikova deva padomus kā 
izmantot mājas apstākļos pieejamos līdzekļus, palīdzēja praktis-
ki apgūt nepieciešamās iemaņas un prasmes darbā ar aprīkoju-
mu. Otrās nodarbības laikā, katrs vecāks pats strādāja ar savu 
bērnu. Bija prieks vērot, kā šis nodarbības veids rada kā bērnu, 
tā arī vecāku pozitīvās emocijas.

Šuvēja Svetlana Gavrilova uzņēmumā strādā kopš 1993.gada

SIA „ARD” saražotā produkcija

Biedrība „Silenes stariņi” 
turpina realizēt projektu 

„Mēs palīdzēsim tev!”
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Sumināsim kori „Latgale” pusgadsimta jubilejā
Šis ir īpašs gads Daugavpils novada Kultūras cen-

tra jauktajam korim „Latgale”, visiem tā esošajiem 
un bijušajiem dalībniekiem, jo 15. februārī koris svi-
nēs 50 gadu jubileju. Koris ir dibināts 1964. gadā 
un tajā dzied dažāda vecuma Daugavpils pilsētas, 
Daugavpils un Ilūkstes novadu iedzīvotāji – gan 
skolēni, gan sirmgalvji. 

Savā pastāvēšanas laikā koris ir piedalījies visos 
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos un no-
vada Dziesmu svētkos, kā arī koncertējis Latvijā un 
ārvalstīs – Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, 
Armēnijā, Bulgārijā, Zviedrijā un Slovākijā. 

Koris „Latgale” lepojas ar savu ilggadējo diriģen-
ti, Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti, 
Latgales dziesmas māmuļu Terēziju Broku, kura 
vadīja kori 22 gadus. 

gastā un citos. 
„Īpaši spilgti atceros braucienu uz Ziemeļu un 

Baltijas valstu Dziesmu svētkiem Zviedrijā 1997.
gadā. Bijām vienīgais koris no Latgales, un, braucot 
ar prāmi uz Zviedriju, iekļuvām lielā vētrā. Faktis-
ki, visi jau bijām gatavi doties uz glābšanas laivām 
un gatavojāmies ļaunākajam, bet galu galā – sveiki 
un veseli nokļuvām galā. Nokavējām tikai atklāša-
nas pasākumu. Esmu pārliecināta – toreiz mūs iz-
glāba dziesma,” stāsta Terēzija Broka.

Diriģente uzsver: „Katrai dziesmai līdzi nāk pa-
cietības pilnas darba stundas, neskaitāmi mērotie 
kilometri ceļā uz mēģinājumiem, taču ikvienā kora 
dalībniekā dzīvo apziņa, ka kaut vai mazu, bet tik 
ļoti nepieciešamo kultūras mantojuma daļiņu sa-
vam novadam atstājam caur dziesmu!”

Taujāta, kas motivē koristus vakaros mērot ga-
rāku vai īsāku ceļu uz mēģinājumiem, ziedot savu 
laiku un spēkus, T.Broka nešauboties atbild: „Pro-
tams, ka tā ir dziesma! Tā ir mūsu tautas tradīcija!”. 

Atskatoties uz paveikto kora vadītājas statusā, 
diriģente piebilst: „Vēlos izteikt visdziļāko pateicību 
mūsu novada vadībai, Kultūras pārvaldes vadībai 
un novada Kultūras centra vadībai! Visiem sirsnīgs 
paldies par atbalstu un palīdzību! Pateicoties Inārai 
Mukānei mēs neizlaidām nevienu lielo koru pasā-
kumu – visur bijām klāt un aizstāvējām Latgales 
godu! Lielu paldies vēlos teikt arī pirmajam kora 
diriģentam Marijanam Margevičam, par šī kora iz-
veidošanu!”.

2001.gadā kora „Latgale” vadīšanu pārņēma 
T.Brokas audzēkne Anita Zarāne. „Kora vadību Te-
rēzija man nodeva tieši manā dzimšanas dienā, tā 
kā man nebija izpratnes, kā strādāt ar amatieriem, 
pretojos viņas lēmumam, un apsolīju, ka tikai palī-
dzēšu. Tā nu šī „palīdzēšana” ilgst jau 13 gadus,” ar 
humoru stāsta Anita Zarāne.

Korim ir sava misija – būt lepniem par mūsu Lat-
gali un ierakstīt tās rakstus savās jostās un vaina-
gos, un izdziedāt mūsu novada dziesmas gan Lat-
vijā, gan pasaulē. Taujāta, kā izdodas misijas īste-
nošana, A.Zarāne uzsver: „Domāju, ka mēs tiekam 
galā ar savu misiju. Nesam Latgales vārdu, apvie-
nojot tautasdziesmas un garīgo mūziku – visu, kas 
Latgalei ir tuvs un svēts. Manī šīs divas lietas dzīvo 
jau kopš bērnības.” 

Anita Zarāne ir īstena Latgales patriote, jo uz jau-
tājumu, vai, koncertējot ārpus Latgales, nav gadī-
jies saskarties ar kādu stereotipu par latgaliešiem, 
viņa nešauboties atbild: „Nelaimīgs būs tas cilvēks, 
kurš man pateikts kaut ko sliktu par Latgali vai lat-
galiešiem!”

Pirms kļūšanas par diriģenti, A.Zarāne bija kora 
dalībniece, tāpēc šķita interesanti, kā jauno diriģen-
ti sākotnēji uztvēra koristi: „Diriģentam ir jābūt gan 
autoritātei, gan savējam – es esmu savējā. Mūsu 
korī ikviens ir savējais – visi, kas kādreiz ir sadar-
bojušies un palīdzējuši. Vidēji mūsu koristi dzied 25 
gadus, liela daļa – ilgāk, tāpēc man nav jāuztraucas 
par viņu motivēšanu. Šādā svētku reizē vēlos īpaši 
izcelt tos, kuri dzied visilgāk –Līdi Vanagu, Antonu 
Somu, Vitu Stapkeviču, Lūciju Vaivodi, Zoju Mos-
kaļenko, Jevgeniju Ostrovski, Liliju Lozdu un Irēnu 
Ancāni,” skaidro kora vadītāja.

Stāstot par kori, tā diriģente min arī kādu prob-
lēmu – vīru balsu trūkumu: „Ar sieviešu balsīm ne-
kad neesam bijuši apdalīti, bet vīru trūkst! Dāmām 

jau gribas, lai dzied arī vīrieši, jo tad viņas jūt stipro 
aizmuguri un kļūst drošākas.”. 

Anita Zarāne skaidro, ka koris ir tas, kas viņu no-
tur pie dzīvības, Tas nav darbs vai hobijs – tas ir 
dzīvesveids, tā ir tikšanās ar patīkamies cilvēkiem! 
Savu mūziķes talantu A.Zarāne apliecina arī dzie-
dot folkloras kopā „Svārta”. „Ar dziedāšanu korī ir 
jābūt slimam pozitīvā nozīmē, jo kā gan citādi cil-
vēks būs ar mieru ziemā pēc mēģinājuma iet kājām 
2km, vairākas dienas braukt autobusā, un piedzīvot 
arī negulētas naktis, lai tikai piedalītos kādā starp-
tautiskā koru festivālā,” savās pārdomās dalās diri-
ģente. Anita Zarāne saka lielu paldies Daugavpils 
novada domei par atbalstu visu gadu garumā un 
sirsnīgu pateicību velta arī kora koncertmeistarei 
Olgai Bančenkovai.

Vienmēr smaidošajai, sirsnīgajai un enerģiskajai 
Anitai Zarānei šis ir jubileju gads – divas nozīmī-
gas dzīves jubilejas jau aizvadītas, tām sekos kora 
„Latgale” un folkloras kopas „Svātra” jubilejas. Tu-
vojoties nozīmīgajam datumam, A.Zarāne ir pietau-
pījusi arī kādu novēlējumu koristiem: „Antons Soms 
man novēlēja, lai es aizvedu kori līdz 100.jubilejai, 
bet tik ilgi jau neviens nedzīvo, kur nu vēl diriģē, 
tāpēc gribu novēlēt visiem dziedātājiem, lai viņu 
dziesmas skanētu no sirds dziļumiem, kā līdz šim, 
lai tas nekad nepazūd, savukārt, mūsu ilgdziedātā-
jiem vēlu stipru veselību!”

Arī ilggadējā kora diriģente Terēzija Broka neaiz-
mirst savus koristus un nozīmīgajā jubilejā novēl: 
„Dziediet! Dziediet savai Latgalei, savai Māras ze-
mītei! Dziediet, kad sāp, dziediet, kad prieks! Dzies-
mā atdodiet savu dvēseli, savu mīlestību cilvēkiem 
– un to paši saņemsiet pretī…”.

„Daugavpils Novada Vēstis” pievienojas visiem 
laba vēlējumiem – lai kora „Latgale” dziesmas skan 
cauri gadiem un vieno neskaitāmas latgaliešu pa-
audzes!

Terēzija Broka uzsāka vadīt kori 1972.gadā, ie-
guldot lielu darbu tā skanīguma un dziesmu māks-
linieciskā izpildījuma pilnveidošanā. Viņa vadīja 
kori līdz 1988.gadam, kam sekoja neliels pārtrau-
kums, korim darbojoties diriģentes Skaidrītes Ēr-
lihas vadībā, taču ar 1993.-1994.gada sezonu korī 
atkal atgriezās Terēzija Broka. „Tagad, atskatoties 
uz visiem koncertiem, nevaru saprast, kā koristi va-
rēja izturēt tādu slodzi. Tikko biju sākusi vadīt kori, 
uzreiz bija jāpiedalās Latgales dziesmu svētkos 
Daugavpilī, savukārt, tiem sekoja arī lielie Dziesmu 
svētki Rīgā, un katru gadu bija kāds liela mēroga 
pasākums. Visiem Dziesmu svētkiem mēs gatavo-
jāmies ļoti nopietni, katru reizi mācījāmies jaunu 
repertuāru, nebija tā – nodziedam „Kur tu skrie-
si, vanadziņi” un viss! Vienmēr mācījāmies jaunas 
dziesmas,” atceras T.Broka.

Kora ilggadējā vadīja stāsta: „Pasākumu un kon-
certu ir bijis ļoti, ļoti daudz, visus nav iespējams 
atcerēties. Ir tik daudz atmiņu…. „Latgale” savas 
gaitas uzsāka kā skolotāju skoris. 60.gados skolotā-
ju koru kustība bija ļoti populāra, lielākoties koros 
bija tieši dziedāšanas skolotāji, un jau tolaik mūsu 
„Latgale” izgrieza pogas daudziem Rīgas koriem. 
Kopumā piedalījāmies 6 Skolotāju koru salidojumos 
– Kuldīgā, Dobelē, Alūksnē, Gulbenē un citās Latvi-
jas pilsētās, katru reizi sanācām kopā citā novadā. 
Tomēr visspilgtāk man atmiņā palicis 1978.gada 
Skolotāju koru salidojums Viļānos – manā  dzimte-
nē! Manā Lakstīgalu salā!”.

Terēzija Broka stāsta, ka īpašs bija arī 1987.gada 
Skolotāju koru salidojums Alūksnē, ar kuru noslē-
dzās viņas pirmais posms kora „Latgale” vadītājas 
statusā. Kora pūra lādē ir daudz raibu, nozīmīgu 
notikumu un skaistu dziesmu, un ar katru gadu tā 
kļūst aizvien bagātīgāka. T.Broka lepojas, ka koris 
ir piedalījies visos Latgales Dziesmu svētkos, visos 
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, divos 
Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos, kā arī 
vairākos nozīmīgos latviešu komponistu, klasiķu 
jubilejas koncertos: Andreja Jurjāna 130.dzimšanas 
dienai veltītajā koncertā Krāslavā, Emīla Melngai-
ļa 120.dzimšanai dienai veltītā pasākumā Višķu pa-

15.februārī plkst.16:00
Daugavpils novada Kultūras centrā
Programmā:

- Atstats uz Dziesmu svētkiem (dziesmas 
no Vispārējo XXV Latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētku un „Rīgai – 810” 
dziesmu svētku repertuāra);

- Latgaliešu tautas dziesmas
- Mūsdienu latgaliešu komponistu 

dziesmas (A.Eriņa, N.Zuša u.c.);
- Garīgā mūzika
- Ieskats kora vēsturē

Viesi:
- Daugavpils novada kultūras centra 

vokālais ansamblis „Stage On”;
- Daugavpils novada kultūras centra 

tautas deju ansamblis “Līksme”;
- Mūziķis Andris Baltacis
- u.c. 

Daugavpils novada Kultūras centra jauktais koris Latgale un diriģente Anita Zarāne

Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente, 
kora „Latgale” ilggadējā vadītāja Terēzija Broka



14 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 S2014.gada 30.janvārī

Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

SARUNA AR PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJU

Aizvadītais gads Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļai - 
darbīgs un ražīgs 

Valija Jurķāne 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

2013.gadā Daugavpils novada Dzimtsarakstu no-
daļā sastādīti 1112 civilstāvokļa aktu reģistri. Re-
ģistrēti 154 bērniņi - 79 zēni un 75 meitenes, no tiem 
140 - novadu iedzīvotājiem. Šogad reģistrēti trīs 
dvīņu pāri: Sventes pagastā dzīvojošu ģimeni kup-
lināja - Emīlija un Patriks; Kalupes pagastā - Evi-
ta un Samanta; Skrudalienas pagastā - Nellija un 
Alekss. Vispopulārākie meiteņu vārdi - Sofi ja, Alise, 
Viktorija un Poļina, divkārši vārdi - Adriana Diāna, 
Patrīcija Paula, reti vārdi - Vitalina, Jevangelina, 
Kataleja, Leila, Mairika, Izabella, Sanija, Vanessa 
un Vasilisa. Populārākie zēnu vārdi - Maksims, Art-
joms, Jānis, Roberts un Iļja, divkārši vārdi - Daniels 
Armāns, Kristers Antons, Miķelis Jāzeps, reti vār-
di - Alisters, Demids, Maikls, Toms, Patriks, Zahars 
un Prohors.

2013.gadā Daugavpils novada dome noteikusi bēr-
nu piedzimšanas pabalstu vecākiem Ls 50 apmērā. 

Pabalsti izmaksāti 157 novada ģimenēm.
2013.gadā reģistrētas 325 laulības, salīdzinoši - 

2012.gadā tika reģistrēta 291 laulība, no tām baz-
nīcās -18. 23 pāri salaulāti novada Romas katoļu 
baznīcās, no tiem 14 - Līksnas draudzē, 4 - Elernes 
un Jaunbornes draudzēs, 5 - Demenes un Zemga-
les draudzēs. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
reģistrēto laulību skaits pieaudzis. Par populārāko 
laulības noslēgšanas vietu ir atzīta Červonkas pils, 
tajā gada garumā noslēgtas 159 laulības. Naujenes 
laulību zālē reģistrētas 56, nodaļas telpās - 79 un 
Raiņa mājā Berķenelē - 4 laulības. No 2013.gada 
1.janvāra likums paredz laulību reģistrāciju ārpus 
pašvaldības noteiktām vietām, šogad reģistrētas 
4 šādas laulības - viesību namā «Pie vecā kalēja» 
Laucesas pagastā, viesu māja «Kalnu pūpoli», kas 
atrodas pie Šengeidas ezera Skrudalienas pagastā, 
Silenes atpūtas parkā un viesu mājā „Sventes mui-
ža”. Laulības nodaļā noslēguši 39 ārzemju pilsoņi. 

Tāpat 2013.gadā reģistrētas 633 miršanas, no 

tām 355 novada iedzīvotāju miršanas, kas ir par 98 
mazāk nekā 2012.gadā. 

Šī gada 10.maijā Daugavpils novada dome rīkos 
pasākumu ģimenēm „Savij ap mani gadus!”, kura 
mērķis ir apliecināt , ka ģimene ir viena no pamat-
vērtībām katra cilvēka dzīvē, kā arī apzināt un go-
dināt novada stiprās ģimenes. 

Ģimenes, kuras šogad svin 50 gadu, 40 gadu, 30 
gadu un 25 gadu kopdzīves jubilejas un vēlas pie-
dalīties novada pasākumā, aicinām līdz šī gada 
20.martam pieteikties pagastu pārvaldēs. No katra 
pagasta pasākumā aicināsim četras ģimenes. 

Ceram uz Jūsu atsaucību! Gaidīsim svētkos!
Papildus informāciju var uzzināt pagastu pārval-

dēs un novada dzimtsarakstu nodaļā pa tālruņiem : 
65476743, 65476744, 26302417. 

Dzimtsarakstu nodaļa pauž cerību, ka Daugavpils 
novadā dzims daudz bērnu, veidosies stipras ģime-
nes, bet sirmgalvji dzīvos ilgu un skaistu mūžu. 

 Mūžībā aizgājuši    
Ambeļu  pagastā

Ivanovs Georgijs(1942.g.)
Vanaga Olga (1939.g.)
Biķernieku  pagastā

Frolova  Stepanida(1929.g.)
Demenes pagastā

Vežāne Jeļena(1926.g.)
Jakimovs Sergejs (1951.g.)

Kalkūnes pagastā
Romanceviča Regīna(1943.g.)

Kromāns Ainārs (1963.g.)
Fjodorova Pelageja(1929.g.)

Kalupes pagastā
Šmaukstele Anna (1925.g.)
Lazdāne Ļubova(1941.g.)

Andrejevs Aleksandrs(1930.g.)
Koržeņevskis Pēteris(1928.g.)
Vasiļjevs Grigorijs (1959.g.)

Grizāne Emīlija-Elvīra (1941.g.)
Lazdāns Alfons(1934.g.)

Laucesas pagastā 
Lisovs Terentijs(1935.g.)

Līksnas pagastā
Skrinda Monika(1940.g.)
Ušpele Agnese(1933.g.)

Gipters Vladislavs(1950.g.)
Vingre Antoņina (1931.g.)

Jukšinskis Voiceks(1924.g.)
Medumu pagastā

Mačuks Sergejs (1969.g.)
Naujenes pagastā

Lociks Jāzeps (1911.g.)
Proma Valentīna(1930.g.)
Holopovs Kiriks(1941.g.)

Zinovs Igors(1974.g.)

Salienas pagastā 
Gribute Antoņina(1968.g.)

Krasovska Valentīna (1939.g.)
Sventes pagastā

Abaroviča Lidija(1953.g.)
Tabores pagastā

Kvaša Staņislava (1923.g.)
Vecsalienas pagastā

Leonoviča Juzefa(1937.g.)
Višķu pagastā

Vasiļjeva Matrjona(1924.g.)
Nainišs Alberts(1937.g.)

Sandris Kusiņš: „Darbs ir mana prioritāte”
„Daugavpils novada vēstis” vairākos numu-

ros iepazīstina lasītājus ar novada domes de-
putātiem, viņu darbiem un idejām, taču dzīve 
novadā nav iedomājama bez pagastu pārvalžu 
vadītājiem. Tieši pagastu pārvaldnieki organi-
zē un risina ikdienas jautājumus - ekonomis-
kos, sociālos un daudzus citus. 

Katra pagasta iedzīvotāji pazīst savus vadī-
tājus, taču avīzes „Daugavpils novada vēstis” 
jaunā rubrika „Saruna ar pagasta pārvaldes 
vadītāju” sniegs iespēju uzzināt vairāk par 
viņu mērķiem, idejām un pagasta aktualitā-
tēm.

Ambeļu pagasts atrodas vienā no Daugavpils nova-
da visattālākajiem nostūriem. Teritorijas kopplatība 
ir 6934 ha, iedzīvotāju skaits - 663. Pagasta teritorijā 
darbojas 7 lielākās zemnieku saimniecības.

Pagājušā gada nogalē ar Daugavpils novada do-
mes deputātu vienbalsīgu balsojumu par Ambeļu 
pagasta pārvaldes vadītāju iecelts pagasta Komu-
nālās saimniecības vadītājs, pagasta pārvaldes vadī-
tāja pienākumu izpildītājs Sandris Kusiņš. Ambeļu 
pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus S.Kusiņš 
pildījis kopš 2012.gada 5.novembra, kad no šī amata 
tika atbrīvots iepriekšējais pārvaldes vadītājs Gun-
tars Melnis. Daugavpils novada pašvaldības izpilddi-
rektore Vanda Kezika uzsvēra, ka līdz šim S.Kusiņš 
savus pienākumus veicis ļoti labi, tāpēc deputāti izlē-
ma uzticēt viņam pagasta vadību arī turpmāk. 

„Līdz pagasta pārvaldei kā ar roku aizsnieg-
ties”

Sandris Kusiņš ir dzimis un audzis Ambeļos, pa-
beidzis Špoģu vidusskolu, absolvējis Rīgas Tehniskās 
universitātes Transporta un mašīnzinību fakultāti. 
Darbu pārvaldē iesācis kā komunālās saimniecības 
vadītājs un nostrādājis šajā amatā gandrīz divus ga-
dus. S.Kusiņš saka paldies par profesionālo atbalstu 
un darba disciplīnu bijušajam pārvaldes vadītājam 
Guntaram Melnim un pārējiem darbiniekiem, kas 
viņam daudz iemācījuši. 

„Paliku dzimtajā pusē” 
S.Kusiņš: „No sākta gala biju sapņojis kļūt par 

jūrnieku, taču dzīve iegrozījās tā, ka pēc augstsko-
las paliku tepat. Ja vien ir tāda iespēja, ir jāmēģina 
palikt un strādāt dzimtajā pusē. Tagad cenšos darīt 

visu, lai cilvēkiem te būtu labi. Kad tiku iecelts pār-
valdes vadītāja amatā, bija nedaudz bail, vai visam 
tikšu pāri. Tagad jau varu teikt, ka darbs man nav 
rutīna, es katru dienu gūstu jaunas zināšanas un 
pieredzi. Tiek runāts ar cilvēkiem, uzklausītas prob-
lēmas, dots padoms. Ir izveidojies arī konkrēts darba 
plāns, kas jāizdara pirmkārt, otrkārt, treškārt. Tas 
ir tikai pats sākums un ar katru reizi kaut kas jauns 
nāk klāt.”

„Trīs dzīves lielākie skolotāji” 
S. Kusiņš: „Vienmēr ir bijuši cilvēki, kuriem vēlē-

jos līdzināties, no kuriem mācījos. Sākumskolā - tas 
bija skolotājs Jānis Suveizda, vidusskolā - klases au-
dzinātāja Lūcija Līvmane - Trubiņa, savukārt uni-
versitātes gados - pasniedzējs Jānis Bunga. Tie bija 
tie dzīves skolotāji, kas deva stimulu censties un pie-
rādīt, ka dzīvē var panākt daudz.”

„Iedzīvotāji nāk runāt par visu”
S. Kusiņš: „Uz pagastmāju pie manis nāk arī iedzī-

votāji. Nāk runāt par ceļu stāvokli, apgaismojumu, 
kapu apsaimniekošanu, dzīvojamo fondu. Cilvēks jau 
domā, ka var nākt un uzreiz visu dabūt gatavu, taču 
tā nav. Ir jāsastāda tāmes, plānus, jāsaskaita izmak-
sas...”

„Lepojos ar Ambeļu pagasta iedzīvotājiem”
S. Kusiņš: „Ambeļu pagasts ir manas mājas. 

Pirmkārt, lepojos ar saviem iedzīvotājiem. Lepojos ar 
Ambeļu pagasta Kultūras namu, brīvā laika pavadī-

šanas un sporta centru, ar mūsu latgaliešu tradīciju 
un prasmju namu „Ambeļu skreine”, Ambeļu ciema 
attīstības biedrību “Cerība” (vadītājs Osvalds Skro-
māns) un jauniešu biedrību „Jubra” (vadītāja Juta 
Vorone). Tās ir mūsu pagasta „odziņas”. Pie mums 
tiek popularizēta folkloras dziedāšana, aktīvi darbo-
jas vecākais kultūras nama kolektīvs - folkloras kopa 
„Speiga”.”

„Šogad ir jāturpina vairāki projekti”
S. Kusiņš: „Lielākais no darbiem šogad - Ambeļu 

ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta 3.kār-
tas realizācija. Pašlaik tiek izstrādāta topogrāfi ja 
un tehniskais projekts. Jāpabeidz Ābeļu ielas asfal-
ta virskārtas remonts, ceļa „Ambeļi - Graiži” izbūvi 
un tilta rekonstrukciju. No mazākajiem projektiem 
- Ambeļu kultūras nama skatuves aprīkojuma un 
kulišu iegādi, kā arī biedrības „Cerība” projektu 
pludmales labiekārtošanā. Tas viss ir cilvēku labklā-
jībai. Liels paldies jāsaka biedrībai „Cerība”, kas jau 
ir paveikuši lielu darbu, brīvā laika, sporta un kultū-
ras centrā ierīkojot trenažieru zāli, veļas mazgātu-
vi, žāvētavu un pirtiņu, kā arī, sakārtojot pludmali, 
ierīkojot lapeni un atpūtas zonu. Ir paveikts daudz 
mazu un lielu darbu, kas viennozīmīgi ir patīkami, 
un ar lepnumu varam sacīt - tas ir mūsu.”

„Rīkosim savus un iesaistīsimies arī novada 
pasākumos”

S. Kusiņš: „Šogad ir plānots organizēt vairākas 
sakopšanas talkas, iesaistot tajās pagasta jauniešus 
un bērnus, folkloras kopu sadziedāšanos, konkursu 
„Sakoptākā Ambeļu pagasta daudzdzīvokļu māja, 
sēta, zemnieku saimniecība”, piedalīsimies arī No-
vada dienās. 2.augustā mīļi aicinām visus uz mūsu 
Ambeļu pagasta svētkiem.”

„Dzīves vērtības un prioritātes”
S. Kusiņš: „Galvenā vērtība, manuprāt, ir ģimene 

un prioritāte - darbs. Kaut arī visi pagastā mani pa-
zīst jau no mazām dienām, zina manus darbus un arī 
nedarbus. Smejas. Negribētos pievilt neviena uzticī-
bu. Man ir paveicies, ka esmu atradis darbu tepat. 
Nekāda nauda ārzemēs neatsvērs to, ka var palikt 
mājās un būt noderīgam. Novēlu arī visiem pārē-
jiem atrast sevi, savu virzienu dzīvē un tad - tikai uz 
priekšu!”  
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PERSONĪBA

 Sanita Pinupe: vēlos, lai Līksnas vārdu zina visā Latvijā!
Zirga gads ir atnācis ar jaunām vēsmām dažādās 

sfērās. Visa gada garumā Daugavpils novadā notiks 
dažādi kultūras un sporta pasākumi, kas pulcēs ne ti-
kai novadniekus, bet arī viesus no citām Latvijas vie-
tām. Pēc vairāku gadu pauzes atgriezīsies arī populā-
rais mūsdienu latgaliešu mūzikas festivāls „Muzykys 
Skrytuļs”, kas tradicionāli notiks Līksnas pagastā. 

Par to, ka Līksnas pagastā kultūras dzīve norit ļoti 
aktīvi, jāpateicas Līksnas pagasta kultūras nama va-
dītājai Sanitai Pinupei, kura, ieguvusi izglītību Rīgā, 
atgriezās Latgalē, lai ar savām zināšanām veicinātu 
kultūras attīstību. 

Sanita, Jūs Līksnas pagasta kultūras dzīvē 
esat ienesusi jaunas vēsmas, vai Jūs pati esat 
dzimusi un augusi Līksnā?

Līksnā esmu iebraucēja, nāku no Līvāniem. Kad 
sāku strādāt kultūras namā, katru dienu braucu uz 
darbu no Līvāniem, jo šeit nebija patstāvīgas dzīves-
vietas. Vēlāk novada dome man piešķīra dzīvokli un 
tagad jau es vairāk esmu Līksnā, nevis Līvānos. Do-
ties strādāt uz Līksnu nebija mana apzināta izvēle, 
visiem stāstu, ka tas bija vairāk kā joks. Tikko biju 
pabeigusi augstskolu, kad manas draudzenes mam-
ma, kura ir no Nīcgales pagasta, man teica, „Sanita, 
Tev taču ir izglītība, ej un piesakies!” (tolaik vakan-
tajam Līksnas pagasta kultūra nama direktora ama-
tam; int.piez.). Man gan šķita, ka tas ir ļoti tālu, bet 
sagadījās tā, ka bija brīvs laiks, un es tomēr nolēmu, 
ka es varu vismaz aizbraukt un iesniegt dokumentus.  
Pēc dokumentu iesniegšanas aizgāju uz pārrunām un 
sāku strādāt, kaut gan sākotnēji domāju, ka braukā-
šana būs ļoti apgrūtinoša. Viss izrādījās daudz labāk, 
kā biju gaidījusi, un es joprojām strādāju. 

Jūs esat aktīvi darbojusies Līvānu bērnu un 
jauniešu centrā, vai tur gūtā pieredze noder arī 
šodienas darbā?

Līvānu bērnu un jauniešu centrā darbojos kā brīv-
prātīgā, organizēju dažādus pasākumus, piemēram, 
ikgadējos Valsts izglītības satura centra pasākumus, 
rakstījām arī projektus. Šobrīd jauniešu centrā vadu 
pulciņu, zināmā mērā esmu kļuvusi par skolotāju, 
vadu gaidas. 

Kas Jūs pamudināja saistīt savu dzīvi un dar-
bu ar kultūras jomu?

Es nemaz nevaru tā konkrēti pateikt… Es aktīvi 
darbojos skolēnu pašpārvaldē, mācoties vidusskolā, 
vadīju skolas „mazo” parlamentu. Pēc 12.klases domā-
ju, kur stāties studēt, un mana sākotnējā izvēle bija 
sabiedriskās attiecības. Braucot uz Rīgu, pa ceļam 
izdomāju, ka tomēr vēlos ko citu un iestājos Ekonomi-
kas un kultūras augstskolā. Sapratu, ka man labāk 
patīk un padodas viss, kas saistīts ar kultūras dzīves 
organizēšanu. Turklāt, šajā specialitātē ir ietvertas 
arī sabiedriskās attiecības. Uzreiz pēc augstskolas arī 
nonācu Līksnas kultūras namā, esmu šeit no 2011.
gada augusta. 

Kuri ir tie, šajā laikā īstenotie pasākumi vai 
projekti, kurus Jūsuprāt būtu jāizceļ?

Lai atbildētu, man laikam jāpaskatās uz afi šu sie-
nu. Šķiet, ka ļoti labi izdevās vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Daugaviņu” 5 gadu jubilejas koncerts. Pie 
šī pasākuma mēs kopā ar vadītāju Vilmu Tāraudi 
strādājām ļoti cītīgi. Pirms gada bija sieviešu vokālā 
ansambļa „Elēģija” 10 gadu jubilejas koncerts. Mūsu 
rīkotajos pasākumos piedalās ne tikai pašdarbnieki, 
bet arī jau popularitāti ieguvuši mākslinieki - kapela 
„Jūlijs” un TV šova „Okartes skatuve” dalībniece Kris-
tīne Šomase.  Augustā ikviens varēja izbaudīt jaunie-
šu kora „BALSIS” koncertu Līksnas katoļu baznīcā. 
Līksnas pagasta KN viesojās Daugavpils 13.vidussko-
las ansamblis “Wonderland” un Stopiņu novada vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs ‹›Luste››. Esam kļuvuši ak-
tīvi sociālajos tīklos, savukārt, mūsu amatiermākslas 
kolektīvi piedalās dažādos izbraukuma pasākumos. 
Mazākie pagasta iedzīvotāji piedalījās Vislatvijas pro-
jektā „Garā pupa” un devās ekskursijā uz Rīgu, lai ie-
pazītu kultūras dzīvi. 

Pastāstiet, kas interesants notiks Līksnas kul-
tūras jomā šajā gadā?

Šajā gadā mums būs ļoti liels pasākums – „Muzykys 
Skrytuļs”, kas notiks jūlija sākumā. Reanimēsim šo 
pasākumu ar jaunām vēsmām. Šogad pasākums būs 
savādāks, nekā ierasts, proti, festivāls ilgs trīs dienas. 
Iepriekšējo gadu organizatori ir apvienojušies darba 
grupā un jau aktīvi ķērušies pie darba. Taps arī jau-
ns festivāla logo. Pirmā pasākuma diena būs veltīta 
mākslai – Līksnas parkā darbosies mākslinieki un 
veidos dažādas instalācijas no koka, metāla, celtniecī-
bas putām un citiem materiāliem. Vakars tiks veltīts 
folklorai, tiek plānots koncerts, kurā piedalās grupas 
no dažādiem Latvijas reģioniem, turklāt, tādas gru-
pas, kas dzied attiecīgā reģiona dialektā un pārzina 
vietējās tradīcijas, dejas un dziesmas. Ceram, ka izdo-
sies izspēlēt visu Latvijas karti. Otrajā dienā, kā jau 
ieraksts, būs dienas koncerts ar jauno mūziķu pieda-
līšanos un vakara koncerts ar populārākiem izpildītā-
jiem. Festivāls noslēgsies Līksnas baznīcā ar ērģelnie-
ces Renātes Stivriņas koncertu. Centīsimies, lai visu 
vecumu apmeklētājiem būtu interesanti.

Iegūstot izglītību Rīgā, Jūs izlēmāt dzīvot un 

veidot karjeru dzimtajā pusē. Vai tas bija plā-
nots un apzināts lēmums?

Manuprāt, ja mēs vēlamies kaut ko mainīt un uz-
labot, ir jāsāk ar savu novadu, savu pagastu, ar savu 
dzimto māju. Izmaini sevi un mainīsies arī apkārtne! 
Tāpēc es ieguvu izglītību un atgriezos. Darbs ir visur, 
arī Latgalē, tikai ir jautājums – vai cilvēki to vēlas da-
rīt? Bieži vien jaunieši nevēlas strādāt mazāk prestižu 
darbu, piemēram, veikalā vai tamlīdzīgi, jo viņiem ir 
augstākā izglītība. Citreiz tādi uzskati ir arī jaunie-
šiem bez augstākās izglītības. Bet var taču strādāt vei-
kalā, paralēli pievērsties brīvprātīgajam darbam un 
darīt vēl daudz ko citu. Iespējas ir ļoti plašas! Tikai ir 
jāiet un jādara! Jā, sākumā nemaksās to lielo algu, par 
kuru visi sapņo, brīvprātīgajā darbā nemaksās vispār, 
bet tā ir iespēja pierādīt sevi un uzkrāt pieredzi! Ja 
neko nedarīsi, neko neiegūsi! 

Kas Jūs pamudināja iesaistīties brīvprātīgajā 
darbā?

Tas ļauj iegūt ļoti daudz! Ļoti! Pieredzi, ko pēc tam 
novērtē darba devēji, kā arī attīstīt sevi, iegūstot jau-
nas iemaņas un prasmes. Tas palīdz izprast sevi un 
izlemt, ko vēlies darīt nākotnē. 

Jūs rīkojat dažādus pasākumus un aktivitā-
tes, pastāstiet, kas Jums palīdz ģenerēt visas šīs 
idejas?

Apkārtējie cilvēki. Patiesībā idejas pašas atnāk pie 
manis. Pagājušā gada nogalē kopā ar pagasta iedzī-
votājiem veidojām pasākumu – Iespēju nakts, kura 
ietvaros visi varēja izteikties, ko viņi vēlas šeit redzēt. 
Iedzīvotāji ir kultūras patērētāji un man ir jāspēj no-
drošināt tas, kas viņiem ir nepieciešams, lai būtu in-
teresanti, un rastos vēlme apmeklēt pasākumus. Šī 
pasākuma laikā radās daudz labas idejas, un daļa 
šogad tiks īstenota. Tas taču ir lieliski, ja izdodas īs-
tenot kāda cilvēka ideju. Piemēram, sieviešu klubiņš 
izstāsta, kāda ir viņu ideja, tas tiek ņemts vērā un īs-
tenots, attiecīgi viņām uzreiz rodas lielāks entuziasms 
turpināt aktīvi darboties. 

Visu cilvēku vēlmes nevar īstenot, kā Jūs izvē-
lēties prioritātes?

Visiem izpatikt nav iespējams, turklāt, to neatļauj 
arī budžets. Mēs ņemam vērā vairākuma viedokli, to, 
kas attiecīgajā brīdī ir aktuālāks. Ja nevaram ieviest 
jaunu tradīciju, cenšamies papildināt jau esošus pa-
sākumus ar svaigām aktivitātēm. Meklējam risināju-
mus, kas maksā mazāk. Necenšamies uzreiz realizēt 
visu, bet pakāpeniski meklējam iespējas. Idejas tiek 
realizētas, ņemot vērā to, kādā līmenī mēs vēlamies 
„pacelt” kultūras namu. Padarīt to tādu, kādu mēs to 
redzam perspektīvā. Visi projekti un idejas ir pakār-
totas lielākam mērķim. Liels paldies jāsaka arī aktī-
vajiem Līksnas pagasta iedzīvotājiem, kuri paši nāk 
un vēlas piedalīties pasākumos. Neviens nav jāvelk 
aiz rokas vai jāpierunā. Tas ir iepriekšējo kultūras 
nama vadītāju nopelns. Kad atnācu uz šejieni strādāt, 
saņēmu ļoti labas iestrādnes, kas, protams, atvieglo 
darbu. Ir daudz labu pasākumu un tradīciju, piemē-
ram, Līksnas aktīvo sieviešu apvienības „Saules taka” 
gadu no gada īstenotā labdarība, kā arī tradicionālā 
Ģimenes diena, pensionāru vakari u.c. Īstenībā man 
ir ļoti paveicies ar darba kolēģiem, visi ir ļoti atsaucīgi. 
Ja kādam pasākumam vajag sagatavot uzkodas, tas 
ātri tiek izdarīts, vajag darīt ko citu, piemēram, vadīt 
aktivitātes, arī tas tiek realizēts. 

Kā Jūs vērtētu kultūras dzīvi novadā, vai kul-
tūras piedāvājums ir pietiekami plašs?

Manuprāt, Daugavpils novadu var sadalīt divās 
daļās – ir pagasti, kuros ir ļoti plašs kultūras piedā-
vājums, notiek pasākumi, iedzīvotāji labprāt iesaistās 
u.tml., un ir arī pagasti, kurus mazliet jāiekustina. 

Ko Jūs ieteiktu tiem pagastiem, kuros kultū-
ras dzīve ir mazliet jāiekustina?

Manuprāt, kultūras jomas darbiniekiem vienkārši 
vienmēr ir jābūt „apgrozībā” – jāapmeklē dažādi pa-
sākumi, koncerti un izrādes citās vietās. Jāizmanto 
bezmaksas semināri, ko organizē, piemēram, Latvi-
jas Nacionālais kultūras centrs. Sēžot četrās sienās, 
jaunas idejas neradīsies! Kultūras darbiniekiem jāap-
meklē arī tādi pasākumi, kas neatbilst viņa gaumei, 
kaut vai tikai tāpēc, lai gūtu pieredzi un piedāvātu 
sava pagasta iedzīvotājiem plašāku pasākumu gam-
mu.

Kuri ir tie pasākumi, kurus Jūs pati vislab-
prātāk apmeklējat?

Es cenšos apmeklēt pēc iespējas dažādākus pasā-
kumus – gan Daugavpilī, gan Rīgā. Ja tas ir teātris, 
tad izvēlos braukt uz Rīgu, ja koncerts – tad izvēlos arī 
kādu no vietējā piedāvājuma. Cenšos apmeklēt kva-
litatīvākus pasākumus, lai mācītos no tur gūtās pie-
redzes. Piedaloties un apmeklējot pasākumus, viens 
no mērķiem ir arī jaunu kontaktu dibināšana un ideju 
aizgūšana, ko pēc tam var realizēt šeit. Man šķiet, lai 
pasākumi būtu saistoši, galvenais ir oriģinalitāte. Pa-
tiesībā visās jomās ir būtiski, lai nav tā kā visur un 
visiem, lai ir oriģināli. 

No kura novada Jūs ieteiktu smelties pieredzi 
kultūras jomas attīstībai?

Tā kā es nāku no Līvāniem, gribas jau, protams, 
teikt, ka tas ir Līvānu novads un pilsēta. Ļoti bieži no 

viņiem kaut ko „nošpikoju”, ir ļoti laba sadarbība ar 
kultūras darbiniekiem. Balstoties uz Līvānu pieredzi, 
esam Līksnā ofi ciāli ieviesuši jauniešu brīvprātīgo 
darbu. Protams, jāņem vērā, ka visiem novadiem nav 
vienāds līdzekļu daudzums, ko var atvēlēt kultūrai. 
Turpinot par Līvāniem, nezinu, kā viņi piesaista in-
vestīcijas, bet viņi var atļauties aicināt profesionālus 
māksliniekus, Līksnas pagasts to pagaidām nevar at-
ļauties. Festivālā „Muzykys Skrytuļs” būs daudz pro-
fesionālu mākslinieku, bet viņi uzstāsies bez maksas. 
Ir liels prieks, ka mākslinieki joprojām piekrīt uzstā-
ties arī šāda veida festivālos. 

Runājot par profesionāliem māksliniekiem, ja 
Līksnas kultūras namam būtu iespēja uzaicināt 
jebkuru izpildītāju, kuru Jūs uzrunātu un aici-
nātu uzstāties pagasta iedzīvotājiem?

Skatoties, kādai auditorijai…  Nevaru tā uzreiz 
nosaukt vienu konkrētu mākslinieku. Katru gadu 
cenšamies uzaicināt kādu, atbilstoši mērķim. Piemē-
ram, pagājušajā gadā pensionāru pasākumā uzstājās 
kapela „Jūlijs” un apmeklētājiem ļoti patika. Šogad 
aicinām kādu no dziedošajām ģimenēm. Cenšamies 
atrast tā brīža favorītu. Pie mums ir bijis Raimonds 
Pauls, Normunds Rutulis, un daudzi citi populāri 
mākslinieki. Jauniešiem, savukārt, interesē jau pa-
visam citi izpildītāji, pagājušajā gadā Jauniešu dienā 
pie mums viesojās Kristīne Šomase. Protams, jaunieši 
gribētu, lai uzaicinām Sabīni Berezinu vai kādu citu 
no populārākiem mūziķiem, bet diemžēl mūsu līdzek-
ļi ir ierobežoti. Ja būtu tāda iespēja, noteikti aicinātu 
kādu, kurš šobrīd ir ļoti populārs un aktuāls, taču, ņe-
mot vērā dažādās gaumes. 

Vadoties pēc Jūsu personiskās gaumes, kuru 
izpildītāju Jūs gribētu redzēt un dzirdēt Līksnas 
kultūras namā?

Pēc savas gaumes…. nezinu, man jau vairāk patīk 
estrādes mūzika, piemēram, Liene Šomase, bet vispār 
par to ir mazliet jāpadomā. Uzreiz nevaru atbildēt, bet 
tie noteikti būtu pašmāju izpildītāji. 

Kādu Jūs redzat Līksnas kultūras namu nā-
kotnes perspektīvā? 

Ar lielu estrādi! Šobrīd cenšamies panākt, lai mums 
tāda būtu. Gaidām, kad tiks atklāti projekti, un no-
teikti rakstīsim. Nākotnē gribētos lielus pasākumus, 
piesaistot profesionālus masu pasākumu rīkotājus, 
piemēram, „Līgo Latgale” u.tml. Mazu pasākumu 
mums pietiek, vajag arī kaut ko vērienīgāku. Nova-
dā Līksnas vārds ir zināms, pakāpeniski to iepazīst 
arī citviet Latgalē, bet, protams, gribētos, lai Līksnas 
vārds izskan visā Latvijā. Šobrīd aktīvi strādājam arī 
pie tā, lai Līksnas kultūras namā būtu kāda deju gru-
pa vai pulciņš, jo jaunieši ir izrādījuši par to interesi. 

Kas ir Līksnas „fi rmas zīme”, ar ko pagastu at-
pazīst citās Latgales vietās?

Šobrīd tas ir mūsu deju kolektīvs „Daugaviņa”, kas 
ir ļoti augstu novērtēts, noteikti jāmin arī festivāls 
„Muzykys Skrytuļs”. Ceram, ka šogad ar festivālu „ie-
karosim” visu Latviju! 

Kādā rakstā par Jums minēts, ka esat brīv-
māksliniece, kura māksla jomas ir Jums tuvā-
kā?

Gleznotāja es neesmu, kaut gan reizēm zīmēju. Vis-
biežāk veidoju dažādus origami. Nesauktu sevi par 
mākslinieci, drīzāk tās ir radošuma izpausmes. Ja 
vajag, atrodu pamācības, un izveidoju kādu darbiņu. 

Ar Sanitu Pinupi sarunājās Marta Kive-Ostrovska
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APSVEICAM

PAZIŅOJUMS

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

audzināšanā !

I N F O R M Ā C I J A  PA R  E I R O
No 2014.gada 1.janvāra eiro ir ofi ciā-

lais maksāšanas līdzeklis Latvijā. Lai 
pāreja uz jauno valūtu noteiktu pēc ie-
spējas veiksmīgāk, atgādinām, ka euro 
banknotēs iekļauti  vairāki pretviltoša-
nas elementi. Tie palīdzēs tūlīt atpazīt 
īstu banknoti.

Lai pārbaudītu banknoti, vajadzīgas 
tikai dažas sekundes – aptaustiet, ap-
skatiet un pagroziet banknoti!

1) Aptaustiet banknoti. Tās 
papīrs ir ciets un stingrs. Bankno-
tes aversā kreisajā un labajā malā ir 
īsas reljefas līnijas. Galvenais attēls, 
uzraksts un lielais nominālvērtības 
skaitlis ir biezāks.

2) Aplūkojiet banknoti pret 
gaismu. Kļūst redzams blāvs attēls, 
kurā saskatāms grieķu mitoloģijas 
tēla Eiropas portrets, banknotes 
nominālvērtības skaitlis un logs. 
Portrets redzams arī uz hologram-
mas. Pretviltošanas josla parādās kā 
tumša līnija. Šajā līnijā saskatāmas 
sīkas baltas zīmes – euro simbols “€” 
un banknotes nominālvērtības skait-
lis.

3) Pagroziet banknoti. Sudra-
botajā joslā banknotes labajā malā 
redzams Eiropas portrets, kas attē-
lots arī ūdenszīmē. Joslā redzams 
arī logs un banknotes nominālvērtī-
bas skaitlis. Spīdošā skaiļa apakšējā 
kreisajā stūrī redzams kustīgas gais-
mas efekts – tā pārvietojas augšup 
un lejup. Skaitlis arī maina krāsu no 
smaragdzaļas uz tumši zilu.
Dažādās eiro zonas valstīs izdo-

tu eiro monētu dizains atšķiras, 
taču visas eiro monētas ir likumīgs 
maksāšanas līdzeklis visās eiro zo-
nas valstīs. Monētām ir vienāds aver-
sa (monētas priekšpuses) dizains, bet 
atšķirīgs - reversa (monētas aizmugu-
res) dizains.

 Pašreiz eiro ir ieviests 18 Eiropas 
Savienības valstīs, un eiro monētu re-
versa jeb aizmugures dizains dažādās 
valstīs izdotām monētām ir atšķirīgs. 
Tas veidots, izmantojot katras valsts 
simboliku.

Latvijas lata apmaiņa - līdz 2014. 
gada 31. martam latus pēc fi ksēta kur-
sa (1 EUR = 0.702804 LVL) bez maksas 
varēs apmainīt 302 pasta nodaļās, bet 
bankās – līdz 2014. gada 30. jūnijam. 
Latvijas Banka arī neierobežotā dau-
dzumā neierobežotu laiku mainīs lata 
banknotes un arī monētas pēc fi ksēta 
kursa. Šis pakalpojums ir bezmaksas.

MONĒTAS

CITU EIROZONAS VALSTU 1 EIRO

EIRO BANKNOTESKafejnīca „Gosiewski” („Virāža”), sākot ar 
2014.gada 20.janvāri, strādā tikai pēc pasūtījuma 
(viesības, kāzas, bēres u.c.). Iespēja rezervēt 
kafejnīcas telpas pasākumiem pa tel. 28375660 
vai 29563161 (a dministrācija). 

Višķu pagasta pārvade ierosina 
publisko apspriešanu 

par atļauju izcirst kokus:
Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā, 

mājas Nr. 2 pagalmā
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus 

var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) 

no 2014.gada 30.janvāra līdz 
2014.gada 21.februārim

2014. gada 25. februārī plkst.10.00 notiks 
publiskā  apspriešana 

Višķu tehnikuma ciemā (pie mājas Nr.2)
Višķu pagasta pārvalde

Novadā dzimuši
Dubnas pagastā

Markuss Matvejevs (7.decembrī)
Kalkūnes pagastā

Timurs Vorslavs(24.decembrī)
Līksnas pagastā

Kārlis Dunskis (28.decembrī)
Medumu pagastā

Artjoms Lecko (20.decembrī )
Naujenes pagastā

Maksims Razumejevs( 13.decembrī)
Liana Timofejeva(8.janvārī )
Polina Kopilova(12.janvārī)

Olga Silova(14.janvārī)
Nīcgales pagastā

Milana Vištarte (24.decembrī)
Sventes pagastā

Violeta Šlihta(23.decmbrī) 

 Daugavpils novads 
tiks pārstāvēts izstādē-

gadatirgū “Balttour 2014”
Daugavpils novada domes tūrisma, atpūtas un 

kultūras aģentūru ″TAKA″ pirmo reizi tiks pār-
stāvēta starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatir-
gū “Balttour 2014”, kas risināsies no 7.-9.febru-
ārim. 

Izstādes apmeklētājiem būs iespēja iepazīties 
ar jaunizstrādāto Daugavpils novada tūrisma 
maršruta karti, kā arī saņemt informāciju par 
īpašo Līgo svētku brīvdienu piedāvājumu. Izstā-
dē savus informatīvos materiālus prezentēs arī 
novada uzņēmēji un iestādes, piemēram, Nauje-
nes novadpētniecības muzejs.


