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1.vietas ieguvēji – Kalupes pamatskolas komanda

Dzīvokļu īpašnieku  un īrnieku ievērībai 
Vasilisa Pudovkina  
Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma no-
daļas vadītāja 

Pamatojoties uz “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likumu” un dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas līgu-
ma  nosacījumiem, kas noslēgts starp dzīvokļu īpaš-
niekiem un pārvaldnieku, katru gadu līdz 1.aprīlim 
mājas pārvaldnieks sastāda apsaimniekošanas gada 
pārskatu par iepriekšējo gadu, kurā ietver ziņas par:

1.Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimnieko-
šanas  ieņēmumiem un izdevumiem;

2.Iemaksām remontu uzkrājumu fondos un to lī-
dzekļu izlietojumu;

3.Veiktajiem remontiem, renovācijām, rekonstruk-
cijām , aprīkojuma uzstādīšanu  un nomaiņu, apza-
ļumošanu u.tml. darbībām.

Ja dzīvokļu īpašnieki “Dzīvokļa īpašuma likumā” 
un “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” noteik-
tā kartībā nav vienojušies par dzīvojamās mājas  
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, tajā skaitā – par 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu 
un konkrētās apsaimniekošanas formas izvēli, to no-
saka 2008.gada 9.decembra MK noteikumi Nr.1014 
”Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”.

Līdz 1.aprīlim daudzīvokļu dzīvojamo māju  ap-
saimniekošanas 2013.gada pārskatu sastāda Dau-
gavpils novada pašvaldības pagastu pārvaldes: 
Kalkūnes pagasta pārvalde, tālr.65440828 (pār-
valdnieks O.Kursītis):

- Kalkūnes ciemā (Kalkūnes iela 7, Kalkūnes iela 
9, Kalkūnes iela 11, Kalkūnes iela 12, Kalkū-
nes iela 14, Kalkūnes iela 16, Kalkūnes iela 17, 
Kalkūnes iela 20, Ķieģeļu iela 2, Ķieģeļu iela 6, 
Ķieģeļu iela 8, Ķieģeļu iela 10, Ķieģeļu iela 12,), 

- Randenes ciemā  (Dārza iela 53),
- Muitas ciemā (Muitas iela 7).   

Kalupes pagasta parvalde, tālr.65407491 (pār-
valdniece I.Ūbele):

- Kalupes ciemā (Liela iela 17, 21, Ezeru iela 7, 9, 
8, Jauna ielā 2, 3, 5, Krasta iela 4, 7, Diķu iela 
1, 3).                                                              

Naujenes pagasta pārvalde, tālr.65476840 (pār-
valdniece I.Miglāne):

- Lociku ciemā (Vienības iela 6),
- Krauja ciemā (Meža iela 2, Daugavas iela 19, 21, 

40), 
- Vecstropu ciemā (18.Novembra iela 390, 394, 

396), 
- Naujenes ciemā (Stacijas iela 9),
- Markovo ciemā (dzīvojamas māja “Markovo”).

Ambeļu pagasta pārvalde, tālr. 65475117 (pār-
valdnieks S.Kusiņš):

- Ambeļu ciems (Višķu iela 7, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 
33, Parka iela 2, 4.).

Demenes pagasta pārvalde, tālr. 65407602 (pār-
valdniece V.Gadzāne):

- Demenes ciems (Draudzība iela 13), 
- Zemgales stacijas 3, 6, 
- Jāņuciems (Liepu 24), 
- dzīvojamās mājas „Behovo”, „Lauki”, 549,9km. 

Lauceses pagasta pārvalde, tālr.65476860 (pār-
valdnieks A.Ķesteris):

- dzīvojamas mājas “Lenderņa’, ”Laucesa 22’’, 
”Viesture”.

Līksnas pagasta pārvalde, tālr. 65476125 (pār-
valdniece B.Ozoliņa):

- Kalnišķu ciemā (“Balta māja”, dzīvojamā māja 
525km., kā arī Nr.1,Nr. 2, Nr. 3.

Maļinovas pagasta pārvalde tālr.65476125 (pār-
valdnieks A.Karņickis):

- Zaļumu ciemā 1.
Medumu pagasta pārvalde tālr. 65471584 (pār-
valdnieks N.Poltavecs):

- Medumu ciemā (Alejas iela 28, Nr.22, Nr.30),
- ”Juneļi”.

Nīcgales pagasta pārvalde tālr.65471144 (pār-
valdnieks P.Stikāns):

- Nīcgales ciemā (Skolas iela 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 11a, 

13, 13a, 5, 7,).
Skrudalienas pagasta pārvalde, tālr.65439430 
(pārvaldniece B.Ivanova)

- Silenes ciemā (Skaista 1b), 
- Bruņenes ciemā (dz. māja Nr.24),
- Skrudalienas ciemā (dzīvojama māja Nr.3),
- Ezernes ciemā (dz. māja Nr.43).

Tabores pagasta pārvalde, tālr.65471228 (pār-
valdniece V.Kvedere):

- Sadnieku 17, Miera 2, Cibuļovka 2).
Vaboles pagasta pārvalde, tālr. 65475838 (pār-
valdniece A.Pabērza):

- Vaboles ciemā (Parka iela 1, 2, 3, 4). 
Višķu pagasts, aģentūras „Višķi” tālr. 65442032 
(pārvaldnieks V.Šnitko):

- Višķu tehniku ciemā nodotas visas, 
- Špoģu ciemā (Skolas iela 13a, Skolas iela 13), 
- Višķu ciemā (Tirgus iela 3),
- Catlakši, Vīganti 1, 4, 5, 6, 7, 8.

Vecsalienas pagasta pārvalde, tālr. 65475868 
(pārvaldnieks S.Pavlovs): 

- Červonka ciems (dzīvojamās mājas Nr. 1, 2, 3, 4, 
10).

Pārvaldnieks nosūta dzīvokļu īpašniekiem paziņo-
jumu, norādot laiku un vietu (piemēram, mājaslapa 
internetā, informatīvs stends), kur var iepazīties ar 
pārskatu  par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un 
izlietoto maksu par dzīvojamās mājas  pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu. Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma 
pārvaldnieks minēto pārskatu rakstiski nosūta at-
tiecīgajam dzīvokļa īpašniekam. Ja pārvaldnieks vēl 
nav iesniedzis pārskatu, dzīvokļu īpašnieki var zva-
nīt un interesēties pa kādu no augstāk norādītajiem 
tālruņa numuriem.

Pagastu pārvalžu un mājas pārvaldnieku mājas 
lapu adreses var  uzzināt  www.dnd.lv, sadaļā “Dau-
gavpils novada dome - pagasta pārvaldes” un mājas 
pārvaldnieku – sadaļā „Pašvaldības īpašumi”. 

 Aizvadīti 5.Daugavpils novada skolotāju sporta un atpūtas svētki

21.martā Sventes vidusskolā notika 5.Daugavpils 
novada skolotāju sporta un atpūtas svētki, kuros peda-
gogiem bija iespēja sacensties dažādās disciplīnās un 
sporta veidos, aizstāvot skolas godu. 

Novada skolotāju komandas sacentās 10 disciplīnās: 
basketbola metienos, atrakcijā „Klibojošā komanda”, 
metienos pa bumbu, spēlē „Noķer bumbu”, frisbija me-
tienos, direktoru trīscīņā, metienos mērķī un pārbaudī-
jumā „Astoņkājis”. 

Šogad novada sportiskāko skolotāju titulu izcīnīja 
Kalupes pamatskolas  komanda, kuras sastāvā startēja 
Ināra  Ondzule, Vitālijs Aleksejevs, Sanita Cirse, Renā-
te Velika, Karīna Bagijeva un Tatjana Romanceviča.  
Godpilnajā 2.vietā ierindojās Lāču pamatskolas ko-
manda direktora Andra Meškovska vadībā. Komandas 
sastāvā startēja Aelita Novicka, Larisa Sisojeva, Edgars 
Vilcāns, Ināra Parfjonova un Valentīna Zaiceva. Uzva-
rētāju trijnieku noslēdza novada Izglītības pārvaldes 
komanda, kurā startēja Irēna Bulaša, Janita Zarakov-
ska, Natālija Pēterāne, Diāna Šeškova, Dina Bojaruņe-
ca, Santa Matisāne, Jānis Skrinda un Kaspars Ozols.  

Balvas tika pasniegtas ne tikai komandu kopvērtē-
jumā, bet arī atsevišķās disciplīnās - direktoru trīscīņā 
uzvaras laurus plūca Lāču pamatskolas direktors And-
ris Meškovskis; Kalupes pamatskola uzvarēja paklā-
jiņa salikšanā un metienos  mērķī; Lāču pamatskola 
izcīnīja 1.vietu metienos pa bumbu un frisbijā; Vaboles 
vidusskola uzvarēja disciplīnās „Klibojošā komanda” 
un „Astoņkājis”; Naujenes pamatskolas komanda izcī-
nīja uzvaru basketbola metienos, savukārt, mājinieki 
- Sventes vidusskolas komanda uzvarēja spēlē „Noķer 
bumbu”.   

Sporta svētku sacensību noslēgumā komandas mēro-
jās spēkiem jautrajā stafetē, kur šogad nepārspēta pa-
lika Izglītības pārvalde komanda, 2.vietā atstājot Ka-
lupes pamatskolas skolotājus, savukārt, 3.vietā - Lāču 
pamatskolas komandu.  

1.vietas ieguvēji – Kalupes pamatskolas skolotāji 
pastāstīja, ka komandas galvenais moto ir piedalīties, 
censties no visas sirds un labi pavadīt laiku. Kalupie-
ši uzsvēra, ka visvairāk patikusi disciplīna „Klibojošā 
komanda”, kurā dalībnieki īsi pirms fi niša piedzīvo-

ja kritienu. „Kopīgi nokrītot mēs parādījām, ka esam 
ļoti vienota un saliedēta komanda, turklāt, neskatoties 
uz neveiksmi, mēs šķērsojām fi niša līniju,” uzsvēra 
I.Ondzule. 

Lāču pamatskolas komandas dalībnieki, vērtē-
jot savu startu sacensībās, uzsvēra, ka ir priecīgi par 
šiem svētkiem un iespēju atpūsties. Komandas līderis 
A.Meškovskis pastāstīja: „Ņemot vērā, ka izpalika īpa-
ša gatavošanās spēlēm, mums veicās ļoti labi. Daudz ko 
izšķīra veiksmes faktors. Tā kā Lāču pamatskolā visi 
skolotāji ir atraktīvi, sportiski un draudzīgi, nebija ne-
kādu sarežģīju ar komandas nokomplektēšanu.” 

3.vietas ieguvēji - Izglītības pārvalde komanda, at-
zina, ka nebija cerējuši iekļūt godalgotajā vietā, un no 
visām disciplīnām izcēla tieši metienus pa bumbu, kurā 
bija nepieciešama precizitāte, veiklība, ātrums, izturība 
un spēks.

Skolotāju sporta un atpūtas svētki noslēdzās ar at-
pūtas vakaru. Novada dome izsaka pateicību Sventes 
vidusskolas kolektīvam par viesmīlību un svētku orga-
nizēšanu.

Lāču pamatskolas komanda izcīnīja sudraba 
godalgu

Godpilnajā 3.vietā ierindojās Izglītības pārvaldes 
komanda



    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”

    Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

    Tirāža – 10 010 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

    Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga 

    Reģistrācijas Nr. 40003771247 

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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Daugavpils novada domes lēmumi

IZSOLE

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
07.04. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-18.00

14.04. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

28.04. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
14.04. Daugavpils novada dome 13.00-14.00
Aļona Annišineca
07.04. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
28.04. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
07.04. Špoģu vidusskola  15.00-18.00
22.04. Dubnas pagasta pārvalde  16.00-18.00
Andrejs Bruns

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

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

Jevgeņijs Gridasovs
09.04. Salienas pagasta pārvalde 17.00-19.00
22.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
08.04. Medumu pagasta pārvalde 14.00-16.00
23.04. Vecsalienas pagasta pārvalde 14.00-16.00
Roberts Jonāns
08.04. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
07.04. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
28.04. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
Edgars Kucins

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

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

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte
07.04. Vaboles pagasta pārvalde 09.00-12.00
23.04. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
02.04. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 

centrs, Kraujas c. 18.00-20.00
16.04. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00
23.04. Vecsalienas pagasta pārvalde 14.00-16.00
Anita Miltiņa
08.04. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 14.00-17.00
14.04. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
02.04. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-17.00
15.04. Ambeļu pagasta pārvalde 14.00-16.00
16.04. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00
29.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs
11.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
25.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.04. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

gava-Braslavas ezeri” izpildē. 
Projekts sniegs ieguldījumu sabiedrības izglī-

tošanā, tiks izveidota kopīga pārrobežu aizsargā-
jamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas 
ezeri” pārvaldības koncepcija, izveidota kopīga 
sabiedriska administratīva struktūra turpmākai 
teritorijas pārvaldībai un informācijas apmaiņai. 
Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas izvei-
de sniegs būtisku pieredzi dabas aizsardzības un 
teritorijas ilgtspējīgas attīstības problēmu apzinā-
šanā un risināšanā starpvalstu līmenī, kā arī ra-
dīs priekšnoteikumus   mērķtiecīgākai   darbībai   
Eiropas pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju 
tīklā.

Līdz 2014. gada septembrim Daugavpils nova-
dā Naujenes Novadpētniecības muzejā  tiks iekār-
tots mūsdienīgs Dabas informācijas centrs. Šeit, 
pielietojot modernās tehnoloģijas un  interaktīvas 
komunikācijas    risinājumus, būs pieejama vispla-
šākā informācija par dabas un kultūras mantojuma 
vērtībām aizsargājamajās teritorijās “Augšdauga-
va-Braslavas ezeri”. Savukārt,  projekta asistente 
Jolanta Bāra  izstrādās  aizsargājamās dabas teri-
torijas “Augšdaugava” vadības plānu.

Ināra Mukāne
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja, 
projekta koordinatore Daugavpils novadā 

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Balt-
krievijas Zinātņu akadēmijas Bioresursu insti-
tūtu, Nacionālā parka “Braslavas ezeri” admi-
nistrāciju un  Daugavpils novada domi strādā 
pie  Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ins-
trumenta (EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrie-
vijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 
fi nansētā projekta “Pārrobežu aizsargājamās 
dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas 
ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana 
tās integrētai pārvaldībai” (LLB-2-258) aktivi-
tāšu realizēšanas.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu pārrobežu 
aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības efekti-
vitātē, ieviešot savstarpēji saskaņotas aktivitātes.

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadī-
tāja Ināra Mukāne un projekta grāmatvede Ive-
ta Daukšte  4. un 5.novembrī piedalījās sanāksmē 
Braslavā (Baltkrievija), kur projekta partneri ie-
pazinās ar Nacionālā parka “Braslavas ezeri” 
darbību dabas aizsardzības jomā, kā arī vienojās 
par veicamajiem uzdevumiem projekta “Augšdau-

Daugavpils novadā projekta ietvaros top 
Dabas informācijas centrs

un izsoles sākumcenu EUR 4600.
•	 Atļāva Ambeļu pagasta pārvaldei veikt 

iepirkuma procedūru jauna traktora ar priekšējo 
uzkari un sniega tīrīšanas lāpstu iegādei. 
•	 Atbalstīja projekta „„Jauniešu mājas” 

izveide Daugavpils novadā uz „Naujenes bērnu 
nama” bāzes”  iesniegšanu Labklājības ministri-
jas Valsts programmas bērna un ģimenes stāvok-
ļa uzlabošanai pasākuma „Ģimenei pietuvinātas 
vides attīstīšana bērnu aprūpes iestādēs esošiem 
bērniem” projektu konkursam ar projekta kopē-
jām izmaksām EUR 46 329.40.
•	 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-

mesgrāmatā uz būvi Alejas iela 1, Svente, Sven-
tes pagastā.
•	 Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpa-

šumu: Maidānu dīķis, Sventes pagastā, Mērkazi-
ņas, Kalupes pagastā un Segliņi, Dubnas pagastā, 
izsoles protokolus.
•	 Atzina par nenotikušu rīkoto izsoli uz ne-

kustamo īpašumu Nākotnes iela 5-5, Dubna, Dub-
nas pagastā.  
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā „Pub-
liskie dokumenti”.

•	 Atļāva pārreģistrēt 12.11.2009. bieži sa-
stopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1 uz 
zemes gabala „Elerne 4” smilts-grants un smilts 
atradnē „Elerne” no akciju sabiedrības „Latvijas 
autoceļu  uzturētājs” vārda uz valsts akciju sa-
biedrības „Latvijas autoceļu  uzturētājs” vārdu.
•	 Nolēma rīkot atkārtotu izsoli uz dzīvokļa 

īpašumu Nr.5, Nākotnes iela 5, Dubna, Dubnas 
pagastā, un apstiprināja izsoles noteikumus.
•	 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-

mesgrāmatā 9 dzīvokļiem Naujenes un Demenes 
pagastā.
•	 Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu neizīrē-

tam pašvaldības dzīvoklim Nr.20, Vecpils iela 6, 
Naujene, Naujenes pagastā.
2014.gada 27.februāra sēdē pieņemti 35 lē-
mumi:  
•	 Apstiprināja novada projektu konkursa 

vispārējās izglītības iestādēm „Kopā būt!”, projek-
tu konkursa jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” 
un jauniešu brīvā laika organizēšanas projektu 
konkursa vērtēšanas un pārraudzības komisiju 
un nolikumu.
•	 Grozīja novada domes  25.10.2012.  notei-

kumus  Nr.5 „Par amatiermākslas kolektīvu un 
interešu grupu darbību Daugavpils novadā”.
•	 Nolēma uzsākt  novada vispārējās izglītī-

bas iestāžu 3. un 4.klases skolēnu ēdināšanu no 
01.03.2014. un 4.-6.klases skolēnu ēdināšanu no 
01.09.2014., paredzot vienam skolēnam EUR 0,85 
dienā un izdevumus sedzot no novada pašvaldī-
bas budžeta.
•	 Apstiprināja ar 01.01.2014. novada paš-

valdības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu sko-
lēnu (audzēkni) gadā pamata, vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības ies-
tādēs.
•	 Atļāva atsavināt Naujenes pagasta pār-

valdes īpašumā esošo autobusu VOLVO B10M,  
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē 

2014.gada 13.marta sēdē pieņemti 46 lēmu-
mi:
•	 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 

EUR 27 925 pasažieru mikroautobusa iegādei un 
EUR 17598 projekta „Sventes ciema publiskās 
pirts telpu renovācija sadzīves pakalpojumu kva-
litātes uzlabošanai” īstenošanai.  
•	 Iedalīja līdzekļus no Valsts autoceļu fon-

da pagastu pārvaldēm: Demenes  pagasta pārval-
dei EUR 2405, pagasta ceļa „Piebraucamais ceļš 
Zemgales vidusskola” asfaltbetona seguma bedrī-
šu remontam, Laucesas pagasta pārvaldei EUR 
3085, Parādes ielas asfaltbetona seguma bedrī-
šu remontam, Dubnas pagasta pārvaldei EUR 
26900, Draudzības ielas asfaltbetona seguma ie-
klāšanai, Salienas  pagasta pārvaldei EUR  3017, 
pagasta ceļa „Stenderi-Ormaņi-Adomova-Šlapa-
ki” avārijas stāvoklī esošā ceļa posma atjaunoša-
nai un EUR 4296, pagasta ceļa „Misiņi-Vīnkalni-
Gaveiciški” caurtekas uzstādīšanai.
•	 Grozīja novada domes 08.08.2013. lēmu-

mu Nr.831 „Par projekta iesniegšanu pasākumā 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kva-
litātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” 1.2. rīcībā  „Sadzīves pa-
kalpojumu attīstība dzīves kvalitātes uzlabošanai 
lauku iedzīvotājiem””: noteica projekta kopējo fi -
nansējumu EUR 20672,51 un apstiprināja projek-
ta pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.
•	 Nolēma pārņemt novada domes valdījumā 

no Sventes pagasta pārvaldes valdījuma nekusta-
mo īpašumu, kas atrodas Alejas iela  1B, Svente, 
Sventes pagastā, projekta  „Sventes ciema publis-
kās pirts telpu renovācija sadzīves pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai” īstenošanai.
•	 Atļāva Naujenes pagasta  pārvaldei veikt 

iepirkuma procedūru jauna pasažieru mikroauto-
busa ar 8+1 sēdvietām iegādei, kas nepieciešams 
Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības centra darba  izbraukumiem.

2014. gada 25. aprīlim plkst. 15.30 Daugavpils no-
vada domē, 26., 38. kabinetā (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 
un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekus-
tamā īpašuma sākumcenas. 

Tālr. uzziņām:
Daugavpils novada domē: 654 76739,65476827, 

26357842, 29412676.
Dubnas pagasta pārvaldē : 654 75232, 26597633

2014.gada 29.aprīlī plkst. 9.00 Daugavpils no-
vada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr.5, ar kopējo platī-
bu 59.7 kvm, kurš atrodas Nākotnes ielā 5, Dubnā, 
Dubnas pagastā, Daugavpils novadā ar kadastra 
numuru 4452 900 0062 un dzīvokļa īpašumā ietilp-
stošās daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas, 
602/12023 domājamās daļas. Dzīvoklis atrodas 
trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā trešajā 
stāvā, pievilcīgā, klusā Dubnas ciemata centrālajā 
daļā, kur atrodas pagasta pārvalde, pasts, feldšeru 
punkts, Kultūras centrs, bibliotēka, 2 veikali. Laba 
transporta kustība un satiksme ar Daugavpils pil-
sētu laba.

Objekta nosacītā cena jeb sākumcena - EUR 
1708.00 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteiku-
miem, apskatīt objektus un reģistrēties izsolei līdz 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta nepiecie-
šamības pamato-
jums

Tiesības izdod saistošos noteikumus par sabiedrisko 
kārtību nosaka Latvijas Republikas likuma „Par paš-
valdībām” 43.panta pirmās daļas 4.punkts un Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pants. 

2. Īss projekta satu-
ra izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt sabiedrisko 
kārtību un drošību Daugavpils novada administratī-
vajā teritorijā.
Ar saistošajiem noteikumiem ir noteikta administra-
tīvā atbildība par pārkāpumiem, kas izdarīti Daugav-
pils novada administratīvajā teritorijā un par kuriem 
nav paredzēta atbildība citos normatīvajos aktos.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldī-
bas budžetu. Lai nodrošinātu to izpildi nav nepiecie-
šams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba 
vietas.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašval-
dības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms 
un skar visus novada iedzīvotājus un juridiskās per-
sonas.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav.

6.Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas kon-
sultācijas ar visu novadā esošo pagastu pārvalžu va-
dītājiem. Saistošo noteikumu projekts izskatīts Dau-
gavpils novada domes fi nanšu komitejā.

25. Par kūtsmēslu uzglabāšanu šim nolūkam neparedzētās vietās vai 
savlaicīgu neiestrādāšanu augsnē - uzliek naudas sodu līdz 30 euro. 

 Par tādām pašām darbībām, kas veiktas atkārtoti gada laikā – uzliek 
naudas sodu līdz 150 euro.

26. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vai toksisku 
vielu dedzināšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 75 euro.

27. Par savākto priekšmetu, vielu vai sniega izgāšanu tam neparedzētās 
vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 euro.

28. Par Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo 
ielu, ceļu, ietvju, stāvvietu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kra-
vām, dubļiem no riepām, eļļām un citiem sārņiem, kas rada vai var radīt drau-
dus satiksmes drošībai – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 75 euro.

V. Atpūtas un peldēšanas noteikumu pārkāpšana
29. Par telts uzstādīšanu, ugunskuru dedzināšanu sabiedriskās vietās, 

izņemot ugunskuru kurināšanu tam paredzētajās vietās, bez pagasta pārvaldes 
saskaņojuma - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fi ziskajām personām 
līdz 30 euro, juridiskajām personām līdz 75 euro. 

30. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

VI. Par sabiedrisku (publisku) izklaides, svētku un citu pasākumu 
organizēšanu bez Daugavpils novada pašvaldības atļaujas

31. Par sabiedrisku (publisku) izklaides un svētku pasākumu organizē-
šanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, bez saskaņošanas ar Dau-
gavpils novada pašvaldību - uzliek naudas sodu pasākuma organizatoram vai 
atbildīgajai personai līdz 75 euro.

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc ad-
ministratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu pasākuma organizatoram 
vai atbildīgajai personai 140 euro.

VII. Par pārkāpumiem pret novada simboliku
32. Par necieņas izrādīšanu pret Daugavpils novada simboliku - izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro.
33. Par Daugavpils novada karoga, Daugavpils novada ģerboņa attēla, 

Daugavpils novada logo vai to elementu izmantošanu, izgatavošanu, lietošanu 
un tirdzniecību bez pašvaldības atļaujas - uzliek naudas sodu fi ziskajām perso-
nām līdz 200 euro, juridiskajām personām līdz 700 euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fi ziskajām personām līdz 350 
euro, juridiskajām personām līdz 1400 euro.
VIII. Par tirdzniecības sabiedriskās (publiskās) vietās pārkāpumiem
34. Par tirdzniecību sabiedriskās (publiskās) vietās, nesamaksājot paš-

valdības nodevu par tirdzniecību sabiedriskās (publiskās) vietās – uzliek naudas 
sodu tirdzniecības organizatoram vai atbildīgajai personai līdz 70 euro, izņemot 
gadījumus, kad ir saņemts Daugavpils novada domes lēmums par atbrīvošanu 
no šajā punktā minētās nodevas.

35. Par tirdzniecības vietas teritorijas nesakopšanu 12 stundu laikā pēc 
tirdzniecības pabeigšanas – uzliek naudas sodu tirdzniecības organizatoram vai 
atbildīgajai personai līdz 70 euro.

36. Par Daugavpils novada domes noteiktās alkoholisko dzērienu un 
alus mazumtirdzniecības kārtības neievērošanu – uzliek naudas sodu tirdznie-
cības organizatoram vai atbildīgajai personai līdz 70 euro.

37. Par Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu par tirdzniecības 
ierobežošanu neievērošanu vai tirdzniecības saskaņojumos minēto nosacījumu 
neievērošanu (nepildīšanu) –uzliek naudas sodu tirdzniecības organizatoram 
vai atbildīgajai personai līdz 70 euro.

IX. Atbildība par citiem pārkāpumiem
38. Par žūpības un netiklības perēkļa turēšanu - uzliek naudas sodu līdz 

75 euro.
X. Noslēguma jautājums

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

2014.gada 30.janvārī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.3 (protokols Nr. 2., 7.&, lēmums Nr.35) “Par sabiedris-
ko kārtību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 4.punktu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka, kāda darbība un bezdarbība Daugavpils 

novada teritorijā ir atzīstama par sabiedriskās kārtības pārkāpumu, kā arī no-
saka par to paredzēto administratīvo sodu.

2. Saistošie noteikumi ir saistoši visā Daugavpils novada teritorijā, vi-
sām fi ziskajām un juridiskajām personām, kas dzīvo vai uzturas Daugavpils 
novadā.

3. Administratīvā atbildība par šajos saistošajos noteikumos norādīta-
jiem pārkāpumiem iestājas, ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu nav paredzēta administratīvā 
atbildība vai arī, ja saskaņā ar Krimināllikumu nav paredzēta kriminālatbildī-
ba.

4. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

5. Administratīvais sods neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, 
kā arī pārkāpuma rezultātā nodarītā zaudējuma novēršanu.

6. Par šo noteikumu pārkāpšanu var piemērot šādus administratīvos so-
dus:

6.1. brīdinājumu;
6.2. naudas sodu.
7. Brīdinājums tiek izteikts rakstveidā.
8. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ie-

skaitīta Daugavpils novada pašvaldības budžetā.
9. Par saistošajos noteikumos minētajiem sabiedriskās kārtības pārkā-

pumiem tiek sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols.
10. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un administratīvo pārkāpumu 

protokolus ir tiesīgi sastādīt:
10.1. Daugavpils novada domes priekšsēdētājs;
10.2. Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
10.3. Daugavpils novada domes deputāts;
10.4. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektors;
10.5. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieki;
10.6. pašvaldības iestāžu vadītāji;
10.7. pašvaldības pilnvarotās personas;
10.8. pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri;
10.9. Valsts policija.

11. Administratīvo pārkāpumu protokolus izskata un administratīvos 
sodus uzliek Daugavpils novada pašvaldības administratīvā komisija.

12. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Daugavpils tiesā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kār-
tībā.

II. Uzvedības noteikumu pārkāpšana
13. Par ielu, sabiedrisko telpu vai citu sabiedrisko vietu piegružošanu 

ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 
papīriem u.tml.) –izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

 Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc ad-
ministratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no 30 līdz 75 euro.

14. Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāp-
ņu telpās, pagrabos, uz ielām, kā arī parkos, ārpus speciāli tam paredzētām 
vietām - uzliek naudas sodu līdz 35 euro.

15. Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un tīšu trokšņa radīšanu 
(piemēram, skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lietošana, bļaustīšanās, 
klaigāšana, svilpšana utt.) sabiedriskās vietās, dzīvojamo ēku koplietošanas tel-
pās, dzīvokļos un uz to balkoniem, zaļajā zonā, apstādījumos, kas traucē iedzī-
votāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 07.00, izņemot pasākumus, 
kas saskaņoti ar Daugavpils novada pašvaldību – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 75 euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu līdz 150 euro.

16. Par alkoholisko dzērienu, ieskaitot alu, vai citu apreibinošo vielu lie-
tošanu dzīvojamo ēku koplietošanas telpās (kāpņu telpās, gaiteņos, pagrabos, 
bēniņos) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu 75 euro.

III. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana
17. Par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu kultūras, sporta, atpū-

tas, tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 30 euro. 

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu 75 euro.

18. Par nekorektu izturēšanos pret amatpersonu vai amatpersonas aiz-
skaršanu, sakarā ar tās dienesta darbību vai sabiedrisko pienākumu pildīšanu 
– uzliek naudas sodu līdz 75 euro.

IV. Labiekārtošanas un apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana
19. Par ziedu, augļu, lapu plūkšanu, koku vai krūmu zaru laušanu vai 

citādu bojāšanu (paziņojuma norāžu piestiprināšanu, iegriezumu izdarīšanu 
u.tml.) publiskās vietās skvēros, parkos u.c. apzaļumojumos - izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu līdz 75 euro. 

20. Par sakņu dārzu vai apstādījumu veidošanu publiskā lietošanā eso-
šajās teritorijās bez saskaņošanas ar pagasta pārvaldi – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu fi ziskajām personām līdz 30 euro, juridiskajām personām 
līdz 150 euro.

21. Par transporta līdzekļa vai citu lielgabarīta priekšmetu novietošanu 
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zālienā, uz gājēju celiņa, sporta laukumos, 
atpūtas zonās vai citās vietās, kas nav domātas šādiem nolūkiem, bez pašvaldī-
bas atļaujas - uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

22. Par automašīnas un citu transporta līdzekļu mazgāšanu vai arī to 
profi laktisko apkopi ūdenskrātuvju krastos vai pie daudzdzīvokļu mājām vai 
citā šim nolūkam neparedzētā vietā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 150 euro.

23. Par bojātu visa veida mehānisko transporta līdzekļu, t.sk., vraku no-
vietošanu un turēšanu sabiedriskās vietās, daudzdzīvokļu māju pagalmos vai 
pagasta zaļajā zonā (izņemot specializētas autostāvvietas, uzņēmumu slēgtās 
teritorijas, garāžas vai speciālās auto kapsētas) - izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 75 euro.

24. Par gružu pēc malkas zāģēšanas, skaldīšanas, malkas izvešanas no 
malkas šķūnīšiem nenovākšanu un malkas nesakārtotu uzglabāšanu ciema te-
ritorijā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.
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vals uzsvēra: „Tieši šāda veida objektu ar spridzināšanas metodi demontējām 
pirmo reizi. Tā kā skurstenis ir būvēts no ķieģeļiem, būtiski atšķiras materiāla 
pretestība. Visi iespējamie riski tika aprēķināti, un pēc spridzināšanas skurste-
nis nokrita tieši tur, kur bijām paredzējuši.”

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aiz-
balts pastāstīja: „Vecstropos būs jauna katlu māja ar diviem apkures katliem, 
kuri tiks darbināti ar šķeldu. Vecā katlu māja tika demontēta jau iepriekš, taču 
36m augstais, no ķieģeļiem būvētais skurstenis sagādāja problēmas, jo demon-
tāžas laikā varēja radīt apdraudējumu celtniekiem.”

Spridzināšanas darbi, atbilstoši LR likumdošanai, tika saskaņoti ar „Latve-
nergo”, Valsts policiju, VUGD un A/S „Latvijas Gāze”.

Demontējot šo objektu, karavīri uzlaboja savas praktiskās iemaņas spridzi-
nāšanā, kas ļaus viņiem pilnveidot inženieru kaujas spējas, nodrošināt svarīgu 
objektu iznīcināšanu ar spridzināšanas palīdzību.

13.martā spridzinot tika 
demontēts Vecstropu pa-
gasta katlu mājas dūmenis. 
Priekšdarbi tika uzsākti 
jau no rīta, savukārt, spri-
dzināšanas darbi norisinā-
jās pēcpusdienā. Par dūme-
ņa likvidāciju bija atbildīgs 
Zemessardzes 54.Inženier-
tehniskais bataljons virs-
leitnanta Daiņa Kravaļa 
vadībā.

Izvērtējot būves specifi s-
ko raksturu un iespējamos 
nojaukšanas veidus, par 
vispiemērotāko tika atzīta 
tā nojaukšana ar spridzinā-
šanas metodi. Zemessargu 
bataljons, izmantojot spri-
dzināšanas metodi, vairs 
neizmantojamas būves 
Latvijas teritorijā demontē-
jis jau iepriekš.

Virsleinants Dainis Kra-

 Vecstropos spridzinot tika 
demontēts katlu mājas skurstenis

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.4 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepie-
ciešamības pamato-
jums

Atbilstoši 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, lai nodrošinātu paš-
valdības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi.

2. Īss projekta satu-
ra izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka vēl vienu Daugavpils no-
vada simbolikas veidu – Skrudalienas pagasta ģerboni. 
Tiek dots simbolikas apraksts un noteikta tās izmanto-
šanas kārtība. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības 
budžetu. Lai nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams 
veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, 
uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tie-
siskais regulējums. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi paredz simbolikas izmantošanas 
saskaņošanu ar Daugavpils novada domes izveidotu 
Daugavpils novada Simbolikas komisiju, kuras izdotos 
administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt 
Daugavpils novada domē .

6. Informācija par 
konsultācijām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mā-
jas lapā www.dnd.lv, pieejams Daugavpils novada paš-
valdības pagastu pārvaldēs.

2014.gada 30.janvārī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.4 (protokols Nr. 2., 8.&, lēmums Nr.36)
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 pir-
mās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos no-
teikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Daugavpils novada simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie 

noteikumi, ir Daugavpils novada ģerbonis, logo, Daugavpils novada karogs, 
Demenes pagasta ģerbonis, Kalupes pagasta ģerbonis, Medumu pagasta ģer-
bonis, Naujenes pagasta ģerbonis, Višķu pagasta ģerbonis, Sventes pagasta 
ģerbonis un Skrudalienas pagasta ģerbonis.”;

1.2. papildināt ar 9.3punktu šādā redakcijā:
„9.3 Skrudalienas pagasta ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam apraks-

tam – dalīts pēdā ar viļņotu griezumu: sudrabs un zils. Augšējā laukā čemur-
ziežu dižtaurenis dabiskās krāsās (krāsas pēc PANTONE kataloga: Zilā – 
286C, Sarkanā – 186C, Sudraba – 877C, Melnā – Black) (10.pielikums).”;

1.3. papildināt ar 22.2punktu šādā redakcijā:
„22.2 Skrudalienas pagasta ģerboni var lietot Skrudalienas pagasta pār-

valde, Skrudalienas pagastā atrodošās Daugavpils novada pašvaldības iestā-
des Skrudalienas pagasta reprezentācijas nolūkos. Citas fi ziskas vai juridis-
kas personas Skrudalienas pagasta ģerboni var lietot, ja pirms Skrudalienas 
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, Sventes pagasta ģerboni 
vai Skrudalienas pagasta ģerboni, izņemot:

23.1. informatīvajos materiālos, kur tiek skaidrota Daugavpils no-
vada simbolika;

23.2. pasākumos, kuros piedalās pārstāvji gan no Demenes pagasta, 
gan no Kalupes pagasta, gan no Medumu pagasta, gan no Naujenes pagas-
ta, gan no Višķu pagasta, gan no Sventes pagasta, gan no Skrudalienas pa-
gasta, uzsverot, ka kopumā tiek pārstāvēts 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.

10.pielikums
Daugavpils novada domes 2014. gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 4 (protokols Nr. 2., 8. &, lēmums Nr. 36)
Skrudalienas pagasta ģerbonis

Arī šogad turpinās tikšanās ar 
iedzīvotājiem

Jau ceturto gadu notiek pagastu pārvalžu, pašvaldības vadītāju, speciālistu 
un novada domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem, kas, kā liecina pieredze, 
ir kļuvusi par noderīgu tradīciju. Nodrošinot un uzturot komunikāciju ar novad-
niekiem, tiek iegūti vērtīgi priekšlikumi un ierosinājumi, kas nereti pārtop par 
reāliem lēmumiem un darbiem. Sapulces, kas norisinājās no 4. līdz 24.martam, 
kopumā ir apmeklējuši aptuveni  319 novada iedzīvotāji. 

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska katrā no sapulcēm 
iepazīstināja klātesošos ar Daugavpils novada 2014.gada budžeta pozīcijām, uz-
sverot, ka izglītības nozarei šogad atvēlēti 38% no kopējiem 2014.gada pašvaldī-
bas izdevumiem. Pirmo reizi tika ieplānota ēdināšanas izdevumu kompensācija 
3. līdz 4.klašu skolēniem līdz 2013.-2014.mācību gada beigām un no 2014./2015. 
mācību gada sākuma - arī 4. līdz 6.klašu skolēniem. Budžetā ieplānoti 1956 euro 
naudas balvām, kuras tiks pasniegtas novada bērniem - valsts un novada olim-
piāžu uzvarētājiem. Tiek plānots rūpēties arī par skolēnu sirds un asinsvadu ve-
selību, paredzot profi laktisko pārbaužu apmaksai 3574 euro. Turpināsies 2013.
gadā uzsāktā iniciatīva - bērnu vasaras nodarbinātība, sniedzot iespēju gūt pir-
mās darba iemaņas, paredzot šai programmai 21 tūkst. euro. Atpūtai, kultūrai, 
jaunatnes darbībai, sportam un reliģijai plānots novirzīt līdzekļus 2 016 565 euro 
apmērā, kas sastāda 7 % no pašvaldības budžeta izdevumiem. Budžetā paredzēti 
143 tūkst. euro dažāda veida pasākumiem un konkursiem, kas notiks novadā 
visa gada garumā. 

2014.gadā tiks turpināts 2013.gadā uzsāktais projekts „Daugavpils novada iz-
glītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamī-
bas nodrošināšana” ar kopējo projekta vērtību 5744 tūkst. euro, kurā iekļautas 
8 novada skolas. Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai no 
pamatbudžeta plānots piešķirt 99601 euro, kas ir tuvu 2013.gadā faktiski apgū-
tajiem līdzekļiem. 

Sociālajai aizsardzībai ieplānoti 11 % no visiem pašvaldības izdevumiem. Visi 
sociālie pabalsti tiks saglabāti iepriekšējā gada apmērā, izņemot dzīvokļa pabal-
stu vientuļajiem pensionāriem, kas no 2014.gada tiks piešķirts tiem, kuru pen-
sija ir līdz 230 euro, līdzšinējo 213,43 euro vietā. Audžuģimenēm uzturēšanās 
pabalsts palielināsies līdz 145 euro, līdzšinējo 128 euro vietā. Ieviests jauns pa-
balsts personām ar onkoloģiskās saslimšanas diagnozi 70 euro apmērā. Veselības 
nozarē donoru kustībai plānoti 7314 euro. 

Kā jau ierasts, sapulces tiek iesāktas ar pagasta pārvaldes atskaiti par aizvadī-
tajā gadā paveikto, kā arī nelielu ieskatu nākamā gada plānos. Analizējot iedzī-
votāju uzdotos jautājums, iespējams secināt, ka aktuālās problēmas pagastos ir 
saistītas ar ceļu stāvokli un apgaismes sistēmām ciematos. Domes priekšsēdētā-
jas vietnieks Arvīds Kucins pastāstīja iedzīvotājiem, ka novada vadība apzinās, 
cik aktuāls un būtisks ir jautājums par apgaismojuma nodrošināšanu, taču, tā 
kā tas prasa ļoti lielus ieguldījumus, bez ES līdzekļu piesaistes to nav iespējams 
atrisināt. A.Kucins informēja, ka Satiksmes ministrija nesen nākusi klajā ar pa-
ziņoju, ka ziemas periodā ietaupītā nauda, kas bija paredzēta ceļu tīrīšanai, ie-
spējams, tiks novirzīta ceļu stāvokļa uzlabošanai. 

Daugavpils novada dome pateicas visiem, kuri piedalījās sapulcēs un rosināja 
jaunas idejas, kā dzīvi novadā padarīt labāku! 

Arī aprīļa mēnesī turpināsies sapulces pagastos. Tā, 2.aprīlī plkst. 14.00 sāk-
sies sapulce Kalupes pagasta iedzīvotājiem, savukārt plkst. 18.00 - Naujenes 
pagasta iedzīvotājiem; sapulce notiks Naujenes pagasta Jaunatnes iniciatīvas 
un sporta centrā, Kraujas ciemā, Daugavas ielā 34. 8.aprīlī plkst. 14.00 sapul-
ce norisināsies Medumu pagasta pārvaldē, 9.aprīlī plkst. 15.00 Tabores pagasta 
pārvaldē, 15.aprīlī plkst. 14.00 Ambeļu pagasta pārvaldē. 16.aprīlī plkst. 10.00 
tiksies Biķernieku pagasta iedzīvotāji, plkst. 16.00 - Laucesas pagasta iedzīvotā-
ji. 23.aprīlī plkst. 14.00 sapulce notiks Vecsalienas pagasta pārvaldē, savukārt šī 
gada sapulču grafi ku noslēgs Kalkūnes pagasta pārvalde - 29.aprīlī, plkst. 15.00.  

Foto: Sergejs Kuzņecovs
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INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

Nodokļu likmes un svarīga informācija 
par nodokļiem 2014.gadā 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Grāmatvedības un fi nanšu nodaļa sagatavojusi 
informāciju saviem klientiem par nodokļu likmju un atvieglojumu summu izmaiņām, kas stājas spēkā 
no 2014.gada 1.janvāra.

Tabulā ir redzami piemēri, kā praktiski mainīsies nodokļu likmes, atvieglojumu summas u.c. 

 2014.
gads 2013.gads

EUR LVL Pārrēķināts 
EUR

Minimālā mēneša darba alga 320 200 284.57
Minimālā stundas tarifa likme 1.933 1.203 1.712
Minimālā stundas tarifa likme pusaudžiem un darbi-
niekiem, kas pakļauti riskam, kuriem darba laiks ir 7 
stundas dienā un 35 stundas nedēļā

2.209 1.375 1.956

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 0.36 0.25 0.36
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)
Neapliekamais minimums mēnesī/gadā 75/900 45/540 64.03/768.35
Neapliekamais minimums pensionāram mēnesī/gadā 235/2820 165/1980 234.77/2817.29
Atvieglojumi par apgādājamām personām mēnesī/
gadā

165/1980 70 un 80/900 99.60 un 
113.83/1280.59

Atvieglojumi I un II grupas invalīdam mēnesī/gadā 154/1848 108/1296 153.67/1844.04
Atvieglojumi III grupas invalīdam mēnesī/gadā 120/1440 84/1008 119.52/1434.26
Atvieglojumi politiski represētai personai un nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekam mēnesī/gadā

154/1848 108/1296 153.67/1844.04

Attaisnotie izdevumi par ārstniecību un izglītību 213.43 150 213.43
Ar IIN neapliekamais ienākums no lauksaimniecības 2845.74 2000 2845.74
IIN likme algota darba, saimnieciskās darbības 
ienākumam

24% 24%

IIN no kapitāla 10% 10%
IIN no kapitāla pieauguma 15% 15%
IIN likme no ienākumiem no augoša meža atsavināša-
nas izciršanai  un tajā iegūto kokmateriālu atsavināša-
nas, ja meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbī-
bas veids

10% 10%

Mikrouzņēmumu nodoklis  (MUN)
MUN likme, ja apgrozījums līdz 100 000 EUR 9% 9%
MUN likme, ja apgrozījums virs 100 000 EUR 20% 20%
Uzņēmumu ienākumu nodoklis (UIN)
UIN atlaide par hektāru lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes

14.23 10 14.23

Kritērijs auto vērtībai, lai tas tiktu atzīts par 
reprezentatīvu, EUR

50 000 25 424 36 175.09

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
PVN standartlikme 21% 21%
PVN samazinātā likme 12% 12%
Apliekamo darījumu summa, no kuras jāreģistrējas 
par PVN maksātāju

50 000 35 000 49 800.51

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes
VSAOI darba devēja likme 23.59% 24.09%
Darba ņēmēja likme 10.50% 11%
Darba ņēmējs – pensionārs darba devēja likme 20.16% 20.68%
Darba ņēmējs – pensionārs darba ņēmēja likme 8.96% 9.45%
Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas 
saņēmējs – darba devēja likme

21.79% 22.35%

Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas 
saņēmējs – darba ņemēja likme

9.69% 10.2%

Pašnodarbinātais 31.06% 32.17%
Pašnodarbinātais - pensionārs 28.66% 29.71%
Brīvprātīgā likme pensijai 25.16% 26.6%
Brīvprātīgā likme pensijai, invaliditātes, maternitā-
tes pabalsta, slimības, vecāku apdrošināšanai 

32% 33.19%

Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātāja darbiniekam

34.09% 35.09%

Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātāja darbiniekam – pensionāram

29.12% 30.13%

Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa maksā-
tāja darbiniekam – izdienas pensijas saņēmējam vai 
invalīdam – speciālās pensijas saņēmējam 

31.48% 32.55%

    
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sniedz grāmatvedības pakalpojumus visā Latvijas te-

ritorijā, arī Daugavpils nodaļas birojā, kas atrodas Sēlijas ielā 25 (Daugavpils, LV-5451), tālr.654223332; 
daugavpils@llkc.lv. Par iespēju saņemt grāmatvedības pakalpojumus aicinām interesēties LLKC cen-
trālajā birojā Ozolniekos un jebkurā no mūsu 26 reģionālajiem birojiem.

Informāciju sagatavoja: LLKC

Tuvojoties pavasarim Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centra (LLKC) agronomijas kon-
sultanti, kas darbojas visos valsts reģionos, dalās 
savās prognozēs par to, kā ziemas laika apstākļi 
ietekmēs rapša, ziemas miežu un kviešu ražu.

LLKC Daugavpils nodaļas uzņēmējdarbības 
konsultante, augļkope Janīna Kursīte pastāstīja, 
ka šobrīd ir sarežģīti sniegt konkrētas prognozes, 
jo laika apstākļi ir ļoti mainīgi – strauji atnākušās 
siltās pavasara dienas nomainīja putenis un gaisa 
temperatūras pazemināšanās. 

„Ņemot vērā lauksaimnieku,uzņēmēju un  lau-
ku attīstības konsultantu viedokli, var secināt, ka 
rudzi un tritikāle ir pārziemojuši ļoti veiksmīgi 
– ar šiem augiem viss ir kārtībā. Kas attiecas uz 
ziemas rapsi, jāsaka, ka izturīgākās šķirnes ir iz-
dzīvojušas, lai gan pavisam nesen lauku tuvumā 
varēja sajust aromātu, kas rodas stublāja pūša-
nas rezultātā. Neskatoties uz to, augšanas konuss  
ir dzīvs, tāpēc tiem lauksaimniekiem, kuri ir sēju-
ši izturīgākās šķirnes, nav iemesla satraukumam 
– ziemāju pārsēšana nebūs nepieciešama. Ja tika 
iesētas neizturīgas šķirnes, tad, protams, jārēķi-
nās, ka viss ir aizgājis bojā,” pastāstīja J.Kursīte.

Pievēršoties ziemas kviešu ražai,  uzņēmējdarbī-
bas konsultante uzsvēra, ka „ir izdzīvojušas visas 
izturīgākās šķirnes. Kas attiecas uz citām šķir-
nēm, marta pirmajā pusē visi lauki bija dzelteni, 
savukārt, īsi pirms uzsnigšanas sējumi bija kļu-
vuši zaļāki. Tas nenozīmē, ka varēs iztikt bez pār-
sēšanas. Ja tiks konstatēti 70% bojājumu, daļai 
lauksaimnieku var pietrūkt līdzekļu, ar ko iesākt 
pārsēšanu, kas rada lielas izmaksas. Jāiegādājas 
sēklas, degviela, minerāli – jaunajiem zemniekiem 
tas var radīt nopietnus sarežģījumus. Lielo saim-
niecību īpašniekiem situācija nav tik sarežģīta, jo 
tiem, kuriem ir graudu kaltes, ir arī sēklu uzkrā-
jumi. Lai sniegtu precīzas prognozes, ir jāapskata 
katrs lauks, saskaitot dzīvo dzinumu daudzumu 
uz vienu kvadrātmetru. Tā iespējams aprēķināt 
vidējo zaudējumu apjomu. Valdība ir paziņojusi, 
ka nekompensēs zaudējumus, attiecīgi ieguvēji 
būs tie zemnieki, kuru platības ir apdrošinātas. 
Ja bojājumi pārsniegs 30%, tad tiks izmaksātas 
apdrošināšanas kompensācijas un zemnieki varēs 
pārsēt platības. Lēmumu nekompensēt zaudēju-
mus valdība pamato ar skaidrojumu, ka sējumi ir 
jāapdrošina. Es uzskatu, ka tas ir nepietiekams 
arguments, jo ir ļoti sarežģīti panākt rezultātu, 
lai apdrošināšanas fi rmas izmaksā kompensāciju. 
Lauksaimniekam jārēķinās ar garu un sarežģītu 
izvērtēšanas procesu, turklāt, ja apdrošinātājs 
pierāda, ka konkrēto sējumu šķirne nav piemē-
rota mūsu laika apstākļiem, tad kompensācija 
netiek izmaksāta.” Daugavpils novadā sējumi ir 
apdrošināti galvenokārt tikai lielākajās saimnie-
cībās (t.i. virs 500ha). 

Janīna Kursīte atgādināja, ka, kā jau katru 
gadu, pavasarī ir rūpīgi jāapseko lauki, jāizvērtē - 
ir nepieciešama pārsēšana vai var saglabāt esošo 
situāciju. Ja lauksaimnieks pieņem lēmumu, ka 
pārsēšana nav nepieciešama, tad noteikti jāap-
sver lielākas minerālu devas izmantošana. Lauk-
saimniekiem ir jādomā arī par degvielas iegādi, 
diemžēl, bezakcīzes dīzeļdegviela ir normēta – pa-
redzēti tikai 100l, attiecīgi pārsēšanas gadījumā 
lauksaimnieks ir spiests pirkt akcizēto degvielu, 
kas ir dārgāka. 

Lauku konsultāciju un izglītības centra Dau-
gavpils nodaļas konsultanti ir gatavi atbildēt uz 
visiem lauksaimnieku jautājumiem. Nepiecieša-
mības gadījumā tiks piesaistīts agronoms, kurš, 
apmeklējot saimniecību klātienē, varēs sniegt 
informatīvo atbalstu, kas ir īpaši noderīgs jauna-
jiem lauksaimniekiem. Tāpat agronoms palīdzēs 
izvērtēt, vai ir nepieciešama pārsēšana. 

J.Kursīte aicina visus lauksaimniekus izmantot 
iespēju un vērsties Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centra Daugavpils nodaļā! 

Ziemāju sējumu 
stāvoklis šogad grūti 

prognozējams
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Iepazīšanās ar deputātu
Turpinot rubriku „Iepazīšanās ar deputātu”, 

piedāvājam izlasīt interviju ar novada domes de-
putātu, Z/S „Stārķi” īpašnieku un Latgales piena 
ražotāju biedrības valdes locekli Robertu Jonānu. 

Kurās domes komitejās Jūs darbojaties?
Kā komitejas loceklis darbojos Finanšu komite-

jā, esmu arī Tautsaimniecības komitejas priekš-
sēdētāja vietnieks. 

Kuras jomas attīstības veicināšanu nova-
dā Jūs varētu saukt par savu prioritāti?

Protams, lauksaimniecības, jo bez tās novadā, 
manuprāt, nebūs nekā. Bez šaubām, prioritāte ir 
arī ceļi. Ja šīs jomas tiktu pilnībā sakārtotas, tas 
pozitīvi ietekmētu arī citas nozares. Lauksaim-
niecība ir plaša joma, un to nevar iedalīt konkrē-
tākās prioritātēs, jo katrā vietā tās ir atšķirīgas. 
Daugavpils novads neapšaubāmi ir saistīts ar 
Daugavpili – salīdzinoši lielu pilsētu, kurai ne-
pieciešams noteikts daudzums produktu, kurus ir 
iespējams ražot tepat uz vietas – novadā. Es ļoti 
ceru, ka dārzeņu audzēšanai, graudkopībai, piena 
lopkopībai – visām šīm nozarēm novadā atradī-
sies sava vieta. Protams, graudkopība ir nozare, 
kuras produkcija aizceļu tālu aiz novada robežām, 
bet nebūtu slikti, ja no vietējo ražotāju graudiem 
kāds uzņēmējs uzsāktu arī miltu ražošanu, no ku-
riem tepat novadā tiktu cepta maizīte. 

Vai, Jūsuprāt, šī ideja ir īstenojama?
Protams, tā ir realizējama, bet pastāv daudz 

šķēršļu, kuri veidojas no ES prasībām un regu-
lām. Jāsaprot, ka neviens nevēlas sevi īpaši ap-
grūtināt – mēs visi gribam dzīvot vieglāk, ērtāk 
un bez lielām rūpēm. Lai šādu ideju īstenotu, jā-
būt ļoti uzņēmīgam cilvēkam, kurš, skarbi izska-
toties, iet kā buldozers un paveic to, ko ir iecerējis. 
Tādā gadījumā šādu ideju ir iespējams īstenot. 

Kurām jomām, Jūsuprāt, vajadzētu pie-
vērst vairāk uzmanības, nekā tas ir ticis da-
rīts līdz šim?

Nedomāju, ka ir tādas jomas, kurām netiek pie-
vērsta pietiekoša uzmanība. Katra sfēra pati par 
sevi „atgādina”. Ļoti ātri izkristalizējas, kur ir 
nepieciešama lielāka domes uzmanība. Ja ir kādi 
sarežģījumi, novada vadība uz to reaģē ļoti opera-
tīvi. Manā skatījumā, mūsu novadā šajā ziņā pa-
gaidām viss notiek pareizi. Iespējams, no malas 
tas izskatās mazliet savādāk, bet es uzskatu, ka 
novada vadībai nevarētu pārmest, ka tā pietieka-
mi nerūpējas par iedzīvotājiem un novadu kopu-
mā. 

Ja mēs runājam par jomām, kurā nepārtraukti 
ir jāpievērš uzmanība, tad, no vienas puses, jāmin 
mazturīgie iedzīvotāji, es saprotu, ka ir ģimenes, 
kurās ir daudz bērnu un patiešām trūkt darba-
vietas, kurās varētu nopelnīt, lai šos bērnus pie-
nācīgi uzturētu, bet, no otras puses, lai cik skarbi 
un necilvēcīgi tas arī neizklausītos, ir ļoti daudz 
cilvēku, kuri izmanto šo statusu gluži vienkārši 
tāpēc, ka paši negrib neko darīt. Viņi saņem bez-
darbnieka pabalstu un pat nevēlas pacensties 
kaut ko mainīt. Šādu sistēmu nevar turpināt, ir 
nepieciešams kaut ko mainīt, lai netiktu kulti-
vēta sabiedrības daļa, kas ļaunprātīgi dzīvo no 
šādiem pabalstiem. Cilvēkam ir jāstrādā, lai no-
pelnītu sev iztiku un uzturētu savu ģimeni – tas 
ir tikai normāli. Pabalsti ir paredzēti tai sabiedrī-
bas daļai, kas nespēj strādāt konkrētu un pama-
totu iemeslu dēļ, nevis tiem, kuri negrib. Diemžēl, 
šāda situācija ir izveidojusies visā Eiropā, arī mēs 
esam daļa Eiropas, tāpēc ir aktuāls jautājums – 
vai mēs spējam kaut ko mainīt? Mums ir jārada 
jaunas darba vietas, jāveido ražotnes un pārstrā-
des uzņēmumi, kuros cilvēkiem būs iespēja strā-
dāt. Tad, iespējams, arī mūsu jaunatnes nebrauks 
darba meklējumos uz ārzemēm. Vissāpīgākais ir 

tas, ka jaunieši pamet dzimtās mājas, un patiesī-
bā viņiem neko nevar pārmest – nekas cits taču 
neatliek. Viņi ir spiesti braukt uz Angliju, Īriju 
vai citām valstīm, lai varētu nopelnīt un izdzīvot. 
Pie mums, diemžēl, tādu iespēju ir maz, bet tā 
nav gada laikā radusies problēma, viss ir daudz 
globālāk. Šodien mēs vienkārši izjūtam sekas po-
litikai, kas tika realizēta pirms desmit vai divdes-
mit gadiem. Jau Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas periodā tika pieļautas sistēmiskas kļūdas gan 
likumdošanā, gan ražošanā, kā arī privatizācijas 
procesā. Šodien mums nākas sadzīvot ar sekām. 

Vai, Jūsuprāt, ar valdības izstrādāto re-
emigrācijas plānu ir pietiekami, lai mudi-
nātu jauniešus atgriezties Latvijā, vai arī 
pašvaldībām būtu nepieciešami papildus 
instrumenti?

Pašvaldībai ir jābūt izstrādātai programmai, 
bet šajā kontekstā uzreiz prātā nāk kāds teiciens, 
kurš par laimi vēl nav attiecināms uz mūsu paš-
valdību, bet to bieži var dzirdēt no uzņēmējiem – 
pietiktu tikai ar to, ka valsts iestādes un valdība 
netraucētu uzņēmējiem strādāt! Situācijās, kad 
uzņēmēji vēlas kaut ko darīt un realizēt idejas, 
pašvaldībai būtu jāizdara viss iespējamais, lai 
tas arī notiktu. Konkrētus ieteikumus šāda veida 
programmai neesmu gatavs sniegt, uzskatu, ka 
viss, kas tiek darīts, lai mudinātu mūsu iedzīvo-
tājus atgriezties, nāk par labu. Pats būtiskākais, 
ka visiem reemigrācijas plāniem un programmām 
jābūt reālām, īstenojamām, nevis ķeksīša pēc sa-
rakstītiem teicieniem, kuri ir patīkami ausij, bet 
nav izpildāmi. 

Jūs minējāt, ka lauksaimniecība ir būtis-
kākā joma novadā, vai esat kādreiz salīdzi-
nājis šo jomu Daugavpils novadā un citviet 
Latvijā?

Mūsu novads ne ar ko daudz neatšķiras, lauk-
saimnieki cenšas savu iespēju robežās. Bija brī-
dis, kad viens otrs lauksaimnieks paņēma daudz 
lielāku kredītu, nekā reāli spēj atmaksāt, un tas 
ir atstājis būtisku ietekmi. Vairākām saimnie-
cībām bija ļoti grūti, un tās atradās uz bankro-
ta robežas, bet bija arī saimniecības, kuras reā-
li izvērtēja savu situāciju un pat krīzes periodā 
spēja veiksmīgi darboties. Mums ir jāizmanto te-
ritoriālais izvietojums, proti, Daugavpils pilsētas 
tuvums. Jāaudzē augļi un dārzeņi, kurus varētu 
realizēt, apgādājot pilsētas iedzīvotājus ar vietē-
jiem produktiem. 

Teikt taisnību?! Atklāti sakot, man nebija ne-
kāda mērķa. Gribēju palīdzēt saglabāt to koman-
du, kura ir mūsu partijā (R.Jonāns ir ievēlējs no 
Daugavpils novada partijas; int.piez.), lai tā sa-
ņemtu pēc iespējas lielāku iedzīvotāju atbalstu un 
varētu turpināt darbu. Es pats nepretendēju uz 
amatiem un nedomāju, ka tikšu izvirzīts darbam 
domē. Bet tā ir sanācis, un man ir pienākums pret 
tiem iedzīvotājiem, kuri par mani balsoja. Pagai-
dām neesmu sapratis, cik noderīgs esmu domei 
un novadam. Ja es apjautīšu, ka no manis nav 
nekāda labuma, esmu gatavs atkāpties un atdot 
savu vietu kādam, kurš var palīdzēt novadam vai-
rāk kā es. Deputāta darbs tomēr būtiski atšķiras 
no manas pieredzes uzņēmējdarbībā, tāpēc man 
ir jāapgūst viss jaunais. Būt deputātam un vadīt 
savu uzņēmumu ir divas dažādas lietas. 

Rubrikā „Iepazīšanās ar deputātu” ir arī 
nenopietni jautājumi…

Ar tiem taču vajadzēja sākt! 
Par ko Jūs pēdējo reizi sodīja ceļu policija? 
Vispār es ne reizes neesmu sodīts, mani ir ti-

kai brīdinājuši par ātruma pārsniegšanu. Mēs 
parasti papļāpājam, man pastāsta, ka tā nedrīkst 
darīt, sabar, savukārt, es apsolos vairāk tā neda-
rīt. Starp citu, Jūs ieminējāties par ceļu policiju, 
atcerējos vienu domu, kas jau labu laiciņu grozās 
manā galvā, ļoti gribas tagad izstāstīt. Kas mūsu 
valstī notiek ar fotoradariem? Salīdzināsim divas 
valstis – Lietuvu un Latviju – kaimiņos visi rada-
ri stāv speciāli apzīmētās vietās, pirms tam izvie-
totas brīdinājuma zīmes, un vadītājs, baidīdamies 
no iespējamā soda, samazina ātrumu. Latvijā ir 
pavisam savādāk – galvenais nav izvairīties no 
ceļu satiksmes negadījumiem, bet gan sodīt au-
tovadītāju. Tas nav pareizi! Radars ir domāts, lai 
glābtu dzīvības, nevis, lai sodītu un iekasētu nau-
diņu. Tā bija neliela atkāpe! Ejam tālāk, Jums ir 
vēl kāds jocīgs jautājums?

Kā Jums šķiet, kāpēc visas svarīgākās po-
gas ir sarkanā krāsā?

Es domāju, lai tās ātrāk pamanītu un vajadzī-
bas gadījumā varētu uzspiest. Bet man šķiet, ka 
svarīgas pogas mēdz būt arī zaļā krāsā. 

Ar Robertu Jonānu sarunājās Marta Kive.

Pastāstiet, lūdzu, 
ar ko Jūs nodarbo-
jaties tad, kad nepil-
dāt deputāta pienā-
kumus?

Pirmkārt, es esmu 
tētis un vīrs. Tas ir 
galvenais! Katram cil-
vēkam pirmajā vietā 
jābūt ģimenes vērtī-
bām, ja par prioritā-
ti kļūst bizness, tas 
nav pareizi. Darbam 
ir jābūt svarīgam, 
bet ne pirmajā vietā. 
Manā prioritāšu sa-
rakstā otrajā vietā ir 
lauksaimniecība, kas 
ir kļuvusi par manu 
darbu un dzīvesveidu. 
Jau pašā sākumā, kad 
sāku veidot saimnie-
cību, sapratu, ka tas 
nebūs tikai hobijs, bet 
gan nopietns darbs un 
iztikas avots. Cenšos 
ne tikai iztikt, bet arī 
attīstīties un moder-
nizēt saimniecību, lai 
maniem darbiniekiem 
būtu ērtāk strādāt, lai 
cilvēki nāktu uz darbu 
ar prieku. Protams, 
darbs kūtī nevienam 
nepatīk, bet no otras 
puses – mums visiem 
garšo piens, un līdz 
baltajam, gardajam 
pienam ir garš process. 
Tāda ir lauksaimniecī-
ba un tur neko nevar 
izdarīt! 

Ar kādu mērķi Jūs 
kandidējāt uz depu-
tāta amatu?
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Iepazīšanās ar deputātu
Rubrika „Iepazīšanās ar deputātu” ikvienam no-

vada iedzīvotājam sniedz iespēju uzzināt vairāk par 
novada domes deputātu dzīvi ārpus darba, par viņu 
mērķiem, idejām un viedokli par dažādiem aktu-
āliem jautājumiem. Šajā „Daugavpils Novada Vēs-
tis” numurā piedāvājam iepazīties tuvāk ar Dau-
gavpils novada domes deputātu Valēriju Hrapānu.

Kurās novada domes komitejās Jūs darboja-
ties, un kāpēc esat izvēlējies tieši šīs nozares?

Es darbojos Finanšu komitejā un Tautsaimniecī-
bas komitejā, bet gribētos uzsvērt, ka deputāta ama-
tā esmu pavisam neilgi, manuprāt, pusgads – tas 
vēl nav nekas, turklāt, nebija arī gluži tā, ka es pats 
izvēlējos, kurā komitejā vēlos darboties. Tas tika 
apspriests kopīgi – mēs visi, kuri esam ievēlēti no 
partiju apvienības „Saskaņas centrs” apspriedāmies 
un izlēmām, kura joma katram būtu visatbilstošā-
kā. Jāsaka, ka ziemas periodā Tautsaimniecības 
komitejā darbs nav pārāk aktīvs, taču deputāta pie-
nākums sniedzas ārpus komiteju un domes sēdēm.

Finanšu joma un tautsaimniecība ir Jūsu 
stiprās puses?

Es neteiktu, ka esmu ļoti spēcīgs šajās jomās. 
Raugoties no cilvēciskā skatu punkta, man tuvā-
ka ir sociālā joma, ar kuru bieži nākas saskarties. 
Uzskatu, ka novadā un valstī kopumā daudz vai-
rāk ir neatrisinātu sociālo, nevis fi nansiālo problē-
mu. Problēmas tautsaimniecības un fi nanšu jomā 
rodas no neatrisinātiem sociālajiem jautājumiem. 
Nenoliedzami, saistība ar fi nanšu jomu man ir, jo 
esmu uzņēmējs (V.Hrapāns ir SIA «Jums S» valdes 
priekšsēdētājs; int.piez.), turklāt, jau krietnu laiku 
darbojos šajā jomā. 

Taborē ir pēdējais laiks mainīt veco autobusu, ar 
kuru tiek pārvadāti bērni, Vecsalienā ir jārisina jau-
tājums ar sliktā stāvoklī esošo Červonkas pils jum-
tu, u.tml. Jāņem vērā, ka deputātam nav nekādu 
fi nansiālu instrumentu, turklāt, tādu nav nevienam 
deputātam, ne tikai tādiem jauniem deputātiem kā 
es. Agrāk pastāvēja pagasta Tautas deputātu pado-
me un arī tagad deputāts, lielākoties, var tikai dot 
padomus. Protams, ir arī citas priekšrocības – man 
kā deputātam ir lielākas iespējas rast atbildes uz ie-
dzīvotājiem būtiskiem jautājumiem – varu sadarbo-
ties ar policiju, jebkurā brīdī ar attiecīgo jautājumus 
atnākt pie novada pašvaldības vadības pārstāvja. 
Patiesībā, es nemaz negaidīju, ka uz katru manu 
jautājumu, tiks rastas atbildes un nekavējoties tiks 
meklēti risinājumi. Man šķita, ka esam iekļuvuši 
domē un tā arī paliksim – mūžīgā opozīcijā, bet izrā-
dījās, ka tā nav. Varu tikai noņemt cepuri Kezikas 
kundzes priekšā, kura nekad nav atteikusi palīdzī-
bu, neatkarīgi no tā, kāds ir risināmais jautājums. 

Par savu pagastu Jūs dēvējat Sileni, vai esat 
tur arī dzimis un audzis?

Jā, esmu dzimis Silenē, tur arī audzis un mācījies. 
Sākumā Silenes pamatskolā (tolaik vēl astoņgadī-
gajā), vēlāk - Skrudalienas vidusskolā. Esmu kato-
lis, bet vispār manī ir ļoti raibs maisījums – mamma 
ir vecticībniece no Preiļiem, tētis – baltkrievs. Lai-
kam tautu sajaukums ir ļoti ietekmējis manu rak-
sturu un personību. 

Jūs minējāt, ka deputātam nav fi nansiālu 
instrumentu, lai risinātu iedzīvotāju un nova-
da problēmas, kā vēl deputāts var palīdzēt?

Cilvēciski, caur komunikāciju, ar padomiem. Pats 
vienkāršākais piemērs, bija aktuāls jautājums par 
māju numerāciju ciematā – it kā šis jautājums ne-
attiecas uz pagasta pārvaldi, arī uz novada domi ne, 
bet kādam tas ir jārisina. Noorganizējām nelielu 
grupu, kas atrada piedāvājumu, veica pasūtījumu 
un rezultātā divos ciematos visas mājas ir numurē-
tas. Tāpat bija aktuāla problēma ar velosipēdistiem, 
jo atrodamies tuvu lielajam ceļam. Mēs organizējām 
velosipēdistu apmācības, 50 cilvēkiem bija iespēja 
uzzināt ko jaunu un saņemt velosipēdista apliecību. 
Arī šādi nelieli projektiņi ir darbs iedzīvotāju labā. 
Lai palīdzētu cilvēkiem, nav obligāti jābūt spēcīgam 
un bagātam, pietiekoši būt labam! Tas ir ļoti labs 
teiciens un pats galvenais – tas patiešām strādā! 

Ir jāpievērš uzmanība arī sīkām problēmām, jo 
tieši no tām sastāv nopietni, sarežģīti jautājumi. 
Kad cilvēki atnāk uz pieņemšanu, bieži vien izrā-
dās, ka viņiem ir nevis fi nansiālas problēmas, bet 
vairāk tādas, kas rodas no vientulības. Cilvēkiem 
ir nepieciešama komunikācija, tajā skaitā arī ar va-
ras pārstāvjiem, ar deputātiem. Reizēm pietiek ar 
pāris minūtēm, lai cilvēks tiktu uzklausīts, un tas 
ir ļoti būtiski – lai mūsu iedzīvotājiem vienmēr ir 
iespēja tikt uzklausītam. Deputāts zināmā mērā ir 
arī psihologs un sociālais darbinieks. Īstenībā, mani 
vairāk saista tiešā komunikācija ar iedzīvotāju cie-
matā vai pagastā, nekā darbs komitejās vai domes 
sēdēs. Es, protams, gatavojos sēdēm, izpētu doku-
mentāciju un iedziļinos jautājumos, bet īstais darbs 
sākas, tiekoties ar iedzīvotājiem klātienē. Šajā neil-
gajā laikā, kopš esmu deputāts, esmu sapratis, ka 
mūsu valstī viss notiek ačgārni – liela daļa vecāku 
dzīvo uz bērnu pabalstu rēķina, savukārt, pieaugu-
šie bērni dzīvo uz vecāku pensijas rēķina. Patiesībā 
taču jābūt otrādāk – kamēr bērni ir mazi, vecākiem 
viņi ir jāuztur, bet pieaugušajiem bērniem ir mate-
riāli un citādi jāatbalsta vecāki, kuriem bieži vien ir 
pavisam nelielas pensijas. Pie mums nereti ir tā, ka 
pieaugušie bērni aizbrauc un sirmie vecāki paliek 
vieni un nevajadzīgi. 

Vēl viens jautājums, kas mani uztrauc ir divu 
ciematu – Skrudalienas un Silenes – nepārtrauktā 
pretnostatīšana. Tas ļoti nomāc. Ja runājam atklāti, 
patiesībā taču starp iedzīvotājiem nav nekāda kon-
fl ikta, tas viss ir mākslīgi radīts. Ja man atlikušajā 
deputāta pilnvaru termiņa laikā izdosies uzlabot 
šīs attiecības, savu pienākumu būšu izpildījis. Ne-
vienam deputātam jau nevar pārmest to, ka sirds 
vairāk sāp tieši par savu pagastu. 

Vai Jūs apzināti un mērķtiecīgi tiecāties uz 
deputāta amatu?

Es pat negrasījos kļūt par deputātu, nebija tāda 
mērķa. Pie manis atnāca partijas pārstāvji, un viņu 
idejas man bija diezgan tuvas. Sākotnēji bija doma 
tikai palīdzēt partijai, taču acīmredzot es pārcentos 
un rezultātā tiku ievēlēts. Pirmajā brīdī nobijos un 
domāju, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Pirmajās sēdēs 
domāju, ka vajadzētu tomēr atteikties no mandāta, 
bet vēlāk pakonsultējos ar partijas biedriem un do-
mes vadību, kuri paskaidroja, ka cilvēki ir pauduši 
savu uzticību un tas ir jānovērtē. Pakāpeniski es 
iejutos šajā darbā un ritmā, un man tas iepatikās. 

Ko Jūs darāt tad, kad nepildāt deputāta pie-
nākumus?

Pirmkārt, jāmin, ka mums ar brāli jau vairāk kā 
divdesmit gadus ir uzņēmums – SIA „Jums S”, kas 
apvieno sevī dažus veikaliņus, nelielu ceptuvi un 
frizētavu. Kā var secināt pēc nosaukuma, viss tiek 
darīts cilvēkiem – Jums. Sākotnēji bijām iecerējuši 
sniegt sadzīves pakalpojumus, bet 90.gadu situācija 
ļāva nodarboties tikai ar tirdzniecību. Aizbraucām 
smelties pieredzi Vācijā un sapratām, ka katrā kār-

tīgā ciematā ir ugunsdzēsēju depo, orķestris, alus 
darītava un ceptuve. Tad es sāku domāt, ka no tā 
visa mēs varētu izveidot ceptuvi, jo orķestris un alus 
darītava tolaik bija. Patiesībā mūsu uzņēmums ir 
kā pludiņš, proti, mēs negrimstam, bet arī neesam 
izpeldējuši plašākos ūdeņos. Vairākas reizes ir bi-
jusi doma slēgt ceptuvi, bet roka neceļas to izdarīt. 
Esam samazinājuši darbinieku skaitu, šobrīd strā-
dā tikai divi cilvēki, turklāt, nav arī peļņas. 

Papildus tam manā dzīvē ir dažādi hobiji – ziemā 
man ļoti patīk slēpot. Vispār esmu tehnisks cilvēks, 
tāpēc visi vaļasprieki ir saistīti ar tehniku. Vairāk 
kā desmit gadus kopā ar dēlu nodarbojos ar kar-
tingu sportu, turklāt, diezgan veiksmīgi. Viņš bija 
braucējs, es mehāniķis un sponsors. Šobrīd dēls Jev-
gēņijs beidz mācības tehnikumā, jāpiemin arī sievu 
Jeļenu un meitu Jūliju, kura šobrīd ir Īrijā – viņa 
strādā un mācās maģistrantūrā. Papildus kartingu 
sportam strādāju ar dažāda veida tehniku. Man ir 
mīļākā mašīna - 1985.gada Moskvičs, kuru pakā-
peniski atjaunoju jau trīs gadus. Pēc specialitātes 
esmu radiotehniķis, absolvēju Rīgas Radioelektro-
nikas aparātbūves tehnikumu, tāpēc viens no ho-
bijiem ir vecu radio aparātu atjaunošana. Ir vairāk 
kā 50 radio aparāti, uztvērēji un tamlīdzīgas ierīces, 
turklāt, mani vairāk interesē senā tehnika, nevis 
mūsdienu ražojumi. Kad ir brīvs laiks, restaurēju 
un remontēju šo tehniku. Brīžos, kad ir pavisam 
slikts garastāvoklis un skumji ap sirdi, izmantoju 
to, ka man darbā ir neliels kambarītis, es ieslēdzos 
un „moku” savu veco akordeonu. Es nespēlēju, bet 
meditēju. Un vēl man ir suns – labradors – ļoti 
jauks, skaistulis vārdā Lavrs. Viss ciemats viņu pa-
zīst un mīl, bet viņš, protams, ir ģimenes loceklis, 
nevis hobijs.

Vai, spēlējot akordeonu, Jūs izvēlaties kādas 
konkrētas dziesmas, noteikta stila mūziku vai 
arī visu, kas ienāk prātā?

Nē, vispār es nemaz nepazīstu notis, spēlēju pēc 
dzirdes. Spēlēju sev, savam priekam, visu, kas ie-
nāk prātā. Publiski esmu spēlējis tikai jaunībā bal-
lēs. Tolaik tas bija aktuāli un cilvēki to vēlējās, bet 
tas viss bija pirms gadiem trīsdesmit. 

Sarunas laikā Jūs vairakkārt pieminējāt 
savu brāli, vai tieši viņš ir cilvēks, kuru Jūs 
visvairāk respektējat, un, kura viedoklī ie-
klausāties?

Teikšu godīgi, man un manam brālim liela auto-
ritāte ir mūsu vecāki – tētis Genādijs un mamma 
Lukija, kuri ir ļoti strādīgi un sirsnīgi cilvēki. Nāka-
majā gadā viņiem būs kopdzīves jubileja – 50 gadi. 
Vecāki ir uzcēluši māju, iekopuši teritoriju ap to, 
izaudzinājuši un izglītojuši mani un brāli. Viņi ļoti 
mīl savus mazbērnus, un ir piemērs mums visiem.

Kāds ir Jūs dzīves moto?
Mans dzīves kredo ir tāds – esmu optimists, kas 

šaubās. Ja kaut ko daru, tad ar pozitīvu noskaņoju-
mu un optimismu, bet tajā pašā laikā šaubos. Visu 
laiku manī graužas mazs šaubu velniņš. To izjutu 
arī tad, kad kļuvu par deputātu. Domāju, kāpēc 
man tas ir vajadzīgs?! Bet, neskatoties uz šaubām, 
es tomēr eju un daru. Un vēl ar mani ir tā – ja esmu 
ķēries kaut kam klāt, vienmēr novedu to līdz galam. 
Uzskatu, ka labāk nedarīt neko, nevis izdarīt slikti. 
Ja es zinu, ka nespēšu konkrētu lietu vai uzdevumu 
paveikt labi, tad vispār neķeros tam klāt.

Jūs esat perfekcionists?
Es gan tā neteiktu…. Nē, laikam tomēr esmu. Tā 

laikam ir. 
Jūsu raksturu esot ietekmējušas dzimtas 

saknes un tautību sajaukums, vai Jūs varētu 
nosaukt spilgtākās sava rakstura iezīmes?

Pirmkārt, esmu komunikabls un sabiedrisks, labs 
un stūrgalvīgs. Tas ir viennozīmīgi! Tas laikam ir 
mana rakstura pamatā, pārējais dzīves laikā ir mai-
nījies – bērnībā spilgtāk izpaudās vienas īpašības, 
tagad – pavisam citas.

Par ko Jūs gribējāt kļūt bērnībā?
Teikšu godīgi, bērnībā ļoti gribēju līdzināties sa-

vam tēvocim Vladislavam, un es vēlējos kļūt par in-
ženieri tāpat kā viņš.  Negribēju būt kosmonauts kā 
citi puikas, bet gan inženieris. 

Ir kāds jautājums, ko mēs uzdodam visiem 
deputātiem, tāpēc gribētu dzirdēt atbildi arī 
no Jums – par ko Jūs pēdējo reizi sodīja ceļu 
policija?

Jāpadomā, tas bija pirms diviem gadiem, ja ne-
maldos, pārsniedzu ātrumu par kādiem 5km/stun-
dā. Vispār pie stūres esmu jau trīsdesmit gadus un 
neesmu iekūlies nevienā avārijā, laikam tāpēc, ka 
tehnika ir mana dzīve, mēs labi saprotamies. Ne-
spēju iedomāties sevi bez tehnikas, bez mašīnas. 
Kustība un mobilitāte man ir ļoti svarīga. 

Vai esat kādreiz izmantojis deputāta statu-
su, lai izvairītos, piemēram, no soda par ātru-
ma pārsniegšanu?

Ziniet, es joprojām kautrējos no tā, ka esmu de-
putāts. Šis vārds „deputāts” man ir gandrīz kā ie-
sauka. Nespēju pierast pie tā, ka esmu deputāts, 
un laikam pat negribētu pierast. Neizjūtu sevi kā 
izredzētu – tas ir darbs, pienākumi, un es neredzu 
nekādas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem. 

Ar Valēriju Hrapānu sarunājās Marta Kive.

Vai Jūsuprāt sociālie jautājumi šobrīd nova-
dā ir prioritārākie? 

Vispār es uzskatu, ka deputāta un domes darba 
prioritātei jābūt iedzīvotājiem, īpaši maznodroši-
nātajiem, bērniem, pensionāriem ar zemiem ienā-
kumiem, vientuļajiem pensionāriem, cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, u.tml. Es uzskatu, ka katrā pa-
gastā jābūt kvalitatīviem un pieejamiem medicīnas 
pakalpojumiem. Manuprāt, šobrīd tas ir pats galve-
nais. Kļūstot par deputātu, mans mērķis nebija, lai 
viss novads sāktu izjust manas rūpes, turklāt, tas 
nemaz nebūtu iespējams, jo līdz šim nebiju strādā-
jis pašvaldības sistēmā. Šis pusgads ir mani pirmie 
soļi pašvaldības darbā. Esmu izvēlējies savu darba 
taktiku – risinu nelielas problēmas vai jautājumus 
savā pagastā, kā arī tuvākajos kaimiņu pagastos. 
Uzskatu, ka tas ir mans pienākums – atbalstīt šos 
pagastus, tāpēc zinu par būtiskākajām problēmām 
tajos. Esmu informēts, ka Demenē gada laikā jāat-
risina jautājums par bīstamo atkritumu izgāztuvi, 
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A.Zelčs - VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija 
Altum” Daugavpils filiāles vadītājs, A.Bitinas - VAS 
“Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” Kre-
dītprojektu vadītāja, M.Igavens - Biznesa inkuba-
tora „Ideju viesnīca” vadītājs, A.Kucins - Latgales 
plānošanas reģiona LUC komercdarbības konsul-
tants, J. Kursīte – SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs” uzņēmējdarbības konsultante, 
Daugavpils novada domes deputāte, I.Lune - SIA 
„LIA-D” vadītāja, J. Juškevičs - SIA “Šurfs” valdes 
loceklis, Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatī-
vās padomes priekšsēdētājs.

Aicinām visus interesentus piedalīties konkursa 
pasākumos!

Uz tikšanos konkursa praktiskajos seminā-
ros, ekskursijās un citās aktivitātēs!

Konkursa vērtēšanas komisija nolēma arī šogad 
visās turpmākajās konkursa aktivitātēs - praktiska-
jos semināros, ekskursijās uz biznesa inkubatoriem, 
pieredzes apmaiņas braucienos uz uzņēmumiem, 
tikšanās ar uzņēmējiem - varēs piedalīties ne tikai 
2. kārtā iekļuvušo biznesa ideju autori, bet arī visi 
Daugavpils novada iedzīvotāji un citi interesenti. 
Jau 28.martā notiks konkursa dalībnieku izglītojošs 
pieredzes apmaiņas un mācību brauciens uz Dau-
gavpils novada uzņēmumiem, kā arī Daugavpils un 
Rēzeknes biznesa inkubatoriem. 

Informācija par aktuālajiem pasākumiem un pie-
teikšanās uz tiem tiks publicēta Daugavpils novada 
domes mājas lapā www.dnd.lv. 

Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvs: J.Jalinska 
- Daugavpils novada domes priekšsēdētāja, J. Kru-
kovskis - Attīstības nodaļas projektu koordinators, 

Jāzeps Krukovskis
Attīstības nodaļas Projektu daļas projektu 
koordinators

Laika posmā līdz 10. martam biznesa  ideju konkursa 
vērtēšanas komisija saņēma 9 biznesa idejas. Šogad 
saņemtās biznesa idejas ir lokāla līmeņa - visas uz 2. 
kārtu virzītās idejas ir paredzēts īstenot Daugavpils 
novadā. Lielākā daļa iesniegto ideju ir nišas produk-
tu ražošanai un tūrisma pakalpojumu sniegšanai.  
17. martā biznesa ideju autori saņēma patīkamu 
ziņu - nākamajā konkursa kārtā tiek izvirzītas 8 ie-
sniegtās biznesa idejas. Apsveicam!

Konkursa vērtēšanas komisija bija priecīga par 
jauniešu atsaucību. Komisija lepojas, ka jauniešiem 
rūp viņu un apkārtējo nākotne, viņi vēlas palikt 
šeit, nodrošināt darba vietas sev un citiem un 
sniegt ieguldījumu sava novada attīstībā.

Zināmi “Esi uzņēmējs 2014” 1. kārtas rezultāti

noformējuma elementus no finiera, kartona un citiem 
materiāliem.  Višķu pagasta jaunieši iegādājās sporta 
inventāru pulcēšanās vietai Višķu estrādē. Pagājuša-
jā vasarā jaunieši organizēja arī dažādus turnīrus un 
sacensības pagasta bērniem un jauniešiem. Savukārt 
Vaboles pagasta jaunieši, pateicoties īstenotajam pro-
jektam, izveidoja pludmales volejbola laukumu savā 
pagastā, kā arī iegādājās sporta inventāru.

Svarīgi atcerēties: 
Konkursa projektu pieteikumu iesniegšana līdz 

30.04.2014 plkst. 12:30 (ieskaitot), pieteikuma oriģi-
nāls ir jāienes Daugavpils novada Kultūras centrā, 
Dobeles ielā 30, 2. stāvā, nododot to projektu koordi-
natorei I.Kriškijānei, kā arī jānosūta elektroniski uz 
e-pastu: iluta.kriskijane@dnd.lv

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2014. gada 19. 
maijam, informāciju publicējot Daugavpils novada 
mājas lapā www.dnd.lv, kā arī iesniedzējiem nosūtot 
elektronisku atbildi par konkursa rezultātiem.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieeja-
ma Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv 

cinātu jaunu prasmju un iemaņu apguvi un sociali-
zēšanos starp jauniešiem.
Konkursā tiks atbalstīti tikai pašu jauniešu 

izstrādāti projekti, kas tiks īstenoti Daugavpils 
novada teritorijā no 2014. gada 01. jūnija līdz 31. 
oktobrim. 

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir 
EUR 715,00.  

Konkursa nolikums un pieteikuma forma, kā arī 
projekta iesniegšanas kārtība ir aprakstīta Daugav-
pils novada domes mājas lapā www.dnd.lv, sadaļā 
Jaunatnei.

Šī projektu konkursa ietvaros ir realizētas vairākas 
jauniešu idejas šo gadu laikā. Nīcgales pagasta jau-
nieši deva „otro elpu” vecajiem vingrošanas stieņiem, 
tos pārnesot un pārkrāsojot. Tagad pie pamatskolas 
ir izveidots atpūtas laukums ar vingrošanas stieņiem, 
kur jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku! 
Sventes pagasta jauniešu biedrība „Smile for life” ie-
gādājās finierzāģi un citus instrumentus radošo darb-
nīcu norisei, ar kuru palīdzību tagad veido krāšņus 

No 2014. gada 12. marta līdz 30. aprīlim Dau-
gavpils novada dome izsludina projektu kon-
kursu jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!”

Konkursa mērķis: atbalstīt jauniešu iniciatīvas 
Daugavpils novadā un sniegt finansiālo atbalstu jau-
niešu centriem, jauniešu biedrībām un jauniešu nefor-
mālajām grupām novadā, veicinot jauniešu līdzdalību 
sev svarīgu jautājumu risināšanā.

Konkursa dalībnieki:
•	 Daugavpils novada jauniešu nevalstiskās or-

ganizācijas (biedrības un nodibinājumi);
•	 Daugavpils novada jauniešu neformālās gru-

pas (vismaz 3 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem);
•	 Daugavpils novadā esošie jauniešu centri.

Atbalstāmās aktivitātes: 
1. lietderīgā brīvā laika pavadīšanai nepiecie-

šamā inventāra iegāde jauniešu pulcēšanās vietām 
(centriem);

2. jauniešu pulcēšanās vietu (centru) labiekār-
tošana un tehnikas iegāde;

3. pasākumu (apmācību) organizēšana, kas vei-

Piedalies projektu konkursā jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!”

dzot Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītājai 
(37.kab.), kā arī nosūtot pieteikumu elektroniski uz 
e-pastu: irena.bulasa@dnd.lv

Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 
2014. gada 09. maijam, izvietojot informāciju par tā 
rezultātiem Daugavpils novada domes mājas lapā 
www.dnd.lv, kā arī iesniedzējiem nosūtot elektro-
nisku atbildi par konkursa rezultātiem.

Pagājušajā gadā tika atbalstīta 5 nometņu orga-
nizēšana, kurās tika iesaistīti 82 jaunieši vecumā 
no 13 līdz 18 gadiem. Jaunieši piedalījās dažādu 
radošo darbnīcu aktivitātēs, lejot sveces, dekupējot, 
vārdot ziepes, ieguva jaunas zināšanas, piemēram, 
par projektu vadību, devās ekskursijās uz tuvāka-
jiem pagastiem, kā arī uz Jūrmalu, apguva dažādas 
prasmes, piemēram, galda klāšanas kultūru, stila 
un meikapa veidošanu. Paralēli jaunieši piedalī-
jās arī sportiskajās aktivitātēs, meklējot „apslēpto 
mantu” naktī vai dodoties pārgājienos.

Konkursa nolikums un pieteikuma forma atroda-
ma Daugavpils novada domes mājas lapā 
www.dnd.lv 

no 16. jūnija līdz 31. augustam un to garums ne-
drīkst būt lielāks kā 10 (desmit) pilnas diennaktis.

Viena projekta finansējums no Daugavpils nova-
da domes nedrīkst būt lielāks par 1140,00 EUR, tur-
klāt ir obligāti jāparedz iesniedzēja līdzfinansējums. 
Līdzfinansējumu var veidot kā finanšu līdzekļi, tā 
arī materiālais (telpu, inventāra, transporta pakal-
pojumu noma u.c.) un nemateriālais (brīvprātīgais 
darbs) nodrošinājums.

Projekta īstenošanā par attiecināmām tiks uzska-
tītas šādas izmaksas:

-   neformālās izglītības nodrošināšanas resursi;
-    materiāli un kancelejas preces;
-    ēdināšanas izmaksas;
-  nepieciešamības gadījumā pakalpojumi, kas 

tieši saistīti ar projekta norisi (telpu īre, inventā-
ra noma, transporta pakalpojumi, ieejas maksas 
u.tml.);

-    nometņu vadītāja atalgojums (nedrīkst būt lie-
lāks kā 15 % no pieprasītā Daugavpils novada do-
mes līdzfinansējuma).

Projekta iesniegšanas termiņš ir līdz 2014. gada 
18. aprīlim plkst. 14:00 (ieskaitot), oriģinālu iesnie-

Daugavpils novada dome arī šogad izsludina jau-
niešu brīvā laika organizēšanas projektu konkursu 
ar mērķi atbalstīt jauniešu brīvā laika organizēšanu 
un neformālās izglītības nometņu norisi Daugavpils 
novadā.

Projektu konkursa dalībnieki:
 -  Pašvaldības iestādes;
 - NVO, kas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā 

un darbojas novada teritorijā.
Projektu konkursā tiks atbalstītas dienas vai 

diennakts nometņu organizēšana Daugavpils no-
vada jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, no-
drošinot iespēju lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku! 
Nometnēm ir jāveicina:

 -   dalībnieku radošo spēju un sociālo prasmju at-
tīstība;

-   dalībnieku jaunu prasmju un iemaņu apgūša-
na, pielietojot formālās un neformālās izglītības me-
todes;

-    izpratne par integrācijas procesiem, sekmējot 
starpkultūru dialogu un sadarbību starp nometnes 
dalībniekiem.

Nometnes ir jāīsteno Daugavpils novada teritorijā 

Izsludināts Daugavpils novada jauniešu brīvā laika organizēšanas 
projektu konkurss

darbinieks, pašvaldības pārstāvis un policists. No-
tika arī domu apmaiņa, jautājumi tika iztirzāti gan 
no pedagoģiskā, gan psiholoģiskā, gan medicīniskā 
un tiesiskā aspekta. 

Projekta rezultātā tika izveidots un izdots skolas 
kalendārs 2014.gadam. Tajā ievietotas fotogrāfijas 
no skolas dzīves - skolā svinamie svētki un tradīci-
jas, kurās varēja piedalīties skolēni un viņu vecāki. 
Skolotāji kopā ar vecākiem izveidoja arī kalendā-
ra sadaļu „Padomi”. Kalendārā ietverta arī skolas 
informācija par mācību līdzekļiem. Kalendāru kā 
dāvanu Ziemassvētku pasākumos saņēma labākie 
skolēni, aktīvākie zīmējumu autori un dzejas raks-
tītāji. 

Projekts ir noslēdzies, bet gūtās atziņas un seci-
nājumi tiks īstenoti arī turpmāk skolas ikdienas 
darbā - mācību un audzināšanas procesā, jo, tikai 
kopīgi darbojoties, var veidot jaunas prasmes un 
savstarpēju sapratni.

ka dzīvē, it sevišķi bērnībā. Plaši tika apspriests 
enerģētisko dzērienu kaitīgums cilvēku veselībai. 
Skolēni radošajās darbnīcās centās noteikt kaloriju 
daudzumu produktos, kaitīgās E piedevas kā arī iz-
pētīt produktu iesaiņojumus. Kopā ar Universitātes 
fizioterapijas studentēm veica dažādus veselību un 
cilvēka organismu stiprinošos vingrinājumus.

Vienā no brīvdienām notika bērnu veselības uz-
labošanas diena. Tajā piedalījās skolēni, vecāki un 
skolotāji. Nodarbības - kā teorētiskās, tā arī praktis-
kās, vadīja skolotājs Valerijs Kņaževs no Skrudalie-
nas pamatskolas, kurš ir gan sporta skolotājs, gan 
fizioterapijas speciālists. Vecāki kopā ar bērniem 
nāca uz nodarbību, ieguva zināšanas un prasmes, 
kā savam ķermenim palīdzēt atveseļoties mājas 
apstākļos. 

9. līdz 11.klašu skolēniem notika simulācijas spē-
le, kurā tika izspēlētas konkrētas situācijas par 
narkotiku un alkohola atkarību. Spēlē piedalījās 
skolēni, skolotāji, bāriņtiesas pārstāvis, medicīnas 

Vasaras mēnešos un septembrī norisinājās sko-
lēnu zīmējumu konkurss „Es par veselīgu dzīves-
veidu”, kurā piedalījās 1. līdz 12.klašu skolēni. 
Skolēni savos zīmējumos attēloja veselīgo uzturu, 
svētku svinēšanas tradīcijas un brīvā laika pa-
vadīšanas piemērus dabā. Vecāku sapulcē sko-
lēnu zīmējumus varēja aplūkot visi interesenti. 
Projekta ietvaros notika arī skolēnu dzejas sacerē-
jumu „Mana ģimene - mans dzīves pamats” rakstī-
šana. Aktivitātē piedalījās 5. līdz 12.klašu skolēni. 
Skolēni savos radošajos darbos rakstīja par ģime-
nes, kā arī Latvijas tradicionālajiem svētkiem. Bals-
toties uz skolēnu dzejoļiem, tika veidots Latvijas Re-
publikas 95.gadskārtai veltītā svinīgā sarīkojuma 
scenārijs. 

Notika arī radošās darbnīcas „Veselīgs uzturs - 
katra cilvēka nepieciešamība.” Nodarbību ar 4. līdz 
6.klašu skolēniem vadīja Daugavpils Universitātes 
pasniedzēja Irēna Kunicka un Līga Antoņeviča.

Skolēni daudz uzzināja par uztura nozīmi cilvē-

Špoģu vidusskolas skolēni aktīvi iesaistījās projekta 
„Kopā būt” - „Kopīgā saskaņā svētkos un ikdienā” aktivitātēs
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dova), Nauje-
nes kultūras 
centra Latga-
liešu kopas 
„ D z e i p u r i ” 
senioru vokā-
lajam ansam-
blim (vad. Zita 
Nitiša), Sa-
lienas pagas-
ta Kultūras 
nama senioru 
vokālajam an-
samblim ,,Me-
lodija” (vad. 
Tatjana Čumi-
kova), senioru 
vokālai gru-
pai „Kvartets 
LB” no Višķu 

dalīties arī savā pieredzē. Labākos rezultātus iespē-
jams sasniegt savstarpējās komunikācijas ceļā, tā-
pēc šis pieredzes apmaiņas seminārs tikai veicinās 
Daugavpils novada un Braslavas rajona draudzīgās 
attiecības,” uzsvēra Ņ.Pučinska.

Tikšanās mērķis bija iepazīties ar primārās vese-
lības aprūpes sistēmu Latvijā un Baltkrievijā, kā arī 
ar obligātajām prasībām ārstniecības iestādēs, lai 
veidotos priekšstats par kopīgo un atšķirīgo katrā 
valstī. Tas palīdzēs noteikt tos primārās veselības 
aprūpes attīstības vadlīnijas, kā arī likt pamatus 
efektīva sadarbības tīkla veidošanai Latvijas-Balt-
krievijas pierobežas zonā.

Semināra ietvaros bija iespēja iepazīties ar ģime-
nes ārsta darbu, apmeklējot ģimenes ārsta Ivana 
Ņesterova prakses vietu Daugavpils novada Maļi-
novas pagastā.

I.Ņesterovs atbildēja uz Baltkrievijas pārstāvju 
jautājumiem par ģimenes ārsta praksē pieejama-
jiem pakalpojumiem, medicīnisko dokumentu liet-
vedības kārtību, statistiku u.tml. 

selības aprūpes iestāžu darbinieki. 
Semināru atklāja Baltkrievijas Republikas ģene-

rālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks, kā arī Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Arvīds Kucins un Braslavas rajona deputātu pado-
mes priekšsēdētāja Ņina Pučinska, kuri akcentēja 
projekta nozīmīgumu pierobežas iedzīvotāju labklā-
jības uzlabošanā. 

„Mēs ļoti augstu vērtējam labās kaimiņattiecības 
ar Daugavpils novadu, kuru rezultātā tiek īsteno-
ti dažāda veida projekti. Braslavas rajons aktīvi 
līdzdarbojas Eiropas kaimiņattiecību un partne-
rības instrumenta pasākumos. Konkrētā projekta 
īstenošana – medicīnisko pakalpojumu pieejamības 
veicināšana Daugavpils novadā un Braslavas rajo-
nā ir mūsu veiksmīgās sadarbības apstiprinājums. 
Mums šis projekts ir nozīmīgs, jo tas sniedz medi-
cīnas darbiniekiem iespēju iepazīties ar medicīnis-
kās palīdzības organizēšanu jūsu novadā, kā arī 
smelties pieredzi un aizgūt labās prakses piemērus. 
Arī Baltkrievijā ir pietiekoši augsts medicīnisko pa-
kalpojumu pieejamības līmenis, tāpēc esam gatavi 

26.februārī Eiropas kaimiņattiecību un partne-
rības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrie-
vijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 
“Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medi-
cīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils nova-
da un Braslavas rajona teritorijā” (Nr.LLB-2-264) 
ietvaros Daugavpilī notika seminārs „Primārās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana Latvijas-
Baltkrievijas pierobežas teritorijā: Iepazīt. Salīdzi-
nāt. Apvienoties, lai uzlabotu”.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt apstāk-
ļus pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu 
pieejamībai Latvijas-Baltkrievijas pierobežas zonā, 
kā arī sadarbību starp šo pakalpojumu sniedzējin-
stitūcijām.

Projekta realizāciju īsteno Daugavpils novada 
dome sadarbībā ar Braslavas centrālo rajona slim-
nīcu un Nacionālās veselības dienesta Latgales no-
daļu.

Semināra ietvaros tikās pašvaldību pārstāvji, ģi-
menes ārsti, medmāsas un citi Daugavpils novada 
un Braslavas pilsētas teritorijā esošo primārās ve-

Seminārs par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas-Baltkrievijas pierobežas teritorijā

vājot viens otram arī šo skaistumu!”
Divu dienu garumā pasākumā piedalījās mā-

miņas no Maļinovas, Biķernieku, Skrudalienas, 
Naujenes, Sventes, Laucesas, Medumiem, Deme-
nes, Višķiem, Kalkūnes, Vaboles, Tabores, Līks-
nas un Vecsalienas. Skaistuma dienas dalībnieces 
- Daugavpils novada sievietes un māmiņas izteica 
milzīgu paldies visiem akcijas organizatoriem un 
meistarītēm.

Natālija uz pasākumu ieradās ar meitu Anželu 
no Vecsalienas pagasta. Par akcijas norisi uzzinā-
jušas no pagasta sociālā darbinieka. “Esam te abas 
kopā ar meitu un mums ļoti patīk. Izrauties no ik-
dienas parasti nesanāk, taču šī ir lieliska un skais-
ta iespēja. Liels paldies akcijas organizatoriem”, tā 
komentēja Natālija Zdanovska. 

Savukārt, Natālija Jefimova no Naujenes pagas-
ta atzina, ka pasākuma atmosfēra ir ļoti silta un 
mājīga, bet cilvēki - pretimnākoši. “Būtu vairāk 
tādu cilvēku, kas dara citus skaistus un laimīgus. 
Par akcijas norisi uzzināju no pagasta sociālā dar-
binieka, kas man piedāvāja piedalīties un es šo ie-
spēju izmantoju”, tā Natālija.  

Natālija Ļeonova no Sventes pagasta pirmo reizi 
piedalās šāda veida akcijā un ir ļoti apmierināta 
ar rezultātu. “Meistari ir ļoti labi. Man patīk mans 
jaunais matu griezums un krāsa”, tā Natālija.  

Paldies visiem cilvēkiem, kas ienesa skaistumu 
un pavasari akcijas dalībnieku sirdīs. 

ku velta bērnam. Šodien visas, kas atnāca uz šo pa-
sākumu, sajutās īpašākas un skaistākas, protams, 
arī dvēselē”, tā Olga Maksimova. 

Savu viedokli par skaistuma dienas norisi pau-
dusi arī labdarības pasākuma organizētāja un 
atbalstītāja, Daugavpils novada Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova: „Šī akcija tiešām ir tā vēr-
ta. Tajās ģimenēs, kurās aug bērni ar īpašām vaja-
dzībām, dažreiz ir ļoti smagas situācijas gan ienā-
kumu, gan laika, gan attieksmes ziņā, jo ne vien-
mēr māmiņa var atļauties šķirties no sava bērna 
un atbraukt uz pilsētu, lai tiktu kaut vai vienreiz 
gadā pie friziera. Un to, ko šobrīd izdarīja lietišķo 
sieviešu kluba „Olivia” sievietes, Olga Maskimova, 
Vasilisa Pudovkina, Irina Gorkina, tas ir tiešām 
liels dāvinājums novada ģimenēm, it sevišķi ģime-
nēm ar bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte. Tas 
ir augstu novērtējams darbs. Sadarbībā ar Sociālā 
dienesta sociālajiem darbiniekiem šīs ģimenes tik 
apzinātas, sievietēm tika izdalīti ļoti skaisti ielū-
gumi. Sirds vienkārši priecājas par to, ka mums ir 
labi cilvēki. Liels paldies jāsaka tiem meistariem, 
kas šo darbu veic, jo to viņi dara brīvprātīgi, no 
darba brīvajā laikā. Tas tiešām parāda to, ka mēs 
sabiedrībā saprotam, kas mums ir jādara. Es, kā 
Sociālā dienesta vadītāja, esmu ļoti pateicīga bied-
rības „Olivia” sievietēm, meistarēm, kā arī pašām 
ģimenēm par to, ka viņi uzticējās, nāca šurp kopā 
ar bērniem un baudīja šo skaistumu. Vai tas nav 
prieks, ka mēs ejam uz priekšu, mēs saprotam 
viens otru, mēs mākam palīdzēt viens otram, dā-

10.-11.martā, Daugavpilī norisinājās labdarības 
pasākums „Skaistuma diena”, ko rīkoja Daugav-
pils lietišķo sieviešu klubs „OLIVIA”, sadarbībā ar 
skaistuma salonu „Anastasija D”, biedrību „AKO-
NIT”, Latgales Mācību centru un Daugavpils no-
vada domes Sociālo dienestu. 

Pasākums tika veltīts to sieviešu atbalstam, ku-
ras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Lab-
darības pasākuma “Skaistuma Diena” ietvaros 18 
Daugavpils pilsētas frizētavu meistari, Latgales 
Mācību centra telpās, sniedza frizieru un manikīra 
pakalpojumus 43 Daugavpils novada sievietēm un 
11 bērniem, kā arī 18 pilsētas sievietēm - bērnu ar 
īpašām vajadzībām māmiņām.

Biedrības „Olivia” valdes locekle Olga Maksimo-
va pastāstīja, ka pasākuma iniciators ir skaistuma 
salons „Anastasija D”, kura meistares piekrita rī-
kot akciju un iesaistīt tajā konkrētas sociālās gru-
pas pārstāvjus. „Kopā ar Daugavpils novada Soci-
ālo dienestu, mēs izlēmām, ka skaistuma dienas 
dalībnieces būs sievietes, kuras audzina bērniņus 
ar īpašām vajadzībām. Man pat tagad trūkst vār-
du aprakstīt, cik tie ir izdevušies un skaisti svētki! 
„Olivia” šo labdarības pasākumu sāka organizēt 
sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām. 
Lielākais daudzums pilsētas salonu ir atsūtījuši 
šurp savus meistarus. Viņi bija ļoti atsaucīgi un 
piekrita. Mēs visi zinām, cik mūsu dienās ir grū-
ti audzināt bērnus, bet šo bērnu māmiņām ir vēl 
grūtāk. Ne vienmēr ir iespēja izrauties no mājām, 
atļauties aiziet uz frizētavu, jo viņas visu savu lai-

Labdarības pasākums „Skaistuma diena” ienesa sirdīs pavasari

„Stage On” (vad. Tatjana Larionova) un Līksnas 
pagasta Kultūras nama sieviešu vokālajam an-
samblim „Elēģija” (vad. Jūlija Peceviča). 

Koncertskates noslēgumā žūrija labākos senioru 
vokālos ansambļus izvirzīja dalībai biedrības „Lat-
vijas Vokālo ansambļu asociācija” rīkotajā Latvijas 
senioru vokālo ansambļu konkursā „Janim Cim-
zem - 200”. Un tie ir - senioru vokālā grupa „Kvar-
tets LB” no Višķu pagasta, Naujenes kultūras cen-
tra Latgaliešu kopas „Dzeipuri” senioru vokālais 
ansamblis un Salienas pagasta Kultūras nama 
senioru vokālais ansamblis ,,Melodija”.

pagasta (vad. Marta Bicāne), Demenes kultūras 
nama jauktajam vokālajam ansamblim „Aizturi 
elpu!” (vad. Ņina Šukste), Ambeļu pagasta Kultū-
ras nama sieviešu vokālajam ansamblim „Kaprīze” 
(vad. Aleksands Borkovskis), Biķernieku pagasta 
Kultūras nama sieviešu vokālajam ansamblim 
„Rjabinuška” (vad. Oksana Klimanska), Nīcgales 
pagasta Tautas nama sieviešu vokālajam ansam-
blim „Dzirkstelītes” (vad. Žanete Gasjaņeca) un 
Skrudalienas pagasta Silenes kluba sieviešu vokā-
lajam ansamblim „Līgaviņas” (vad. Rozālija Alma-
kajeva); 1.pakāpes diploms - Daugavpils novada 
Kultūras centra jauktajam vokālajam ansamblim 

14.martā Daugavpils novada Kultūras centrā iz-
skanēja vokālo ansambļu koncertskate „Pavasara 
dziesma”, kurā piedalījās novada bērnu vokālie an-
sambļi (dalībnieki vecumā līdz 15 gadiem), sievie-
šu vokālie ansambļi, vīru vokālie ansambļi, jauk-
tie vokālie ansambļi un senioru vokālie ansambļi. 
Kopā koncertprogrammā izskanēja 54 dziesmas 
18 kolektīvu izpildījumā. Konkursa žūrija (komisi-
jas priekšsēdētājs – Dienvidlatgales koru apriņķa 
virsdiriģents Jevgeņijs Ustinskovs, mūzikas peda-
goģe, Daugavpils novada Kultūras centra jauktā 
kora „Latgale” diriģente Anita Zarāne un vokālā 
pedagoģe Olga Arhipova) kolektīvos vērtēja gan 
māksliniecisko un tehnisko sniegumu, gan vokālo 
un skatuves kultūru, gan stila izjūtu.  

Pamatojoties uz Daugavpils novada vokālo an-
sambļu koncertskates “Pavasara dziesma - 2014” 
žūrijas komisijas saskaitītajiem punktiem, vokāla-
jiem ansambļiem tika piešķirti sekojošas pakāpes 
diplomi: 3.pakāpes diploms - Kalkūnes pagasta 
bērnu vokālajam ansamblim „Zariņi” (vad. Anna 
Cingele) un sieviešu vokālajam ansamblim „Pēr-
les” (vad. Brigita Madelāne); 2.pakāpes diploms 
- Dubnas pagasta kultūras nama bērnu vokālā 
ansambļa „Uguntiņa” vidējai un vecākai grupai 
(vad. Guna Pētersone), Maļinovas pagasta Kultū-
ras nama bērnu vokālajam ansamblim „Avenes” 
(vad. Aija Ozoliņa), Naujenes Kultūras centra bēr-
nu vokālajam ansamblim „Stils” (vad. Tatjana Zvi-
ceviča), Laucesas pagasta Kultūras nama senioru 
vokālajam ansamblim „Harmonija” (vad. Tatjana 
Čumikova), sabiedriskā centra „Laucesa” senioru 
vokālajam ansamblim „Prieks” (vad. Natālija Davi-

Izskanēja vokālo ansambļu koncertskate „Pavasara dziesma”

Kultūras centra jauktais vokālais ansamblis „Stage On” (vad. Tatjana Larionova)
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SARUNA AR PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJU

Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Pēc tam kompostu transportē uz otro ražošanas iecir-
kni, kurš atrodas slēgtā, apkurināmā telpā, kurā tiek 
uzturēts konkrēts režīms (temperatūra 16-25 °С, mit-
rums 75-80 %). Šajā iecirknī slieku un to mikrofl oras 
ietekmē komposts tiek pārstrādāts par biohumusa jēl-
materiālu. Galvenais tehnoloģiskais process norisinās 
lielās vagās jeb stirpās. 

Otrajā ražošanas iecirknī iegūtais biohumusa jēl-
materiāls tiek novākts un nosūtīts uz trešo ražošanas 
iecirkni (humifi kācijas iecirkni), kur notiek tā pēcžā-
vēšana, izsijāšana, attīrīšana, kā arī biohumusa or-
ganiskās sastāvdaļas pilnīga humifi kācija (process, 
kurā izveidojušos augsnes slāni, sauc par humusu). 

Slieku radītā mēslojuma izmantošana uzlabo lauk-
saimniecības produkcijas kvalitāti un palielina ražu, 
jo biohumuss ātri atjauno augsnes dabisko auglību, 
uzlabo tās struktūru un veselīgumu; saīsina sēklu 
dīgšanas termiņus, paātrina augu augšanu un zie-
dēšanu; nodrošina augiem stipru imunitāti paaug-
stinot to noturību pret dažādām stresa situācijām 
un nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem, kā arī 
bakteriālām un puves slimībām; ievērojami palielina 
ražīgumu un uzlabo audzējamās produkcijas garšas 
īpašības, kā arī nodrošina stabili augstu un ekoloģis-
ki tīru ražu.

K.Purlacis pastāstīja, ka „uzņēmuma nākotnes 
plāni ir lieli, vēlamies pievērsties bioloģiskās lauk-
saimniecības pētniecībai un izveidot siltumnīcu. 
Mums jau ir pieredze ar Eiropas līdzekļu piesaisti. 
2012.gadā, pateicoties LAD īstenotajai programmai, 
veicām uzņēmuma modernizāciju, kuras laikā tika 
renovētas un siltinātas telpas.” 

Sīkāku informāciju par SIA „Green-PIK LAT” ra-
žotni un produkciju atradīsiet uzņēmuma mājas lapā 
www.greenpik.net 

arī no kļūdām.”
SIA „Green-PIK LAT” valdes priekšsēdētājs pa-

stāstīja, ka „ražotnē tiek izmantotas komposta slie-
kas “Zeltracis” (“Старатель”), kuru vairošana slēgtās 
telpās notiek cauru gadu. To galvenā īpatnība ir, ka 
tās paredzētas dažādu lauksaimniecības un rūpnie-
cisko organisko atkritumu paātrinātai un kvalitatī-
vai pārstrādei par biohumusu – augsti efektīvu or-
ganisko mēslojumu, kura izmantošana uzlabo lauk-
saimniecības produkcijas agroķīmiskās īpašības, 
paaugstina tās kvalitāti un palielina ražas, turklāt, 
tās salīdzinoši viegli pārslēdzas no viena veida barī-
bas uz citu. Slieku dzīves ilgums pēc dažiem avotiem 
sasniedz no 4 līdz 16 gadiem. Kā rāda prakse, kom-
posta sliekas neslimo un nav pakļautas epidēmijām. 
Tās var iet bojā tikai neievērojot pareizu uzturēšanas 
tehnoloģiju. Sliekas vairojas līdz noteiktam daudzu-
mam uz vienu kvadrātmetru, kad šis daudzums tiek 
sasniegts, tās pārstāj vairoties, tāpēc ik pa laikam 
tās nepieciešams pārnest uz citu vagu.”. 

Biohumusa (vermikomposta) ražošana notiek, vei-
cot dažādu lauksaimniecības un rūpniecības organis-
ko atkritumu, tajā skaitā dažādu lauksaimniecībā 
izmantojamo dzīvnieku (cūku, zirgu, govju un vistu) 
kūtsmēslu biokonversiju par augstas kvalitātes or-
ganisko mēslojumu. SIA „Green-PIK LAT” izmanto 
tikai govju kūtsmēslus, kurus iepērk no vietējiem 
zemniekiem. Biohumusa ražošanas process sākas ar 
substrāta vai tā saucamā komposta sagatavošanu, ar 
ko tiek barotas sliekas, tam seko slieku ievietošana 
substrātā/kompostā, slieku kopšana un piebarošana, 
slieku izņemšana un visbeidzot - biohumusa izejvie-
las pēcapstrāde un fasēšana. 

Tehnoloģiskais process sastāv no vairākiem pos-
miem - sākotnēji notiek izejvielu pieņemšana, kom-
posta sagatavošana, komposta fermentācija un at-
brīvošana no parazīttārpu oliņām un nezāļu sēklām. 

Mūsdienās aizvien vairāk cilvēku pievērš uzmanī-
bu bioloģiskai un veselīgai pārtikai, drošai un zaļai 
videi - atsakās no ķimikāliju izmantošanas augļu un 
dārzeņu audzēšanā, pat krāšņumaugu kopšanā. 

Daugavpils novada Laucesas pagastā jau trešo 
gadu darbojas uzņēmums SIA „Green-PIK LAT”, 
kura radītie dabīgie mēslojumi palīdz izvairīties no 
visa veida ķimikāliju izmantošanas augkopībā, jo tie 
ir dabīgi un efektīvi. SIA „Green-PIK LAT” pielieto 
inovatīvu metodi, izmantojot unikālas komposta 
sliekas „Zeltracis”, kuras rada neaizstājamu dabīgo 
mēslojumu. Uzņēmuma ražotnē sliekām tiek nodro-
šināta nepieciešamā temperatūra un mitruma dau-
dzums, turklāt, ņemot vērā pētījumus par to ražīgu-
ma paaugstināšanu, telpās tiek atskaņota klasiskā 
mūzika. 

Ražotnes produkciju izmanto profesionāli lauk-
saimnieki un dārzkopības entuziasti dažādās pasau-
les valstīs, tāpēc uzņēmums rūpējas, lai tā piedāvā-
juma klāstā būtu dažādām klimatiskajām joslām un 
augšņu veidiem piemērota produkcija. 

Pirms dažiem gadiem Latvijā bija vērojama situā-
cija, kad arvien vairāk mājsaimniecību un uzņēmēju 
ažiotāžas iespaidā pievērsās slieku audzēšanai, taču, 
kā atzīst, SIA „Green-PIK LAT” valdes priekšsēdē-
tājs Kaspars Purlacis, neskatoties uz to, ka slieku su-
gas nosaukums ir „Zeltracis”, biohumusa ražošanas 
uzsākšana nenozīmē zelta dzīslas atrašanu un vieglu 
peļņu. Pats Kaspars sākotnēji izgājis apmācību uzņē-
mumā “Green-PIK KANAK” Tartu, taču, uzskatot, 
ka zināšanas ir nepilnīgas, devās uz Green PIK insti-
tūtu Krievijas pilsetā Kovrova, kur papildināja zinā-
šanas par biohumusa ražošanas procesu, un uzsāktā 
veiksmīgā sadarbība ar institūtu turpinās joprojām. 
K.Purlacis uzsver, ka  teoriju nav jāmācās ilgi, bet 
praksi jāapgūst visu laiku: „Strādājot ar sliekām jau 
trešo gadu, visu laiku apgūstu, ko jaunu, mācāmies 

 Laucesas pagastā SIA „Green-PIK LAT” ražo biohumusu

Mūžībā aizgājuši     
Demenes pagastā

Bardzo Stefanija (1942.g.)
Dubnas pagastā 

Ņikitins Ņikifors (1950.g.)
Kalkūnes pagastā

Krasņakovs Sergejs   (1948.g.)
Fjodorovs Nikolajs  (1961.g.)

Kalupes pagastā
Kozlovska Feodosija (1959.g.)

Laucesas pagastā 
Saviča Regīna (1933.g.)

Līksnas pagastā
Bindemane Zenta (1922.g.)

Novodvorska Marina (1978.g.)
Maļinovas pagastā

Terentjevs Valentīns (1948.g.)

Medumu pagastā
Rubiķe Vera (1951.g.)

Azareviča Aneļa (1920.g.)
Naujenes pagastā

Ņekrasovs Nikolajs (1923.g.)
Gavrilovs Oļegs (1968.g.)
Skrudalienas pagastā

Latiškeviča Jadviga (1937.g.)

Sventes pagastā
Daškeviča Jeļena (1914.g.)

Višķu pagastā
Grigorjevs Nikolajs (1951.g.)

Bogdanova Ņina (1932.g.)

 Sergejs Romanovs: „Esmu īstens sava pagasta patriots”

Biķernieku pagasts tika izveidots 1931. gadā, apvie-
nojot daļas no Naujenes, Izvaltas un Višķu pagastu te-
ritorijām. 1945. gadā pagastā izveidoja Biķernieku, Kri-
vošejevas, Lipinišķu un Pavlovas ciema padomes, bet 
pagastu 1949. gadā likvidēja. Daugavpils rajona Biķer-
nieku ciemam 1954. gadā pievienoja likvidēto Krivo-
šejevas ciemu, 1965. gadā kolhoza „Znamja oktjabrja” 
teritoriju pievienoja Maļinovas ciemam, bet 1975. gadā 
- likvidēto Lipinišķu ciemu. 1977. gadā daļa teritorijas 
tika pievienota Izvaltas ciemam, savukārt 1980. gadā 
- daļa teritorijas - Vecpils ciemam. 1990. gadā ciemu 
reorganizēja par pagastu. Savukārt 2009. gadā Biķer-
nieku pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Dau-
gavpils novadā.

„Uz Novadu reformu raudzījos ar lielām bai-
lēm”

Biķernieku pagasta ēka atrodas Saules ielā, saulains 
ir arī katrs pagasta darbinieku rīts un darbīga ikdiena 
Biķernieku pagasta pārvaldniekam - Sergejam Roma-
novam. Jau kopš lielās Novadu reformas 2008.gadā, 
kad ikvienai pagasta pārvaldei tika piešķirti 200 000 Ls 
infrastruktūras uzlabošanai, Biķerniekos tika izlemts 
tā saucamo „apvienošanās naudu” izlietot Kultūras 
nama remontam. 

S.R. „Ēku sanāca atjaunot gan idejiski, gan saturis-
ki, jo tagad tajā ir apvienojusies gan pašvaldība, gan 
Kultūras nams, gan bibliotēka un feldšeru vecmāšu 
punkts. Biķernieku pagasta iedzīvotāji to sauc par savu 
Gaismas pili un tā tas tiešām ir. Tagad viss ir ļoti kom-
pakti un mobili, ēka – daudzfunkcionāla un kompakta.”

 „Biķernieki ir pats labākais pagasts Daugav-
pils novadā”

S.R. „Man ir ļoti paveicies ar komandu, kas strādā 
kopā ar mani. Pateicoties biedrībai „Margrietiņas”, īste-
noti vairāki projekti. ELFLA projekts „Sportiskais gars 
un sportiskā vide lauku cilvēkam, „Mūzikas skaņas un 
gaismas aprīkojuma iegāde Biķernieku pagasta sabied-
riskajiem un kultūras pasākumiem”. Eiropas zivsaim-
niecības fonda projekta „Tūrisma objekta - atpūtas un 
makšķerēšanas vietas izveidošana Biķernieku pagasta 
iedzīvotājiem un makšķerniekiem, ar nolūku iekļaut 
objektu Daugavpils novada tūrisma maršrutā” ietva-
ros labiekārtoti dīķa krasti - ierīkotas divas pludmales, 
ugunskura vietas un zāliens. Uzstādīta lapene, galdiņi 
ar soliem, šūpoles, laiva, laivu piestātne, pontonu tilts, 
smilšu kaste, 4 atpūtas soliņi, divas pludmales ģērbtu-
ves kabīnes u.c. Kopā projektos apgūti 48 301 13 euro. 
Šogad iesniegts arī projekts „Foto, video un datorteh-
nikas aprīkojuma iegāde Biķernieku pagasta sabied-
risko un kultūras interešu pulciņu attīstībai”, kopējais 
fi nansējums sastāda 3 800 euro. Šogad mums ir aktuā-
ls ūdenssaimniecības attīstības projekts Biķernieku 
ciemā un Biķernieku pamatskolas renovācijas 1.kārta.”  

„Katra nodzīvotā diena man saistās ar kādiem 
pārdzīvojumiem, atmiņām un sajūtām”

S.R. „Nāku no Jelgavas rajona „Dzirniekiem”. Tur 
es piedzimu un mācījos Dzirnieku pamatskolā līdz pat 
7.klasei. Pēc tam vecāki atgriezās uz Biķerniekiem, ģi-
menei tika iedalīta „līvānu” tipa māja. Bijām liela sai-
me, kopā - 7 cilvēki, arī vecā mamma un vectēvs. Lai 
gan pats esmu dzimis jelgavnieks, uzskatu, ka mana 
dzimtā puse un manas saknes ir te, Biķerniekos. Roma-
novi nāk no vecticībnieku dzimtas. Tēvs dzimis Krivo-
šejevas ciemā, savukārt mātes dzimtene ir Baltkrievija, 
Braslavas rajons. Esmu saaudzis ar Biķerniekiem, ar 
visiem kaimiņu ciemiem - Krivošejevu, Lipinišķiem, 
Pavlovsku, arī ar šīm puses dialektu.” 

„...uzskatu, ka varam lepoties ar savu valsti un 
cilvēkiem”

S.R. „Skolā man patika iet, nebija neviena neattais-
nota kavējuma. Mācoties Biķernieku vidusskolā, bijām 
ļoti saliedēti, klasē visi draudzīgi dzīvojām. Skolotāji arī 
bija dažādi, bet pārsvarā tādi, pie kuriem uz stundu gri-
bējās nākt. Smejas. Mums tolaik bija viena liela priekš-
rocība. Skolā visi ieguvām autovadītāju apliecības. Pēc 
skolas kopā ar citiem skolas biedriem aizgāju mācīties 
uz Daugavpils 38.arodvidusskolu un sāku apgūt meti-
nātāja profesiju. Un mūsu meitenes, visas kā viena, iz-
vēlējās studēt pedagoģiju. Visas arī vēl līdz šim laikam 

strādā par pirmsskolas skolotājām. Pēc arodvidussko-
las mani iesauca armijā. Es biju izbrīnīts, kad neviens 
toreiz pat nezināja, ka Latvija ir Padomju Savienībā un 
kur tāda vispār ir. Tie bija deviņdesmitie gadi, un toreiz 
tas mani satrieca. Tagad uzskatu, ka varam lepoties ar 
savu valsti un cilvēkiem.” 

„Pārvaldniekam kā vadītājam ir labi jāpārzina 
cilvēki, kas te dzīvo”

S.R. „Atceros, kā pēc armijas ar tēvu pats uzmeista-
roju sev kravas auto un sāku strādāt par šoferi Piena 
kombinātā. Tā nostrādāju 15 gadus. Pēc tam sāku va-
dīt piensaimnieku kooperatīvu. Bet, līdz ko ienācām 
Eiropas Savienībā, sākās Eiropas standarti, regulas, 
pavisam citas prasības...2005.gadā tiku ievēlēts par 
Biķernieku pagasta padomes priekšsēdētāju un kopš 
2009.gada - esmu šī pagasta pārvaldnieks. Pārvaldnie-
kam kā vadītājam ir labi jāpārzina cilvēki, kas te dzīvo, 
jāiedziļinās arī mazajos jautājumos un problēmās. Uz-
skatu, ka mēs labi tiekam ar visu galā.”

„Dažreiz, ja ir nepieciešamība, varu nolikt vie-
tā vai „sapurināt””

S.R. „Cilvēki uz pagastu nāk ar ļoti dažādiem jautā-
jumiem, par visu. Iedzīvotāju problēmas uzklausu ne 
tikai pagastmājā, bet arī pa ceļam uz mājām, veikalā 
vai citur. Cilvēki jau arī ir ļoti dažādi, kā jau mēs visi. 
Nāk ar jautājumiem, priekšlikumiem, bet, ja rodas ne-
pieciešamība, varu arī „sapurināt” un nolikt vietā. Ir 
gadījies.”

„Uz palodzēm aug manis audzētās petūnijas”
S.R. „Brīvajā laikā man patīk nedaudz pastaigāties 

blakus savam dīķim jeb akvārijam, kā es to nosaucu. 
Smejas. Te peld manis audzētās karpas. Ir pat 8 kg 
smagas! Taču es tās neķeru, žēl. Uz palodzēm aug pe-
tūnijas, tās es iestādu katru gadu un pēc tam par tām 
priecājos. Skaisti!”

„Lielākie pagasta zemnieki nodarbojas ar 
graudkopību”

S.R. „Pagastā lielākie zemnieki nodarbojas ar graud-
kopību. Katru gadu ar savu izaudzēto produkciju pie-
dalāmies Novada dienu gadatirgū. Rīkojam arī pa-
gasta svētkus. Šogad tie notiks 26.aprīlī. Visus laipni 
aicinām!”

„Lepojos ar saviem sportistiem”
S.R. „Īpašs lepnums ir par mūsu svarbumbu cēlāju 

panākumiem dažāda ranga sacensībās. No Biķernie-
kiem nāk 6 svarbumbu cēlāji, tādi kā Iļja Jakovļevs, 
Ksenija Kirilova, Aleksejs Vasiļjevs, kas katru reizi iz-
cīna arī augstus rezultātus. Laikam te vienkārši tāds 
gaiss - uzvarām labvēlīgs.” Smaida.
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 Aija Daugele: „Deja ir mana dzīve!”

Šī gada aprīlī Daugavpils novada lepnums -  Kul-
tūras centra Tautas deju ansamblis «Līksme» svinēs 
savu 45.dzimšanas dienu. 1969.gadā kolektīvu izvei-
doja Irēna Braslavska, pēc desmit gadiem tas ieguva 
Tautas deju ansambļa statusu. Sākot no 1980.gada 
Tautas deju ansambļa „Līksme” dalībnieki ir pieda-
lījušies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju 
svētkos. 

Kopš 1990.gada ansambļa „Līksme” vadības gro-
žus ir pārņēmusi horeogrāfe Aija Daugele, kuru 
dejotāji mīļi dēvē par savu otro mammu. Siltās at-
tiecības ir abpusējas, jo, neskatoties uz to, ka darba 
procesā viņa mēdz būt stingra, A.Daugele uztraucas 
un pārdzīvo par katru dejotāju, tāpat kā par saviem 
bērniem.

Kā Jūsu dzīvē ienāca deja?
Nesen nejauši atvēru savu darba grāmatiņu un 

sapratu, ka šogad aprit trīsdesmit gadi, kopš esmu 
šajā namā (Daugavpils novada Kultūras centrā; int.
piez.). Sanāk, ka manā dzīvē šogad ir divas jubilejas. 
Patiesībā es turpinu mammas iesākto darbu, viņa 
izveidoja kolektīvu „Līksme”. Mamma ir tas cilvēks, 
pateicoties kuram es esmu šajā darbā. Jaunībā izda-
rīju izvēli starp sportu un deju. Mums sporta skolā 
bija tikai viena latviešu klase, krievvalodīgo bija vai-
rāk, tāpēc latviešu klasei treniņi notika tikai vien-
reiz nedēļā. Uzskatīju, ka ar to nav pietiekami, lai 
nopietni trenētos, un izvēlējos dejas. Pakāpeniski 
deja man kļuva tik tuva sirdij, ka daru to joprojām. 
Iesāku dejot pie Daugavpils pazīstamākās deju sko-
lotājas Renātes Ērmanes piecu gadu vecumā. Renāte 
Ērmane bija mana pirmā deju skolotāja, atceros viņu 
no bērnudārza laikiem. 

No kāda sporta veida Jūs atteicāties par labu 
dejai?

Tas bija volejbols. Bijām vienīgā volejbola klase 
un spēlējām Daugavpils izlasē. Volejbolam esmu at-
devusi desmit gadus. Reizēm esmu nožēlojusi savu 
izvēli, laikam tāpēc, ka deja aizņem daudz laika. Ja 
gribas šo darbu darīt ar atdevi, pēc labākās sirdsap-
ziņas, ir jāziedo ļoti daudz, īpaši to laiku, ko varētu 
veltīt ģimenei. 

Vai esat kādreiz domājusi, kā izvērstos Jūsu 
dzīve, ja izvēle tomēr tiktu izdarīta par labu 
sportam?

Profesionālajā sportā nebūtu nonākusi, jo, saska-
ņā ar volejbola standartiem, man ir pārāk mazs au-
gums. Neesmu tik gara, kādai jābūt volejbolistei. Es 
sapratu, ka tas ir nopietns iemesls, kāpēc es nenokļū-
šu nekur tālāk. Turklāt, sports paņem daudz veselī-
bas, izturību, un es izlēmu, ka veselība man tomēr ir 
dārgāka. Aktīvās sportošanas laikā izmežģītās kājas 
un potītes joprojām atgādina par sevi. Laikam jau 
tautas dejas, kā arī Dziesmu un deju svētki bija sva-
rīgāki par sportu. 

Vai tautas dejas neprasa vēl lielāku izturību 
kā sports?

Jā, sportists var spēlēt ar sakostiem zobiem, bet 
dejotājam vienmēr jāsmaida, taču to sapratām tikai 
tad, kad pie manis uz dejām sāka nākt futbolisti, bas-
ketbolisti un citi puiši, kas apvieno sportu un dejas. 
Pēc mēģinājuma viņi tieši tā arī saka, ka treniņos un 
spēlēs nenogurst tik ļoti kā dejojot. Dejojot ir daudz, 
daudz lielākā slodze, nepārtraukti jādomā līdzi, kā 
reaģēt uz partneri, jāatceras soļi, jādzird mūzika, jā-
jūt ritms un viss pārējais. Saliekot to kopā, veidojas 
liels un smags darbs.

Ja mēs salīdzinām deju ar sportu, vai var 

teikt, ka Jūs esat stingrs treneris?
Laikam jā, turklāt, to noteikti ir ietekmējis sports. 

Dejotāji jau paši saprot, ka rezultātu var sasniegt ti-
kai ieguldot nopietnu darbu.

Kolektīvu „Līksme” Jūs vadāt kopš 1990.
gada, kā pa šo laiku ir mainījusies pati deja?

Varu teikt tā, salīdzinot pirmsākumus un mūs-
dienas, ir redzams, ka pēdējos desmit gados deja ir 
attīstījusies ļoti strauji. Tautas dejas māksla ir strau-
ji augusi – gan dejas tehnika, gan zīmējumi. 21.gs. 
dejas ir kļuvušas daudz straujākas un sarežģītākas. 
Agrāk bija vienkāršāk – gan strādājošie, gan studējo-
ši brauca uz ansambli no dažādām vietām. „Līksme” 
laikam ir viens no tiem kolektīviem, kurš pastāv, lie-
lākoties, pateicoties dalībnieku patriotismam, jo pie 
mums nāk dejotāji no dažādiem novadiem, brauc arī 
tie jaunieši, kuri ir uzsākuši studijas un šobrīd dzīvo 
Rīgā. Visi turpina braukt uz mēģinājumiem un iztur 
milzīgo slodzi, ko rada mācības, ģimene, darbs u.tml. 
Varu tikai pateikt milzīgu paldies dejotājiem par 
viņu izturību! Ja mūsu jauniešos nebūtu tās degsmes 
un patriotisma, man šķiet, ka kolektīvam „Līksme” 
būtu ļoti grūti pastāvēt. Mēs esam novada kolektīvs 
un vienmēr ir bijis sarežģīti atrast dejotājus. Šobrīd 
varu teikt, ka ansambļa „Līksme” studija ir Vaboles 
pagasta deju kolektīvs „Aisma” - pabeidzot 12.klasi, 
lielākā daļa no viņiem nāk dejot pie mums. Visus šos 
gadus mans mērķis ir, lai novada dejotāji nāktu uz 
mūsu kolektīvu un turpinātu dejot, par laimi, pagai-
dām tas izdodas. 

Nesenā intervijā Daugavpils novada jauktā 
kora „Latgale” vadītāja Anita Zarāne teica, 
ka korim trūkstot vīriešu balsu, kā ir ar tautas 
deju ansambļiem – vai kolektīvā „Līksme” ne-
trūkst puišu?

Pēdējā laikā mums tieši ir otrādi – trūkst meiteņu! 
Mēs jau smējāmies, ka jāapvienojas ar kori. Nezinu, 
kam man jāsaka paldies, to laikam regulē kāds no 
augšas, bet šobrīd, jau aptuveni piecus gadus, an-
sambļa sastāvs ir diezgan pastāvīgs. Protams, ka 
dejotāji mainās, bet pārmaiņas nav radikālas. Mēs 
būtu ļoti priecīgi, ja kolektīvam pievienoties aizvien 
vairāk dejotāju, jo tie, kas absolvē 12.klasi, tomēr 
brauc mācīties tālāk, visbiežāk uz Rīgu. Ļoti ceru, 
ka pēc studijām šie jaunieši atgriezīsies mājās un 
turpinās dejot. Nereti tā arī notiek, un laikam tieši 
tāpēc radās vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līks-
me”. Kopš pagājušās lielās jubilejas, pirms pieciem 
gadiem, mēs esam divreiz kuplākā skaitā. Ja kādreiz 
bija tikai viena „Līksme”, tad tagad ir „Līksme” un, 
kā mēs jokojot sakām, VIP „Līksme” – vidējās paau-
dzes dejotāji, kuri saprot, ka gadi ņem savu, bet jop-
rojām demonstrē apbrīnojamu izturību. 

Jūs minējāt, ka ansambļa „Līksme” jauniešos 
ir liela degsme un patriotisms, sakiet, ar ko vēl 
atšķiras jaunietis, kurš dejo tautas dejas, no 
jaunieša, kurš nedejo?

Ja man jāatbild, es laikam teiktu – ar atbildības 
sajūtu. Tas šķiet ir pats galvenais, jo dejotājs saprot, 
kam viņš dzīvo, ko viņš vēlas darīt un kā to var sas-
niegt. Dejotājiem ir mazliet savādāks skatījums uz 
dzīvi. Es bieži vien aizdomājos par jauniešu motivā-
ciju. Viņi nāk un pavada mēģinājumos trīs stundas, 
turklāt, jaunieši taču pa dienu ir bijuši aizņemti dar-
bā un mācībās. Es aizdomājos, kas viņus motivē nākt 
uz šejieni?! Sāku skatīties uz viņiem un meklēt atbil-
des – laikam tā ir kolektīva sajūta, viņiem patīk būt 
kopā, redzēt citus un piedalīties dažādos pasākumos. 

Paldies novada Kultūras pārvaldei un dažādiem 
projektiem par sadarbību, īpaši pēdējos piecos gados 
esam aktīvi braukuši un piedalījušies dažādos pasā-
kumos Baltkrievijā, Lietuvā un citur. Jaunieši zina, 
uz ko tiekties, viņiem ir mērķis, tāpēc dejotāji saspa-
rojas un strādā ar daudz lielāku atdevi. Šobrīd mēs 
gatavojamies piedalīties programmā „Lec, saulīte”, 
jo ir 2014.gads, Rīga ir kļuvusi par Eiropas kultūras 
galvaspilsētu un Mežaparkā būs liels koncerts. Ar tik 
sarežģītu programmu un mūziku mēs sen neesam 
saskārušies, bet pagaidām tiekam galā – no sākuma 
mācāmies pantiņus, tad soļus un liekam visu kopā. 
Apgūstam ļoti sarežģītus ritmus, bet es domāju, ka 
mēs veiksmīgi tiksim galā.

„Līksme” ir piedalījusies neskaitāmos kon-
certos ārzemēs, vai ir kāds īpašs pasākums vai 
koncerts, kas Jums ir palicis atmiņā?

Visi mūsu braucieni ir kā liela, liela grāmata. Ar 
braucieniem ir tāpat kā ar koncertiem un skatēm 
– nekad nevar zināt, kā tas beigsies, un, kas atga-
dīsies. Nav bijis neviens pasākums vai brauciens, 
kurā negadītos kādi piedzīvojumi. Katrs koncerts ir 
īpašs, vienmēr var atrast kādu odziņu, tāpēc ikviens 
brauciens paliek atmiņā. Vislielākās emocijas mums 
sniedza brauciens uz Spāniju, konkursā ierindojā-
mies 2.vietā un neticējām, ka mēs esam to paveiku-
ši. Tas bija milzīgs darbs, jo bija jāsagatavo perfekta 
uzstāšanās, kas sākas ar zvanu pilnīgā klusumā un 
ar šo pašu zvanu bija arī jānoslēdz, precīzi iekļaujo-
ties trīs minūtēs. Mums atvēlētajā īsajā laikā bija jā-
parāda visa emocija gamma, viss, ko ietver latviešu 
tautas deja. Tas bija ļoti sarežģīti! Tas bija arī viens 
no braucieniem, kura laikā dejotāji dzīvoja ģimenēs, 
un, dodoties mājās, visiem acīs bija asaras, vienkārši 
negribējās braukt prom. Tajā konkursā piedalījās ap-
tuveni deviņdesmit kolektīvi, un mēs ierindojāmies 
2.vietā. 

Jūs minējāt, ka neviens brauciens nepaiet bez 
piedzīvojumiem, tāpēc gribas pajautāt, vai an-
sambļa „Līksme” jaunieši ir kārtīgi un discip-
linēti?

Sākumā patiešām dejotājiem bija sajūta, ka, esot 
prom no mājām, var atļauties darīt visu, kas ienāk 
prātā, taču mēs pārrunājām šo jautājumu, un parā-
dījās apziņa, ka nav vienkārši jaunieši, kuri dodas 
izbraucienā, bet gan pārstāv novada godu, nesot 
kolektīva, Latgales un Latvijas vārdu. Jaunieši pa-
rāda sevi no labākās puses, viņi spēj nodalīt darbu 
un brīvo laiku. Visam ir jābūt ar mēru! To es saku 
gan jauniešiem, gan sev, jo visu šo gadu laikā tikai 
divas reizes esmu sapratusi, kas ir atvaļinājums. Ti-
kai divas reizes esmu pilnībā izmantojusi atvaļinā-
jumu. Kad aptvēru – visi ir aizbraukuši atpūsties, es 
kultūras namā esmu palikusi pēdējā, sāku domāt, ka 
arī man vajadzētu atpūsties. Izmantoju visu atvaļi-
nājumu, pavadīju laiku ar saviem bērniem un sapra-
tu, ka tikai tā varu pilnībā atpūsties. Pirmo reizi tas 
bija pirms desmit gadiem, un pagājušajā gadā pēc 
Dziesmu un deju svētkiem bija otrā reize. Tagad ar 
nepacietību gaidu nākamo atvaļinājumu, lai atpūs-
tos un uzkrātu spēkus jaunam darba cēlienam. Ne-
skaties uz to, ka viņi ir mana ģimene, un dēvē mani 
par mammu, man, protams, gribas pavadīt laiku arī 
ar saviem bērniem. 

Ansamblim „Līksme” ir ļoti skaista un cēla 
misija – „Ar staltu stāju, siltiem smaidiem, mir-
dzošām acīm un raitu dejas soli radīt līksmi 
gan pašu dejotāju, gan skatītāju sirdīs” – kā 
Jums šķiet, vai veiksmīgi tiekat galā ar šo uz-
devumu?

Es domāju, ka jā, īpaši ar šī brīža sastāvu – gan 
jauniešiem, gan vidējo paaudzi. Savu misiju mēs 
vienmēr cenšamies parādīt ar savu darbu. Arī ārpus 
dejas esmu tāda pati – darbarūķis, kas izpauž sevi 
caur darbiem, nevis vārdiem. Man gribētos, lai par 
cilvēkiem vairāk liecina viņu darbi, nevis vārdi. 

45 gadi deju kolektīvam ir daudz vai maz?
No vienas puses man šķiet, ka tas ir daudz, bet, 

ņemot vērā, ka esmu saistīta ar šo kolektīvu no bēr-
na kājas, tad būtu jāsāk rēķināt, cik man ir gadi, un 
to es negribu. Teikšu, ka mēs esam jauni! 45 gadi – 
tas vēl nav nekas, kad būs divreiz vairāk, tad varēs 
padomāt. No otras puses, man ir liels prieks, ka ir 
izdevies saglabāt gan ansambļa nosaukumu, kā arī 
Tautas deju ansambļa statusu. 
Ar Aiju Daugeli sarunājās Marta Kive.
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APSVEICAM

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

audzināšanā !

 LIELĀ TALKA - ŠOGAD 26. APRĪLĪ! 
VISĀ LATVIJĀ!

Bezmaksas atkritumu maisi būs pieejami 26.aprīlī ikvienā reģistrētajā tal-
kas vietā pie talkas atbildīgās personas. 

Šī gada Lielās Talkas akcents būs Vides izglītība, pasākumu kuplinās 
arī Pagalmu labiekārtošanas kustība. 
Sīkāka informācija mājas lapā www.talkas.lv! 

Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus dar-
bus - stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, at-
jaunot žogus, soliņus, tiltiņus... 

Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu novada iedzīvotāju, kam 
rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem!

“Lielā Talka 2014” notiks sestdien, 
26.aprīlī, no plkst. 9:00 līdz 15:00 
vienlaicīgi visā Latvijā. 

Par talkošanas vietām Daugavpils 
novada iedzīvotājus aicinām intere-
sēties pagastu pārvaldēs, kā arī pie 
Lielās talkas organizatora Daugavpils 
novadā - Jāņa Silova, tel. 29159340 
vai pa e-pastu janis.silovs@dnd.lv

Pērn visā Latvijā Lielajā talkā pie-
dalījās aptuveni 85 000 talcinieku 
1557 talkošanas vietās, tostarp arī 
1721 no Daugavpils novada. Kopīgiem 
spēkiem pagastos izdevās savākt 4330 
atkritumu maisus. Novada rekordists 
bija Kalkūnes pagasts ar 650 maisiem. 

Pašvaldības aģentūra „TAKA” 
aicina uz TŪRISMA TRIATLONU 

Daugavpils novadā
Šogad Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” tūrisma sezonu Daugav-

pils novadā atklās ar Tūrisma triatlona pasākumu, kas notiks 2014. gada 31. maijā.
Tūrisma triatlonā aicinām piedalīties ģimenes, draugus, kolēģus un ikvienu, ku-

ram patīk ceļot un iepazīt arvien jaunas, interesantas vietas mūsu skaistajā novadā. 
Nepieciešams vien velosipēds, vēlēšanās piedalīties un galvenais – labs garastāvoklis.

Tūrisma triatlona trase tik iedalīta 3 posmos Daugavas loku teritorijā, kurā varēs 
pārbaudīt ne tikai savu sportisko sagatavotību laivošanā, riteņbraukšanā un skrieša-
nā, bet arī iepazīt tūrisma objektus un iesaistīties interaktīvos un atraktīvos uzdevu-
mos izzinot Daugavpils novada tūrisma piedāvājumu. 

Tūrisma triatlons ir lieliska iespēja pavadīt dienu ar ģimeni un draugiem Daugav-
pils novadā, apmeklējot un iepazīstot dažādus tūrisma objektus, iegūt vērtīgas balvas, 
izmantot piedāvātās aktīvās atpūtas iespējas un uzkrāt sevī pozitīvas emocijas turp-
mākajam laikam. 

Jau laikus aicinām gatavoties tūrisma triatlonam un no organizatoru puses solām 
aizraujošu un interesantiem pārsteigumiem bagātu dienu, dalībniekiem vēlam labu 
garastāvokli, možu garu un patīkamu sabiedrību.

Informāciju par pasākuma norisi un pieteikšanos skat. www.dnd.lv sadaļā tūrisms. 
Uz tikšanos Tūrisma triatlonā 2014.gada 31. maijā, Daugavpils novadā!

Novadā dzimuši      
Demenes pagastā

Dāvids Drobiševskis  (1.martā)
Bogdans Oreško (9.martā)

Laucesas pagastā
Ivars Kvetkovskis (6.martā)

Medumu pagastā
Jevgenijs Čornijs (13.martā)

Naujenes pagastā
Daniils Siļivanovs (20.februārī)

Deivids Pičugins (12.martā)
Skrudalienas pagastā 

Anastasija Borovika (5.martā)
Sabrīna Aleksandra Hotuļova (7.martā)

Sventes pagastā
Artjoms Tenčs (8.martā) 
Vecsalienas pagastā 

Aleksandrs Grigorjevs (28.februārī)
Višķu pagastā 

Jevgenijs Bugrovs (8.martā)

Prognozē strauju zemes cenu kāpumu Latvijā
Latvijas zemes cenas šajā gadsimta cēlušās vai-

rākkārtīgi – no dažiem desmitiem līdz vairākiem 
tūkstošiem latu hektārā. Turpmāk zemes cena cel-
sies un sasniegs pat vairākus desmitus tūkstošus 
hektārā.

Savukārt lauksaimniecībā izmantojamā zeme 
Latgalē maksā no 500 līdz 700 latiem hektārā, bet 
auglīgajā Zemgalē – 2000 un vairāk latu hektārā. 

Gaidāms straujš zemes cenu kāpums, tomēr šī 
nav robeža un tuvākajā nākotnē gaidāms ievēro-
jams zemes vērtības pieaugums. Pateicoties Ei-
ropas Savienības (ES) maksājumiem un biogāzes 
invāzijai, zemes cena Latvijā turpinās augt un 
ar laiku varētu izlīdzināties ar cenu Eiropā, kur 
hektārs maksā vairākus desmitus tūkstošu eiro, 

biznesa portālam nozare.lv teicis Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra vadītājs Mārtiņš 
Cimermanis. 

„Zemes cena tuvākā pusgada laikā turpinās augt 
un ar laiku varētu panākt hektāra cenu - vairākus 
desmitus tūkstošu eiro - pārējā Eiropas Savienībā. 
Tikmēr cena, ko varētu atļauties maksāt vietējais 
zemnieks, būtu apmēram 500 lati. Ārkārtīgi slikti, 
ka zemes pārdošanas un arī nomas cenu ietekmē 
ES maksājumi. Jau pašreizējās diskusijas par tie-
šo maksājumu līmeņa kāpumu liek zemes iznomā-
tājiem un pārdevējiem pārskatīt cenas uz augšu,” 
sacīja Cimermanis. 
 Avots: www.kasjauns.lv 

“Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpils 

novada Kalupes pagasta 
Kalupes ciemā” 

2012.gada 23.maijā Kalupes pagasta pārvalde 
noslēdza līgumu ar Centrālo fi nanšu un līgumu 
aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Kalupes pagasta Kalupes cie-
mā, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/119/027” īs-
tenošanu. Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pa-
kalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei 
un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. 
pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaim-
niecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

2013.gada novembra mēnesī tika pabeigti būvdar-
bi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Daugav-
pils novada Kalupes pagasta Kalupes ciemā”. Pro-
jekts tika īstenots divās kārtās.

Projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistē-
mas rekonstrukcija Daugavpils novada Kalupes pa-
gasta Kalupes ciemā I kārta”, ietvaros tika izbūvēti 
maģistrāļu ūdensvadi 3644.8m kopgarumā, kana-
lizācijas tīkli 131.5m kopgarumā, renovēts ūdens-
tornis ar ūdens rezervuāriem un dziļurbuma sūk-
ņi. Rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 
Par jaunu izbūvēta notekūdeņu pārsūknēšanas sta-
cija. Kopējās projekta izmaksas Ls 376036.66 (EUR 
535051.96), ieskaitot PVN.

2013.gada 27.novembrī būvobjekts tika nodots 
ekspluatācijā.

Projekta Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija Daugavpils novada Kalupes pagasta 
Kalupes ciemā II kārta”, ietvaros tika veikti notek-
ūdeņu bioloģisko dīķu tīrīšana, jauna žoga ierīkoša-
na apkārt biodīķiem un teritorijas labiekārtošana.

Kopējās projekta izmaksas Ls 35755.75 (EUR 
50875.85), ieskaitot PVN.

2013.gada 27.novembrī būvobjekts tika nodots 
ekspluatācijā.

Jau ceturto gadu televīzija „Dautkom”, avīze 
«СейЧас», informatīvais ziņu portāls www.grani.
lv, klubs „Tamideja” un restorāns „Vēsma” rīko 
konkursu „Kāzas 2013”, kurā piedalās jaunās 
ģimenes, kas noslēgušas laulību Daugavpils pil-
sētas un Daugavpils novada dzimtsarakstu no-
daļās un konfesiju dievnamos no 01.01.2013. līdz 
31.12.2013.

Konkursu atbalsta Daugavpils pilsētas dome 
un Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa, 
Daugavpils novada dome un Daugavpils novada 
dzimtsarakstu nodaļa.

No 2014.dada 1.marta sākās balsošana par kon-
kursa „Kāzas 2013” dalībniekiem, kas turpināsies 
līdz 2014.gada 25.aprīlim. Ar balsošanas kārtību, 
rezultātiem un konkursa noteikumiem var iepa-
zīties portālā www.grani.lv.

Konkursā piedalās 56 pāri, no tiem - 29 laulī-
bu reģistrējuši Daugavpils novada dzimtsaraks-
tu nodaļā, 1 – Līksnas, 1- Elernes Romas katoļu 
draudzēs; 10 no pāriem ir Daugavpils novada ie-
dzīvotāji.  

Noslēguma pasākums notiks šī gada 1.maijā 
Daugavpils pilsētas Latviešu kultūras centrā. 

Biķernieku pagasta pārvalde 
īsteno ūdenssaimniecības 

attīstības projektu

 2014. gada 4.februārī  Biķernieku pagasta pār-
valdes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par 
atkārtotas piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem 
un uzvarētāja noteikšanu  būvdarbu veikšanai  
projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Daugav-
pils novada Biķernieku pagasta Biķernieku cie-
mā”. Par uzvarētāju tika noteikta personu ap-
vienība „UNL-K” ( vadošais biedrs SIA „Nordser-
viss”, biedrs SIA „Leven”, SIA „Krāslavas ūdens”), 
piedāvātā  līgumcena sastāda Ls 390482,27, t.sk. 
PVN 21 % - Ls 67769,65. Šī gada 14. martā  tika 
saņemts  Iepirkumu uzraudzības biroja Iesnie-
gumu izskatīšanas komisijas lēmums ar atļauju 
noslēgt būvdarbu līgumu ar noteikto Būvuzņēmē-
ju – Personu apvienību „UNL-K”.

 Novada amatnieku un mākslinieku 
suvenīru stends

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” ir izveidojusi suvenīru 
stendu Daugavpils novada ēkā Rīgas ielā 2, kur ir apkopoti Daugavpils novada 
amatnieku un mākslinieku darbi.

Te katrs interesents spēs atrast sirdij kāroto suvenīru ko aizvest uz mājām vai 
dāvanu ko uzdāvināt tuvam cilvēkam vai ciemiņam.

Suvenīrs ir piemiņas dāvana, zināmā mērā ar valsts, Daugavpils novada sim-
bolu, tam jārada patīkamas asociācijas par mūsu 
novadu un valsti. Tas ietver sevī īpašu individuālu 
attieksmi pret suvenīru īpašnieku vai dāvanas saņē-
mēju.

Suvenīrs ir piemiņas velte, dāvana, kas oriģinālā 
veidā ataino un simbolizē Latvijas un Daugavpils no-
vada tūrisma piedāvājumu, tādējādi palīdzēdams to 
paturēt prātā.

Stendā ir izstādīti keramiķu darbi, mākslas darbi, 
medus produkcija un klūgu pinumi un ir plānots iz-
vietot vietējo tekstilmākslinieču, kalēja u.c. darbus.

Līdzīgi stendi ar suvenīra produkciju tiek plānoti 
arī Daugavpils novada muzejos.
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”


