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Izcilākajiem novadniekiem tika pasniegti Daugavpils novada domes 
Atzinības raksti un balvas „Gada cilvēks”

pavisam drīz tiks aizdegta pirmā klusā un mierpilnā adventes laika svece. 
daugavpils novada domes vārdā vēlu svētības, miera un mīlestības pilnu šo 
Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laiku.

daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska
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Daugavpils novada domes lēmumi

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!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

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

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

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

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

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

14.00-18.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
08.12. Daugavpils novada dome 13.00-17.00
Aļona Annišiņeca
08.12.  Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
15.12. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Ingrīda Avdejeva
09.12. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
16.12. Višķu 2, Ambeļi, z/s „Kalni” telpās 09.00-12.00
Jānis Belkovskis
01.12. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
15.12. Dubnas pagasta pārvalde 16.00-18.00
Andrejs Bruns
08.12. Laucesas pagasta kultūras nams, c. 

Mirnijs 
09.00-12.00

16.12. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs, 
c. Laucesa

09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs
08.12. Vaboles pagasta pārvalde 17.00-19.00
22.12. Salienas pagasta pārvalde   17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
10.12. Skrudalienas c., bibliotēka 14.00-16.00
17.12. Skrudalienas pagasta pārvalde, Silene 14.00-16.00
Roberts Jonāns
09.12. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns

Sekojiet līdzi informācijas aktualizēša-
nai www.daugavpilsnovads.lv sadaļā 
„Deputāti”

Edgars Kucins
03.12. Naujenes jaunatnes centrs, 

Daugavas ielā 34, c. Krauja
15.00-18.00

09.12. Naujenes jaunatnes centrs, 
Daugavas ielā 34, c. Krauja

16.00-18.00

Jānis Kudiņš
01.12. Daugavpils Universitāte, 

Vienības iela 13, 215.a kab
13.00-15.00

15.12. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab

13.00-15.00

Juris Livčāns
08.12. Ambeļu pagasta pārvalde 09.00-10.30
Anita Miltiņa
02.12. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
15.12. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
01.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
08.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
05.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
16.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs

Sekojiet līdzi informācijas aktualizēša-
nai www.daugavpilsnovads.lv sadaļā 
„Deputāti”

2014.gada 30.oktobra sēdē pieņemti 92 lēmumi:
• Piešķīra novada domes balvu „Gada cilvēks 

2014”.
• Izdeva grozījumu novada domes 26.06.2014. 

noteikumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības 
mantas iznomāšanas kārtība”.

• Izsniedza atļauju akciju sabiedrībai „Latvijas 
valsts meži” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei 
smilts-grants un smilts atradnē “Svente 1”, Sventes 
pagastā. 

• Atļāva Līksnas pagasta  pārvaldei veikt ie-
pirkuma procedūru  pasažieru autobusa līdz 40 sēd-
vietām iegādei,  kas nepieciešams skolēnu pārvadāju-
miem.

• Nolēma pārdot Sociālo pakalpojumu centra 
„Pīlādzis” bilancē esošo transportlīdzekli OPEL ZAFI-
RA izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja nosacīto 
cenu EUR 1620.

• Nolēma nodot pagastu pārvaldēm apsaimnie-
košanā un lietošanā pašvaldības nekustamā īpašuma 
objektus, kas tika pārņemti novada domes valdījumā  
Eiropas Savienības atbalsta lauku un zivsaimniecības 
attīstībai projektu, saistītu ar objektu rekonstrukciju, 
renovāciju, īstenošanai, kā arī projektu īstenošanas 
rezultātā no jauna iegūtos nekustamā īpašuma objek-
tus un kustamo mantu, uz projektu uzraudzības laiku 
pieciem gadiem pēc pēdējā maksājuma saņemšanas 
un noteica, ka iestādes vadītājs ir atbildīgs par nekus-
tamā īpašuma un kustamās mantas lietošanu un iz-
mantošanu atbilstoši noteiktajam mērķim.

• Apstiprināja ELFLA projekta „Sventes ciema 
publiskās pirts telpu renovācija sadzīves pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai 2. kārta” pamatbudžeta ieņē-
mumu un izdevumu tāmi.

• Atļāva īstenot  Eiropas Savienības Erasmus 
+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģis-
ko skolu sadarbības partnerību projektus   Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķītis”  ar kopējo fi -
nansējumu EUR 11340 un Biķernieku pamatskolai ar 
kopējo fi nansējumu EUR 25945. 

• Nolēma uzsākt ERAF līdzfi nansētā projekta 
„Daugavpils novada publisko Interneta pieejas pun-
ktu attīstība” īstenošanu ar projekta kopējām izmak-
sām EUR 105627 un apstiprināja projekta pamatbu-
džeta ieņēmumu un  izdevumu tāmi.

• Nolēma pārņemt no Salienas pagasta pārval-
des bilances novada domes bilancē  ERAF projektā 
„Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas 
uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejas paaug-
stināšana” iesaistītā nekustamā īpašuma autoruzrau-
dzības   izmaksas ar bilances vērtību EUR 998,57.

• Atbalstīja pašvaldības energoefektivitātes 
pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
Nr.10, Ķieģeļu iela, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, un 
piešķīra pašvaldības līdzfi nansējumu dzīvokļu īpaš-
niekiem EUR 29284,60. 

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-
grāmatā uz 22 dzīvokļiem Biķernieku un Kalkūnes 
pagastā.

• Atzina 2 pašvaldības nekustamo īpašumu iz-
soles par nenotikušām.

• Apstiprināja 10 pašvaldības nekustamo īpa-
šumu izsoles protokolus.

• Nolēma pārdod fi ziskām personām 12 pašval-
dības nekustamos īpašumus Dubnas, Demenes, Lau-

cesas, Skrudalienas, Sventes un Višķu pagastā.
• Piekrita atsavināt pašvaldības nekustamos 

īpašumus Biķernieki, Opus, Biķernieku pagastā, Nīc-
gales vecā pamatskola,  Nīcgales pagastā, ar kadastra 
numuru 4488 003 0237, Sventes pagastā.

• Atcēla novada domes 28.08.2014. lēmumu 
Nr.891 „Par Daugavpils novada pašvaldības nekusta-
mā īpašuma Priedulāji, Naujenes pagasts, Daugavpils 
novads, atsavināšanu”.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpa-
šumu Priedulāji, Naujenes pagastā un apstiprināja 
izsoles noteikumus.
2014.gada 13.novembra sēdē pieņemti 53 lēmumi:

• Informācija par izmaiņām novada domes de-
putātu sastāvā.

• Izdarīja izmaiņas novada domes fi nanšu ko-
mitejas un izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas sastāvā, izslēdzot no komiteju sastāva de-
putāti Janīnu Kursīti un ievēlot komiteju sastāvā de-
putāti Ingrīdu Avdejevu.

• Grozīja novada domes 14.03.2013. saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķirša-
nu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, nosakot 
pabalsta apmēru EUR 75par katru bērnu. Saistošie 
noteikumi stāsies spēkā ar 01.01.2015.

• Noteica ar 01.01.2015. novada dzimtsaraks-
tu nodaļas maksas pakalpojumus svinīgas laulības 
reģistrācijas ceremonijas sagatavošanai un vadīšanai 
nodaļas telpās EUR 15, pašvaldības noteiktajās vietās 
- Červonkas pils, Vecsalienas pagastā, Naujenes laulī-
bu zāle, Naujenes pagastā, un Raiņa māja Berķenele, 
Kalkūnes pagastā, EUR 30, kā arī noteica maksu svi-
nīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanai 
un vadīšanai ārpus pašvaldības noteiktām vietām 
EUR 186 un maksu par kopdzīves gadu jubilejas ce-
remonijām EUR 23. Noteica maksu par telpu izman-
tošanu laulībām Červonkas pilī un parkā, Vecsalienas 
pagastā (bez PVN) no 1.novembra līdz 30.aprīlim 
EUR 15, no 1.maija līdz 31.oktobrim EUR  30, Nau-
jenes laulību zālē un telpās  EUR 15 un Raiņa 
mājā Berķenelē no 1.maija līdz 31.oktobrim (bez PVN) 
EUR 30.

• Apstiprināja ar 01.01.2015. Skrudalienas pa-
gasta teritorijā sadzīves atkritumu savākšanas tarifu 
par faktiski izvesto atkritumu daudzumu EUR 8,80 
par 1 m3 (bez PVN).

• Apstiprināja ar 01.01.2015. juridiskām un fi -
ziskām personām Tabores pagasta teritorijā ūdensap-
gādes pakalpojumu tarifu (bez PVN) EUR 1,00  par 1 
m3 patērētā aukstā ūdens un kanalizācijas  pakalpoju-
mu tarifu (bez PVN) EUR 1,42 par 1 m3 notekūdeņu.

• Apstiprināja pašvaldības autoceļu fonda lī-
dzekļu sadales precizēto plānu  2014.gadam.

• Grozīja novada domes 25.09.2014. lēmumu 
Nr.1027 „Par Daugavpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzē-
tās mērķdotācijas sadali 2014.gada septembrim – de-
cembrim”, izsakot 3. pielikumu jaunā redakcijā.

• Piešķīra Sventes pagasta pārvaldei EUR 
3744,87 no nekustamo īpašumu Tvises, Oliņas, Gobas 
un Omuļi atsavināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldī-
bas budžetā līdzekļiem, nosakot, ka piešķirtos līdzek-
ļus izmantos pagasta komunālā dienesta telpu ener-

goefektivitātes paaugstināšanai.  
• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu EUR 

19995 vieglās automašīnas iegādei Kalkūnes pagasta 
pārvaldei.

• Grozīja Kalkūnes pagasta padomes 
14.05.2003. lēmumu Nr.88 „Par dzīvojamās mājas „Lī-
dumnieki” noņemšanu no Kalkūnes pagasta padomes 
bilances”, atceļot 1.punktu.

• Grozīja novada domes 27.05.2010. lēmumu 
Nr.618 „Par Daugavpils novada atsevišķu sociālo ga-
dījumu izskatīšanas komisijas izveidošanu”, nosakot 
par komisijas priekšsēdētāju Ligitu Liepiņu, Kalupes 
sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības centra va-
dītāju.

• Atzina pašvaldības nekustamā īpašuma 
Gundegas 5, Laucesas pagastā, izsoli par nenotikušu.

• Apstiprināja 3 pašvaldības nekustamo īpašu-
mu izsoles protokolus.

• Nolēma pārdod 12 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Dubnas, Demenes, Kalupes, Skrudalienas 
un Višķu pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties paš-
valdības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā 
„Publiskie dokumenti”.

Ingrīda Avdejeva pievienojās Daugavpils 
novada domes deputātu komandai

partijas sarakstā ir 3.vieta. 
13.novembra sēdi atklāja Daugavpils novada vēlēša-

nu komisijas sekretāre Vita Rūtiņa, kura iepazīstināja 
klātesošos ar dienas kārtību. Viņa ziņoja, ka 2014.ga-
da 7.novembrī Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tāja J.Jalinska iesniedza Daugavpils novada vēlēšanu 
komisijai novada domes deputātes Janīnas Kursītes 
iesniegumu par novada domes deputāta pilnvaru no-
likšanu uz Saeimas locekļa amata pildīšanas laiku.

V.Rūtiņa informēja: „Saskaņā ar 12.Saeimas vēlē-
šanu rezultātiem J.Kursīte ir apstiprināta uz laiku, 
kamēr ministra pienākumus pilda deputāti, kuri ie-

vēlēti no partijas „Vienotība” Latgales vēlēšanu apga-
bala kandidātu saraksta. Ja domes deputāts uz laiku 
ir nolicis deputāta pilnvaras, viņa vietā Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 
43.pantā noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandi-
dāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievē-
lēts iepriekšējais deputāts”.

Saskaņā ar 2013.gada 1.jūnija domes vēlēšanu re-
zultātu protokola III daļu „Balsu skaitīšanas galīgie 
rezultāti” nākamais kandidāts no saraksta „Latgales 
partija” ir Ingrīda Avdejeva  ar 623 iegūtām balsīm un 
3. iegūto vietu sarakstā. Līdz ar to Ingrīda Avdejeva 
pildīs Daugavpils novada domes deputāta pienāku-
mus uz J.Kursītes Saeimas locekļa amata pildīšanas 
laiku.

Ingrīda Avdejeva ir Ambeļu pagasta iedzīvotāja, 
nodarbojas ar lauksaimniecību un tirdzniecību, ir 
„Kalnavotu” īpašniece. Viņai ir divi bērni un viens 
mazdēls.

Irina Jegorova

Kārtējā Daugav-
pils novada domes 
sēdē 13.novembrī 
domes deputātu 
sastāvā notika iz-
maiņas – deputātes 
Janīnas Kursītes, 
kura tika ievēlēta 
domē no „Latgales 
partijas” un tagad 
ir XII Saeimas de-
putāte, vietā domē 
strādās Ingrīda Av-
dejeva, kurai paš-
valdību vēlēšanās 
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

 Valsts robežsardze svinēja dibināšanas 95.gadadienu
Piektdien, 7.novembrī, tika atzīmēta Valsts robežsardzes dibināšanas 

95.gadadiena. Par godu šai jubilejai Vienības laukumā Daugavpilī no-
tika Iekšlietu ministrijas iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vienību 
parāde un robežsardzes rīkotais interaktīvais pasākums „Robežsargs – 
drošība vakar, šodien, rīt!” Parādi pieņēma Valsts robežsardzes priekš-
nieks ģenerālis Normunds Garbars, kas ieņem šo amatu no 2009.gada, 
un iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Svinībās piedalījās arī ārlietu 
ministrs Edgars Rinkevičs, Daugavpils novada domes priekšsēdētājas 
vietnieks Arvīds Kucins, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jā-
nis Lāčplēsis, XII Saeimas deputāti Janīna Kursīte un Aldis Adamovičs.

Neskatoties uz lietu, laukumā sapulcējās daudz cilvēku, it īpaši bēr-
nu, kuri labprāt vēroja, kā soļo robežsargi un citu Iekšlietu ministrijas 
struktūrvienību darbinieki. Aiz kolonām Vienības laukumu šķērsoja 
tehnika – patruļas kuteri, motorlaivas, kvadracikli, mikroautobusi, 
smagās mašīnas, lielgabali, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teh-
nika. Virs laukuma lidoja helikopteri ar piestiprinātu Valsts karogu.

Valsts robežsardzi pasākumā atbalstīja sadarbības partneri - Valsts 
policija, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, un Nacionālo bruņoto 
spēku Zemessardzes 34.artilērijas bataljons, prezentējot savu dienesta 
tehniku.

Pēc parādes tika dota iespēja apskatīt robežsardzes tehniku, uzkāpt 
uz tās, fotografēties, izšaut no speciālās pistoles un datorā apskatīt 
savu rezultātu, ko arī daudzi labprāt izmantoja. Kā vienmēr ļoti gaidī-
ta bija kinologu uzstāšanās – dienesta suņi meklēja cilvēkus, sprāgst-
vielas, narkotikas, pildīja visdažādākās komandas. Bērniem atļāva arī 
dažus suņus glāstīt un fotografēties ar viņiem. Šie suņi saņēma milzum 
daudz bērnu mīlestības.

Starp kinologiem bija arī Daugavpils novada iedzīvotāji Gunārs Baiks 
no Vaboles ar savu 5 gadus vecu beļģu aitas suni Faieru (strādā Silenes 
robežapsardzības nodaļā, suns dzen pēdas, meklē pazudušās personas 
un piedalās bīstamo personu aizturēšanā) un Inta Merecka no Nauje-
nes pagasta ar gandrīz 2 gadus vecu vācu aitas suni Niksonu (strādā 

Piedrujas robežapsar-
dzības nodaļā). Suns 
ir apmācīts meklēt pē-
das, cilvēkus un pazu-
dušās mantas. 

Parādei noslēdzo-
ties Daugavpils teātrī 
notika svinīgais pasā-
kums, kura laikā tika 
apbalvotas Valsts ro-
bežsardzes Daugav-
pils pārvaldes amat-
personas, tai skaitā 
arī Silenes Robežkon-
troles punkta inspek-
tors Māris Krapāns, 
kuram tika pasniegts 
Ministru prezidenta 
Pateicības raksts.

Kā informēja IeM 
Valsts robežsardzes 
Daugavpils pārvaldes 
priekšnieka palīdze 
Inga Bēķe, kopumā 
par godu Valsts robež-
sardzes 95. gadadie-

nai no Daugavpils pārvaldes tika apbalvotas vairāk kā 100 amatper-
sonas (piešķirtas gan pakāpes ārpus termiņa, gan Valsts robežsardzes 
apbalvojumi).

Augstu valsts apbalvojumu saņem Daugavpils pārvaldes robežsargs 
– Silenes robežapsardzības nodaļas inspektors (kinologs) Aleksejs Seļ-
skis. Viņam tika piešķirta Viestura ordeņa I pakāpes goda zīme. Šo 
apbalvojumu pasniegs prezidents 18.novembrī Melngalvju namā.

Atgādināsim, ka Daugavpils novada teritorijā uz robežas ar Baltkrie-
vijas Republiku atrodas divas IeM Valsts robežsardzes Daugavpils pār-
valdes struktūrvienības – Silenes I kategorijas robežkontroles punkts 
un Silenes robežapsardzības nodaļa. Valsts robežas garums, kas iet pa 
Daugavpils novada teritoriju sastāda 36 km tajā iekļauti trīs novada 
pagasti – Demenes, Skrudalienas, Salienas.

Teksts un foto – Irina Jegorova

2014.gada 13.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti sais-
tošie noteikumi Nr.15 (protokols Nr.25., 4.&)

Grozījums Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta sais-
tošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”   

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistoša-
jos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā 
ar bērna piedzimšanu”  grozījumu un aizstāt saistošo noteikumu 5.punktā 
skaitli un vārdu „72 euro”  ar skaitli un vārdu „75 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī, publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada  13.novembra saistošajiem notei-

kumiem Nr. 15„Grozījums Daugavpils novada domes  2013.gada 14.marta 
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu””  

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi ir izdoti, lai palielinātu 
materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību 
nodrošināšanai.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 
5.punkts  un skaitlis un vārds  „72 euro”  tiek 
aizstāti ar skaitli un vārdu „75 euro” .

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē 
pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Lai 
nodrošinātu to izpildi ir nepieciešams papildus 
fi nansējums 570  euro gadā.

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

Nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Grozījums tika izskatīts fi nanšu komitejā. 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv
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Ekspluatācijā nodota Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”
Ekspluatācijā nodota Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, kurā 

11 mēnešu garumā tika veikta ēkas, katlu mājas un iekšējo inženiertīklu rekons-
trukcija

2010.gada nogalē Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde piedzīvoja energo-
efektivitātes paaugstināšanas projekta noslēgumu, savukārt jau 2013.gada no-
galē savu īstenošanas gaitu uzsāka nākamais projekts, kura kopējās izmaksas 
sastādīja 1 miljonu 619 tūkstošus 782 eiro, būvdarbus veica – SIA „Ditton būve”.

Bērnu dārza paneļu ēka pēc tipveida projekta celta 1990.gadā. Pašlaik pirms-
skolas izglītības iestādi apmeklē 176 bērni vecumā no pusotra līdz sešiem ga-
diem. Ir nokomplektētas 8 grupas. Pateicoties projekta realizācijas gaitā izveido-
tajām papildus grupas telpām, aktīvās rindas jautājums ir atrisināts. 

Projekta gaitā veikta piebūves būvniecība ar administratīvajām telpām per-
sonālam un medicīnas telpu grupu. Bērnu dārzs ir ieguvis arī jaunu un gaišu 
sporta zāli, kas varēs tikt izmantota gan kultūras un sporta pasākumiem, gan 
mūzikas nodarbībām. 

Iestādes veiksmīgai darbībai esošās ēkas pagrabstāvā izbūvēta veļas mazgātu-
ve un darbnīcas telpas. Turpat pagrabā tagad ir jauns siltummezgls, ventilācijas 
kamera un elektrosadale. 

Ēdināšanas bloks tagad atbilst visām sanitāro normu prasībām un ir saņēmis 
modernas iekārtas, jaunajā katlu mājā tagad ir iespēja regulēt siltuma padevi. 
Pastaigu laukumos uzceltas jaunas un drošas pastaigu verandas, uzstādīti mo-
derni rotaļu elementi, esošajās ēkas telpās veikti kapitālie remonti. 

Jebkurš objekts, kas ir izrenovēts un sakārtots, nes lielu gandarījumu, it seviš-
ķi tie objekti, kas veicina izglītības līmeņa celšanu, tās lomas nostiprināšanu gan 
pagasta, gan arī visa novada mērogā. 

Iestādes vadītāja Anna Vaidere un Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Miglāne teica paldies vārdus gan novada domes vadībai, gan arī visiem tiem, kas 
palīdzējuši projekta īstenošanas gaitā un aktīvi tajā piedalījušies.  

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi patiesi var saukt par vietu, kurā tiek 
izdzīvota bērnība visā tās krāšņumā. Bērni kā saulītes priecē katru iestādes ap-
meklētāju, vai tie būtu ārvalstu ciemiņi vai pašu mīļie pedagogi un auklītes. Par 
godu projekta noslēgumam pieņemšanas komisijai bērni veltīja nelielu koncertu, 
uzstāšanās beigās dāvinot pašu darinātos ziedus visiem klātesošajiem.

Rekonstruētas Lociku ciema doktorāta telpas

paveikti, pateicoties EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sa-
darbības programmas projekta “Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro 
medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona 
teritorijā” (Nr.LLB-2-264) īstenošanai, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības kai-
miņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programma. Būvdarbus veica SIA „VANPRO”. 

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt apstākļus pārrobežu primāro medi-
cīnisko pakalpojumu pieejamībai Latvijas-Baltkrievijas pierobežas zonā, kā arī 
sadarbību starp šo pakalpojumu sniedzējinstitūcijām. Projekta realizāciju īste-
no Daugavpils novada domē sadarbībā ar Braslavas centrālo rajona slimnīcu 
un Nacionālās veselības dienesta Latgales nodaļu. Kopējais projekta budžets ir 
682 713 EUR. 90% jeb 614 441,70 EUR no tā sastāda ENPI finansējums.

Ģimenes ārsts Ivans Ņesterovs norāda, ka izpildīts viss, kas iecerēts. Dokto-
rāts ir nodrošināts ar skaistām, gaišām un labiekārtotām telpām, ir izbūvēta 
atsevišķa ieeja doktorātā, uzstādīts ratiņkrēslu pacēlājs. 

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, kas vēl pirms 
telpu rekonstrukcijas apskatīja doktorāta telpas, ar gandarījumu atzīst, ka ta-
gad ir nodrošināti visi nepieciešamie apstākļi, lai apmeklētāji būtu apmierināti.  

Šī vērienīgā projekta ietvaros 12 primārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas vietas Daugavpils novadā un Baltkrievijā tiek pielāgotas nacionā-
lajiem standartiem, nodrošinātas ar atbilstošu aprīkojumu un apvienotas sa-
darbības tīklā. Pateicoties projektam, jauna ģimenes ārsta pieņemšanas vieta 
ir izveidota arī Medumu pagastā. Olga Lukaševiča (projekta vadītāja): „Vien-
kopus ar šī doktorāta telpu rekonstrukciju mums ir atremontēti un aprīkoti ar 
atbilstošu inventāru vēl 10 feldšeru – vecmāšu punkti mūsu novada teritorijā, 
kā arī projekta ietvaros uzlabota arī pirmās pakāpes medicīnisko pakalpojumu 
pieejamība Braslavas pašvaldības teritorijā. Galvenais sasniegums ir tas, ka, 
pateicoties tieši šim projektam, mums izdevies saglabāt un paaugstināt medicī-
nisko pakalpojumu pieejamības līmeni arī mūsu veselības iestādēs. Mēs ceram, 
ka šis projekts turpinās savu eksistenci, jo ārsti tic, ka šī palīdzība un savstar-
pējie kontakti gan mūsu novadā, gan Baltkrievijas pusē būtu vajadzīgi, un tas 
tiešām ļaus mūsu iedzīvotājiem justies ērti, neskatoties uz to, vai viņi ir Latvijas 
vai Baltkrievijas puses robežā.”

Ar prieku projekta vadītāja norāda, ka pateicības vārdus par projektā īste-
notajām aktivitātēm projekta ieviešanas grupai saka gan iedzīvotāji, gan ārsti. 
Un tas ir labs rādītājs šādu projektu īstenošanas nepieciešamībai arī nākotnē.  

Dažos objektos vēl turpinās būvdarbi un tiek risināti inventāra piegādes jautā-
jumi. Projekta īstenošanu, kas iesākusies 2013.gada novembrī, plānots pabeigt 
līdz šī gada beigām.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Daugavpils novada dome un tā nekādā 
veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Pēc rekonstrukcijas ekspluatācijā pieņemtas 
Naujenes pagasta Lociku ciema doktorāta tel-
pas Vienības ielā 5. Šo projektu finansē Eiropas 
Savienība.

Rekonstrukcijas darbi 50070 euro vērtībā 



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2014.gada 27.novembris 5

 Špoģu vidusskola saņēma Lielo Pūci
Špoģu vidusskola lauku vidusskolu grupā ieņēma pirmo vietu, saņemot 

Lielo Pūci un  diplomu. Šādu apbalvojumu Špoģu vidusskola saņēma jau 
2011.gadā, bet četrus gadus bija otrajā vietā lauku vidusskolu grupā. Špoģu 
vidusskola saņēma arī  Mazo Pūci un diplomu nominācijās latviešu valodā 
un literatūrā (mazākumtautību skolām) un matemātikā lauku vidusskolu 
grupā, ziņoja direktora vietniece izglītības jomā Antra Dombrovska un di-
rektors Jānis Belkovskis. 

Izvērtējot reitinga punktus, Špoģu vidusskola visu republikas vidējo izglī-
tības iestāžu vidū 2014.gadā ierindojās augstajā vienpadsmitajā vietā.

Draudzīgā Aicinājuma fonds sāka noteikt republikas skolu reitingu, iz-
vērtējot centralizēto eksāmenu  rezultātus, 2009.gadā. Arī šogad tika izvēr-
tēti centralizēto eksāmenu rezultāti un noteiktas labākās skolas. Konkursa 
mērķis ir izveidot skolu, kurās realizē vidējo izglītību, vērtējumu pēc centra-
lizēto eksāmenu rezultātiem.

Svinīgais pasākums tika rīkots 14.novembrī. Vidzemes koncertzālē Cēsīs 
tika godinātas labākās skolas un pasniegtas Draudzīgā Aicinājuma balvas. 
Balvu pasniegšanas ceremonijā piedalījās Špoģu vidusskolas direktors un 
skolotāji, kā arī Špoģu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms.

2014.gadā centralizētajiem eksāmeniem Špoģu vidusskolas skolēnus ga-
tavoja: matemātikā – skolotāja Irēna Kudiņa, angļu valodā – skolotāja Eva 
Vovka, latviešu valodā un literatūrā – skolotāja Iveta Lazareva, latviešu 
valodā un literatūrā (mazākumtautību skolās) - skolotāja Vija Vaikule, krie-
vu valodā (svešvalodā) – skolotāja Irīna Grebeža, ķīmijā – skolotāja Irēna 
Švarce.

Naujenes Novadpētniecības muzejā notika 
zinātniski-praktiskā konference 

Brigita Madelāne
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Kultūras mantojuma daļas 
vadītāja 

2014. gada 13. novembrī  Naujenes Novadpētniecības muzejs sadarbībā ar 
Daugavpils Universitātes Vēstures katedru organizēja Pirmā pasaules kara 
simtgadei veltītu starptautisku zinātniski-praktisko konferenci „Pirmais pa-
saules karš (1914–1918): reģionālais aspekts”. Konferencē tika pārstāvētas 
delegācijas no kaimiņu valstīm - Baltkrievijas un Lietuvas. Ar ziņojumiem 
uzstājās Daugavpils Universitātes pasniedzēji, Latgales muzeju darbinieki, 
skolotāji un novadpētnieki. Konferences otrajā daļā ar savu pieredzi Pirmā pa-
saules kara izpētē dalījās meklēšanas organizācijas un vēstures biedrības, kā 
arī skolas un Daugavpils Krievu nama pārstāvji. Kopumā konferencē piedalījās 
17 ziņotāji. Par sadarbību konferences organizēšanā muzejs pateicas profesorei 
Irēnai Saleniecei.

Konferences noslēgumā tika atklāta Pirmajam pasaules karam veltīta izstā-
de „Cylvāku sirdis pamyra...”, kuras tapšanā muzejs pateicas Latgales pētnie-
cības institūta direktoram Henriham Somam, Medumu pamatskolas skolotājai 
Miropijai Petkunei, „Latgales vēstures un pētniecības klubam 1914”, it īpaši 
Oļegam Vinogradovam, Sergejam Kaigorodovam, Vladimiram un Vitālijam 
Bubnoviem, privātkolekcionāriem Jurim un Raimondam Stikāniem, Aināram 
Smanam, Valdim Trubiņam, Aleksandram Jevdokimovam un Jānim Kudiņam.

Naujenes Novadpētniecības muzejs, organizējot šo konferenci aizsāk jaunu 
tradīciju Daugavpils novadā – ikgadēju Daugavpils novada muzeja konferenču 
rīkošanu. Līdz ar to katru gadu kāds no trim novada muzejiem kļūs par zināt-
nieku, vēsturnieku un novadpētnieku pulcēšanās vietu.

 Lāpu gājiens Višķu pagastā
Santa Matisāne
Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītāja 

17.novembra vakarā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai Višķu pagasta iedzīvotāji sanāca kopā Višķu Sv. Jāņa Kristī-
tāja Romas katoļu baznīcā, kur Latvijas himna izskanēja, kā lūgšana.

Višķēnieši vienojās lāpu gājienā, kur par  karoga nesējiem bija trīs 
zemessargi - Valdis Zukulis, Jānis Vanags un Normunds Geriņš. Gā-
jiena galapunktā, estrādē, visus gaidīja silta tēja, pīrādziņi un uguns-
kurs. Vienotā aplī tika uzklausīta pagasta priekšsēdētāja Jāņa Proma 
runa, pateicoties Voicekam Juhņevičam ļaudis atgriezās atmiņās par 
Latvijas pirmsākumiem, kā arī gājiena karoga nesēji dalījās ar savu 
pieredzi zemessardzē. Pēc neilgām runām gājiena dalībnieki vienojās 
kopīgās dziesmās ar kurām godināja un sumināja savu valsti.

Kopumā gājienā piedalījās vairāk nekā 80 cilvēku, kas ir stiprs pa-
mats tam, ka tā varētu kļūt par jaunu tradīciju Višķu pagastā.

Lāčplēša dienas pasākums Kalupē
Monika Lipšāne
Kalupes pagasta kultūras menedžere

Lāčplēša dienai veltītais pasākums „No cepures gaisma ausa, No zo-
bena saule lēca” Kalupes pagastā sākās ar lāpu gājienu pie pieminekļa 
„Kalupiešiem – 20.g.s. cietušajiem un upuriem”.

To atklāja pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, ielūkojoties to 
dienu notikumos un ar klusuma brīdi, veltītu kaujās kritušajiem kara-
vīriem. Kalupes pamatskolas audzēkņi un pagasta iedzīvotāji veltīja 
dzejas rindas tiem, kuri atdusas savā dzimtenē un svešās zemēs. Pie-
miņas vietā tika nolikti ziedi, sveces un lāpas. Pēc kā visi klātesošie 
devās braucienā uz Broņislava Šaršuna piemiņas vietu Baltaču kapos.

Kalupietis B.Šaršuns, par varonību apbalvots ar IV šķiras Jura 
krustu, par dalību Latvijas brīvības cīņās apbalvots ar Lāčplēša Kara 
ordeni. Pagasta pārvaldes pārstāvis Aivars Raščevskis aicināja jauno 
paaudzi neaizmirst tās vēstures lappuses, kas prasīja cilvēku upurus 
brīvības vārdā. Ziedi, aizdegtās sveces un lāpas – apliecinājums – ļau-
dis piemin un atceras savus varoņus. 
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►►►  no 1. lpp. 14.novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā, Dau-
gavpils novada kultūras centrā notika svinīgais pasākums 

„Te viss tik pazīstams”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadie-
nai. Pasākuma gaitā tika sumināti tie cilvēki, kas vērtējami visa Daugavpils 
novada mērogā kā atzinīgi un pašaizliedzīgi sava darba darītāji. 

Daugavpils novada domes Atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldī-
bas un tās iedzīvotāju labā, saņēma 21 novadnieks: jaunās latgaliešu mūzikas 
festivāla „Muzykys Skrytuļs” radošās grupas dalībnieki - Sanita Pinupe, Anna 
Briška, Gunta Mežule un Juris Viļums, Daugavpils novada Kultūras pārval-
des Centrālās bibliotēkas dienesta galvenā speciāliste bibliotēku jautājumos 
Helēna Firsova, Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne, Demenes 
pagasta pārvaldes inspektore-kasiere Anna Meņšikova, Naujenes pagasta 
pārvaldes grāmatvede Teresa Miglāne, Naujenes pamatskolas pavāre Regīna 
Prohovska, Randenes pamatskolas autobusa šoferis Vladislavs Jurkjāns, Me-
dumu internātpamatskolas direktore Gaļina Piščuļonoka, Kalkūnes bāriņtie-
sas priekšsēdētāja Vita Verza, Lāču pamatskolas sākumskolas skolotāja Ga-
ļina Vagele, Medumu pamatskolas skolotāja Viktorija Celminska, Daugavpils 
novada Sociālā dienesta Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības 
centra vadītāja Nataļja Škutāne, Kalupes pagasta ārsta prakses ārsta palīdze 
Jelizaveta Filimonova, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Plaušu slimību un 
tuberkulozes nodaļas medicīnas māsa Tatjana Osipova, audžuģimene Ļubova 
un Aleksejs Tajevski, SIA „Kļavas V” īpašnieks Viktors Kalāns, SIA „Trevors” 
vadītājs Jevģenijs Vladimirovs, Naujenes pagasta iedzīvotājs Boļeslavs Pur-
malis, Kalkūnes pagasta iedzīvotājs Oļegs Papsujevičs, Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas skolotājs Ruslans Margevičs un Skrudalienas pagasta Silenes 
kultūras nama vokālā ansambļa vadītāja Rozālija Almakajeva.

Balva „Gada cilvēks 2014” šogad tika pasniegta četrās nominācijās. Nomi-
nācijā „Izglītība” balvu saņēma Zemgales vidusskolas bioloģijas un ģeogrāfijas 
skolotāja Jadviga Bobkova, nominācijā „Lauksaimniecība” – Demenes pagasta 
zemnieku saimniecības „BAR” īpašnieks Romualds Bleiders, nominācijā „Uzņē-
mējdarbība” – Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Vita Rū-
tiņa un nominācijā „Pašvaldības darbs” – Sventes pagasta pārvaldes vadītāja 
Brigita Vasiļevska.

Gada cilvēks nominācijā „Izglītība” ir Zemgales vidusskolas bioloģi-
jas un ģeogrāfijas skolotāja Jadviga Bobkova. 

Jau 10 gadus zemnieku saimniecība ir bioloģiskā. Saimniecības ganāmpulkā ir 
70 govis un 50 jaunlopi.

Romualds Bleiders aktīvi iesaistās ES projektu īstenošanā. Viņa mērķtiecība, 
apņēmība un neatlaidība palīdz saimniecībai attīstīties arī sarežģītos apstāk-
ļos. 2014.gadā veikta fermas rekonstrukcija.

Romualds Bleiders ir viens no lielākajiem darba devējiem novadā, kas rūpē-
jas par saviem darbiniekiem, nodrošinot viņiem komfortablus darba apstākļus. 
Romualda darbs izceļas ar augstu profesionālo kompetenci un cenšanos vien-
mēr strādāt harmonijā ar citiem.

Romualds Bleiders aktīvi piedalās Daugavpils lauksaimnieku apvienības 
darbā, realizējot projektus un palīdzot ikgadējās Lauksaimnieku dienas orga-
nizēšanā.

Gada cilvēks nominācijā „Uzņēmējdarbība” ir Daugavpils novada 
domes Attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa. 

Skolotāja Jadviga Bobkova izceļas ar izcilu uzticību savam darbam, mērķ-
tiecību un darba mīlestību. Viņa ir patiesi talantīga pedagoģe, kas savas zinā-
šanas nodot tālāk jaunajai paaudzei. Vairākus gadus Jadviga ir Daugavpils 
novada bioloģijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. 

Skolotāja veiksmīgi sagatavo savus audzēkņus novada olimpiādēm bioloģijā. 
Pateicoties Jadvigas Bobkovas radošajai pieejai un iniciatīvai, skolēni piedalās 
un uzvar konkursos „Skolēni eksperimentē” un „Vides spēles”. Jau 10 gadus 
skolotājas vadītās komandas iegūst godalgotās vietas Sarkanā Krusta rīkotajās 
sacensībās.

Tikpat veiksmīgi Jadviga Bobkova vada skolēnu zinātniski pētniecisko dar-
bu. Par skolotājas nopelniem vislabāk runā skolēnu panākumi. Tā, 2010.gadā 
viņas skolniece Kristīne Beinaroviča godam pārstāvēja Latviju starptautiskajā 
olimpiādē „Vides projekti” un saņēma bronzas medaļu. Šogad ir sasniegts vēl 
augstāks rezultāts – 9.klases skolnieces Elīnas Baranovskas iegūtā sudraba 
medaļa. Neizsīkstoša enerģija un jaunas, radošas idejas ļauj skolotājai Jadvigai 
Bobkovai sasniegt visaugstākās pedagoģiskās meistarības virsotnes.

Gada cilvēks nominācijā „Lauksaimniecība” ir Demenes pagasta 
zemnieku saimniecības „BAR” īpašnieks Romualds Bleiders. 

Savas darba gaitas Daugavpils rajonā Vita Rūtiņa iesāka 1992.gadā. Viņas 
darbība ir saistīta ar investīciju piesaisti novada teritorijas attīstībai un novada 
iedzīvotāju labklājības celšanai, ar finansējuma piesaisti pašvaldības projek-
tiem un to vadības nodrošināšanu. Savu darbu Vita Rūtiņa jau vairāku gadu 
garumā organizē profesionāli augstā līmenī un teicamā kvalitātē. Viņa ir izvei-
dojusi saliedētu un profesionālu speciālistu kolektīvu.

Vita Rūtiņa kā arodbiedrības organizācijas priekšsēdētāja, gādā par darbi-
nieku interešu aizstāvību, rūpējas par darba apstākļiem, dažādo brīvā laika 
pavadīšanas iespējas. 

Strādājot ar augstu atdevi un atbildību ikdienā, lietderīgi pielietojot darbā 
savu pieredzi un zināšanas, pēdējā gada laikā Vita Rūtiņa ir nodrošinājusi vai-
rāku Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanu un ieviešanu. 7 
lielāko projektu kopbudžets sastāda gandrīz 9 miljoni eiro. Pateicoties Vitas 
Rūtiņas neatlaidībai un atbalstam, vairākas novada skolas pēc renovācijas ie-
guvušas jaunu veidolu.  

Par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uz-
ņēmumu un infrastruktūras attīstībā Vita Rūtiņa ir pelnījusi kļūt par Gada 
cilvēku 2014. 

Gada cilvēks nominācijā „Pašvaldības darbs” ir Sventes pagasta pār-
valdes vadītāja Brigita Vasiļevska. 

Brigita Vasiļevska toreizējā Sventes ciema padomē savas darba gaitas uzsā-
ka 1986.gadā. Kopš 2009.gada Brigita Vasiļevska ir Sventes pagasta pārval-
des vadītāja, kas savus amata pienākumus veic ar vislielāko atbildības sajūtu. 
Esošie un bijušie darba kolēģi viņu raksturo kā zinošu, uzņēmīgu un atsaucīgu 
vadītāju.

Brigita Vasiļevska pamatoti lepojas ar pagastā nostrādātiem gadiem. Ja jau-
tā, kāds viņai ir bijis šis laiks, viņa nedomājot atbild - „radošs!” 

Augusta nogalē krāšņi un skanīgi tika nosvinēta pagasta 150. jubileja. Šogad 
Sventē tika iesvētīts pagasta karogs un izskanēja himna. Ir ļoti daudz to cilvē-
ku, kuriem Brigita labprāt pasaka paldies par viņu neizsīkstošo darba enerģiju 
un optimismu. 

Savas darbības laikā Brigita Vasiļevska ir realizējusi vairākus vērienīgus 
projektus, tostarp arī Sventes vidusskolas renovāciju. 2014.gadā tika uzsākti 
un realizēti vēl 4 projekti. Brigita Vasiļevska ir lepna par savu pagastu, tā glez-
nainajām un bagātīgajām ainavām, arhitektūras pieminekļiem un, protams, 
cilvēkiem, kas aizvien ir galvenā pagasta vērtība.

Valsts svētkus ar dziesmām ieskandināja Rēzeknes novada vokālais ansamb-
lis „Skonai” (vadītāja Guntra Kuzmina), ar vijīgiem un raitiem deju soļiem ie-
priecināja Daugavpils novada kultūras centra tautas deju ansamblis un vidējās 
paaudzes deju kolektīvs «Līksme» (vadītāja Aija Daugele). 

Teksts – Olga Smane, foto – Irina Jegorova
Romualda Bleidera z/s ir dibināta 1993.gadā. Pamata nozare saimniecībā ir 

piena lopkopība, kā blakus nozare ar laiku ir attīstījusies arī gaļas lopkopība. 
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Brigita Vasiļevska: „Jauni sasniegumi dod spēku turpmākajam darbam”

Sventes pagasts ir viens no vecākajiem Daugavpils 
novada pagastiem – nesen tika svinēta 150. jubileja. 
Pagasts atrodas Latvijas dienvidaustrumos, pašas 
Augšzemes augstienes vidienē. Sventes pagasta paš-
valdība ir dibināta 1864.gadā. 10,5km garumā  pa-
gasts robežojas ar Daugavas upi. Pagasta teritorijā 
ir 10 ezeri, lielākais no tiem ir Sventes ezers. Svente 
atrodas 13 km attālumā no Daugavpils, 12 km attā-
lumā no Ilūkstes un 217 km no Rīgas. Platība – 127 
kv.km. Pagasta teritorijā dzīvo 1250 cilvēki.

Sventes pagasts robežojas ar Pilskalnes, Līksnas, 
Kalkūnes, Medumu un Šēderes pagastu un ar Dau-
gavpils un Ilūkstes pilsētām. Sventes pagasta centrs 
– Sventes ciems. Lielākās apdzīvotās vietas ir Svente, 
Kalni un Vecsvente. 2009. gadā Sventes pagastu kā 
administratīvo teritoriju iekļāva Daugavpils novadā.

No 1986.gada par pagasta vadītāju strādā Brigita 
Vasiļevska. Šogad viņai tika piešķirts Daugavpils no-
vada domes apbalvojums „Gada cilvēks 2014” nomi-
nācijā „Pašvaldības darbs”. 

Apsveicam! Kādas jūtas pārņem Jūs sakarā 
ar Gada balvas saņemšanu?

Šis apbalvojums – ir saviļņojošs moments dzīvē un 
gandarījums par to, ka mani novērtēja, un tas dos 
jaunus impulsus turpmākajam darbam.

Kur ir Jūsu dzimtā puse? Kādas spilgtākās 
atmiņas par bērnību?

Es esmu dzimusi Daugavpilī, bet mani abi vecāki 
nāk no Salienas pagasta. Dzīvoju visu laiku Grīvā, 
jo tur ir vecāku māja. Ar lauku vidi vienmēr bija ļoti 
stipras saites, jo visi mammas un tēva brāļi un māsas 
dzīvoja laukos. Spilgtas bērnības atmiņas saistītas ar 
to laiku, kad mani un vienu gadu jaunāku māsiņu 
tētis un mamma sēdināja kopā ar sevi riteņos un mēs 
braucām 20 km lielu attālumu uz Salienu vai Vecsa-
lienu – pie papa vai mammas vecākiem. Tas bērnībā 
bija ļoti aizraujošs ceļojums.

Mācījos es Daugavpils 1.vidusskolā, bet visas va-
saras pagāja laukos – gan pie vecmammām, gan pie 
mammas māsām vai brāļiem – gan sienu grābām, 
gan sienu vedām, gan ravējām, nācās arī slaukt govi 
– visi lauku darbi bija zināmi jau no agras bērnības.

Man bija jauki skolas gadi – klase bija ļoti draudzī-
ga un laba, līdz šim laikam pateicībā atceros savus 
skolotājus. Minēšu savu pirmo skolotāju Regīnu Me-
lāni, kura mācīja mūs līdz 4.klasei, un viņa iemācīja 
mūs gan runāt latviski, gan lika pamatus, kas bija 
nepieciešami mācībās, gan arī dzīvē. Mēs gan adījām, 
gan šuvām, gan izšuvām, gan podziņas piešuvām.

Skolas gados diezgan daudz nodarbojos ar sportu – 
volejbols, basketbols, slēpošana, orientēšanas sports, 
tūrisms.

Man vispār dzīvē ir ļoti laimējies tikties, būt kopā 
un strādāt ar labiem cilvēkiem. Tāpēc arī tā sanāk, 
ka viss izdodas, jo vienmēr blakus ir kāds, kurš tevi 
saprot, kurš tev palīdz, kurš nāk pretī. Tā arī ir bijis 
skolas gados, kad blakus bija labi skolotāji un labi 
klasesbiedri. Skolotāju vairs nav, ar klasesbiedriem 
satiekamies regulāri. Kopā sanācām, atzīmējot sko-
las absolvēšanas 40. gadadienu – no 30 absolventiem 
sanācām 20. Gandrīz visi klasesbiedri ieguva augstā-
ko izglītību, neskatoties uz to, ka 1971.gadā, kad mēs 
beidzām skolu, bija ļoti lieli konkursi.

Kur bija pirmā darbavieta? Kā kļuvāt par 
Sventes iedzīvotāju?

Es pēc skolas mēģināju iestāties Rīgas universi-
tātes Ģeogrāfi jas fakultātē, jo man bija ļoti mīļa un 
tuva ģeogrāfi ja, arheoloģija un vēsture, bet diemžēl 
konkurss bija 7 cilvēki uz vienu vietu, un es biju tā, 
kura palika starp pirmajiem, kuri netika. Atgriezos 
Daugavpilī un iekārtojos darbā – pirmā darbavieta 
bija Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīcā, kur es 
nostrādāju pusgadu. Tieši tur es guvu pieredzi, kā 

vajag strādāt cilvēkam, kuram ir jāceļas agri, jāstrā-
dā divās maiņās. Pēc tam es aizgāju strādāt uz ap-
tieku, kurā nostrādāju 10 gadus. Strādājot, aizgāju 
mācīties uz Daugavpils pedagoģiskā institūta Bio-
loģijas fakultāti. Kad mainījās likumi un biologiem 
vairs nedrīkstēja strādāt aptiekās, man piedāvāja 
kļūt par latviešu valodas skolotāju Sventes vidussko-
lā. Mūsu ģimenei iedeva divistabu dzīvokli skolotāju 
mājā, un mēs kļuvām par Sventes iedzīvotājiem. Tā 
arī no 1981.gada piecus gadus strādāju skolā. Paldies 
ļoti labam, zinošam un prasīgam direktoram, Pere-
valova kungam, un kolektīvam, kas mani ļoti sirsnīgi 
uzņēma un iemācīja strādāt. 1986.gadā tika pārcelts 
uz citu darbu Sventes ciema padomes priekšsēdētājs 
un man piedāvāja šo vakanto vietu. Es, protams, biju 
ļoti uztraukusies, taču, tā kā es pa 5 gadiem iepazinu 
bērnus un pieaugušos, un atkal, pateicoties cilvēku 
atbalstam un palīdzībai, no 1986.gada 29.oktobra 
atnācu strādāt uz Sventes pagasta pārvaldi. Nu jau 
ir pagājuši 28 gadi, kopš es vadu Sventes pagastu – 
no sākuma strādāju par priekšsēdētāju un no 2009. 
gada mani iecēla par pārvaldes vadītāju.

Pastāstiet par savu ģimeni. 
Vīrs Leonards, kurš strādā mēbeļu ražotnē, ir dēls 

Edgars un meita Kristīne, divi mazdēli un viena 
mazmeitiņa. Mazdēli mācās Sventes vidusskolā.

Kā Jūs audzināja vecāki, ko iemācīja?
Mēs esam trīs māsas – viena ir gadu jaunāka par 

mani, otrā – 11 gadus jaunāka. Katrai bija savi dar-
bi. Vajadzēja palīdzēt mammai sapost māju, izravēt 
dārzu, palīdzēt mammai šūt, jo viņa bija šuvēja. Ve-
cāki ieaudzināja cieņu, mīlestību pret visu - gan pret 
darbu, gan pret vecākiem cilvēkiem. Nekad nebija 
tā, ka mēs paietu garām nesasveicinoties, vai nepalī-
dzētu kādai vecai tantiņai pāriet pāri ielai, jo tas bija 
ieaudzināts no agras bērnības – blakus bija abas vec-
māmiņas, kurām vajadzēja palīdzēt arī savā laikā. 
Precizitāte un punktualitāte, atbildības sajūta.

Vai tas palīdzēja arī Jūsu ģimenes dzīvē?
Protams. Ar vīru un bērniem satieku labi. Es cen-

šos un varu saprast to, ja ir kaut kas izdarīts nepa-
reizi, neuzspiežu savu, mēģinu risināt situāciju pa la-
bam, jo dzīve ir dzīve. Nevar nodzīvot bez šķēršļiem, 
bez konfl iktiem. Es toties varu ātrāk atlabt, ātrāk 
piedot, dažreiz aizveru acis uz kaut ko, un tas arī no-
gludina visas asās situācijas. Kā mamma no vienas 
puses esmu prasīga, bet no otras - varu saprast, pa-
žēlot, samīļot.

Kāds ir Sventes pagasts Jūsu uztverē? 
Sventes pagastā ir skaista daba, lielākā daļa teri-

torijas ir aizsargājamā – dabas liegumi, dabas parks, 
Egļukalns - augstākā augstiene Sēlijas pusē. Svente 
pievilināja ar to, ka te dzīvo atsaucīgi cilvēki. Strādī-
gi, jo laukos nevar dzīvot cilvēki, kuri nav strādīgi. 

Pastāstiet, lūdzu, par pagasta lielākajiem 
zemniekiem, uzņēmējiem.

Zemnieki ir uzņēmīgi, ir vēl tā saucamie Breša 
zemnieki, kuri strādā no 80.gadu beigām – Roberts 
Jonāns (z/s „Stārķi”), Henrihs Minkevičs (z/s „Dau-
gaviņas”). Ir arī jaunāki zemnieki Viktors Droz-
dovskis (z/s „Upenes”), pensionētā skolotāja Marija 
Aņisjko (z/s „Turības”), kura ir izaudzinājusi 7 bēr-
nus un tagad saimniecībā tur ap 20 govīm, un citi. 
Liels prieks par jaunajiem zemniekiem, piemēram, 
Roberta Jonāna dēls Ainārs Jonāns (z/s „Debeskal-
ni”), kurš tikpat optimistisks, kā tēvs, nodarbojas ar 
dārzeņu audzēšanu – kartupeļi, kāposti. Viņš bija 
arī viens no zemnieku lauksaimnieciskās produk-
cijas vakara tirdziņa iniciatoriem. Mums ir arī labi 
uzņēmēji – SIA „Latgales guļbūve”, kurā nodarbojas 
ar kokapstrādi - ražo mēbeles, jauna SIA „Eko paipa-
las” ar jaunām uzbūvētām paipalu fermām, kas ražo 
paipalu olas, konservus – cerams, ka būs perspektīva 
ražotne. Attīstās arī tūrisms – Leontīnes Barkovskas 
z/s „Pakrasti”, atpūtas vieta pie ezera „Sventes rasa” 
(Fjodors Obodnikovs), Olega Geveiļera atpūtas māja 
pie Sventes ezera. Plānojam labiekārtot arī pagasta 
pludmali, paplašināt piebraucamo ceļu, pašlaik top 
projekts.

Jūs vadāt pagastu jau 28 gadus. Pastāstiet 
par spilgtākajiem momentiem.

Visi šie gadi paskrēja kustībā un darbā – diezgan 
daudz ir izdarīts un par to ir prieks. Sakārtojām 
teritoriju. Kad 1976.gadā uzcēla jaunu skolas ēku, 
sāka nīkt un sabrukt mūsu muiža, kur pirms tam 
bija skola. Gribējās to muižu atdzīvināt, un mums ir 
liels prieks, ka izdevās ēku pārdot, un tagad Sven-
tes centrā ir ļoti skaista atpūtas un tūrisma vieta – 
Jaunsventes muiža, kur cilvēki var gan pārnakšņot, 
gan nosvinēt jubilejas vai kāzas, blakus ir moderns 
kara tehnikas muzejs. Prieks, ka sakārtojām arī 
pagastmāju – gan jaunu jumtu uzlikām, gan iekš-
telpas izremontējām, pavisam drīz Eiropas pārrobe-

žas sadarbības projekta ietvaros pagasta ēkas otrā 
galā tiks atvērts feldšeru-vecmāšu punkts. Kad es 
atnācu strādā, pagastmājā nebija nedz ūdens, nedz 
apkures, nedz tualetes. Tas pats bija arī ar Tautas 
namu – tagad viss ir uzlabots. Tautas nama rekons-
trukcijai 1998. gadā paņēmām pirmo kredītu. Liels 
gandarījums, ka mums izdevās rekonstruēt, siltināt 
skolas ēku, uzlikt jaunu jumtu. Tas prasīja lielu nau-
du. Tagad skola ir skaista, vajag tikai, lai būtu bērni. 
Darbus sāka vēl pagasta padome, bet projekts tika 
pabeigts jau, pateicoties Daugavpils novada domei. 

Sventē bija problēmas ar ūdensapgādi un kanali-
zāciju, un no 2000.gada sākām ūdenssaimniecības 
sakārtošanu savā pagastā – rekonstruējām attīrīša-
nas iekārtas, uzcēlām atdzelžošanas staciju, renovē-
jām ūdensvadu. Tas viss bija paveikts līdz 2006. ga-
dam. Savesta kārtībā katlu māja, noasfaltētas visas 
Sventes ielas – palikuši tikai nelieli gabali, taču uz 
priekšu arī jābūt kādam darbiņam. Izdarīts ir diez-
gan daudz, bet priekšā arī vēl daudz darbu.

Kādi ir aktuālākie jautājumi, ar kuriem nāk 
iedzīvotāji?

Visaktuālākais jautājums Sventē – ir siltumtrašu 
sakārtošana. Jau šomēnes divas reizes ir plīsušas 
siltumtrases un siltumskaitītāji daudzdzīvokļu mā-
jās. Vēlos daudzdzīvokļu mājās Kalnos un Vecsventē 
uztaisīt rekonstrukciju un sakārtot ūdensapgādi. Ja 
tiksim pie projektiem, noteikti mēģināsim palīdzēt.

Sventes ciema iedzīvotāji vairāk nāk ar jautāju-
miem par apkuri, ūdensapgādi un citiem sadzīves 
jautājumiem. Mēs visu cenšamies labot, tagad notiek 
ūdensvada renovācijas 4.kārta, tiek ierīkota jauna 
kanalizācija. Citus pagasta iedzīvotājus vairāk uz-
trauc ceļu stāvoklis.

Kā uztvērāt administratīvo reformu? Kā mai-
nījās dzīve pagastā pēc tās?

Mēs daudz domājām par reformu jau no 90.gadu 
beigām. Bija dažādi viedokļi – pievienoties Ilūkstei, 
jo mēs robežojamies ar to, taču cilvēki vairāk brauc 
uz Daugavpili, nevis uz Ilūksti. Bija arī doma apvie-
noties ar Medumu un Kalkūnes pagastu. Bet, tā kā 
mēs Daugavpils rajonā dzīvojām ļoti draudzīgi un sa-
liedēti, beigu beigās izveidojām Daugavpils novadu. 
Un te viss notiek un arī notiks, nauda tiek piesaistīta 
daudziem projektiem. Mēs uztraucāmies, ka pagas-
tam jau bija daudz kredītu paņemts, un domājām, 
ka Sventei vairs neko neiedos. Bet paldies novadam, 
kolēģiem, deputātiem, ka visi ir saprotoši, mēs arī 
tagad dabūjam to, kas mums visvairāk vajadzīgs. 
Saņemto reformas naudu izlietojām pagastmājas re-
novācijai – siltināšanai un jaunajam jumtam, kā arī 
izremontējām bibliotēkas telpas.

Kuras no tradīcijām pastāv pagastā jau vai-
rākus gadu desmitus?

Mēs kopā svinam svētkus, rīkojot pasākumus un 
balles, tradicionālas ir arī ikgadējās zemnieku balles.

Kādi ir galvenie Jūsu darbības principi? Dzī-
ves moto?

Lai darbs būtu padarīts – vienmēr jāiet uz priekšu. 
Un pēc katra soļa gatavoties nākamajam, visu veltot 
tam, kas vēl priekšā.

Par ko pagastā ir vislielākais lepnums?
Tie ir cilvēki. Viņi saprot, nāk pretī, palīdz, bez 

cilvēkiem neko nevarētu izdarīt, jo katrs savā vietā 
izdara visu, lai pagasts būtu atpazīstams, sakārtots, 
lai gribētos tajā atgriezties. Un pagasta ļaudīm šeit 
ir liels nopelns. Man pārvaldē ir ļoti laba komanda – 
mēs kopā strādājām jau daudzus gadus, viens otram 
vienmēr palīdzam, viens otru varam aizvietot, katrs 
ir savā vietā un izcili pārzina savu darbu.

Mēs šogad divu dienu garumā svinējām pagasta 
150.jubileju, un paldies uzņēmējiem – bez viņiem 
mēs nespētu visu organizēt. Palīdzēja gan tie, kuri 
tagad dzīvo un strādā Sventē, gan tie, kuri tikai strā-
dā, gan tie, kuri ir dzimuši šeit, bet dzīvo un strādā 
Daugavpilī. Visiem sirsnīgs paldies.

Ko gribas pateikt pagasta cilvēkiem?
Pirmkārt, gribu pateikties visiem pagasta cilvē-

kiem par to, ka viņi dzīvo Sventē, par atbalstu un 
palīdzību, otrkārt, novēlēt labu veselību, jo veselība 
ir mūsu dzīvē tas galvenais, kas palīdz mums dzīvot 
un strādāt. Gribu, lai cilvēki neaizbrauc no Sventes, 
lai paliek bērni, kuri varētu mācīties mūsu skolā, jo 
mums ir labi skolotāji un skola ir starp labākajām 
– par to liecina arī olimpiāžu rezultāti. Svente ir tā 
vieta, kur, ja tu gribi, vari vienmēr atrast sev dzīves 
vidi – strādāt var arī Daugavpilī. Vēlu cilvēkiem vai-
rāk radošas pieejas, vairāk entuziasma, optimisma 
un nepaļauties uz citiem, bet paļauties uz sevi, jo ti-
kai cilvēks pats var būt savas laimes kalējs. Gribu 
novēlēt izturību, sapratni un sadarbību ar pagastu.

Ar Brigitu Vasiļevsku sarunājās Irina Jegorova
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Svarbumbu cēlājs Vladislavs Petrovs tika 
apbalvots ar Sporta varoņa Zelta zvaigzni

Izcilais Daugavpils novada spor-
tists, svarbumbu cēlājs Vladislavs 
Petrovs no 24. līdz 27. oktobrim pieda-
lījās Pasaules čempionāta svarbumbu 
celšanā noslēguma tūrē, kas notika 
Mogiļevā (Baltkrievija). Čempionātā 
piedalījās ap 476 sportisti no vairā-
kām valstīm.

Dalība sacensībās arī šoreiz bija ļoti 
veiksmīga: tika uzstādīti astoņi jauni 
rekordi – izcīnītas 8 zelta medaļas.

Čempionāta noslēgumā novadnieks 
V.Petrovs tika apbalvots ar Sporta va-
roņa Zelta zvaigzni. V. Petrovs ir vien-
padsmitais sportists, kurš tika pago-
dināts ar šo augstāko apbalvojumu. 

Vladislavs Petrovs pateicas Dau-
gavpils novada domes vadībai par at-
balstu.

Noskaidroti novada 
čempionāta finālisti 

volejbolā vīriešu 
komandām

Eduards Lihoveckis
Sporta nodaļas vadītājs

15.un 17. novembrī Silenes pamatskolas un Sven-
tes vidusskolas sporta zālē notika novada 2014. 
gada čempionāta volejbolā zonālās sacensības vīrie-
šu komandām. 

Novada zonālo sacensību pirmajā apakšgrupā uz-
varot visas spēles un nezaudējot ne vienu setu ar 9 
punktiem 1. vietu izcīnīja Naujenes pagasta koman-
da. Otro vietu ar 6 punktiem izcīnīja Vecsalienas 
pagasta volejbolisti. Trešajā vietā ar 2 punktiem 
novada veterānu komanda un ceturtajā vietā  lau-
kuma saimnieki – Skrudalienas pagasta komanda. 

Otras apakšgrupas spēles notika Sventes vidus-
skolas sporta zālē. Sventē laukuma saimnieki Sven-
tes pagasta komanda nebija tik viesmīlīga kā sile-
nieši un ar 7 punktiem izcīnīja 1. vietu. Otro vietu 
ar 6 punktiem izcīnīja Līksnas pagasta komanda. 
Trešajā vietā ar 5 punktiem ierindojās Vaboles vo-
lejbolisti un ceturtajā vietā - Subates komanda. 

Finālsacensībām kvalificējās apakšgrupu pirmo 
un otro vietu ieguvējas.   Finālsacensības notiks 
14.decembrī  Sventes vidusskolas sporta zālē, kur 
par novada čempionāta godalgām cīnīsies novada 
spēcīgākās vīriešu volejbola komandas no Nauje-
nes, Vecsalienas, Sventes un Līksnas pagasta.

Lāčplēša kausu izcīna Vecsalienas pagasta 
komandas „Červonka” volejbolisti

9.novembrī Sventes vidusskolas sporta zālē notika 
Daugavpils novada tradicionālā starpnovadu 
SIA „Lat Topo” kausa izcīņa volejbolā MIX 
komandām, veltīta Lāčplēša dienai ar 4 komandu 
piedalīšanos. 
Uzvarot visās spēlēs un zaudējot tikai vienu 
setu ar 8 izcīnītājiem punktiem, 1. vietu izcīnīja 
Vjačeslava Moskaļenko trenētā Vecsalienas 
pagasta komanda, kuras sastāvā zelta medaļas 
izcīnīja Kaspars Orbidāns, Jevgēnijs Gridasovs, 
Igors Asčuks, Ruslans Jefimovs, Irina Iļjina, 
Dmitrijs Lavrenovs, Iļja Moskaļenko un spēlējošais 
treneris Vjačeslavs Moskaļenko. Otro vietu ar 5 
punktiem izcīnīja tradicionālie Lāčplēša kausa 
dalībnieki - Līvānu novada volejbolisti un trešajā 

vietā - pagājušā gada kausa ieguvēji - Līksnas 
pagasta komanda ar 4 punktiem. Laukuma 
saimnieki, Sventes pagasta komanda, bija ļoti 
viesmīlīga, un ar izcīnīto 1 punktu ierindojās 
ceturtajā vietā. 
Par turnīra labākajiem spēlētajiem žūrijas 
komisija atzina Ruslanu Jefimovu no Vecsalienas, 
Danu Kirilovu no Līvāniem, Dmitriju Meinertu 
no Līksnas un Ingu Mukāni no Sventes pagasta 
komandas. 
Dalībniekus sveica, piemiņas kausus, medaļas un 
diplomus pasniedza novada domes deputāts un 
SIA „LatTopo” darbinieks un sacensību dalībnieks 
Jevģēnijs Gridasovs un novada Sporta nodaļas 
vadītājs Eduards Lihoveckis.

Notikusi grāmatas 
„Izkrāso Naujeni!” prezentācija 

Aļona Annišineca 
Projekta vadītāja

2014.gada augustā Naujenes 
pagasta biedrība “Sieviešu klubs 
“Šarms”” aizsāka darbu pie projekta 
“Krāsojamās uzziņu grāmatas bēr-
niem “Izkrāso Naujeni!” izdošana”. 

Projekta mērķis ir veidot Nau-
jenes pagasta bērnu izpratni par 
dzimtās vietas dabas vērtībām, aiz-
sargājamiem augiem, kultūrvēstu-
risko mantojumu, tradīcijām, sim-
boliku un kultūru, tādējādi veicinot 
bērnu patriotisko audzināšanu un 
vietas piederības apziņu, stāstot 
bērniem par dabas parku “Dauga-
vas loki”, Naujenes pagasta vēsturi, 
dabas vērtībām un tūrisma objek-
tiem. Projekta realizācijas rezultātā 
1000 eksemplāros ir izdota krāsoja-
mā uzziņu grāmata bērniem “Izkrā-
so Naujeni!”. Krāsojamās grāmatas 
izdošanu atbalstīja Latvijas vides 
aizsardzības fonds, kas piešķīra fi-
nansējumu 1866,00 euro apmērā. 

Grāmata kalpos kā bērnu novad-
pētniecības nodarbību metodiskais 
materiāls Naujenes pagasta izglītī-
bas iestādēs un Daugavpils novada 
izglītības iestādēs, jo elektroniska 
versija tiks izsūtīta katrai iestādei 
kā prezentācijas un metodiskais 
materiāls dabas zinību nodarbību 
organizēšanai. Krāsojamā uzziņu 
grāmata “Izkrāso Naujeni!” tiks dā-
vināta Naujenes pagasta mazajiem iedzīvotājiem 
– bērnu dārza absolventiem un pirmklasniekiem. 
Galvenie varoņi – gliemezis Naujis un meitene Jene 
savos dialogos stāsta par ilustrācijām, tādā veidā 
veidojas gan vizuālais, gan vārdiskais priekšstats 
par attēloto objektu. Krāsojamā uzziņu grāmata 
sastāv no vairākām sadaļām, kas veltītas noteiktai 
tēmai – dabas parkam “Daugavas loki”, Naujenes 
pagasta simbolikai, augiem, dzīvniekiem, putniem 
un kultūras pieminekļiem. Viena sadaļa ir veltīta 
ieteikumiem, ko drīkst un nedrīkst darīt, atrodoties 
brīvā dabā.

7. novembrī Naujenes Novadpētniecības muzejā 
notika šīs grāmatas prezentācijas pasākums. Pasā-

kuma mazie dalībnieki tikās ar grāmatas varoņiem 
– gliemezi Nauji un meiteni Jeni, kuri vadīja jautru 
viktorīnu “Ko es zinu par Naujenes pagastu”. Pa-
sākuma noslēgumā visi mazie viesi saņēma dāvanā 
grāmatu.  

Biedrība “Sieviešu klubs “Šarms”” izsaka lielu pa-
teicību Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai Inārai 
Miglānei, Oļesjai Ņikitinai, Naujenes pamatskolas 
skolotājai Inesei Locikai, Naujenes Novadpētnie-
cības muzeja kolektīvam, Naujenes tautas biblio-
tēkai, Lāču pamatskolai, Naujenes pirmskolas iz-
glītības iestādei “Rūķītis” par sniegto atbalstu un 
palīdzību krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem 
“Izkrāso Naujeni!” izdošanā.

Biķernieku pagastā 
tika  pabeigts   

ūdenssaimniecības 
attīstības projekts

 „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada 
Biķernieku pagasta Biķernieku ciemā” realizāci-
ja.

Būvdarbus veica  Personu apvienība „UNL-K” 
( vadošais biedrs SIA „Nordserviss”, biedrs SIA 

„Leven”, SIA „Krāslavas ūdens”).  
Projekta realizācijas laikā Būvuzņēmējs saska-

ņā ar Līgumu un SIA „Ekolat” izstrādāto tehnis-
ko projektu, ir veicis:

- Esošā artēziskā urbuma rekonstrukciju
- 4., 5., 6. artēziskā urbuma tambonāžu
- Artēzsikā urbuma paviljona rekonstrukciju
- Jaunās NAI stacijas būvniecību ar ražību 

35 m3/dnn
- Jaunās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi 

1 gab.
- Ūdensvada izbūve 1843 m
- Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve 1575.5 m
- Spiediena kanalizācijas tīklu izbūve  11.5 m
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P E R S O N Ī B A

Vilis Kusiņš: „Esmu robežsargs pēc sirds aicinājuma”

7.novembrī tika atzīmēta Valsts robežsardzes di-
bināšanas 95.gadadiena, tāpēc mēs uzaicinājām uz 
interviju robežsargu Paternieku I kategorijas robež-
kontroles punkta priekšnieku pulkvežleitnantu Vili 
Kusiņu. Viņš ir Daugavpils novada iedzīvotājs, un ar 
izcilu sava darba darītāju īpaši var lepoties Naujenes 
pagasts, kur dzīvo Vilis Kusiņš, un Ambeļu pagasts, 
kur viņš dzimis un uzaudzis.

Kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo cilvēku? Vilis Ku-
siņš ir labs sava darba darītājs, kurš atnācis strādāt 
uz robežu pirms 20 gadiem – 1994.gada 2.maijā. Par 
labu, apzinīgu un radošu savu dienesta pienākumu 
pildīšanu ir saņēmis vairākus apbalvojumus. Un tie 
ir: Iekšlietu ministrijas sudraba goda zīme, II un III 
pakāpes robežsargu nopelnu zīme par izcilību die-
nestā, divas Valsts robežsardzes krūšu zīmes, tai 
skaitā Valsts robežsardzes krūšu zīme „Valsts robež-
sardzei 90 gadi”, vienlaikus ar ko pirms termiņa tika 
piešķirta arī majora pakāpe, un 2014.gada 4.maijā 
mūsu novadniekam tika pasniegts Ministru kabine-
ta goda raksts.

“Pulkvežleitnants V.Kusiņš  dienesta laikā ir aplie-
cinājis sevi kā principiālu, godīgu un prasīgu virsnie-
ku kā pret sevi tā arī pret padotajiem. Veiksmīgi un 
profesionāli organizējot dienestu savā struktūrvienī-
bā ir iemantojis cieņu un respektu ne tikai padotībā 
esošā personāla vidū, bet arī no augstāk stāvošās 
vadības puses par to liecina arī vairākkārtējie apbal-
vojumi” tā V.Kusiņu raksturo Valsts robežsardzes 
Daugavpils pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants 
Oļegs Jemašovs.

Kā Jūs atnācāt strādāt uz robežsardzi?
1992.gadā es pabeidzu Rīgas Tehniskās universi-

tātes celtniecības fakultāti un divus gadus strādāju 
par būvinženieri. Latvija atguva neatkarību, un pēc 
sirds aicinājuma iestājos robežsardzē aizsargāt mū-
su valsts robežas. Robežsarga gaitas sākās Latvijas 
un Lietuvas robežas Medumu robežkontroles pun-
ktā (no 1994. līdz 1997). Savu profesionālo karjeru 
sāku inspektora amatā. Vēlāk, lai paaugstinātu pro-
fesionālās zināšanas, iestājos neklātienē Nacionā-
lo bruņoto spēku akadēmijā un pabeidzu to. Vēlāk 
mani pārcēla strādāt uz Daugavpils pārvaldi – biju 
Dienesta organizācijas nodaļas virsnieks. No 1998.
gada, mani iecēla par Medumu robežapsardzības no-
daļas priekšnieku, kur nostrādāju 3 gadus. No 2002.
gada tiku iecelts par Silenes robežkontroles punkta 
priekšnieku, un tur strādāju līdz 2008.gadam. Tad 
tiku iecelts Ludzas pārvaldes Terehovas I kategori-
jas robežkontroles punktā par priekšnieku, kur no-
strādāju nepilnu gadu un saņēmu jaunu norīkojumu 
– uz Paterniekiem, kur arī strādāju līdz šim brīdim.

Pastāstiet, lūdzu, par savu bērnību.
Dzimtā puse man ir Daugavpils novada Ambeļu 

pagasts. Mācījos Ambeļu pamatskolā, vidusskolu pa-
beidzu Špoģos. Un tad aizgāju mācīties augstskolā.

Augu lauku mājās strādnieku ģimenē. Vecāki pie-
radināja pie darba – visi lauku darbi ir zināmi. Un 
arī tagad braucu palīdzēt mammai. Patriotisma jū-
tas man īpaši attīstījās, kad mācījos augstskolā, kad 
notika pārmaiņas, bija barikāžu laiki.

Skolas laikos dejoju tautas dejas. No bērnības pa-
tīk makšķerēt.

Ar ko Jūs nodarbojaties brīvajā laikā?
Kad ir brīvs brīdis, kaut arī tas ir reti, arī tagad 

braucu makšķerēt. Vēl brīvajā laikā braucu pie ve-
cākiem uz lauku mājām, patīk ar sievu aizbraukt 
pasēņot. Patīk arī sakopt savu meža īpašumu – mežs 
sniedz labu atpūtu, šis darbs ir ļoti relaksējošs.

Vai mājas darbiem arī paliek laiks?
Protu arī gatavot ēdienus. Sieva ļoti garšīgi gatavo, 

es no viņas pamācos un arī, kad ir laiks, gatavoju, 
piemēram, cepelīnus. Protams, arī zupas, boršču vā-
ru. Uzturu kārtībā lauku māju, kur visu laiku ir kas 
darāms – gan jāpiesit, gan jāpieskrūvē, gan jāpiela-
bo.

Varbūt ģimenē vēl ir robežsargi? Vai bērni 
arī izvēlējās tēva profesiju?

Sieva Daina Kusiņa arī ir robežsargs – strādā Dau-
gavpils II kategorijas dienestā. Mūsu kopējais darba 
stāžs sastāda 35 gadus. Dēls Nauris mācās augstsko-
lā, studē maģistratūrā. Var teikt, ka aizgāja manās 
pēdās, jo mācās Rīgas Tehniskajā universitātē, lai 
gan izvēlējās mašīnbūvniecības zinātni.

Dēls negribēja iegūt robežsarga profesiju?
Bija tāda doma, bet tomēr izvēlējāmies profesiju 

saistītu ar mierīgāku dzīvi.
Kāda ir Jūsu spilgtākā rakstura īpašība?
Domāju, ka esmu izpalīdzīgs.
Saprotu, ka par sevi runāt nav viegli, un to-

mēr kāds Jūs esat priekšnieks, ko prasāt no pa-
dotajiem? Vai daudz kas ir atkarīgs no priekš-
nieka – viņa prasībām, rakstura īpašībām? 

Protams, ir atkarīgs. Es prasu, lai pirmkārt, tiktu 
izpildīti visi uzdevumi. Ja man sāk skaidrot, cik grūti 
uzdevumu ir izpildīt, vienmēr saku: „Domā, nevis par 
to, kā šo uzdevumu neizpildīt, bet domā, kā to labāk 
izpildīt.” Pildiet savus pienākumus atbilstoši jūsu uz-
devumiem, un tad viss būs kārtībā. Katra slota slau-
ka pa savam. Daži priekšnieki lamā, bļauj. Pēc dabas 
esmu mierīgs cilvēks, un mierīgi visu izskaidroju. Ir 
jāpārliecina cilvēks, lai viņš šo darbu izpildītu.

Priekšniekam ir jābūt stingram, prasīgam un vien-
laikus arī labvēlīgam, jo, ja padotie ciena savu priekš-
nieku, tad arī savus pienākumus pilda apzinīgāk. 
Viens ir jāparāj, citam arī tā teikt „pīrāgs ir jāiedod” 
– pieejai ir jābūt individuālai. Ko es arī ievēroju, jo 
katrs ir īpašs indivīds: piemēram, ja vienu sāksi rāt, 
viņš apvainosies un vispār nestrādās, citam tieši ot-
rādi vajag uzbļaut, ar dūri uzsist pret galdu – tad sa-
pratīs. Tāpēc es meklēju katram individuālu pieeju.

Vai ir bijuši tādi gadījumi, kad Jūs sapratāt, 
ka cilvēks nav piemērots robežsarga darbam? 
Kā Jūs rīkojāties?

Ir bijuši manā praksē arī tādi gadījumi. Teicu at-
klāti tam cilvēkam, ka viņš nav piemērots šim dar-
bam, un mēs atvadījāmies. Bija gadījumi, kad ņēma 
kukuļus, tika ierosinātas krimināllietas un cilvēki 
atbrīvoti no darba.

Kādam cilvēkam ir jābūt, lai atbilstu robež-
sarga profesijai?

Robežsarga profesija 
ir sarežģīta un atbildīga. 
Robežsargam ir jābūt at-
bildīgam, jāprot patstāvīgi 
pieņemt lēmumus neordi-
nārās situācijās. Mums ir 
jācīnās ar korupciju, tātad 
nedrīkst būt korumpē-
tam. Darbā robežkontro-
les punktā, piemēram, ir 
jāpieņem lēmums par kat-
ras personas ielaišanu vai 
neielaišanu valstī. Un iet 
runa ne tikai par Latviju, 
bet par visu Šengenas zo-
nu. Un tā ir liela atbildība. 
Labi ir jāpārzina ne tikai 
Latvijas likumdošana, bet 
arī Šengenas. Jāprot ko-
municēt svešvalodās.

Jūs tiekaties ar sko-
lēniem? Vai aiciniet vi-
ņus kļūt par robežsar-
giem un ko iesakiet?

Bieži skolēni brauc pie 
mums uz RKP ekskursi-
jās, aicina mūs arī uz sko-
lām un pat bērnudārziem, 
tur gan – kinologus. Dau-
gavpilī ir arī vidusskola, 
kur robežsargi vada stun-
das.

Ja cilvēks jūt, ka viņš 
var šo darbu paveikt, ja 
patīk nēsāt formas tērpu, 
ja ir iekšējā disciplīna, 
piemīt atbildības sajūta, 
droši var iet mācīties uz 
robežsargu koledžu. Pēc 
iestājpārbaudījumiem dod 

vienu mēnesi kā pārbaudes laiku, kad uzņemtie var 
mācoties izjust, vai viņi spēs strādāt robežsardzē. Ja 
viņi spēj izturēt to režīmu, disciplīnu, tad paliek mā-
cīties, ja nespēj – aiziet. Jauni kadri ir vajadzīgi, jo 
cilvēki katru gadu aiziet pensijā un notiek paaudžu 
maiņa.

Ja piemīt visas nepieciešamās īpašības, robežsargs 
var izveidot labu karjeru. Pēc Robežsargu skolas pa-
beigšanas (jāmācās 1 gads), strādājot uz robežas par 
inspektoru, var sevi parādīt no labās puses. Tiešais 
priekšnieks redz, ka cilvēks ir spējīgs un viņam ir vēl-
me mācīties tālāk, rekomendē viņam turpināt izglītī-
bu un kļūt par virsnieku. Tad jau koledžā jāmācās 2 
gadi. Pēc mācībām piešķir jaunākā virsnieka pakāpi 
– leitnants. Nāk strādāt, vadība redz, kā viņš pilda 
pienākumus, un, ja redz, ka viņš ir perspektīvs, reko-
mendē iegūt bakalaura grādu Rēzeknes augstskolā.

Cik cilvēki pēc Jūsu rekomendācijas aizgāja 
mācīties?

Diezgan daudz. Jo katru gadu 1-2 cilvēkiem es ie-
saku iet tālāk mācīties.

Jūs, strādājot robežsardzē 20 gadus, ļoti labi 
redzējāt, kā viss attīstījās.

Jā, kad sākām, strādājām vagoniņos, alga bija 80 
Ls. Tagad ir viss izmainījies – gan alga ir pieaugu-
si, gan uzcelti robežkontroles punkti, gan nodaļas. 
Apstākļi ir ļoti labi. Viss atbilst Eiropas Savienības 
normām – gan tehnika, gan ēkas, gan ekipējums un 
viss pārējais.

Pastāstiet par kādiem neordināriem gadīju-
miem robežsarga darbā.

Par šādām situācijām „rūpējas” kontrabandisti, vi-
ņi sagādā robežsargiem visdažādākās neordinārās si-
tuācijas. Sadarbībā ar muitas darbiniekiem atrodam 
slēpņus visdažādākās neiedomājamās vietās: gan ap 
vidukli apliek siksnas ar cigaretēm, gan riepās bāž 
kontrabandu. Cilvēki nereti uzrāda arī svešus doku-
mentus, piemēram, bija gadījums, kad brālis nejauši 
paņem ceļā māsas pasi.

Bija gadījums, kad Igaunijas pilsonis slēpnī uz 
Baltkrieviju, uz muzeju, veda II Pasaules kara iero-
čus, kas bija darba kārtībā. Ieroči bija paslēpti zem 
dubultās grīdas. Cilvēks tika aizturēts. No Eiropas 
ved zagtās mašīnas – šogad tika aizturētas un nodo-
tas policijai divas zagtās mašīnas, pagājušajā gadā – 
trīs. Tiek aizturētas arī meklējamās personas ar vil-
totiem dokumentiem. Nesen tika aizturēta persona 
ar Somijas Šengenas spiedoga viltojumu. Tiek aiztu-
rētas personas ar viltotu vadītāja apliecību, tehnisko 
pasi, uzturēšanās atļauju. Pagājušajā gadā bija ap 8 
tādiem gadījumiem.

Ar Vili Kusiņu sarunājās Irina Jegorova
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Atvērts elektrības tirgus – ko tas nozīmē un kā jārīkojas iedzīvotājiem?

Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības lē-
mumu, ar kuru tika pārcelta pāreja uz brī-
vu elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, 
tā atvēršana notiks kā plānots – 2015. gada 
1. janvārī. Līdz ar to „viens elektrības pie-
dāvājums visiem” beigs pastāvēt. Faktiski 
tas nozīmē, ka elektrība kļūst par preci, ko 
turpmāk tirgos vairāki, savstarpēji konku-
rējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas 
piemērotākais piedāvājums.

Kāpēc jāatver elektroenerģija tirgus māj-
saimniecībām?

Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija īsteno 
valsts attīstībai un iedzīvotājiem svarīgo ener-
ģētiskās neatkarības mērķi – iespēju pirkt elek-
trību par izdevīgākām cenām Ziemeļvalstu tirgū. 
Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas piegā-
des ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta uz 
Latviju, piemēram, no Zviedrijas vai Somijas caur 
Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū ne-
būs pietiekamas konkurences. Konkurence starp 
tirgotājiem pastāv, un tā pat saasinās. Gada sā-
kumā gatavību tirgot elektroenerģiju bija iztei-
kuši četri tirgotāji, savukārt šobrīd – jau septiņi, 
no kuriem trijiem – AS „Latvenergo”, SIA „Balt-
com TV” un SIA „WIN Baltic” jau ir spēkā esoši 
piedāvājumi, savukārt pārējie tirgotāji ar saviem 
elektrības piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada 
beigām vai nākamajā gadā.

Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru, līdz 
šim izvēlējāties sev piemērotāko mobilo sakaru 
operatoru un tarifu plānu, Jūs varat izvēlēties 
elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo reizi Lat-
vijā elektrību varēs nopirkt kopā arī ar citiem 
mājoklī svarīgiem pakalpojumiem, piemēram, kā 
komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV un te-
lefons. 

Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klientiem 

nemainās – jauni vadi un kabeļi nevienam nav jā-
velk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas kontaktligz-
das mājokļos arī nav jāierīko. Visi tirgotāji izman-
tos valsts elektrotīklu, ko ikdienā uztur un attīsta 
AS „Sadales tīkls”. Elektrību līdz iedzīvotāju mā-
jām kā līdz šim piegādās AS „Sadales tīkls”, tāpēc 
arī iedzīvotājiem reģionos nav atšķirības no iedzī-
votājiem pilsētās – visi tirgotāji izmantos valsts 
kopējo elektrotīklu; nevienam tirgotājam jauni 
vadi un kabeļi līdz savu klientu mājoklim nebūs 
jāvelk.

Kas ir svarīgi un kā jārīkojas iedzīvotā-
jiem?

Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo mēne-
ša patēriņu un termiņu, līdz kuram jāizdara iz-
vēle. Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina, lai spētu 
adekvāti izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas ir 
galvenais rādītājs, ap kuru veidojas tirgotāju pie-
dāvājumi.

Otra lieta – piedāvājuma izvēles termiņi. Sava 
izvēle ir jāizdara līdz 15. decembrim, ja vēlaties 
mainīt tirgotāju un/vai kādu no tirgotāju piedā-
vājumiem jau no 1. janvāra. Ja nevēlaties neko 
mainīt vai neesat vēl iepazinies ar sev piemērotā-
ko elektroenerģijas piedāvājumu, neuztraucieties 
– elektroenerģija Jums tiks nodrošināta! To turpi-
nās nodrošināt esošais elektroenerģijas tirgotājs 
universālā pakalpojuma ietvaros. Tomēr ir jāņem 
vērā, ka tā var būt dārgāka, nekā ja klients būs 
izvēlējies piedāvājumu atbilstoši mēneša patēri-
ņa.

Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai 
piedāvājumu katru mēnesi – par to jāvienojas ar 
jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15. datu-
mam. Iesakām to darīt savlaicīgi, negaidot mē-
neša 15. datumu. Līdz tirgotāja vai piedāvājuma 
nomaiņai ir jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās 
elektroenerģijas rēķini.

Kam jāpievērš uzmanība elektrības piedā-
vājumos?

Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās uz vairā-
kiem faktoriem, ne tikai 1 kWh cenu. Piemēram, 
kur elektrības rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv 
liela atšķirība starp drukātu rēķinu pa pastu un 
elektronisku rēķinu, kā arī norēķinu iespējām tir-
gotāju portālos, kas rēķinu apmaksu nodroši-

na bez maksas, internetbanku, pasta nodaļu un 
bankas fi liāli. 

Ja Jums ir vairāki objekti, piemēram, māja un 
vasarnīca, ar atsevišķiem skaitītājiem, tos var ap-
vienot vienā līgumā un rēķinā. Tā iegūsiet izdevī-
gāku elektrības cenu un ietaupīsiet, apmaksājot 
rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet savam tirgotā-
jam.

Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo elek-
troenerģiju mājsaimniecībām, varat iegūt portā-
los www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv, kā arī raks-
tot uz st@sadalestikls.lv vai zvanot uz 80 200 403.

Kam tiks sniegts valsts atbalsts?
Atverot elektroenerģijas tirgu mājsaimniecī-

bām, ir padomāts, kā sniegt atbalstu tām sabied-
rības grupām, kam tas visvairāk nepieciešams – 
trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, kā 
arī daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta iespēja 
iegādāties 300 kWh mēnesī par elektrības cenu, 
kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai 
saņemtu atbalstu, ir jāpiesakās AS Latvenergo 
(www.e-latvenergo.lv vai klientu apkalpošanas 
centros).

Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām per-
sonām tiks nodrošināta iespēja iegādāties 100 
kWh mēnesī par elektrības cenu, kas līdzvērtīga 
līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu atbal-
stu, savas pašvaldības sociālajā dienestā jānofor-
mē šādas personas statuss un turpat jāpaziņo AS 
„Latvenergo” līguma numurs, uz kuru atbalstu 
attiecināt. Atbalstam papildus pieteikties nav ne-
pieciešams, jo pašvaldības sociālais dienests visu 
nepieciešamo informāciju nosūtīs AS „Latvener-
go”.

Papildus informācijai:
AS „Sadales tīkls”
E-pasts: st@sadalestikls.lv 
www.e-st.lv 
www.sadalestikls.lv 
twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Mūžībā aizgājuši
 Biķernieku  pagastā

Kokina Monika (1931.g.)
Fadejeva Marija (1933.g.)

Buligins Anatolijs (1952.g.)
Demenes pagastā

Medvedevs Ivans (1959.g.)
Pivarovičs Genādijs (1968.g.)

Uļaševs Aleksejs (1979.g.)

Dubnas pagastā
Čerņavskis Juris (1963.g.)

Kalupes pagastā
Ābelīte Astra (1938.g.)

Kukuris Kārlis (1966.g.)
Maļinovas pagastā

Butāne Monika (1955.g.)
Vaiders Jānis (1936.g.)

Medumu pagastā
Mikulāne Anna (1929.g.)

Naujenes pagastā
Ivanovs Vladimirs (1962.g.)
Jakovļevs Nikolajs (1945.g.)

Jurane Tamāra (1940.g.)
Bogdanovs Iradions (1937.g.)

Nīcgales pagastā
Vuškāne Marija (1920.g.)

Salienas pagastā 
Koluža Lūcija (1927.g.)

Skrudalienas pagastā
Ivanovs Vladimirs (1949.g.)

Horošeņkihs  Aleksandrs (1952.g.)
Tabores pagastā

Širokova Ripsimija (1914.g.)
Vaboles pagastā 

Skrinda Tekla (1922.g.)

Saņemta nominācija „Labākais 
sociālais darbinieks Latvijā 2014”

Jau otro gadu Labklā-
jības ministrija izsludina 
konkursu uz nomināciju 
„Labākais sociālais darbi-
nieks Latvijā 2014”. Izvēr-
tējot iepriekšējo gadu sa-
sniegumus, ieguldījumu 
sociālā darba attīstībā un 
izvērtējot kritēriju „vai-
rāk padarīts nekā piepra-
sa pienākumi un amatu 
apraksts”, šo nomināciju 
ir cienīga saņemt Sociālā 
dienesta sociālā darbinie-
ce Tatjana Smargune.

Daudzu gadu garumā 
Tatjana strādā, sniedzot 
sociālos pakalpojumus 
un sociālo palīdzību Vec-
salienas pagasta iedzīvo-
tājiem. Tatjanas darba 
vieta, kas atrodas Červon-
kas pils ēkā, piesaista ar 
labiekārtoto parku, kas ar 
katru gadu tiek pilnvei-
dots un veidots par īstu 
jauno ģimeņu oāzi. Liels 
nopelns šī parka kopšanā 
ir Tatjanai Smargunei. 

Daugavpils novada Sociālais dienests

Novada domes arodorganizācija 
tika atzīta par labāko

Svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 96.ga-
dadienai, kas notika 14.novembrī novada Kultūras centrā, Daugavpils no-
vada domes arodorganizācijai tika pasniegts Latvijas valsts iestāžu, paš-
valdību, uzņēmumu un fi nanšu darbinieku arodbiedrības Atzinības raksts 
par sekmīgu darbu sociālā dialoga uzturēšanā un arodbiedrības kustības 
stiprināšanā.

Atzinības rakstu un balvu „Labākā arodu organizācija 2014” pasniedza 
arodbiedrības priekšsēdētājs Andrejs Jirgensons. Apbalvojums tika pa-
sniegts Daugavpils novada domes arodorganizācijas priekšnieka vietniecei 
Vitai Rūtiņai.
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Brīvprātīgie jaunieši Daugavpils novadā
Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

No 22. septembra līdz 31. oktobrim Daugavpils 
novadā norisinājās jaunatnes brīvprātīgā darba 
mēnesis. Tas tika īstenots ar mērķi popularizēt 
brīvprātīgā darba veikšanu Daugavpils novada jau-
niešu vidū, sekmējot viņu nesavtīgu iesaistīšanos 
sabiedriskajā dzīvē un viņu zināšanu, prasmju, ie-
maņu un attieksmju attīstību un brīvā laika lietde-
rīgu izmantošanu, kā arī veicinot sadarbību starp 
Daugavpils novada iestādēm un jauniešiem. Brīv-
prātīgais darbs ir aktivitāte, ko persona veic no sa-
vas brīvas gribas, izvēles un motivācijas, bez fi nan-
siālas ieinteresētības jeb bez samaksas. 

Ambeļu pagasta jaunieši sakārtoja pagasta stadio-
nu, sagrābjot nokritušās lapas. Biķerniekos jaunieši 
arī sakārtoja pagasta apkārtni, izcērtot krūmus ap 
“Cerību namu”, sagrāba lapas un izveidoja jaunas 
puķu dobes. Brīvprātīgā darba mēneša ietvaros De-
menes pagasta jaunieši, Elīna Baranovska un Mar-
garita Kostigova, organizēja divus „Galda spēļu va-
karus” jaunākajiem pagasta iedzīvotājiem, Tatjana 
Lukjanska novadīja radošo darbnīcu „Izkrāso savu 
kreklu”, bet Vladislavs Šmeišs rūpējas par Deme-
nes pagasta iedzīvotāju fi zisko veselību un jau no 
septembra 3 reizes nedēļā organizē sporta nodarbī-
bas trenažieru zālē visiem gribētajiem. 

ku ziemai Bojarunu ģimenei, kā 
arī sakopa iecienītāko vasaras 
atpūtas vietu Dervanišķu eze-
ra krastā, iztīrot ezera gultni un 
krastu. Jaunieši arī labiekārtoja 
dīķi pie skolas Mirnija ciematā. 
Līksnas jaunieši apciemoja Višķu 
sociālās aprūpes centru. Kopā ar 
Līksnas jauniešu dramatiskā pul-
ciņa “Sprīdītis” aktieriem un due-
tu “Padod stīgu” jaunieši uzbūra 
rudens noskaņu centra darbinie-
kiem un iemītniekiem. Pensionā-
riem tika dāvinātas paštaisītas 
kļavu lapu rozītes, bet pansio-
nāta darbiniekiem tika dāvātas 
skaistas kļavu lapu cepures.

Maļinovas pagasta jaunieši 
oktobrī apciemoja un apsveica 
bijušos  un esošos skolotājus Sko-
lotāju dienā, kā arī sadarbībā ar 
pagasta pārvaldi jaunieši  sakār-

ša ietvaros sagrāba lapas parkā, kur kādreiz bija 
barona Engelharda muiža, kā arī pārkrāsoja lape-
ni oranžā krāsā, ko jaunieši 2011. gadā uzcēla par 
piešķirtajiem līdzekļiem projektu konkursa “Uzla-
bosim savu ikdienu!” ietvaros. Jauniešiem palīdzēja 
arī bērni, kuri vēlējās padarīt aleju skaistāku un 
sakoptāku. 

Brīvprātīgā darba ietvaros Vaboles pagastā jau-
nieši veidoja laternas nākamā gada “ReLight” pasā-
kumam. Tika izveidotas arī 3 košas miskastes, kas 
tika uzstādītas Vaboles centrā pie dzirnaviņām, par-
kā pie šūpolēm un parka laukumā. Jaunieši arī or-
ganizēja noslēguma pasākumu Helovīna noskaņās, 
kur jaunieši iestudējumā “Brīvprātīgais H” stāstīja 
par tām labajām lietām, kas ir paveiktas Vabolē un 
Daugavpils novadā. Jaunieši arī prezentēja video, 
ar ko lepojas Vaboles pagasta jaunieši. Paldies par 
dalību pasākumā un atsaukšanos uz Vaboles jau-
niešu aicinājumu Līksnas un Biķernieku pagasta 
jauniešiem. Noslēguma pasākuma ietvaros jaunieši 
varēja izveidot sev košu frizūru, savu masku, iemū-
žināt mirkļus fotostūrīti un izdejoties diskoballē.

Vecsalienas pagasta jaunieši palīdzēja vientuļai 
pensionārei sakopt pagalmu. Astoņi jaunieši palī-
dzēja sagrābt nokritušās lapas, kā arī nopļaut zāli. 
Brīvprātīgā mēneša ietvaros jaunieši organizēja ra-
došo meistardarbnīcu, kur veidoja maskas Helovīn-
dienai. Savukārt mēneša izskaņā jauniešiem bija 
organizēta fotodarbnīca, kur jauniešus apmācīja, kā 
pareizi fotografēt, bet otrajā dienā jaunieši izrādīja 
savas fotogrāfi jas un pārējie deva padomus, kā uzla-
bot fotogrāfi ju kvalitāti. 

Mums ir patiess gandarījums par tiem labajiem 
darbiem, ko novada jaunieši un jaunatnes lietu at-
bildīgie ir veikuši ne tikai šī brīvprātīgā darba mē-
neša ietvaros, bet arī visa gada griezumā, palīdzot 
vairot mūsu pagastu un novada krāšņumu, palīdzot 
citiem pagasta iedzīvotājiem, kā arī organizējot in-
teresantas un lietderīgas aktivitātes sev un citiem! 
Liels paldies par Jūsu atsaucību! 

Dubnas jaunieši kā brīvprātīgo darbu sākotnēji 
bija ieplānojuši rīkot pasākumu „Mis Dubna”, bet, 
tā kā nepieteicās pietiekoši dalībnieku, viņi atrada 
alternatīvu un palīdzēja kultūras nama vadītājai 
organizēt senioru balli, kas norisinājās 15. oktobrī. 
Jaunieši dejoja, dziedāja, kā arī pasniedza senio-
riem pašu pagatavotu gardumu „Marinēto ķirbīti”. 
Kalkūnes pagasta jaunieši sakopa savu sporta lau-
kumu. Tika sagrābtas lapas, nokrāsoti sporta rīki, 
uzstādīti jauni vingrošanas stieņi. Kalkūnes jaunie-
ši sadarbojās ar pagasta sporta organizatoru Gļebu 
Zujevu. 

Kalupes pagasta jaunieši kā brīvprātīgie palīdzē-
ja organizēt ikgadējo Miķeļdienas gadatirgu. Līga 
Seile, Santa Seile, Alīna Osipova un Diāna Draška 
organizēja radošo darbnīcu, veidojot ziedus un attē-
lus ar dzīvniekiem no rudens lapām. Līga Seile arī 
apgleznoja sejas bērniem, kur bija daudz gribētāju. 
Savukārt starptautiskajā veco ļaužu dienā Laura 
Kukle un Alīna Osipova kopā ar sociālā dzīvokļa ie-
mītniekiem apgleznoja stikla burciņas, kuras var iz-
mantot kā krāsainus svečturus, izgaismojot pelēkās 
rudens dienas. Dāvids Draška, Elvis Zeps, Edgars 
Melnis un Kristiāns Kursītis šī mēneša ietvaros pa-
līdzēja vientuļai pensionārei sakraut malku, ko pui-
ši paveica burtiski 30 minūšu laikā. 

Laucesas jaunieši brīvprātīgā mēneša ietvaros 
izveidoja veiksmīgu sadarbību ne tikai ar pagastu, 
bet arī ar tās iedzīvotājiem, palīdzot saskaldīt mal-

Citi jaunieši sakārtoja pamatskolas veco malkas 
šķūni. Kopumā iesaistījās 12 jaunieši. Liels prieks 
par padarīto, jo tika uzkopta teritorija un veikts 
brīvprātīgais darbs sabiedrības un mūsu pašu labā. 

Brīvprātīgā mēneša ietvaros Salienas pagasta 
jaunieši palīdzēja Salienas vidusskolas pirmsskolas 
grupiņai. Jaunieši veidoja jaunus mācību līdzekļus. 
Pateicoties jauniešiem, trīsgadīgo un četrgadīgo 
bērnu grupiņā tika izveidots jauns alfabēts, emociju 
kalendārs un gadalaiku kalendārs, ko brīvprātīgie 
sašuva no auduma. Matemātikas nodarbībām tika 
izdomāti skaitāmpantiņi un izveidoti jauni mācī-
bu materiāli, kas palīdzētu bērniem vieglāk apgūt 
ciparus. No kartona un diegiem jaunieši izveidoja 
burtus, ko bērni ne tikai varēs apskatīt un iemācī-
ties, bet arī pataustīt, kas palīdzēs attīstīt viņu sīko 
motoriku. Pirmsskolas grupiņas skolotāja Tatjana 
Skindere izsaka lielu pateicību jauniešiem par at-
saucību, jaunām idejām un vēlmi darboties arī citu 
labā! 

Skrudalienas pagasta jaunieši sev izvirzīja 5 da-
rāmos darbus. Skrudalienas pagasta svētkos jau-
nieši organizēja sešas sporta aktivitātes, kur viņi 
gan uzstādīja sporta inventāru, gan arī uzraudzīja 
aktivitāšu norisi, iepazīstinot tās dalībniekus ar 
noteikumiem un sekoja līdzi rezultātam, to arī ap-
kopojot. 11. oktobrī 10 pagasta jaunieši sakārtoja 
kapsētu, savācot nokritušās lapas, kā arī attīrot ka-
pakmeņus no sūnām. Daniela un Monika Hrapānes 

toja Otrā Pasaules Karā kritušo apbedījuma vietu. 
Brīvprātīgā mēneša ietvaros Medumu pagasta jau-
nieši izveidoja pasākumu ciklu „Jaunieši steidzas 
palīgā vecākiem medumiešiem”, kur viņi tikās ar 
Medumu pagasta pensionāriem, iepazīstināja ar 

jauniešu kustību pagastā, kopīgi 
spēlēja galda spēles, kas ir pieeja-
mas centra apmeklētājiem, piemē-
ram, “Alias”, “Twister”, “Krievu 
loto”, kā arī palīdzēja apgūt dar-
boties ar datoru. Mēneša izskaņā 
jaunieši noorganizēja talku, lai sa-
kārtotu Medumu katoļu baznīcas 
teritoriju. 

Naujenes pagastā jaunieši sa-
kārtoja nozīmīgus objektus savā 
pagastā. Jaunieši sakopa Juzefo-
vas un Spruktu baznīcu teritorijas, 
kā arī sporta laukumu, sagrābjot 
nokritušās lapas un savācot koku 
zarus. Brīvprātīgā mēneša ietva-
ros Nīcgales pagasta jaunieši veica 
uzkopšanas darbus pie vecās Nīc-
gales pamatskolas. Brīvprātīgie 
sagrāba lapas un pielasīja 2 mai-
sus ar dažāda veida atkritumiem. 

brīvprātīgā mēneša ietvaros reizi 
nedēļā kopa baznīcas telpas, kā 
arī veidoja ziedu pušķus. Jāpie-
bilst, ka meitenes jau vairākus 
gadus veic šos darbus brīvprātīgi. 
Vasaras laikā viņas arī palīdzēja 
veikt kosmētisko remontu baz-
nīcā, krāsojot logus. Jaunieši arī 
devās pie Silenes un Skrudalie-
nas ciema privātmāju iedzīvotā-
jiem, atgādinot par pieņemtajiem 
nosacījumiem attiecībā uz ielas 
nosaukuma un mājas numura 
izvietošanu un dalīja informatī-
vās lapas. Jaunieši arī palīdzēja 
bibliotekārei kārtot grāmatas, 
kataloga kartītes, kā arī līmēja 
saplēstās grāmatas. Tabores pa-
gasta jaunieši brīvprātīgā mēne-
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,

veselību, pacietību un izturību
bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši
 Kalkūnes pagastā

Ruslans Sergejevs (24.oktobrī)
Artjoms Cimborevičs (13.novembrī)

Līksnas pagastā
Kaspars Zihmanis (5.novembrī)

Maļinovas pagastā
Maksims Veselovskis (11.oktobrī)

Anastasija Žara (4.novembrī)
Medumu pagastā

Valdis Leončiks (19.oktobrī)
Naujenes pagastā

Artjoms Ivļevs (3.novembrī)
Sventes pagastā

Anna Isajeva (26.oktobrī)
Sofi ja Marcinķeviča (22.oktobrī)

Višķu pagastā 
Snežana Čubreviča (31.oktobrī)

Sveicam  jaunlaulātos! 
•  Svetlanu Annišinecu un Sergeju Muižnieku
• Tatjanu Bogdanovu un Ruslanu Medvedski

Višķu pagasta pārvade 
ierosina publisko 

apspriešanu par atļauju 
izsniegšanu izcirst kokus
Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā pie 

mājas Nr. 1 
Špoģu ciemā Skolas ielā 9
Špoģu ciemā pie mājas Nr. 13
Višķu tehnikuma ciemā pie Valsts reģionālā 

autoceļa P64 Višķi-Nīcgale (km 2.210-2.440) 
nodalījuma joslā.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosināju-
mus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 
17, Špoģi, Višķu pag.) no 2014.gada 28.novem-
bra līdz 2014.gada 18.decembrim

2014.gada 22.decembrī notiks publiskā ap-
spriešana nosauktajos objektos:
 Plkst. 9.00 Špoģos pie mājas Nr. 13
 Plkst. 9.15 Špoģos Skolas ielā 9
 Plkst. 9.30 Višķu tehnikuma ciemā pie mājas   Nr.1
  Plkst. 9.45 pie Valsts reģionālā autoceļa P64 
                       Višķu-Nīcgale (km 2.210-2.440)

LLDK ģenerāldirektores un ekspertu 
reģionālā vizīte Daugavpils novadā 

Latvijas Darba devēju kon-
federācijas (LDDK) ģenerāl-
direktore Līga Menģelsone un 
LDDK eksperti šā gada 10. 
novembrī apmeklēja vairākus 
ražošanas uzņēmumus un 
tikās ar Daugavpils novada 
pašvaldības vadību un bizne-
sa pārstāvjiem. Novada uzņē-
mējiem tā bija iespēja uzklau-
sīt informāciju par aktuāliem 
jautājumiem lielākās darba 
devēju organizācijas dienas 
kārtībā, kā arī pēdējā laika 
likumdošanas izmaiņām, kas 
būtiski ietekmē uzņēmējdar-
bības vidi. 

LDDK eksperts tautsaimniecības attīstības jomā 
Jānis Hermanis tikšanās laikā Daugavpils nova-
da pašvaldības vadību, speciālistus un uzņēmējus 
iepazīstināja ar ekonomikas attīstības prognozēm, 
savukārt LDDK reģionālās attīstības un nodarbinā-
tības eksperte Jolanta Vjakse sniedza noderīgu in-
formāciju par iespējām uzņēmējiem izmantot Eiro-
pas Savienības pieejamo fi nansējumu biznesa vidē 
nepieciešamām apmācībām, kas uzlabotu vadītāju 

un darba ņēmēju prasmes, šāds fi nansējums pieej-
ams projektā “Partnerība biznesa konkurētspējai”. 

Apmeklējot ražošanas uzņēmumus un darba de-
vējus īpaši tika apspriesti jautājumi par izmaiņām 
Darba likumā, jauninājumi Uzņēmuma ienākuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanā, uzklausīts uz-
ņēmēju viedoklis par jauno speciālistu sagatavo-
šanu un uzņēmumu sadarbību ar profesionālās un 
augstākās izglītības iestādēm.

Sirds un asinsvadu slimību simptomi, 
kuru gadījumā jāvēršas pie ģimenes ārsta

Ņemot vērā augsto sirds un asinsvadu sli-
mības izplatību Latvijā, Veselības ministri-
ja (VM) un Slimību profi lakses un kontroles 
centrs (SPKC) kampaņas „Mīli savu sirdi!” ie-
tvaros aicina iedzīvotājus vērst uzmanību uz 
biežākajām sirds un asinsvadu saslimšanām 
un to simptomu savlaicīgu atpazīšanu, lai ne-
pieciešamības gadījumā grieztos pie sava ģi-
menes ārsta vai cita speciālista. 

SPKC Veselības veicināšanas departamen-
ta Slimību profi lakses nodaļas vadītāja Ilze 
Straume: „Ar kampaņu vēlamies veicināt iedzīvo-
tāju izpratni par hronisku sirds un asinsvadu slimī-
bu pazīmēm, kuru gadījumā jāvēršas pie ģimenes 
ārsta. Savlaicīgi atpazīstot saslimšanas, kā, piemē-
ram, hipertensija vai stenokardija, var izvairīties no 
tādām nopietnām sekām kā miokarda infarkts vai 
insults, tādējādi samazinot arī smagas invaliditātes 
un nāves iespējamību.”

Kardiologs, Latvijas Universitātes Kardio-
loģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks 
Dr.med. Vilnis Dzērve: „Ir jāsaprot, ka sirds un 
asinsvadu slimības bieži vien veidojas pakāpeniski 
- vairāku gadu laikā. Līdzās iedzimtībai, pastāv ris-
ka faktori, kas veicina dažādu sirds un asinsvadu 
slimību attīstību. Tie ir: smēķēšana, paaugstināts 
asinsspiediens, paaugstināts holesterīna līmenis, 
neveselīgs uzturs, mazkustīgs dzīvesveids un pār-
mērīga alkohola lietošana. Pateicoties mūsdienu 
medicīnas un tehnoloģiju attīstībai, daudzas slimī-
bas ir iespējams savlaicīgi diagnosticēt un sekmīgi 
ārstēt, uzlabojot cilvēka dzīves kvalitāti. Tāpēc ir 
ļoti būtiski mācēt atpazīt slimību simptomus un 
neatstāt tos bez ievērības. Tāpat katram ir regulāri 
jāmēra asinsspiediens, jāpārbauda pulss, jānosaka 
holesterīna līmenis un vismaz vienu reizi gadā jā-
apmeklē ģimenes ārsts, lai vajadzības gadījumā uz-
sāktu ārstēšanu, pirms noticis infarkts vai insults.”

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas 
prezidente Līga Kozlovska: Regulāras  vizītes 
un ārstēšanās pie ģimenes ārsta sirds slimniekiem 
garantē ilgāku un labāku dzīvi un ļauj izvairīties 
no tādām ļoti nopietnām veselības problēmām kā 
miokarda infarkts un insults. Mēs, ģimenes ārsti, 
esam pārliecināti, ka savstarpējā sadarbība starp 
pacientu un ģimenes ārstu, ir galvenais faktors, 
kas veicina labu ārstēšanās rezultātu – labu asins-
spiedienu, labu pašsajūtu, minimālu komplikāciju 
un blakusparādību risku. Īpaši pastiprinātu uzma-
nību pievēršam arī pacientiem ar cukura diabētu, 
nieru saslimšanām, asinsrites traucējumiem galvā 
un kājās. Savukārt katram cilvēkam, kurš nav sirds 
slimību pacients, vienreiz gadā obligāti ir jāatnāk 
pie sava ģimenes ārsta uz bezmaksas profi laktisko 
pārbaudi.” 

Zemāk apkopotas biežākās sirds un asinsvadu 
slimības un to simptomi, kuru gadījumā jāvēr-
šas pie ģimenes ārsta:

Stenokardija – rodas, ja sirds muskulis nesaņem 
pietiekami daudz ar skābekli bagātinātas asinis. 

Stenokardijas simptomi: diskomforts vai sāpes 
krūšu kurvī aiz krūšu kaula, retāk var izpausties 
arī rajonā virs nabas, žoklī, rokās, plecos, pirkstos, 
kā arī mugurā – starplāpstiņu rajonā. Stenokardiju 

var pavadīt elpas trūkums, var būt arī vājuma sajū-
ta, slikta dūša, nemiers, nāves bailes. Stenokardijas 
lēkmes ilgums parasti ir 1–3 minūtes, kopumā ne-
pārsniedzot 10 minūtes. Raksturīgi, ka sāpes uznāk 
fi ziskas aktivitātes, slodzes vai emocionāla stresa 
laikā. Savukārt, kad sāpes pāriet, cilvēks atkal jū-
tas vesels.

Neārstēta stenokardija var novest pie miokarda 
infarkta!

Hipertensija – slimība ar ilgstoši paaugstinātu 
asinsspiedienu. Par paaugstinātu asinsspiedienu 
tiek uzskatīts asinsspiediens virs 140/90 milimet-
riem dzīvsudraba staba (mmHg), savukārt par op-
timālu arteriālais asinsspiedienu visos vecumos uz-
skata 120/80 mmHg. 

Hipertensijas simptomi: galvassāpes (bieži pakau-
ša rajonā), reibonis, nervozitāte, sirdsklauves, kā 
arī sāpes sirds apvidū. Tomēr nereti paaugstināts 
asinsspiediens var neradīt nekādas sajūtas, un cil-
vēks par to uzzina, kad jau radušās kādas kompli-
kācijas. 

Hipertensija var izraisīt hemorāģisko insultu jeb 
asins izplūdumu smadzenēs, veicināt vai izraisīt ko-
ronāru sirds slimību un miokarda infarktu! Augsts 
asinsspiediens nelabvēlīgi iedarbojas uz asinsvadu 
sieniņām, veicina aterosklerozes veidošanos! 

Sirds mazspēja - hroniska sirds mazspēja ir stā-
voklis, kad sirds funkcijas traucējumi izraisa sirds 
nespēju sūknēt asinis atbilstoši audu vajadzībām.

Sirds mazspējas smptomi: pieaugošs elpas trū-
kums, kas slimības sākuma stadijā parādās pie slo-
dzes, vēlāk – arī miera stāvoklī, regulārs vājums un 
nespēks, paātrināta sirdsdarbība, ķermeņa tūskas, 
svara pieaugums var liecināt par stāvokļa paslikti-
nāšanos, tādēļ minēto sūdzību gadījumā būtu neka-
vējoties jāvēršas pie ārsta. 

Smaga sirds mazspēja samazina cilvēka dzīves 
kvalitāti un diemžēl palielina mirstības risku!

Ateroskleroze - viena no visbiežāk sastopama-
jām hroniskajām asinsvadu slimībām, kas izpaužas 
kā taukiem līdzīgu vielu, galvenokārt holesterīna, 
nogulsnēšanās asinsvadu sieniņās. 

Arerosklerozes simptomi: aterosklerozei var nebūt 
izteiktu simptomu, bet neārstēta tā var kļūt par ie-
meslu citām sirds un asinsvadu slimībām, tostarp, 
infarktam, insultam, stenokardijai un citām. Atero-
sklerozi precīzi diagnosticēt var kardiologs, veicot 
papildus izmeklējumus.

Miokarda infarkta un smadzeņu insulta ga-
dījumā nekavējoties jāsauc neatliekamā me-
dicīniskā palīdzība, zvanot 113! 

Uzzini, vai māki atpazīt infarkta simptomus 
http://atpazistiinfarktu.lv/ 

Uzzini, vai māki atpazīt insulta simptomus 
http://www.atpazistiinsultu.lv/ 

Vairāk par SAS un to simptomiem meklē  
http://www.spkc.gov.lv/mili-savu-sirdi/887/sirds-
un-asinsvadu-slimibas-un-to-simptomi 
un http://www.spkc.gov.lv/mili-savu-sirdi/ 

Slimību profi lakses un kontroles centrs 

2014.gada 16. decembrī plkst. 9.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4474 009 
0304   3.3 ha platībā uz kura atrodas mežs, kas 
atrodas „Priedulāji”, Naujenes pagasts, Daugavpils 
novads. 

Objekta sākotnējā cena –  9300.00 euro.
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var 

iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var 
reģistrēties līdz 2014. gada 12. decembrim  plkst. 
15.00 Daugavpils novada domē,  12., 19. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā 
no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas

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

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


