
DAUGAVPILSDAUGAVPILSDAUGAVPILS
novada vēstisnovada vēstisnovada vēstis
daugavpils novada paŠvaldĪBas inFoRMatĪvais iZdEvuMsdaugavpils novada paŠvaldĪBas inFoRMatĪvais iZdEvuMsdaugavpils novada paŠvaldĪBas inFoRMatĪvais iZdEvuMs
Nr.12 (72)Nr.12 (72)Nr.12 (72) 201620162016.gada decembris.gada decembris.gada decembris

Anastasja Kovaļova (Špoģu mūzikas un mākslas skolas 
1.klase) “Ziemassvētku prieks”

turpinājums 7.lpp.     ►►►

Ziemassvētkiem jānāk ar baltu sniegu,
 ar piparkūku un svecīšu smaržām,

 ar kopā būšanu,
 jaukām sarunām un tīkamām atmiņām. 

Bet, ja nu tā visa pietrūkst,
- tad pietiks arī ar mīlestību vien!

Gaismas un labestības piepildītus
 Ziemassvētkus!

 Lai sirdsmiers, labklājība un prieks
 Jaunajā gadā mīt katrā mājā!

Daugavpils novada dome

Labdarības pasākumā “Labā zvaigzne” pateicās 
Daugavpils un Ilūkstes novada iedzīvotājiem

Pēc pāris gadu pauzes, Lat-
vijas Sarkanā Krusta Daugav-
pils – Ilūkstes komiteja atjau-
nojusi labdarības akciju “Labā 
zvaigzne”, lai Adventes laikā, 
īsi pirms Ziemassvētkiem, godi-
nātu tos cilvēkus, kuri ikdienā, 
ārpus saviem amata vai darba 
pienākumiem ir paveikuši kādu 
labu darbu, snieguši līdzcilvē-
kiem palīdzīgu roku un pozitīvas 
emocijas. Pretendentus apbalvo-
jumam “Labā zvaigzne” izvirzīja 
Daugavpils un Ilūkstes novadu 
iedzīvotāji. Pasākumā klātesošos 
priecēja Kalupes pamatskolas 
bērni, Tihovsku dziedošā ģimene 
un Ilūkstes vokālais ansamblis 
„Piparmētra”. 

Labo zvaigžņu balvu ieguvējus 
sveica Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska, 
Ilūkstes novada domes priekšsē-

dētājs Stefans Rāzna un Latvijas 
Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs 
Uldis Līkops. “Labās zvaigznes” 
tika sveiktas deviņās dažādās no-
minācijās.

Nominācijā “Sirds cilvēks – ce-
rības nesējs” tika sveikta Jeļena 
Ukstiņa no Demenes, Svetlana 
Januškeviča no Tabores, Alla Le-
bedjoka no Salienas, Velta Drancā-
ne no Eglaines un Andrejs Bruns no 
Laucesas.

Nominācijā “Senioru labdaris” 
sumināta tika Olga Stepanova no 
Biķerniekiem, Valērijs Nitišs no 
Kalupes, Velta Koluža no Višķiem, 
Marija Kurjakina no Bebrenes, kā 
arī Lidija Šļapkova no Kalkūnes.
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9640 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

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 informatīvā izdevuma tapšanā!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
09.01. Kalupes pagasta pārvalde 13.00-14.00
09.01. Dubnas pagasta pārvalde 14.00-15.00
16.01. Tabores pagasta pārvalde 14.00-15.00
23.01. Sventes pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
23.01. Daugavpils novada dome 13.00-16.00
Daina Amosova 
11.01. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
25.01. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
Jānis Belkovskis
09.01. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
23.01. Maļinovas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

09.01. Laucesas pagasta kultūras nams, 
c. Mirnijs 09.00-12.00

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

Valērijs Hrapāns
10.01. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
17.01. SIA “JumS” telpas, c. Silene 13.00-15.00
Roberts Jonāns
10.01. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
23.01. Naujenes pagasta pārvalde 13.00-16.00
30.01. Maļinovas pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars Kucins

10.01. Daugavas ielā 34, Krauja, 
Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

17.01. Daugavas ielā 34, Krauja, 
Jaunatnes un sporta centrs 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

13.01. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

20.01. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

27.01. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

Juris Livčāns

23.01. Naujenes pagasta sociālā pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centrs, c.Vecstropi 16.30-18.00

Anita Miltiņa
09.01. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
16.01. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
17.01. Višķu pagasta pārvalde 09.00-11.00
25.01. Medumu pagasta pārvalde 10.00-12.00
Aivars Rasčevskis
09.01. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
16.01. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
10.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
24.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
30.01. Biķernieku pagasta pārvalde 9.00-10.00

Deputātu pieņemšanas laiki var mainīties. 
Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā “Novada 
dome”->”Deputāti”

2016.gada 8.decembra sēdē pieņemti 33 lēmu-
mi:
 Izdeva saistošos noteikumus „Par rakšanas 

darbu veikšanu Daugavpils novadā”.
 Iecēla par Nīcgales sākumskolas direktori 

Birutu Mukāni.
 Izsludināja novada  konkursu „Sporta lau-

reāts 2016” no 09.12.2016. līdz 30.12.2016. un apstip-
rināja konkursa vērtēšanas komisiju.
 Pilnvaroja SIA “Arodīpašums” organizēt li-

cencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens me-
dības Vīragnas ezerā, noslēdzot Pilnvarojuma līgu-
mu 31.12.2019.
 Nolēma palielināt SIA “NAUJENES PA-

KALPOJUMU SERVISS” pamatkapitālu un apstip-
rināja pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un 
statūtus.
 Noteica personu kategorijas, kurām ir tiesī-

bas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% 
apmērā sabiedrisko maršruta tīkla maršrutos: nova-
da pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādēs 
un vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes) 
izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus no-
vada administratīvās teritorijas; sportisti, kas iegūst 
izglītību novada pašvaldības vispārējās pamatizglī-
tības iestādēs vai vispārējās vidējās izglītības iestā-
dēs (klātienē), kuri trenējas sporta bāzēs Daugavpilī 
un ir iekļauti valsts izlases kandidātu sarakstā vai 
valsts izlases komandas sastāvā.
 Grozīja novada pašvaldības administratīvās 

komisijas sastāvu.
 Aktualizēja novada attīstības programmas 

Investīciju plānu.
 Grozīja novada domes 12.05.2016. lēmumā 

Nr.369 “Par Daugavpils novada pašvaldības autoce-
ļu fonda līdzekļu sadali 2016.gadam” un izteica pieli-
kumu jaunā  redakcijā.
 Apstiprināja novada pašvaldības autoceļu 

fonda līdzekļu sadales ceļu ikdienas uzturēšanas  
precizēto plānu 2016.gadam.
 Atļāva Vaboles pagasta pārvaldei veikt ie-

pirkuma procedūru jauna pasažieru mikroautobusa 
(8 sēdvietas +1) iegādei,  kas nepieciešams pagasta 
pārvaldes funkciju veikšanai.
 Nolēma nodot valstij bez atlīdzības pašval-

dības nekustamo īpašumu „Sakņu pagrabs”, Višķu 
pagastā.
 Atļāva Demenes pagasta pārvaldei izslēgt 

no grāmatvedības uzskaites nepabeigtās būvniecības 
objektu “Topogrāfi skā materiāla izgatavošana Dau-
gavpils novada Demenes pagastā, Demenē, Briģenes 
ielā 2”  847 euro.
 Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā 1 nekus-

tamo īpašumu Naujenes pagastā.
 Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu 6 ne-

kustamajiem īpašumiem Tabores, Višķu, Vaboles un 
Sventes pagastā.
 Nolēma pārdot 1 pašvaldības nekustamo 

īpašumu Naujenes pagastā.
2016.gada 19.decembra ārkārtas sēdē pie-

ņemti 8 lēmumi:

 Grozīja novada domes 15.09.2016. lēmumu 
Nr.775 “Par Biķernieku pamatskolas Eiropas Savie-
nības Erasmus+ programmas projekta Nr.2016-1-
ES01-KA219-025088_5 “Pieķeries veselīgam dzīves 
veidam!” (Hook Onto Healthy Lifestyle!) atbalstīša-
nu” un lēmumu Nr.774 “Par Biķernieku pamatskolas 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta 
Nr.2016-1-IT02-KA219-024427_2 “Radošā enerģija 
īpašu cilvēku aktivizēšanai” (LAB4S.P.A.C.E. “Spe-
cial people activating creative energy”) atbalstīšanu” 
un apstiprināja projektu pamatbudžeta ieņēmumu 
un izdevumu tāmes. 
 Atbalstīja novada pašvaldības, kā vadošā 

partnera projekta “Individualizēto pakalpojumu pie-
dāvājuma pieejamības nodrošināšana mazaizsargā-
tajiem cilvēkiem ar veselības problēmām, piesaistot 
galveno steikholderu apvienošanas palīdzību” ie-
sniegšanu  Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas  pār-
robežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam 
1.1.prioritātei “Pieejas sabiedriskajiem pakalpoju-
miem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām gru-
pām”.
 Atbalstīja novada domes, kā projekta part-

nera, dalību Biedrības “Novaja Evrazija” projektā 
„Jauniešu uzņēmējspēju kapacitātes palielināšana 
Latgales un Vitebskas pierobežas teritorijās”, kuru 
plānots iesniegt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas  
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.ga-
dam 1.2. prioritātei “Nodarbinātības stimulēšana, 
veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas”.
 Atbalstīja Naujenes pagasta pārvaldes, kā 

projekta partnera, dalību Biedrības “Eiroreģions 
“Ezeru zeme”” Lietuvas biroja projektā „Aušanas 
amata prasmju atdzimšana un tautas mākslas sa-
glabāšana tautas tērpos Latvijas, Lietuvas un Balt-
krievijas pierobežas kultūrtelpā”,  kuru plānots ie-
sniegt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas  pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–2020.gadam pirmā 
tematiskā mērķa 3.1.prioritātei “Kultūras un vēstu-
res mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana 
un saglabāšana”.
 Nolēma piedalīties Latvijas, Lietuvas un 

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Ei-
ropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-
2020.gadam projektu konkursā un vadošā partnera 
statusā iesniegt projektu “Daugavpils novada un Vi-
tebskas apgabala sociāli mazaizsargāto grupu integ-
rācija sabiedrībā, pielietojot kultūras un informācijas 
tehnoloģiju iespējas” prioritātē “Sociālās iekļaušanas 
veicināšana un cīņa pret nabadzību”.
 Atbalstīja Kultūras pārvaldes dalību projek-

tā „Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un 
pilsētā 2017/2018” ar projekta kopējo fi nansējumu 
11834 euro, kas 100% apjomā tiek fi nansēts no Sa-
biedrības integrācijas fonda īstenotās valsts budžeta 
fi nansētās programmas „Latviešu valodas apguve” 
līdzekļiem.
 Nolēma piedalīties Latvijas, Lietuvas un 

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Ei-
ropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–
2020.gadam projektu konkursā un vadošā partnera 
statusā iesniegt projektu “Dvinas/Daugavas ielejas 

teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju 
izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paau-
dzei”.

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

Aicinām uzņēmējus piedalīties aptaujā par 
prioritārajām profesijām Stipendiju fondam 

2017.gadā
Daugavpils novada dome 2017. gada budžetā ir ie-

plānojusi līdzekļus Jauno speciālistu piesaistes prog-
rammai, t.s. Daugavpils novada stipendiju fondam.

Aicinām uzņēmējus piedalīties aptaujā prioritāro 
profesiju noteikšanai 2017. gadā. 

Stipendiju fonds tika izveidots 2016. gadā, lai risi-
nātu kvalifi cēta darbaspēka trūkumu Daugavpils no-
vada uzņēmumiem un pašvaldību iestādēm, tādējādi 
veicinot uzņēmējdarbības vides un dzīves kvalitātes 
uzlabošanos Daugavpils novadā, mudinātu jaunie-
šus atgriezties novadā un sniegtu atbalstu centīgiem 
jauniešiem, jo sevišķi jauniešiem ar labām un teica-
mām sekmēm mācībās, kuriem ģimenes materiālo 
apstākļu dēļ ir ierobežotas iespējas izglītības ieguvei.

Ja Jums steidzami ir nepieciešams kvalifi cēts spe-
ciālists 2017. gadā vai tuvāko 2 līdz 5 gadu laikā to 
plānojat piesaistīt, aicinām Jūs piedalīties aptaujā, 
aizpildot zemāk pievienoto anketu.

Tas sniegs mums informāciju par novadā trūksto-
šajiem speciālistiem un prioritārajām profesijām, 
kuru apguvei piešķirt atbalstu.

Anketa atrodama mājas lapā www.daugavpilsno-
vads.lv, kreisajā pusē baneris “Daugavpils novada 
Stipendiju fonds”.

Aizpildītu anketu līdz 2017. gada 2. janvārim no-
gādājiet fi ziski - Daugavpils novada domē vai tuvā-
kajā pagasta pārvaldē, vai sūtiet elektroniski uz e-
pastu: jazeps.krukovskis@dnd.lv. Tālrunis papildus 
informācijai: 65422284 
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Gada notikums 2016
gava 2016”, kura laikā pasākuma apmeklētājiem 
tika piedāvāta īpaša programma. Ir pagājuši 30 gadi, 
kopš uzsākta kustība pret Daugavpils HES celtnie-
cību. Tieši tāpēc festivāla goda viesu vidū bija pub-
licists Dainis Īvāns, kurš 1986. gadā aizsāka rakstu 
sēriju pret Daugavpils hidroelektrostacijas būvniecī-
bu, ko arī apturēja un kas bija viens no soļiem ceļā uz 
Latvijas neatkarību.

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” 
nosvinēja savu apaļo 25 gadu jubileju. Šo gadu lai-
kā iestādi ir absolvējuši vairāk kā 630 audzēkņi, 3 
absolventes ir atvedušas šurp savas atvasītes, 2 ab-
solventes ir kļuvušas par skolotājām un viena – par 
skolotājas palīdzi. Pēdējos 14 iestādes pastāvēšanas 
gadus tās direktore ir Anna Vaidere.

Līksnas pagasta kultūras nama aktīvo sieviešu 
apvienība “Saules taka” atzīmēja 10 gadu jubileju 
sarīkojumā “Brauciens Saules takas ekspresī”.  Sau-
les takas dāmas pirms desmit gadiem apvienojās  ar 
mērķi  būt sociāli aktīvām un spodrināt Līksnas pa-
gasta vārdu, turpinot šo misiju arī tagad. 

Ikgadējā Daugavpils novada domes Atzinības 
rakstu un balvas “Gada cilvēks” pasniegšanas cere-
monijā tika sumināti tie cilvēki, kas iekrāso tēvzemi 
ar saviem darbiem. Daugavpils novada domes Atzi-
nības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un 
tās iedzīvotāju labā, saņēma 23 novadnieki. Balvas 
“Gada cilvēks 2016” pasniegtas četrās nominācijās. 

Vaboles pagasta kultūras namā notika grāmatas 
“Viensētu koka arhitektūras savdabība Dienvidlat-
galē” atklāšanas svētki. Grāmatā apkopota ne tikai 
informācija par mūsu novadam raksturīgākajām 
koka arhitektūras “pērlēm”, bet arī patiesi vēstu-
riskie stāsti par vairāku dzimtu vēsturi, mājām un 
tradīcijām.

Līdz ar 2016.gadu tika uzsākta Daugavpils novada 
jaunatnes akcija “Augsim Latvijai”. Daugavpils no-
vada domes Izglītības parvalde un Daugavpils nova-
da jaunatne atsaucās uz akciju “Simts ozoli Latvijai”, 
kuras rezultātā līdz 2018.gadam katrā no Daugav-
pils novada pagastiem tiks iestādīti vismaz 5 ozoli.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis kopā ar būvnie-
kiem, Daugavpils novada domes un VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” vadību, svinīgi pārgriežot lentīti, atklā-
ja rekonstruēto ceļa posmu uz valsts galvenā auto-
ceļa A13 posmā no Medumiem līdz Lietuvas robežai 
(156,4.-163,05. km).

Līksnā no 1. līdz 3. jūlijam jau sesto reizi norisi-
nājās lielākais jaunās latgaliešu mūzikas festivāls 
„Muzykys Skrytuļs”, pulcinot mūziķus, kuri dažādos 
žanros rada dziesmas latgaliski.

Naujenes Mūzikas un mākslas skola ar krāšņu 
koncertu atzīmēja savas pastāvēšanas 25. gadadie-
nu. Gadu gaitā skola ir paplašinājusies un augusi 
gan telpu ziņā, gan tās audzēkņu mākslinieciskajā 
sniegumā. Šobrīd skolā mācās 160 audzēkņi, un ir 
akreditētas 8 izglītības programmas.

Ar Latgalei raksturīgo sirsnību septembra mēnesī 
aizritēja Daugavpils novada dienas. Tās tika rīkotas 
jau septīto gadu pēc kārtas ar mērķi sekmēt Dau-
gavpils novada atpazīstamību, popularizēt lauku ra-
žotāju produkciju, kulināro mantojumu un bagātās 
tradīcijas. 

Naujenes pagasta Slutišķu sādžā norisinājās 
Starptautiskais tautas mākslas festivāls “Augšdau-

Ekspluatācijā tika pieņemta Višķu stadiona pārbū-
ves 2. kārta. Pārbūves gaitā veikta sporta laukumu 
izbūve, ierīkotas tribīnes, sakārtota drenāža, apgais-
mojums sporta spēļu laukumiem un autotransporta 
stāvvietai, uzbūvēta noliktavas ēka, iegādāta stacio-
nāra un pārvietojama iekārta basketbola, volejbola 
un tenisa sacensību vajadzībām.
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Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana

 Likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 50.pan-
ta septītā daļa nosaka, ka pašvaldī-
bas pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo 
māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību no-
došanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai 
vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvoja-
mā māja nav privatizēti visi privatizā-
cijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzī-
vojamo māju valsts dzīvojamās mājas 
valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja 

jamās mājas pārvaldīšanā, segt 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
izdevumus un pildīt dzīvokļu 
īpašnieku kopības pieņemtos lē-
mumus. Lai uzsāktu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas 
organizēšanu ir :

1. jānoorganizē daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulci;

2. Kopsapulcē jāpieņem lēmums par 
daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas 
formu;

3. jāveic nepieciešamo dokumentu 
sakārtošanu (līguma slēgšanu) vai 
biedrības dibināšanu;

4. jāiesniedz pašvaldībai pieteikums 
par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesību nodošanu;

5. Jāuzsāk daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas pārvaldīšanu.

Pārņemot daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā 
un apsaimniekošanā, Jūs kā dzīvokļu 
īpašnieks  varat:

Pieņemt lēmumus par mājas pārval-
dīšanu un apsaimniekošanu;

Kontrolēt, kā izlieto mājas apsaim-
niekošanas maksu;

Lemt par ieguldījumiem mājas at-
jaunošanā.

      Gaidām visus privatizēto dzīvokļu 
īpašniekus, kuri vēlas uzņemties savas 
mājas pārvaldīšanu  un apsaimnieko-
šanu Daugavpils novada domes Finan-
šu pārvaldes Īpašuma daļā,  Rīgas iela 
2, Daugavpils, 12., 19. Kabinets. 

Ilze Raščevska 
Finanšu pārvaldes 

Īpašuma daļas vadītāja

dzīvojamā mājā ir privatizēti visi pri-
vatizācijas objekti, bet nav sasaukta 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saska-
ņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.

Daugavpils novada pašvaldības uz-
skaitē ir 281 daudzdzīvokļu mājas, 
t.sk., 232 mājas ir privatizētas un 49 
- pašvaldības dzīvojamās mājas. No 
privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju kopskaita (232 mājas), 111 dzīvo-
jamās mājas pārvalda un apsaimnieko 
pagastu pārvaldes. Pagastu pārvaldes 
aprēķina un iekasē apsaimniekošanas 
maksu un veic obligāti veicamās ap-
saimniekošanas darbības. 2016.gadā 
dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā no-
dotas sešas daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Naujenes, Kalkūnes un Nīcgales 
pagastos. 

Ikvienam dzīvokļu īpašniekam 
ir pienākums ir piedalīties dzīvo-

 Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
Pamatojoties uz Daugavpils novada 

domes 2012.gada 25.oktobra saistoša-
jiem noteikumiem Nr 22 “Par Daugav-
pils novada pašvaldības līdzfi nansē-
juma apjomu un piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, 
2016.gadā 3 dzīvojamām mājām tika 
veikti energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumi Kalkūnes pagastā: 

1. dzīvojamai mājai Muitas ielā 
13, Muitas, līdzfi nansējums- 20518.00 
EUR apmērā bēniņu pārseguma silti-
nāšanai un jumta seguma nomaiņai, 

2. dzīvojamai mājai Ķieģeļu ielā 
12, Kalkūni, līdzfi nansējums -23594.59 
EUR apmērā bēniņu pārseguma silti-
nāšanai un jumta seguma nomaiņai, 

3. dzīvojamai mājai Kalkūnes 
ielā 16, Kalkūni, līdzfi nansējums- 
43750.00 EUR apmērā apkures sistē-
mas renovācijai.

Daugavpils novada domes Finanšu 
pārvalde Īpašuma daļa aicina dzīvokļu 

īpašniekus izvērtēt iespēju un iesniegt 
pieteikumus pašvaldības līdzfi nan-
sējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumiem.  Lai daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašnieki varētu pretendēt uz 
atbalstu daudzdzīvokļu māju energo-
efektivitātēs paaugstināšanas pasāku-
mu īstenošanai, ir jāievēro šādi kritē-
riji:

• Dzīvojamā māja ir pārņemta 
dzīvokļu īpašnieku valdījumā;

• Dzīvojamā mājā ir 100% cen-
tralizēta  vai 100% lokālā apkure;.

• Dzīvojamā māja nodota eks-
pluatācijā līdz 2002.gadam;

• Vienam dzīvokļa īpašniekam 
pieder ne vairāk kā 20% no kopējā 
dzīvokļu īpašumu skaita (tas neat-
tiecas uz pašvaldību);

• Nedzīvojamo telpu grupu pla-
tība nepārsniedz 25% no mājas kopē-
jās platības;

• Veikts energoaudits un akcep-
tēts būvvaldē būvdarbu tehniskais 
projekts vai tiek saskaņota vienkār-
šotā renovācijas apliecinājuma karte;

• Negatīvā starpība starp ap-
rēķinātajiem  un samaksātajiem 
maksājumiem pēdējos 12 mēnešus 
nedrīkst pārsniegt 15%;

• Izvēlētais pasākums nav fi -
nansēts no ES fi nanšu avotiem vai 
valsts un pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem pēdējo piecu gadu laikā.
2016.gada 15.martā tika apstiprināti 

Ministru kabineta noteikumi Nr.160 
“Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 4.2.1. specifi skā 
atbalsta mērķa “Veicināt energoefek-
tivitātes paaugstināšanu valsts un 
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifi ska 
atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
dzīvojamās ēkās” īstenošanas notei-
kumi”. Pasākuma mērķis ir veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu 
un viedas energovadības un atjaunoja-
mo energoresursu izmantošanu daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās.

Pasākuma plānotais kopējais attie-
cināmais fi nansējums ir 166 470 588 
euro un ir paredzēts  aptuveni 1170 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
veikt energoefektivitātes pasākumus.  

Atbalsta veidi: bez-
maksas konsultāci-
jas, grants, Altum 
aizdevums un garan-
tija. Uz 30.09.2016. 
saņemts tikai viens 
projekts-  dzīvojamās 

mājas siltināšana Liepājā.  Sīkāka in-
formācija mājaslapā www.altum.lv.

Ilze Raščevska
Finanšu pārvaldes 

Īpašuma daļas vadītāja

Raiņa mājā Berķenelē notika tikšanās ar mākslinieku Vilipsōnu 

Raiņa mājā Berķenelē notika Latvi-
jā atzītā mākslinieka Aivara Vilipsō-
na tikšanās ar Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolas Saules skola au-

dzēkņiem. Aivars Vilipsōns ir grafi ķis, 
tēlnieks un gleznotājs, turklāt brīvajā 
laikā mākslinieks raksta dzeju un zīmē 
komiskus. Tikšanās laikā Vilipsōns to-

pošajiem māksliniekiem stāstīja par 
saviem pirmsākumiem mākslā, studi-
jām, spilgtākajiem un interesantāka-
jiem notikumiem, kā arī kavējās atmi-
ņās, kā tapuši viņa nozīmīgākie darbi. 

No 27.oktobra līdz 5.decembrim Rai-
ņa mājā Berķenelē varēja aplūkot viņa 
personālizstādi “Ō”. Kā norāda Vilip-
sōns, izstādē ir aplūkojami gan vecāki 
grafi kas darbi, gan arī darbi, kas vei-
doti zīmuļtehnikā no pēdējās izstādes 
“Diagnoze”. Vilipsōna iepazīšanās ar 
Raiņa māju Berķenelē notika pateico-
ties māksliniecei Kristiānai Dimiterei, 
kura bija Raiņa mājas Bērnistabas di-
zaina autore. 

“Man patīk vilkt paralēles ar Raini. 
Gan Rainis bija ļoti daudzpusīga per-
sonība – dzejnieks, publicists, politiķis, 
tāpat arī Vilipsōns ir grafi ķis, tēlnieks, 
gleznotājs un dzejnieks. Tā kā māksli-
nieks ir ļoti oriģināls, tad arī šoreiz šī 
tikšanās bija nevis kā izstādes atklā-
šana, kā tas tradicionāli notiek, bet kā 
savdabīgs noslēgums,” pastāstīja Rai-
ņa mājas Berķenelē galvenā speciālis-
te Lilita Novicka. 

“Man nesanāk bieži tikties ar skolē-
niem, bet kad rodas šāda iespēja – es 
vienmēr priecājos. Īpaši ja tie ir bērni 
no mākslas skolas, jo līdzīgā skolā arī 
es iesāku savu darbību. Tikšanās bija 
ļoti jauka,” neslēpa Vilipsōns.

Lilita Novicka norāda, ka muzejs ir 
ieinteresēts, lai veiksmīgā sadarbība 
ar mākslinieku turpinātos. “Labprāt 
mākslinieku aicināsim atkārtoti. Pie 
mums Berķenelē regulāri notiek arī 
dažādas mākslas akcijas un plenēri, 
kuru rezultātā rodas mākslas objekti 
dabā. Mēs ar lielāko prieku ceram ie-
raudzīt šajā teritorijā arī kādu no viņa 
tēlniecības darbiem,” ieceres atklāja 
L.Novicka.  

“Tagad es šo vietu zinu, un ja man 
būs kaut kas jauns ko rādīt, es ar prie-
ku būšu klāt! Ja vien mani būs ar mie-
ru pieņemt,” sev raksturīgajā manierē 
apsolīja mākslinieks. 

Elza Timšāne
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Biķernieku pamatskolai pasniegts 
UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas atzinības raksts

Biķernieku pamatskola kā vienī-
gā Daugavpils novada izglītības ies-
tāde piedalījās Latvijas Izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrī-
bas (LIZDA) konkursā „Pedagogam 
draudzīgākā izglītības iestāde 2016”.
23.novembrī LIZDA svinīgi apbalvo-
ja izglītības iestādes, kuru vadītāji – 
darba devēji – piedalījās arodbiedrī-
bas rīkotajā konkursā, lai novērtētu 

tīvā vide.
Šogad skola saņēma LIZDA atzinī-

bu. Bet pārsteigumu sagādāja UNE-
SCO Latvijas Nacionālā komisija, 
kura pasniegusi Biķernieku pamat-
skolai īpašu balvu un atzinības raks-
tu par kultūrvēsturiskā mantojuma 
un tradīciju saglabāšanu.

Lilita Savčenko 

Draudzīgā aicinājuma fonds apbalvo 
“Višķus”, 

Vaboles un Salienas vidusskolu 

Jau astoto gadu Cēsu Draudzīgā 
aicinājuma fonds veido skolu reitin-
gu, balstoties uz skolēnu rezultātiem 
centralizētajos eksāmenos, un ap-
balvo labākās skolas lauku, pilsētas, 
specializēto skolu un ģimnāziju gru-
pā. Šogad balvu – Lielo pūci -  labāko 
tehnikumu (koledžu) grupā saņēma 
Malnavas koledžas Izglītības prog-
rammu īstenošanas vieta “Višķi”. 
Tāpat “Višķi” ieguva balvu labāko 
specializēto skolu grupā nominācijā 
“Izaugsme”.

Pēc trīs gadu pārtraukuma labā-
ko sarakstā atkal iekļuvusi Vaboles 
vidusskola - Vabole tika apbalvo-
ta nominācijā “Matemātika”, jo pēc 
2015./16. mācību gada centralizētā 

eksāmena rezultātiem ierindojās 
2.vietā.  Lai arī izglītības iestādē sko-
lēnu skaits ik gadu samazinās, sko-
las direktore uzsver – ar mērķtiecīgu 
darbu arī mazajās lauku skolās var 
panākt kvalitāti. “Pirmkārt, tas ir 
ļoti godprātīgs skolotāju darbs, pie-
tiekoši apzinīgs arī skolēnu, izglīto-
jamo darbs. Un tad jau tas vērtējas 
arī ar labiem rezultātiem, bet ne bez 
cīniņiem, ne bez problēmām,” saka 
Vaboles vidusskolas direktore Elita 
Skrupska.

Augstus rezultātus uzrādīja arī Sa-
lienas vidusskola, kura saņēma balvu 
labāko lauku vidusskolu grupā nomi-
nācijā “Izaugsme”.

 Vaboles vidusskolas jaunie uzņēmēji piedalījās darbnīcās un svētku gadatirgū

Novembra nogalē Vaboles vidussko-
las Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) 
dalībnieki devās uz Rēzeknes Autrum-
latvijas radošo pakalpojumu centru 
“Zeimuļs”, kur piedalījās ikgadējā Ju-
nior Achievement Latvija rīkotajā se-
minārā “Skolēnu mācību uzņēmumu 
darbnīcā 2016”.

Seminārs tika organizēts pēc “mācies 
darot” principa – semināra dalībnieki 

ne tikai uzzināja par JAL program-
mu jaunumiem, bet arī paši apguva 
dažādas ar uzņēmējdarbību un radošo 
domāšanu saistītas prasmes radošajā 
RTU Rīgas biznesa skolas darbnīcā.

Savu uzņēmuma veidošanas piere-
dzes stāstu skolēniem izstāstīja uz-
ņēmēji I. Kalve un SIA “Baltic fl ags” 
vadītājs M. Rumaks. Par to, ko nozīmē 
būt uzņēmējam skolā, savā pieredzē 

dalījās SMU “Ar smaidu”. Radošo do-
māšānu, ražojot un tirgojot savu preci, 
skolēni attīstīja, simulējot fasētu bur-
kānu tirgu.

Jāpiebilst, ka šogad Vaboles vidus-
skolā darbojas 4 SMU, kuri ražo dažā-
dus koka izstrādājumus, kā arī suvenī-
rus un rotājumus dažādiem svētkiem. 
Kopā SMU darbībā ir iesaistīti 8 sko-
lēni un 4 skolotāji konsultanti. Mācību 
uzņēmumos darbojas 5., 6. un 9. klašu 
skolēni. 

10. decembrī, kad eglītē jau mirdz 
krāsainās uguntiņas, kad visi steidzas 
iegādāties saviem mīļajiem svētku 
dāvanas, Vaboles vidusskolas jaunie 
uzņēmēji devās uz Ziemassvētku ga-
datirgu tirdzniecības centrā “Domina 
Shopping”. Tirdziņā piedalījās četri 
skolēnu mācību uzņēmumi – “Čaklās 
dvīnītes” (Linda Podniece un Nellija 
Podniece, sk.konkultants A.Kokina) 
veidoja svečturīšus izrotājot stik-
la burciņas, “Eglīši” (Marta Kucina, 
Līga Laimdota Kļaviņa, Renārs Ku-
cins, sk.konsultants K.Kucina), vei-
doja atslēgu un rotu pakaramos no 
izlietotām svētku eglītēm, “Komētas” 
(Viktorija Skrinda, Žanete Žilvinska, 
sk.konsultante D.Žilvinska) priecēja 
pircējus ar jautriem svētku apsvei-

kumiem, “Feel the Wood” (Normunds 
Skrinda, Paula Gintere, sk.konsultante 
V.Kucina) piedāvāja koka svečturus 
un citus izstrādājumus no koka.

Skolēni ne tikai tirgoja savu produk-
ciju, bet arī tika vērtēti, jo kompetenta 
žūrija katram uzņēmuma dalībniekam 
uzdeva jautājumus gan par produkta 
ražošanu, gan ideju, gan motivāciju, 
kāpēc skolēni izvēlējušies dibināt savu 
skolēnu mācību uzņēmumu. Dalībnie-
ki tika vērtēti septiņās nominācijās. 
SMU “Eglīši” tika izvirzīti nomināci-
jai “Videi draudzīgs produkts”, tomēr 
šoreiz nominācija tika piešķirta SMU 
“Skalu puikas”.

Daudziem SMU dalībniekiem tā bija 
pirmā darbadiena, kad viņi nopelnījas 
savu pirmo ofi ciālo algu. Dienas beigās 
skolēni bija noguruši, bet apmierināti 
par panākumiem un gandarīti par pa-
darīto!

Paldies Daugavpils novada domei 
un Daugavpils novada Izglītības pār-
valdei par sarūpēto transportu kā uz 
Rēzekni, tā arī uz Rīgu. 

Kristīne Kucina
Vaboles vidusskolas direktores 

vietniece audzināšanas jomā

pedagogu darba 
apstākļus.

LIZDA konkur-
sā piedalījās 19 
izglītības iestādes, 
kurās viesojās žū-
rija, lai novērtētu 
pedagogu sociālo 
drošību un darba 
koplīgumu, dar-
ba organizāciju, 
infrastruktūru, 
darba kvalitātes 
veicināšanu un 
personīgās izaug-
smes iespējas, 
darba drošību, 
aizsardzību, mik-
roklimatu un sav-
starpējās attiecī-
bas, reputāciju, 
atalgojumu. Par 
pedagogiem drau-
dzīgu var uzskatīt 
izglītības iestādi, 
kurā izveidota sa-
kārtota sociālā, fi -
ziskā un informa-
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Pagājušajā avīzes numurā rakstījām 
par konkursa “Labākais ēdināšanas 
uzņēmums Daugavpils novadā” lau-
reātiem. Šajā pastāstīsim sīkāk par 
katru no dalībniekiem. 

Kā vērtēšanas gaitā komentēja viens 
no komisijas dalībniekiem, restorāna 
“Rocket bean roastery” pavārs Haralds 
Saušs, visi vērtējamie uzņēmumi atro-
das samērā tālu no pilsētas, bet rada 
māju sajūtu. “Māja, kurā ir gaiši, sil-
ti un garšīgi. Te ir iespēja justies kā 
laukos, patīkamā atmosfērā. Man bija 
samērā liels pārsteigums, ka tiku uz-
runāts piedalīties vērtēšanas procesā. 
Vienmēr esmu atvērts jauniem piedā-
vajumiem, šis bija viens no interesan-
tākajiem. Priecājos par iepazīšanos ar 
jauniem cilvēkiem. Varu pateikt, ka 
Daugavpils novadā ir kvalitatīvi, aug-
sta līmeņa ēdināšanas uzņēmumi un 
katram no tiem ir sava odziņa.” 

- Kas vērtēšanas gaitā Jums ra-
dīja vispatīkamāko iespaidu? 

Haralds: “Esmu patīkami pārsteigts 
par restorānu “Sventes muiža”. Tajā 
mani iepriecināja pasniegtā ēdiena 
kvalitāte, kad tas pagatavots, izman-
tojot augstas kvalitātes produktus. 
Piedāvātie ēdieni bija patiešām bau-
dāmi.” 

- Varbūt ir kāda recepte, ko lab-
prāt paņemsiet līdzi uz savu resto-
rānu, kurā strādājat? 

Haralds: “Šodien, kas likās intere-
santi, bija redzētais kafejnīcā “Vīrog-
na”. Tās bija kartupeļu kroketes, kas 
kā pierasts tiek pagatavotas no kartu-
peļiem un olu masas, tikai šeit viņas 
tika pagatavotas vēl arī no burkānu un 
biešu biezeņa. Pavāre ir interesanti un 
oriģināli apspēlējusi šo domu. Izskatās 
krāšņi un ir garšīgi. Domāju, ka šīs 
kroketes lieliski iederētos bērnu ēdien-
kartē. Kā variants, kā to pasniegt bēr-
nam, lai viņš ēstu un viņam garšotu.”

Haralds atzina, ka galvenie vērtēša-
nas kritēriji viņam bija ēdiena garša, 
estētiskais noformējums un izmantoja-
mo produktu kvalitāte. Lai pilnveidotu 
ēdienu pagatavošanas paņēmienus, 
pavārs ieteica speciālistiem vairāk uz-
manības pievērst savai pašizaugsmei. 
Iespēja piedalīties kāda pieredzes ba-
gātaka pavāra meistarklasē būtu liet-
derīga ikvienam. Pats Haralds ar prie-
ku šādu meistarklasi novadītu.   

Konkursa vērtēšanas komisija gal-

veno balvu piešķīra restorānam “Sven-
tes muiža” - par iegūto 1.vietu grupā 
“Pastāvīgs ēdināšanas piedāvājums”. 

Restorāns “Sventes muiža” ir iekār-
tots mājīgā, pagājušajā gadsimtā grā-
fa Mihaila Kazimira Plātera-Zīberga 
celtā muižā parka vidū, šeit atrodas 
arī ērta 4 zvaigžņu viesnīca. Konkur-
sa žūriju laipni sagaidīja restorāna 
vadītāja Ludmila, ofi cianti un pavāri, 
izrādot skaisti noformētās restorāna 
zāles un stāstot par savu piedāvāju-
mu klientiem. Restorāna ēdienkartē 
ir daudzveidīgi Eiropas virtuves ēdieni 
– sākot no vieglā „Cēzara” līdz maigai 
cāļa krūtiņai. Katrs atradīs ēdienu sa-
vai gaumei: gaļu, medījumus, zivi, jū-
ras veltes vai saldo desertu.

“Sventes muiža” pārvaldniece Lud-
mila Pavlovska: “Pirmkārt, uzskatu, 
ka mūsu uzvara ir visas komandas 
nopelns. Tika novērtēts mūsu kopējais 
veikums. Mūsu vēlēšanās ir redzēt 
savā restorānā arvien vairāk klientu. 
Tas tiek panākts, pirmkārt, pateico-
ties mūsu pavāru darbam. Tās ir mūsu 
pavārītes, kas prot pārsteigt un ieprie-
cināt mūsu restorāna apmeklētājus 
un ciemiņus. Lielu paldies jāsaka arī 
mūsu ofi ciantiem un bārmeņiem, arī 
mūsu administratoriem. Par to, ka 
darām visu, lai pierādītu, ka “Sventes 
muiža” patiešām ir vieta, kur dvēselei 
atpūsties.” Restorāns ieguva arī Patei-
cību konkursa nominācijā „Glītākais 
galda noformējums”. 

Kafejnīcai “Vīrogna” piešķirta 1.vie-
ta grupā “Banketu piedāvājums”. Ka-
fejnīca atrodas atpūtas bāzē, priežu 
meža ieskautā Vīragnas ezera kras-
tā, Višķu pagastā. Pēc iepriekšējas 
pieteikšanās ģimenes svinībām vai 
banketam šeit tiks sagatavots plašs 
auksto un karsto ēdienu klāsts, tortes, 
kūkas un deserti pēc oriģinālām recep-
tēm, izmantojot kvalitatīvus vietējos 
produktus. “Vīrognā” žūrijas komisija 
tika pārsteigta ar oriģinālo ēdienu no-
formējumu. Vērtēšanai tika pasniegta 
vista ābolu mērcē ar krāsainām kartu-
peļu kroketēm, deserts “Noreibušais 
ķirsis” un daudzveidīgās uzkodas.

Kafejnīcas “Vīrogna” direktore Irēna 
Kancāne: “Sākumā, kad ieplānojām 
piedalīties konkursā, mums bija daudz 
ideju, gribējās kaut ko latgalisku, taču 
es paļāvos uz mūsu pavāres Tatjanas 
gaumi. Piedāvājām ēdienkarti, kurā 

dominēja kartupeļu ēdieni. Centāmies 
parādīt, ka tas ir veselīgi, un, ka, ga-
tavojot ēdienus, tiek izmantota vietējā 
produkcija. Mēģinājām pasniegt ēdie-
nus savādāk, nekā tas ierasts ikdienā. 
Ceru, ka mums tas izdevās un šo ēdie-
nu piedāvājumu mēs turpmāk varētu 
iekļaut mūsu kafejnīcas ēdienkartē. 
Paldies aģentūrai “TAKA”, kas deva 
iespēju piedalīties konkursā, parādīt 
sevi un paskatīties uz savu darbu no 
cita skatupunkta. Domāju, ka arī ci-
tiem uzņēmējiem tā bija lieliska iespē-
ja.” Kafejnīca “Vīrogna” plūca uzvaras 
laurus arī nominācijā „Oriģinālākā 
ēdiena recepte”. 

Kafejnīca “Vojaž” uzvarēja katego-
rijā “Ēdināšana pēc pasūtījuma un/
vai brokastis”. Kafejnīca jau vairākus 
gadus strādā Špoģos, un tajā pašlaik 
tiek atsvaidzināts interjers un ir jau-
na ēdienkarte. Kafejnīcai ir arī jauna 
īpašniece. 

Kafejnīcas “Vojaž” vadītāja Liāna 
Draģele: “Kafejnīcu vadu jau pusotru 
gadu. Nākotnē ir daudz ideju un ie-
ceru. Ir redzējums, kā varētu attīstī-
ties un pilnveidoties. Pagaidām visus 
plānus neatklāšu, visu paši redzēsiet. 
Esat laipni aicināti atbraukt pie mums 
un nogaršot gan piedāvātās brokastis, 
gan pusdienas un vakariņas. Pašlaik 
piedāvājam pie mums baudīt kom-
pleksās pusdienas, bet turpmāk cen-
tīsimies, protams, pilnveidot savu 
ēdienkarti.” 

Par labākajiem rezultātiem konkur-
sa nominācijā „Radošākais un aktīvā-
kais uzņēmums ēdināšanai brīvdabā” 
Pateicība piešķirta kafejnīcai „Baltais 
krogs”. Kafejnīca atrodas Naujenes 
pagastā, blakām Naujenes Novadpēt-
niecības muzejam. Ceļiniekiem tiek 
piedāvāts plašs ēdienu klāsts - zupas, 
salāti, dažāda veida karbonādes, laša 
steiks un deserti. Žūrijas komisijai 
kafejnīcas saimnieks Jānis Melnis pa-
stāstīja, ka “Baltā kroga” ēdienkarte 
veidota ar vislielāko rūpību un uzmanī-
bu pret klientu vēlmēm. Kafejnīcas in-
terjers ir ļoti mājīgs. Vērtējumam tika 
piedāvāta varenā “Hercoga” karbonā-
de, pārsteidzot žūrijas pārstāvjus ar 
porciju lielumu. Tāpat tika pasniegts 
ļoti latvisks un sezonai atbilstošs de-
serts - cepts ābols ar putukrējumu. 
Jānis Melnis labprāt organizē maltīti 
brīvā dabā arī ekskursantiem. Ēdiens 

vecticībnieku gaumē sagaida nova-
da ciemiņus maršrutā “Pusdienās pie 
turīgajiem vecticībniekiem”, savukārt 
maršruta “Pa pirmā pasaules kara 
bunkuriem” dalībniekus noslēgumā 
sagaida fi rmas pagatavotais sātīgais 
karavīru ēdiens.

Nominācijā „Latgaliešu virtuve un 
pašu ražotie izstrādājumi piedāvāju-
mā” Pateicība piešķirta viesu mājai 
“Rudzupuķes” Sventes pagastā. Ka-
fejnīca piedāvā plašu ēdienu klāstu 
uz vietas, kā arī līdzņemšanai, tāpat 
uz vietas tiek gatavota svaiga maize 
un ēdienu pusfabrikāti. Jāsaka, ka 
“Rudzupuķes” šovasar ieguvušas jau-
nu elpu, atkal atverot jauko ceļmalas 
viesnīcu un piedāvājot gan viesnīcas 
klientiem, gan garāmbraucošiem ce-
ļiniekiem gardas maltītes, arī sātīgas 
kompleksās pusdienas par draudzīgu 
cenu. Lai papildinātu pakalpojumu 
klāstu, uz vietas cep arī veselīgu mai-
zīti, bet nesen sākta arī pelmeņu, kā-
postu tīteņu un vareņiku gatavošana 
un pārdošana. Žūrijas komisiju mājīgā 
atmosfērā laipni uzņēma “Rudzupu-
ķes” kolektīvs, pacienājot ar gardu 
tradicionālo ēdienu - ar gaļu pildītām 
rīvētu kartupeļu pankūkām, ko ap-
kārtnē sauc arī par cepelīniem. Nogar-
šošanai piedāvāja arī ko eksotiskāku 
- kukurūzas miltu plācenī ietītu keba-
bu, desertā galdā liekot tradicionālo 
maizes zupu. 

Savukārt nominācijā “Apmeklētāju 
simpātiju balva” Pateicība aizceļoja uz 
Skrudalienas pagasta Silenes ciemu, 
kur atrodas daudziem novadā pazīs-
tamā kafejnīca “Marianna”. Ikdienā 
te var iedzert kafi ju un dažādus citus 
dzērienus, tomēr tuvākā un tālākā ap-
kārtnē kafejnīca izslavēta tieši ar ban-
ketu galdu klāšanu, arī izbraukumos. 
Saimnieces ilggadējā pieredze ļauj pa-
gatavot plašu auksto un karsto ēdienu 
klāstu kārtīgām lauku kāzām, bēru 
mielastam, piknikam vai jebkādam 
citam pasākumam. Ēdienu pagatavo-
šanā tiek izmantoti novada zemnieku 
audzētie produkti. 

Tāpat tika pasniegtas laikraksta 
“Latgales Laiks” speciālbalvas. 

 Olga Smane

Ēdināšanas uzņēmumi Daugavpils novadā rada māju sajūtu 
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Nominācija “Atbalsts bērniem” goda 
rakstu saņēma audžuvecāki Jekaterina 
un Mihails Lukašenoki no Medumiem. 
Nominācijā “Palīgs cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām” sveikta tika Natālija Zdan-
kovska no Vecsalienas. “Mājas labais 
gariņš” – Jānis Ģipters no Vaboles un 
Velta Bērziņa no Ilūkstes.

Nominācija “Zelta mecenāts” tika pie-
šķirta Valērijam Ančevskim no Maļino-
vas, Vitlodam Kvederam no Eglaines, 
Jānim Gudam no Dubnas un Zojai Pu-
čkai no Pilskalnes.

Nominācijas ”Labākais kaimiņš” ti-
tuls –  Gaļinai Vasiļjevai no Skrudalie-
nas. Nominācijā “Vides pilnveidotājs” 
balva tika piešķirta trim iedzīvotājiem 
–Staņislavai Locikai no Naujenes, Intai 
Vaitkunai no Dvietes un Pēterim Sla-
vinskim no Šēderes.

Nominācijā “Cilvēks – atbalsts” tika 
sveikta Marija Rajecka no Ambeļiem, 
Regīna Tenisa no Līksnas, Marija Save-
ļjeva no Sventes, Irēna Turka no Suba-
tes, Edīte un Aldis Čamāni no Ilūkstes, 
Vera Pilate no Naujenes un Janīna 
Blūzmane no Ilūkstes.

“Labās zvaigznes” neslēpa, ka līdzcil-
vēku atzinība ir patīkama un aizkusti-
noša. “Zelta mecenāts” Jānis Guds no 
Dubnas pagasta ir z/s “Jāņukalns” īpaš-
nieks, kurš pats caur ērkšķiem nonācis 
līdz zvaigznēm.  Viņš palīdz gan senio-
riem, gan jauniešiem – īpaši tiem, ku-
riem nav darba, dzīvesvietas un ir atka-
rību problēmas. J.Guds stāsta, ka viņš 
cenšas cilvēkus aizraut ar citām inte-

resēm, piemēram, uz nomaksu nopērk 
jaunietim kvadraciklu, organizē saviem 
darbiniekiem izbraukumus pa Latgali 
un visādi citādi atbalsta citu centienus 
uzlabot savu dzīvi. “Laukos alkoholisms 
ir ļoti izplatīta problēma – cilvēkiem 
nav darba vai arī negrib strādāt, tāpēc 
sāk slīkt alkoholismā. Es pats kādreiz 
dzēru, tāpēc zinu, kā tas gremdē. Pēc 
kāda negadījuma es atmetu šo netiku-
mu, tāpēc zinu, ka to var izdarīt – vajag 
tikai gribasspēku,” motivē Jānis Guds.

Savukārt Regīna Tenisa ir Līksnas 
pagasta labais gariņš, kurš nekad ne-
atsaka palīdzību, īpaši veciem un vien-
tuļiem pensionāriem. Regīna stāsta, 
ka darba tikumu un līdzcietību viņai 
iemācīja vecmāmiņa un tagad šos la-
bos darbus viņa velta Dievam par godu. 
“Es palīdzu galvenokārt pensionāriem 
– atnesu malku, ūdeni, izmazgāju drē-
bes, sakopju istabiņas,” tā Regīna. Arī 
baznīcas dārza puķes un košumkrūmi 
ir skaisti, pateicoties Regīnas čaklajām 
rokām.

“Šiem cilvēkiem ir ļoti laba sirds, jo 
tie savas prasmes, zināšanas un iema-
ņas vēlas ieguldīt pēc iespējas vairāk un 
palīdzēt tiem, kam ir dažādas grūtības, 
piemēram, invaliditāte, vecums un citi 
apgrūtināumi. “Labajām zvaigznēm” 
rūp šādi cilvēki, viņi palīdz bez maksas 
un bez atlīdzības, ar siltu un skaidru 
sirdi,” rezumēja Daugavpils novada 
Sociālā dienesta vadītāja, LSK Daugav-
pils – Ilūkstes komitejas priekšsēdētāja 
Anna Jegorova.

Elza Timšāne 

Ekspluatācijā pieņemts Červonkas muižas pils jumts

6. decembrī ekspluatācijā pieņemts 
Červonkas (Vecsalienas) muižas pils 
jumts. Valsts nozīmes arhitektūras pie-
minekļa Vecsalienas muižas pils jum-
ta atjaunošanas būvdarbi notika laika 
posmā no jūnija līdz decembrim. Būv-
projektu izstrādāja SIA “Arhitekta Lai-
moņa Šmita Darbnīca”, kas novadam 
pazīstama pēc Slutišķu sādžas atjau-
nošanas projekta. Būvdarbus veica SIA 
“Builder Industry”, kas, pēc speciālistu 
atzinuma, savu darbu veica visaugstā-
kajā līmenī. Būvdarbu izmaksas sastā-
dīja 150 000 eiro. 

Būvdarbu gaitā veikta jumta skārda 
seguma nomaiņa, ieklāts jauns jumta 
iesegums, izmantojot rūpnieciski izga-
tavotu valcprofi lu ar PUR pārklājumu, 
pielietotas tradicionālās valcēšanas 

metodes, saglabājot vēsturiskā lokšņu 
skārda dalījuma vertikālās un horizon-
tālās proporcijas.

Jumam ierīkota arī jauna lietusūdens 
novadīšanas sistēma, individuāli iz-
gatavojot visus elementus analoģiski 
esošajām. Savukārt bēniņu telpā jumta 
korē ierīkota papildus vēdināšana.

SIA “Builder Industry” valdes priekš-
sēdētājs Artūrs Čipats: “Ir viennozīmīgi 
grūtāk šādus objektus atjaunot, jo mēr-
ķis ir saglabāt to, kā tas ir bijis agrāk. 
Ja mēs skatāmies uz jumta segumu, 
redzamas gan horizontālās, gan verti-
kālās falces. Kad ņēmām veco segumu 
nost, skatījāmies, cik ir solis vecajam, 
cik jaunajam. Būvuzraugs tam ļoti in-
tensīvi sekoja līdzi. Jo pēc tam visi dati 
tika nodoti arī Valsts kultūras piemi-

nekļu aizsardzības inspekcijai. Tie paši 
kalumi tika ņemti nost, jo daudzi no 
tiem bija aplūzuši un norūsējuši. Izmēri 
arī tika saglabāti un jaunie taisīti pēc 
veco piemēra. Protams, bija sarežģītība, 
jo jūlijā un augustā bija šiem darbiem 
neatbilstoši laikapstākļi. Šeit bija tā 
specifi ka, ka jaunais jumts bija jāliek 
uzreiz, kā tika noņemts vecais. Nav 
apakšā, kā tagad, kad zem metāla tiek 
likta antikondensāta plēve. Tā mēs ne-
varējām darīt”. 

Cik gadus jaunais jumts varēs kalpot? 
A.Čipats: “Ražotājs uz pašu metālu 

dod 50 gadus. Jebkurā gadījumā jau-
najam jumtam ir tas pluss, ka tas viss 
ir roku darbs. Tāpēc, ka metāls tika 
atvests vienkārši ruļļos, un visas falces 
tika locītas uz vietas. Tas nav kā tagad 
vairākos objektos - tiek ražots klasika 
segums, kuru var vienkārši uzskrūvēt 
virsū. Šeit katrs pieslēgums tika locīts 
uz vietas, kas ir sarežģītāk un tam tiek 
patērēts ilgāks laiks.”

Darbu gaitā tāpat ir atjaunoti fasādes 
izvirzīto dekoratīvo apdares elementu 
un jumta parapetu nosegelementi ar 
analogas tērauda loksnes elementiem. 
Atjaunoti dūmeņi, izmantojot atgūtos 
vēsturiskos ķieģeļus un tērauda loksnes 
dūmeņu nosegelementi. Atjaunoti jum-
ta dekoratīvie rotājumi.

Ēkai ierīkotas zibensaizsardzības un 
zemējuma kontura sistēmas. Atjaunots 
vēsturiskais lievenis ar nojumi, kas 
balstīta uz koka kolonnām ar dekora-
tīviem elementiem, kā arī veikta visu 
koka konstrukciju apstrāde un tonēša-
na.

Červonkas pils kopš 2014. gada at-
rodas Valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā, tādēļ visus atjau-
nošanas darbus kontrolē arī Valsts kul-
tūras pieminekļu aizsardzības inspekci-
ja.  

Daugavpils novada Kultūras pārval-
des Kultūras mantojuma daļas vadītāja 
Brigita Madelāne: “Mūsdienās, pat 21. 
gadsimtā, vērtējot, cik grūti ir šādus ob-
jektus renovēt, jāsecina, ka viegli nav. 
Bet mēs varam iedomāties, kā tad to 
jumtu būvēja pirms vairāk kā 100 ga-
diem. Tas vien norāda, ka mūsu senči 
ar lielu mīlestību un pietāti izturējās 
pret kultūras objektiem. Es domāju 
tagad, kad gatavojamies Latvijas simt-
gadei, daudz runājam par mūsu vals-
tiskumu un identitāti, par to, ar ko mēs 
atšķiramies no citas kultūras. Protams, 
tikai ar kultūru – ar tradicionālo, nema-
teriālo un materiālo. Kā mēs viņu mī-
lam un cienām, tā mēs to parādam arī 
pasaulei. Un šis piemērs ar Červonkas 
pili parāda, ka novadā ir cilvēki, kam 
tas rūp. Tas noteikti bija viens no sa-
režģītākajiem uzdevumiem un viens no 
sarežģītākajiem jumtiem mūsu novadā. 
Un, lūk, ir rezultāts. Esam pacilāti.”

Vai ir kādi citi objekti novadā, kurus 
būtu jāatjauno? 

B. Madelāne: “Vēsturiski mūsu nova-
dā ir daudz muižu, sevišķi Sēlijas pusē. 
Bet nedaudz bremzējošais faktors ir tas, 
ka tie atrodas privātīpašumā. Daudzi 
īpašnieki šos objektus ir pārņēmuši, bet 
es nedomāju, ka viņi ātri saņemsies tos 
restaurēt. Katra muiža ir ar savu vēs-
turi, ar unikālu dzimtu, un katra gaida 
savu laiku”. 

Olga Smane 
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Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...
/Kārlis Skalbe/

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! Lai 
Jaunais gads nāk baltām domām, nesot mieru un 
saticību. 

Dubnas pagasta pārvalde

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku 
visu cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā! 

Biķernieku pagasta pārvalde 

Un nevajag nemaz tik daudz-
Pavisam maz,
Pavisam nieku:
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku.
Lai balti ceļi, kurus ejam.
Lai domas baltas tā kā sniegs!

Lai Ziemassvētki un nākamais gads ir bagāts ar 
labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem 
atelpas brīžiem!

Līksnas pagasta pārvalde

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām, par sirdi,
ko cilvēks neaizliedz, dvēselei mācot būt baltai. 
Un tad nav svarīgi: Ir vai nav sniegs, 
Jo ceļš atvērts gaišākām domām...

Lai Ziemassvētku gaidās izdzīvotā Ticība, Cerība 
un Mīlestība ir katra ģimenē, dodot spēku, izturību, 
sirds siltumu! 

Kalupes pagasta pārvalde
Ir laiks…salikt pagātni pa plauktiņiem…
sakārtot domas, 
nosvērt labo un slikto, nomazgāt spārnus…
Apzāģēt spīta radziņus, satikties ar sirdsapziņu, 
piezvanīt dvēselei un apjautāties, kā klājas…
pārbrist nevaļas grāvjus un padzert tēju ar 
nokavētiem saullēktiem
un ieskatīties patiesībai acīs,
izlozē pārdot grēkus…
un mīlēt kā nekad! 

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno 2017. gadu! 

Sventes pagasta pārvalde

Šajos Ziemassvētkos novēlam piedzīvot mazus un 
lielus brīnumus, izbaudīt tos kopā ar mīļajiem, jo 
nav būtiski, ko mēs darām - mazus vai lielus darbus, 
sakām daudz vai maz, uzsmaidām sirsnīgi vai 
vienkārši esam viens otram blakus - svarīgākais, ka 
darām to no sirds.

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, 
piepildīt mazus un lielus sapņus, saglabāt ticību, ka 
mēs katrs un visi kopā spējam radīt brīnumus.

Maļinovas pagasta pārvalde

Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību Jaunais gads lai nes!
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada,
Panākumiem bagāts Jaunais 2017.gads!

Gaišām domām bagātus Ziemassvētkus! Jaunajā 
gadā – piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto, atrast 
meklēto!

Kalkūnes pagasta pārvalde 

Atver vārtus, atver durvis,
Ziemassvētki klāt.
Katru gadu tie kā burvis
Nāk mūs visus mierināt.
Lai tie atmirdz katrā sirdī
katrā dvēselē.
Un kā balta sniega pārslas 
atnes mieru pasaulei! 

Saticību, veselību, pārticību ģimenēs, labklājību 
un mieru valstī.

Skrudalienas pagasta pārvalde

Sniegs sabira eglēs 
un smaržoja sveces
kā baznīcas vīraks,
kad svētvakars nāk. 
Dievs pieskārās zemei
ar dzīvības elpu,
un debesu torņos
skanēja Ziemassvētku vēsts. 

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 
Medumu pagasta pārvalde 

Lai Ziemassvētku burvība valda katrā no mums,
Un sirds siltums sasilda ikvienu, 
ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, 
dāvājot tikai labu,
Un Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos. 

Lai piepildās sapņi un ieceres, iespaidīgiem 
projektiem un radošiem darbiem bagātīgs atnāk 
Jaunais 2017. gads!

Laucesas pagasta pārvalde
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Tad, kad nav sniega vai saules, 
meklēsim gaišumu sevī,
jo uz šīs sirmās zemes 
vienīgi mēs to spējam:
ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi, 
cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs, 
mīlēt nevis ar vārdu, bet sirdi. 

Lai Ziemassvētku noskaņa iedvesmo, uzmundrina, 
iedrošina tiekties pēc labā sevī un savos tuvākajos 
cilvēkos. Priecīgus un gaišu domu piepildītus svēt-
kus! Lai ieceres, apņemšanās un veiksme iet roku 
rokā visu 2017.gadu!

Naujenes pagasta pārvalde

Lai svēts miers un klusa mīlestība ir jūsu mājās,
Lai veseli ir jūsu bērni, 
Lai galdā netrūkst maizes rieciena.
Lai domās ir labestības zelts, bet rokās dāsnuma 
sudrabs.
Lai gaiši un skaisti ir jums Ziemassvētki.

Lai priecīgi un gaiši Ziemassvētki! Lai Ziemas-
svētki Jums atnes ticību tam, ko visvairāk vēlaties, 
bet Jaunajā gadā – lai ir spēks un drosme šo vēlmi 
piepildīt!

Demenes pagasta pārvalde

Caur debess gaismas pieskārienu
To brīnumu lai atrod gars,
No kura ne vien Ziemassvētkiem,
Bet gadam dārgakmeņu svars!

Lai Ziemassvētku gaisma nes veselību, saticību, 
labestību un mīlestību Jaunajā 2017.gadā!

Vaboles pagasta pārvalde 

Viss mainās un plūst…
Viss kļūst savādāks,
Bet katram gadam
Ir savs svētvakars,
Savs slieksnis balts…

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā 
gada cerībām! 

Tabores pagasta pārvalde 

Ziemassvētki ir cilvēku
iekšējās gaismas svētki.
Mēs gaidām mirdzumu
no iekšienes!
No sevis.
No tā, kas sevī.
Mēs to piesaucam,
lūdzam, uzturam un svinam.

Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pilnu Ziemas-
svētku noskaņu un sirdsmieru svētku laikā. 

Vecsalienas pagasta pārvalde

Nāk  Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību gaismu dvēselē krāj.

Gaišus, mierpilnus un svētīgus Ziemassvētkus! 
Laimi un izdošanos Jaunajā gadā! 

Ambeļu pagasta pārvalde

Atkal mēs esam ceļā -
Ceļā uz laimi,
Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,
Ceļā uz nezināmo,
Ceļā uz prieku,
Ceļā uz labākiem laikiem,
Ceļā uz sapni,
Ceļā uz dzīvi - kāda tā ir.
Un beigu beigās -
Ceļā uz Ziemassvētkiem.

Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 
2017. gadu! Lai piepildās viss, kas iecerēts un jau-
nas virsotnes, ko sasniegt!

Salienas pagasta pārvalde 

Ļauj gaismas straumei
sirdij tecēt cauri,-
tam brīnumam, ko
Ziemassvētki nes, 
No mīlestības silto
vārdu auras,
lai atkal sasilst
mūsu dvēseles! 

Priecīgus, mierpilnus un gaišus Ziemassvētkus! 
Laimīgu, saticības un panākumiem piepildītu Jau-
no gadu! 

Višķu pagasta pārvalde 

Lūk – eglē sveču liesmas gail
Tās šonakt sadedzinās visu drūmo, lai nav bail
Sākt jaunu rītu, jaunu dienu, gadu
Ar labu domu, darbu kādu.
Lai Ziemassvētkos apjaušam, ka brīnumu
ikkatrs pats nesam,
no sirds to dāvinot gan mazam, jaunam, vecam…

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā ģimenē un 
Jaunā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, pie-
pildīt sapņus un  īstenot mērķus!

Nīcgales pagasta pārvalde
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Olga Gžibovska “Ikvienam novēlu būt drosmīgam savās idejās”
Olga Gžibovska ir Daugavpils nova-

da Kultūras pārvaldes māksliniece. 
Īstenībā Olga ir māksliniece vārda vis-
plašākajā nozīmē – dekoratore, nofor-
mētāja, mākslas pedagoģe, scenogrāfe, 
tērpu māksliniece. Vai var un vajag 
dzīvē visu paspēt? Ko gribētos izda-
rīt? Par savu ceļu lielajā dzīves okeānā 
stāsta pati Olga. 

O.G. Kā var visu paspēt? Nav viegli. 
Neesmu perfekta, bet ļoti augstu vēr-
tēju labi padarītu darbu. Vai tas bū-
tu frizieris, sētnieks, apavu meistars, 
ārsts. Attieksmi pret darbu jūtu uzreiz. 
Esmu prasīga pret citiem, taču daudz-
reiz prasīgāka esmu pati pret sevi. Ļoti 
baidos no paviršības – ja vienu reizi tai 
piekāpies, tad tas var atkārtoties un 
kļūt par normu, līdz ar to darbs zaudē 
kvalitāti. Gadiem ejot uz priekšu, ar 
lielāku cieņu izturos pret sev atvēlēto 
laiku. Iespēju robežās cenšos to plānot 
un izmantot lietderīgi. Apbrīnoju cilvē-
kus, kuri spēj sevi mobilizēt un organi-
zēt tā, ka tiem nepiekļūst “laika zagļi”. 
Mākslinieka profesija nav viegla, gluži 
tāpat kā ikviena cita. Cilvēks, kas ir 
mazāk saistīts ar mākslu, no malas 
redz galarezultātu, un tas viņam vai nu 
patīk vai nē. Mākslinieks, savukārt, ir 
nemitīgā radīšanas procesā, kas prasa 
lielu prāta, izdomas mobilizāciju.   Man 
vairāk patīk sevi dēvēt par dekoratoru. 
Kad mācījos Rēzeknes Lietišķās māks-
las vidusskolā, bija tāds skolotājs Jānis 
Unda, kas pasniedza kompozīciju. Ļoti 
inteliģents cilvēks, lielisks akvarelists. 
Viņš cienīgi izturējās pret visiem sa-
viem studentiem. Tieši viņš mūs sauca 
par dekoratoriem. Ja tu esi māksli-
nieks - dekorators,  tev ir jāprot no pa-
visam parastām un vienkāršām lietām 
sakārtot vidi tā, lai tā būtu estētiski 
baudāma. Reizēm ir pārdrošas idejas, 
kuras nevar atļauties īstenot tam pa-
redzētā budžeta rāmju dēļ. Bet paliek 
skiču varianti, ar kuriem mājās ir pie-
pildītas pilnas kastes. Ja nu kādreiz 
rodas izdevība un ideja tiks realizēta?!

- Jūsu tiešais pienākums ir telpu 
un svētku noformējuma veidoša-
na. 

O.G. Tā nu sanāk, ja esi savu dzīvi 
saistījis ar šo profesiju, tad jābūt pie-
tiekoši zinošam un varošam daudzās 
jomās. Šī sfēra ir tik plaša, ka nekad 
nevar paredzēt, kādas prasmes vai 
zināšanas būs nepieciešamas, lai īste-
notu savu ideju. Nemitīgi jātrenē izdo-
mas jeb fantāzijas muskuļi, jāprot strā-
dāt ne tikai ar zīmuli vai otu, bet arī 
āmuru un špakteli. Protams, jāpārzina 
arī jauno tehnoloģiju iespējas, labi jājūt 
gaismu un ēnu spēles.  

Noformēšanas darbā svarīgi būt 
mainīgam, elastīgam. Nemitīgi vajag 
radīt svaigas idejas, sekot līdzi jaunā-
kajām krāsu, stila un modes tenden-
cēm. Jāmēģina strādāt ar jauniem 
materiāliem un jāmeklē jauni tehniski 
risinājumi. Darboties ar pārbaudītām 
metodēm un materiāliem vienmēr ir 
vieglāk, jo viss jaunais un nepārbau-
dītais var būt pārsteigums – gan labs, 
gan arī slikts. 

Varu teikt, ka mans darbs nav gar-
laicīgs, bet interesants. Strādājot pie 
viena pasākuma, galvā jāpatur divi 
trīs nākamie, ir jādomā uz priekšu. Sa-
ka jau, ka nedrīkst nest darbu mājās, 

bet radošo profesiju pārstāvjiem tas 
nav iespējams. Veidojot jaunu pasāku-
mu vai īstenojot kādu radošu projek-
tu, domas seko līdzi visur – arī mājās 
gludinot veļu vai mizojot kartupeļus. 
Idejas var rasties arī pavisam negai-
dīti. Tad tās jānotver un jāpiefi ksē, lai 
neaizmirstas. Pēc brīža var rasties kar-
dināli pretēja ideja iepriekšējai un arī 
to nedrīkst aizmirst. Beigās jāizvēlas 
labākā un jāmēģina to īstenot dzīvē. 

- Darbojaties arī kā konsultante 
dažādu svētku un pasākumu ap-
sveikumu veidošanā. 

O.G. Kā jau ikvienam mākslinie-
kam, arī man ir izveidojies savs darba 
stils un rokraksts. Ir bijuši ļoti veik-
smīgi risinājumi, par kuriem izjūtu 
patiesu gandarījumu un ir piedzīvo-
tas arī patiesas prieka asaras. Bet ir 
bijušas arī neveiksmes, pēc kurām es 
cenšos izanalizēt pieļautās kļūdas. Arī 
tas pieder darba procesam. Viens no 
sarežģītākajiem darba segmentiem, tā 
es to nosauktu, ir darbs ar poligrāfi jas 
materiālu dizaina izstrādi. Veidojot  ie-
spieddarbus, ir svarīgi ļoti precīzi un 
lakoniski izteikt domu, kurai vajag 
sasaukties ar dizainu. Nepieciešams 
atrast piemērotu papīru vai kādu citu 
izejmateriālu,  precizēt krāsu kodus, 
pārliecināties par kompozīciju un kļū-
du neesamību. Tālāk viss ir tipogrāfi -
jas ziņā. Arī tad vēl nevar būt pārlie-
cināts par gala iznākumu. Cilvēks var 
domāt vienu, bet tehnika var izdarīt 
pavisam kaut ko citu. Vienmēr ar “dre-
bošu sirdi” gaidu tehniskā procesa iz-
nākumu. Un ja rezultātā ir sasniegta 
prāta un tehnikas sintēze, tad prieks ir 
dubults. Tā arī rodas mazāki vai lielāki 
iespieddarbi. 

- Saka, ka māksla rodas no rea-
litātes. Vai tam piekritīsiet? Kas 
Jums ir māksla?

O.G. Māksla ir tik daudzveidīga. 
Baudot jebkuru mākslas žanru, cilvēks 
sevi bagātina, atdzīvina domāšanu, 
fantāziju, rod kādu īpašu piepildījumu. 
Iespējams, nopietni mākslas zinātnie-
ki šī vārda nozīmi defi nēs savādāk, bet 
katram var būt sava uztveres formula. 

- Tagad ir pirmssvētku laiks, kad 
ir jūtama rosīšanās un īpašas svēt-
ku gaisotnes radīšana gan mājās, 
gan darba vietās. Kādas ir aktuā-
lākās tendences Ziemassvētku no-
formējumā šogad? 

O.G. Var sekot līdzi jaunākajām mo-
des un stila tendencēm, bet var izman-
tot arī senus dekorēšanas paņēmienus. 
Ja ir vēlme, var strādāt arī ar dabas 
materiāliem. Izmantojot parasto papī-
ru, griežot, lokot un līmējot var izvei-
dot ļoti jaukus dekorus. Ir lieliski, ja 
kādam ir saglabājušies seni vecvecā-
ku vai vecāku eglīšu rotājumi – stikla 
mājiņas, čiekuriņi, lukturīši, vates ro-
tiņas. Vintidža (vārds vintage cēlies no 
franču valodas un tiek tulkots kā „no-
teikta gada raža” vai „ļoti augstas kla-
ses ilgu gadus izturēts vīns”. Savukārt, 
pārnesot „vintage” vārdu uz modes pa-
sauli, mēs iegūstam autentisku vai ori-
ģinālu apģērbu pagājušā gadsimta 20-
to līdz 80-to gadu stilā) vai seno lietu 
tirgū, šīs mantiņas šobrīd ir ļoti piepra-
sītas. Var izmantot vienkāršus zariņus 
uzpūšot baltu, zelta vai sudraba krāsu, 

iekārt tajos dažas stikla bumbas un la-
konisks dekors būs gatavs. Ja runājam 
par pasaules tendencēm, tad šogad no-
formējumā plaši tiek piedāvāti eglīšu 
rotājumi un dekorācijas gaiši zilā un 
rozā kvarca krāsā. Šīs krāsas plaši tiek 
izmantotas interjeru un apģērba di-
zainā. Ir bijuši gadi, kad noformējumā 
dominēja violetie, sarkanie, zilie toņi. 
Ne tik sen dizaineri Ziemassvētku un 
Jaunā gada noformējumā  piedāvāja 
izmantot arī melno krāsu. Mākslīgās 
eglītes, lentas, matētas un glancētas 
bumbas - viss bija melns. Drosmīgi, ne-
pierasti, bet sava elegance tajā ir. 

- No daudziem cilvēkiem nākas 
dzirdēt, ka viņiem trūkst radošas 
dzirksts kaut ko darīt pašiem sa-
vām rokām. 

O.G. Ceļā uz darbu eju garām dau-
dzām ēkām. Dažu senāku Vecās for-
štadtes māju logos pirms svētkiem 
pamanu izmaiņas. Vēl arvien tiek iz-
mantots sens dekorēšanas veids – starp 
logiem liek vates pildījumu, kas izro-
tāts ar sausiem ziediem, kādu eglītes 
mantiņu vai no papīra izgrieztu snieg-
pārsliņu. Tas ir tik mīļi! Iespējams, 
ka tādā mājā dzīvo cilvēki cienījamos 
gados, kuri gadiem ilgi ir pieturējušies 
pie sev ierastiem mājas dekorēšanas 
veidiem. Pirmssvētku laikā, braucot 
pie vecākiem, redzu cik jauki tiek izro-
tātas arī lauku mājas un pagalmi. Kā 
lai par to nepriecājas! Uzskatu, ka ra-
doša dzirksts lielākā vai mazākā mērā 
ir katrā cilvēkā. Vienkārši ir jādara! 

- Kad Jūsos sākās šis radošums, 
mīlestība uz mākslu? 

O.G. Bērnībā. Esmu bijusi savā-
dāka,  reizēm varbūt arī nesaprasta. 
Viens prot rotaļāties ar cipariem, cits 
spēj kļūt par labu ārstu, kriminālistu 
vai vienalga kādu citu speciālistu. Es 
spēju saskatīt kaut ko interesantu ko-
ka mizā, akmenī, zāles stiebrā, uztvert 
krāsu nianses, redzēt to, ko citi nepa-
mana. Katram cilvēkam ir sava spēja 
un dotumi. Vēroju, kā agrā pavasarī 
daba spēj iekrāsot zemi, kokus, krū-
mus smalkos krāsu toņos. Kopš bēr-
nības man ir laba redzes atmiņa tieši 
uz krāsām, formām, kompozīciju. Tas 
vienmēr ir palīdzējis darbā. Par prasmi 
strādāt radoši un jebkuru darbu veikt 
kārtīgi līdz galam esmu pateicīga sa-

vai bioloģijas un ģeogrāfi jas skolotājai 
Teklai Vilkelenokai. Viņa mani iedroši-
nāja piedalīties dažādos konkursos un 
olimpiādēs, kur ieguvu labus rezultā-
tus. Ar ziedu kompozīcijām piedalījos 
arī izstādēs Rīgas Pionieru pilī. Sev ne-
gaidot ieguvu augstu novērtējumu. Ti-
ku apbalvota ar tranzistoru “Selga” un 
tiem laikiem retu grāmatu par ziedu 
kompozīciju veidošanu un fl oristiku. 
Tieši skolotāja Vilkelenoka mani mu-
dināja turpmāk saistīt savas mācības 
ar mākslas skolu. Spilgtas atmiņas no 
bērnības dienām man ir palikušas arī 
no tikšanās reizēm ar mākslinieci Ģer-
trūdi Zeili. Ģertrūdes un Valentīnas 
Zeiles vecāki dzīvoja blakus sādžā. Vi-
ņu mājās pie sienām redzēju Ģertrūdes 
gleznas un Valentīnas mālā, ģipsī un 
bronzā veidotās medaļas un plaketes. 
Tā man bija pavisam citas pasaules at-
klāsme – tik noslēpumaina un man ļoti 
tuva. Maza meitene būdama, saņēmos 
drosmi un atrādīju savus darbus Ģer-
trūdei. Daudzas svarīgas lietas  tik-
šanās reizēs mācījos tieši no viņas: to, 
ka māksliniekam ir nemitīgi “jātrenē 
roka”, kā veidojas elipse un perspektī-
ve, ka baltā krāsa sastāv no dažādām 
niansēm – balts nav tikai balts.  

- Kāda ir Jūsu mākslas darbu te-
matika un saturs?

O.G. Patika un arvien patīk dabas 
motīvi. Zīmēt  caur savu redzes prizmu. 
Patīk klusā daba. Mēdzu strādāt dažā-
dās tehnikās, patīk tušas grafi skā pre-
cizitāte, eļļas krāsu biezais triepiens, 
akvareļkrāsu dzidrums, pasteļkrītiņu 
maigās nianses. Man ir bijuši dažādi 
mīļāko krāsu periodi – oranžais, zilais, 
brūnais, pelēkais, bet visos laikos ma-
na favorītkrāsa ir bijusi dažādu nianšu 
un toņu baltā. 

Gleznošana ir tā lieta, kurai katru 
gadu apsolos veltīt vairāk laika un uz-
manības. Diemžēl, sanāk kā sanāk. Pa-
rasti sarosos pirms izstādēm vai brīžos, 
kad uznāk vēlme veltīt laiku tikai sev. 
Uzvārīt krūzi labas kafi jas, fonā ieslēgt 
vieglu mūziku, atslēgties no ārpasau-
les un ļauties fantāzijas brīvībai. 

– Pastāsiet par darbu scenogrāfi -
jā? Ar ko tas sākās?

O.G. Ja runājam par teātra sceno-
grāfi ju, tad vislielākā pieredze man ir 
veidojot skatuves noformējumus Dau-
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Daugavpils novadā viesojās ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji 
29.novembrī Daugavpils novadā vie-

sojās ASV vēstniecības pārstāvji - po-
litikas speciālists Mārtiņš Spravņiks 
un politikas analītiķe Džīna Svītone. 
Vizītes mērķis bija neformālā gaisotnē 
iepazīt izglītības, ekonomisko un soci-
ālo situāciju novadā, kā arī pārrunāt 
nākotnes sadarbības iespējas. Vēst-
niecības pārstāvji tikās ar pašvaldības 
vadību Daugavpils novada domē, ap-
meklēja Špoģu vidusskolu un Medumu 
internātpamatskolu, kā arī viesojās Si-
lenes robežpunktā.

Špoģu vidusskolā ASV vēstniecības 
pārstāvji tikās ar skolas vadību un 
vecāko klašu skolēniem, lai rosinātu 
diskusiju par raksturīgākajiem stereo-
tipiem par amerikāņiem, laužot dažā-
dus mītus. Tāpat diplomāti pastāstīja 
par jauniešu iespējām studēt ASV, kā 
arī iesaistīties dažādos projektos, lai 
padziļinātu valodas zināšanas un gūtu 
vērtīgu dzīves pieredzi. “Mēs apmeklē-
jam reģionus ārpus Rīgas, jo vēlamies 
satikties ar latviešiem un pēc iespējas 
plašākam latviešu lokam sniegt iespē-

ju satikt amerikāņus, lai viņi varētu 
iepazīt mūs un mūsu valsti, uzdot sev 
interesējošus jautājumus un savstar-
pēji dalīties pieredzē,” norādīja Džīna 
Svītone. “Mēs pēdējā laikā diezgan 
daudz fokusējamies uz Latgali, jo cilvē-
kiem šeit tīri ekonomisku apstākļu dēļ 
ir mazāka iespēja atbraukt uz Rīgu, 
satikt ārzemniekus vai, piemēram, aiz-
lidot uz Ameriku,” papildināja Mārtiņš 
Spravņiks. 

Vidusskolnieki atzina, ka tikšanās 
bija interesanta un iegūtā informācija 
– vērtīga. Špoģu vidusskolas 12. kla-
ses skolniece Laura Lāčauniece atzina, 
ka viņu ieinteresēja programma, kas 
sniedz iespēju pēc vidusskolas absol-
vēšanas gadu pavadīt ASV. “Mani tas 
interesē, jo arī līdz šim esmu piedalī-
jusies diez gan daudzos neformālās 
izglītības projektos ārpus Latvijas,” tā 
Laura. “Es uzskatu, ka angļu valoda 
šobrīd ir pamats visam – tikai ar valo-
du mēs spējam komunicēt ar cilvēkiem 
mūsdienu atvērtajā pasaulē. Ar angļu 
valodas palīdzību var pilnveidot sevi 

un savas zināšanas.”
ASV Vēstniecības pārstāvji turpinā-

jumā tikās ar Daugavpils novada do-
mes vadību – pašvaldības izpilddirek-
tori Vandu Keziku, Attīstības nodaļas 
vadītāju Vitu Rūtiņu un Izglītības pār-
valdes vadītāju Irēnu Bulašu. Medu-

mu internātpamatskolā viesi iepazinās 
ar bērnu dzīves apstākļiem un mācību 
vidi, kā arī noskatījās skolēnu sarūpē-
tos priekšnesumus. Vizīte noslēdzās 
Silenes robežpunktā.

Elza Timšāne

Saeimas “deputātu kvotu” atbalstītie projekti Daugavpils novadā 
Galīgajā lasījumā par nākamā 

gada budžetu Saeima akceptējusi 368 
priekšlikumus, piešķirot naudu dažā-
diem konkrētiem projektiem, kurus 
vēlējās atbalstīt atsevišķi deputāti vai 
frakcijas. Ar tā saucamajām “deputātu 
kvotām” šogad sadalīti vairāk kā 20 
miljoni eiro. Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska preses 
konferencē pastāstīja, ka neliela daļa 
no šī fi nansējuma tika piešķirta arī 
Daugavpils novadam. 

Pēc Zaļo un Zemnieku savienības 
priekšlikuma, 20 000 eiro iedalīti Mal-
navas koledžas īstenošanas vietai Viš-
ķos mācību korpusa ēkas jumta un 
ieejas mezgla atjaunošanai, kā arī, ar 
Saeimas deputāta Armanda Krauzes 

atbalstu, piešķirti 4500 eiro Līksnas 
jauniešu kopienas projektam, lai izvei-
dotu un sagatavotu grāmatu par pa-
gasta vēsturi. 

Ar partiju apvienības “Vienotība” at-
balstu piešķirts fi nansējums divu Dau-
gavpils novada teritorijā esošu baznīcu 
jumtu atjaunošanai - 10 209 eiro Jaun-
bornes Romas katoļu baznīcai Salienas 
pagastā un 14 201 eiro Elernes Romas 
katoļu baznīcai Tabores pagastā. 

Jāpiebilst, ka 20 000 eiro piešķirti arī 
Latgales Reģiona attīstības aģentūrai 
izstādes “Latgales veltījums Latvijai” 
Pēterbaznīcā un  Latgales mākslas 
svētku “Krāsas karogā” organizēšanai, 
kas 2017.gada 20.maijā notiks Višķu 
estrādē. 

Lūdzot Daugavpils novada domes 
vadības vērtējumu par “deputātu kvo-
tām”, izpilddirektore Vanda Kezika 
norādīja, ka viņai šī prakse neliekas 
pieņemama, jo Saeimas deputāti vis-
biežāk akceptē dažādas iniciatīvas, 
nekonsultējoties ar pašvaldībām par to 
vajadzībām un prioritātēm.  “Deputātu 
kvotas ir no 1. Saeimas laikiem. Toreiz 
gan tās summas bija ļoti mazas un tā-
pēc neraisīja diskusijas. Es uzskatu, 
ka, ja valsts var atļauties 20 miljonus 
novirzīt uz maziem projektiem, tad 
vajadzētu šo lietu sakārtot - organizēt 
pašvaldību pieteikšanos un izstrādāt 
nosacījumus, kuri projekti tiek atbals-
tīti, lai visiem būtu vienlīdzīgas iespē-
jas.  Šobrīd sanāk, ka pašvaldībām tiek 

maksāts par atbalstu. Ir pašvaldības, 
kas saņems  5-6 miljonus…. Tā nav pa-
reiza un loģiska pozīcija,” strikta ir iz-
pilddirektores Vandas Kezikas nostāja 
šajā jautājumā. 

J.Jalinska piebilda, ka pareizi būtu, 
ja Saeimas deputāti komunicētu ar 
pašvaldībām un jautātu, kuras vaja-
dzības būtu vērts atbalstīt. “Deputāti 
tiek ievēlēti no Latgales reģiona, nevis 
konkrētiem novadiem un teritorijām. 
Tāpēc šiem deputātiem vajadzētu vai-
rāk interesēties par visām  teritorijām 
un uzturēt komunikāciju, neatkarīgi 
no tā, vai pašvaldība ir vai nav noslē-
gusi sadarbības līgumus ar partijām.”

gavpils novada Kultūras centra teātra 
trupas „Trešais variants” izrādēm. Ko-
pā ar režisori Intu Uškāni sadarbojos 
kopš teātra trupas pirmsākumiem, nu 
jau 20 gadu garumā. Izrāžu tapšanas 
process ir ārkārtīgi interesants un aiz-
raujošs. Tas prasa laiku un pacietību. 
Ja mans pienesums ir bijis noderīgs, 
jūtos gandarīta par izdarīto. Ar te-
ātra trupas aktieriem esam ļoti labi 
paziņas. Strādājot pie izrādes sceno-
grāfi jas, jājūt kopējā noskaņa, stils, 
laikmeta atmosfēra, tostarp tērps, fri-
zūra un grims. Ir jāņem vērā, ka kat-
rai detaļai ir nozīme. Cepures, cimdi, 
somiņas, apavi, audumu faktūras un 
krāsas. Svarīgs ir viss, lai tiktu radī-
ta nepieciešamā atmosfēra. Ar vienu 
nepareizu detaļu var arī visu sabojāt. 
Ir jāzina, kas ar ko sader un kas ar ko 
ne. Ir jāpiedomā pie šīm stila lietiņām.  
Gribu uzsvērt to, ka man ir ļoti svarīgs 
komandas darbs. Man ir svarīgi sajust 
otra cilvēka radošās domas lidojumu. 
Man ir svarīgi, lai tehniskais izpildī-
jums būtu saskaņā ar to, ko esmu iz-
domājusi. Esmu pateicīga, ka līdz šim 
darba  komanda ir izveidojusies kā 
tāds ansamblis, kas sajūt viens otru kā 
sevi pašu.   

- Kāda bija pieredze, darbojoties 

projektā „Mode H”?
O.G. Kad Daugavpils novada domes 

izveidotā darba grupa sāka piedalīties 
Starptautiskajā adaptētās modes fes-
tivālā “Mode H”  Francijā un Spānijā, 
strādāju pie tērpu kolekcijas,  dalībnie-
ku grima, frizūrām, aksesuāriem. Mo-
des festivāla galvenā mērķauditorija ir 
cilvēki ar īpašām vajadzībām.  Pirmais 
uzvedums tika veidots par Līgo tēmu. 
Tērpi tika darināti no lina, vilnas un 
šifona. Tiem vajadzēja būt  ērtiem,  
pielāgotiem un reizē arī vizuāli pievil-
cīgiem un interesantiem.  Manuprāt, 
šī darba rezultāts izdevās ļoti labs un 
abpusēji esam ļoti gandarīti par iznā-
kumu. Tā bija tērpa , cilvēku personību  
un  uzveduma sintēze. Varu teikt, ka 
darbojoties šajā projektā esmu daudz 
ko guvusi priekš sevis. Svarīgi ir dzīvē 
darīt to, kas tev ir dots. Ja tu vari palī-
dzēt otram, tad dari to! Bieži vien mēs 
sūdzamies un čīkstam par lietām, kas 
ir tik nebūtiskas. Būtu jādzīvo pilnvēr-
tīgi un jārada skaistas lietas. 

-  Vai Jums ir savas autoritātes, 
no kurām Jūs esat mācījusies vai 
guvusi kaut ko sev?

O.G. Jā, protams. Tādu cilvēku ir 
daudz. Šāda autoritāte man ir sla-
venais modes vēsturnieks un modes 

mākslinieks Aleksandrs Vasiļjevs. 
Cilvēks  ar fenomenālām zināšanām 
un atmiņu. Viņš man ir piemērs tam, 
kā sakārtot savu laiku, lai paspētu tik 
daudz. Esmu personīgi ar viņu strādā-
jusi un, jāsaka –  tie ir bijuši vieni no 
profesionālās pieredzes saviļņojošāka-
jiem brīžiem. 

- Ko Aleksandrs Vasiļjevs nosauc 
kā svarīgāko, kā sakārtot savu lai-
ku?

O.G. Tā ir attieksme pret laiku. Va-
rētu arī apstāties pie tā , ko esi izda-
rījis. Aleksandrs Vasiļjevs ir savācis 
lielisku tērpu un aksesuāru kolekciju, 
viņš lasa lekcijas, raksta grāmatas. Tā 
tiešām ir īpaša spēja, darīt tik nozīmī-
gas  lietas un neapstāties pie paveiktā. 
Nupat kā pabeidzu lasīt viņa grāmatu 
„Etīdes par stilu un modi”. Arī tā infor-
mācija, ko viņš savāca par slaveniem 
cilvēkiem, kas savulaik ir emigrējuši 
uz ārzemēm, ir ļoti vērtīga. Ziņas par 
laikmetu, kurā šie cilvēki dzīvojuši. 
Viņš ir ļoti daudzšķautņains un intere-
sants cilvēks. 

Esmu daudz lasījusi mākslas vēstur-
nieka, Rundāles pils direktora Imanta 
Lancmaņa atziņas. Cilvēks, kas daudz 
laika un zināšanu veltījis Rundāles 
pils atjaunošanai.  Viņš man ir inteli-

ģences un profesionalitātes paraugs. 
Imantam Lancmanim ir ļoti labskanī-
ga latviešu valoda. Kad klausos inter-
vijas, tad baudu   prasmi izteikties tik 
vienkārši, skaisti, lakoniski un precīzi.

Noteikti mana autoritāte ir arī māks-
liniece Silva Linarte, kurai ir īpaša sti-
la un gaumes izjūta. Lielo pārmaiņu 
un otrās Latvijas valsts atdzimšanas 
laikā, 90. gadu sākumā Silva strādāja 
par Daugavpils pilsētas galveno māks-
linieci. Toreiz pilsētvides noformējumā 
tika pielietotas laikmetīgas idejas un 
materiāli. Nebija nemaz tik viegli lauzt 
iepriekšējos noformējuma stereotipus, 
bet Silvai izdevās mainīt ļoti daudz ko. 
Arī Silvas gleznotājas talants mani ne-
spēj atstāt  vienaldzīgu. 

Ikvienam gribu novēlēt atrast sevī 
radošo dzirksti, būt drosmīgiem savu 
ideju realizēšanā un saskatīt skaisto 
pavisam vienkāršās un ikdienišķās lie-
tās! Gaišas domas svētkos un ikdienā!

Ar Olgu Gžibovsku sarunājās
 Olga Smane 
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Diviem novada sportistiem pasniegtas Veterānu senioru savienības 
medaļas “Sporta slava” un “Goda zīme”

Latvijas sporta veterāna Goda zīme 
ir Latvijas sporta veterānu savienības 
augstākais apbalvojums. Tā mērķis ir 
izteikt pateicību cilvēkiem par spor-
tam veltītajiem gadiem, par ieguldī-
jumu sporta attīstībā un propagandā, 
par aktīvu līdzdalību sporta dzīvē, par 
sasniegumiem sporta dzīvē, kā arī lai 
gandarītu sportistus par ilggadību 
sportā dažādās tā izpausmēs.  

Ar medaļu “Goda zīme” apbalvota 
Daugavpils pilsētas sporta skolas jau-
niešu un Daugavpils novada dāmu 
komandu sabiedriskā trenere Sana 
Catlakša. Sana ir arī novada sieviešu 
volejbola komandu kapteine, kuras ie-
guldījums volejbola sportā ir gana liels. 
Viņa ir kādreizējā Latvijas volejbola 
izlases komandas kapteine, Latvijas 
volejbola komandu “Aurora”, “Ķīmi-
ķis”, Somijas volejbola kluba “Raiku” 
spēlētāja. 

Sana Catlaška sportā ir jau kopš bēr-
na kājas. “Māte bija sporta metodiķe, 
tēvs spēlēja volejbolu. Skolā līdz piek-

tajai klasei spēlēju basketbolu, nodar-
bojos ar vieglatlētiku, no 6. klases aiz-
braucu uz Murjāņu sporta ģimnāziju. 
Tas īstenībā bija mana tēva sapnis, kas 
piepildījās. Tur es mācījos līdz 1986. 
gadam. Tad sāku spēlēt komandā “Au-
rora”, kas tolaik bija labākā Latvijā vo-
lejbola komandu vidū. Kopš 1993. gada 
esmu Daugavpils pusē. Daugavpilī 
sāku ar komandu “Ķīmiķis”, tā stāsta 
sportiste. 

Pati sportiste atzīst, ka gandarījums 
ir nevis par izcīnītajām medaļām un 
goda zīmēm, bet gan par uzvarām. 
“Gandarījums ir tad, kad esi laukumā 
un vari uzvarēt. Protams, ir patīkami, 
ka novērtē”, tā Sana. 

- Vai ir bijušas daudzas uzvaras?
Sana: “Jā. Es tās neskaitu, bet ir 

daudz.”
- Kuras Jums ir bijušas viszīmī-

gākās? 
Sana: “Laikam tas bija laikā, kad 

spēlēju komandā “Aurora”. Kaut arī 
sāku spēlēt laikā, kad “Aurora” no 

Augstākās līgas bija izkritusi un spē-
lēja Pirmajā līgā. Tad bija atgriešanās 
Augstākajā līgā, kad tika izcīnītā piek-
tā vieta. Tad bija zīmīgi, ka atgriezos 
komandā “Ķīmiķis” pēc neliela pār-
traukuma. Pa to laiku man piedzima 
pirmais bērns. Tajā laikā “Ķīmiķis” 
sev atgrieza Latvijas čempiona nosau-
kumu. Zīmīgs ir arī Somijas periods, 
kad spēlēju volejbola klubā “Raiku”. 
To gadu laikā bija daudzas uzvaras, 
tostarp arī Somijas kauss. Daugavpils 
novada sieviešu volejbola komandas 
sastāvā spēlējām arī Otrajā Latvijas 
olimpiādē un ieguvām sudraba meda-
ļas. Tas, ka mēs nu jau veterānes starp 
Latvijas izlases spēlētājiem varējām 
tik augstu tikt, ir labs rādītājs. PSRS 
izlases sastāvā 1988. gadā kļuvām par 
Eiropas junioru čempionāta uzvarēta-
jiem. Tas bija svarīgs posms junioru 
izlasē.”

Kāds ir bijis lielākais izaicinā-
jums Jūsu sporta karjerā? 

Sana: “Domāju, ka liels izaicinājums 

man bija pēc diviem bērna kopšanas 
atvaļinājumiem atgriezties atpakaļ 
sportā. Pēc pirmā bērna piedzimšanas 
atgriezos pēc 6 mēnešiem, pēc otrā – 
jau pēc trim. Kaut arī pirms tam, ska-
toties uz citām komandas biedrēm, kas 
bija jau tam izgājušas cauri, domāju, 
ka es tā nevarēšu. Bet varēju!”. 

Abi Sanas dēli arī aktīvi sporto. Ve-
cākais dēls spēlē futbolu, savukārt 
jaunākais – volejbolu. Tagad Sanai da-
lība komandā ir hobijs, no profesionālā 
sporta viņa aizgāja pirms 16 gadiem.  

Savukārt veterāns Jurijs Kopasovs 
saņēma augstāko apbalvojumu - trīs-
pakāpju medaļu „Sporta slava”. Šogad 
medaļai “Sporta slava” no Daugav-
pils novada tika virzīti divi sportisti 
– Jurijs Kopasovs un Alfreds Kokins. 
“Esam abi uzstājušies Eiropas čempio-
nātā svarbumbu celšanā. Alfreds Ko-
kins tajā izcīnīja divas zelta medaļas, 
savukārt es – zeltu un sudrabu. Pie-
dalījos arī airēšanas sacensībās. Esmu 
priecīgs, ka šogad tiku apbalvots ar 3. 
šķiras bronzas  medaļu “Sporta slava”. 
Vēl man tika piešķirta sporta laureāta 
medaļa, kas manā medaļu pūrā ir jau 
13.”, tā Jurijs Kopasovs. 

Abas medaļas sportistiem tika pa-
sniegtas Rīgā, Lielajā ģildē, Sporta 
veterānu savienības apbalvošanas ce-
remonijā.

Atgādināsim, ka 2015. gadā ar me-
daļu “Sporta slava” par mūža ieguldī-
jumu Latvijas sportā tika apbalvots 
toreizējais Daugavpils novada Sporta 
nodaļas vadītājs Eduards Lihoveckis.

 Olga Smane

Seminārā tikās izglītības iestāžu bērnu vecāki - skolu padomju pārstāvji

8.decembrī Randenes pamatsko-
lā  uz tradicionālo ikgadējo semināru 
pulcējās Daugavpils novada izglītības 
iestāžu bērnu vecāki-skolu padomju 
pārstāvji. Semināra ietvaros vecākiem 
bija iespēja iepazīties ar mācību un au-
dzināšanas procesa īstenošanu Rande-
nes pamatskolā, kas ir neliela  novada 
izglītības iestāde, bet ar lielisku un 
radošu skolas pedagogu un vecāku sa-
darbības komandu, kas palīdz īstenot 
daudzas ieceres. Ciemiņiem bija iespē-
ja apskatīt Randenes pamatskolu un 
iepazīties ar biedrības „Stāvais krasts” 
realizētajiem projektiem, kas palīdz 

ar dažādu fondu atbalstu starpniecību 
uzlabot skolas fi zisko vidi un organizēt 
citas bērnu attīstību veicinošas inicia-
tīvas.

Tālākajā semināra gaitā tika prezen-
tēti projekta „Kopā būt!” rezultāti. Pro-
jekta norisi trijās novada izglītības ies-
tādēs (Nīcgales pamatskolā, Randenes 
pamatskolā, Špoģu vidusskolā), iedalot 
700.00 EUR katrai, atbalstīja Daugav-
pils novada dome. Projekta mērķis bija 
rast inovatīvas darba formas bērnu ve-
cāku audzināšanas prasmju un sociālo 
kompetenču paaugstināšanai, kas sek-
mētu bērnu attīstībai draudzīgāku vidi 

un lielāku līdzdarbību no vecāku puses 
bērnu audzināšanas  un izglītošanas 
jautājumos.

Vecāki, kuru izglītības iestādēs tika 
īstenots projekts, dalījās pieredzē par 
īstenošanas gaitu un rezultātiem.

Randenes pamatskolas vecāki pre-
zentēja īstenotās aktivitātes - psiho-
loga nodarbības vecākiem, vecāku un 
bērnu kopīgā radošo prasmju apguve 
keramikas darbnīcā, vecāku dalība 
mācību stundu vadīšanā. Viena no 
māmiņām, kura vadīja mācību stun-
du, atzina, ka tas bija diez gan sarež-
ģīti - vienlaicīgi stāstīt un atbildēt uz 
daudzajiem jautājumiem. Tas rosināja 
citādāk palūkoties uz skolotāja dar-
bu. Ekskursija, pārgājiens „Sportosim 
kopā!”, ģimenes diena palīdzēja  vecā-
kiem labāk izprast bērnu vajadzības, 
nepieciešamību  pēc saskarsmes, tā-
dējādi palīdzot uzlabot attiecības starp 
bērniem un vecākiem. Viena no vecmā-
miņām pastāstīja, ka mazdēlam bija 
problēmas iekļauties skolas vidē, bet 
pēc līdzdalības projekta aktivitātēs, at-
zina, ka mazdēls tagad ar prieku dodas 
uz skolu, ir izveidojušās draudzīgākas 
attiecības ar bērniem, ko sekmēja  arī 
vecāku savstarpējā komunikācija pro-
jekta ietvaros. 

Prezentējot projekta aktivitātes Špo-
ģu vidusskolā, vecāku pārstāve dalījās 
pieredzē, kā izdevās īstenot speciālistu 

vadītās darbnīcas kopā ar vecākiem 
un bērniem par veselīgu uzturu, dabas 
tēju pagatavošanu, pašdarināto dāva-
nu izgatavošanu, mūzikas terapiju. Ģi-
meņu kopīgais pārgājiens ar bērniem, 
kura ietvaros notika dažādas sporta 
aktivitātes, palīdzēja bērniem un vecā-
kiem, kuri ir no vairākiem pagastiem, 
tuvāk iepazīties un, veidojot draudzī-
gas attiecības savā starpā, stiprināt 
bērniem draudzīgu mikrovidi skolā.

Arī Nīcgales pamatskolā projekta ie-
tvaros notika tikšanās ar ārstu, kurā 
tika apspriesti jautājumi par veselību, 
rīkotas radošās darbnīcas, sporta akti-
vitātes.

Diskusijās izveidojās sirsnīgas saru-
nas starp semināra dalībniekiem. Viņi 
dalījās savā pieredzē par audzināšanas 
jautājumiem.

Semināra noslēgumā vecāki atzina, 
ka ir saņemta noderīga informācija 
darbam skolas padomē, gūtas jaunas 
ierosmes, saņemta vecākiem noderīga 
informācija no psihologa, lai pieļautu 
pēc iespējas mazāk kļūdu, audzinot 
savus bērnus. Visi bija vienisprātis, ka 
šādi projekti skolās ir jāturpina.

Natālija Pēterāne 
Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos



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 v2016.gada 22.decembris 13

P E R S O N Ī B A

Ienākot mājās pie Bitenieku audžu-
ģimenes Kalupes pagastā, mani satiek 
mamma Ieva ar vismazāko savu at-
vasīti, dēlu Pēteri. Pēteris paņemts no 
bērnu nama, kad viņam bija nepilni di-
vi mēneši. Tagad puikam ir 11 mēneši, 
viņš ir smaidīgs un veselīgs. Kā bilst 
pati Ieva, šie Ziemassvētki būs īpaši, jo 
īpašs ir arī Pēterītis, viņam dzimšanas 
diena iekrīt tieši 25. decembrī. Mājās 
jau pamazām tiek uzburta svētku no-
skaņa, virtuvē iekārta spuldzīšu virte-
ne, uz kuras ierasto dāvanu zeķu vietā 
– dāvanu maisiņi ar visu ģimenes bēr-
nu vārdiem virsū. Šobrīd ģimenē aug 7 
bērni, taču pavisam drīz ģimenē ienāks 
arī astotais – dēlēns Maksis. Satiekot 
mani, galdā tiek likta pašas Ievas ceptā 
ābolu plātsmaize, kas sagaidīs bērnus, 
tiem pārnākot mājās no skolas. Pa die-
nu ir īstais laiks, lai pievērstos mājas 
darbiem, jo vakari un brīvdienas, kad 
bērni mājās, laiks piepildīts ar citām 
rūpēm. Kā saka Ieva – patīkamām. 

- Pašlaik ar Jums mājās kopā ir 
pats mazākais bērniņš. Pastāstiet 
par pārējiem! 

I.B. Vecākais ir Toms, kuram ir 15 
gadi, tad desmitgadīgais Aleksandrs, 
deviņgadīgā Maija, Danielam ir septiņi 
gadi, Tatjanai – 6, tad mazākais – Pē-
teris, un rīt vēl būs Maksītis, kurš ir 5 
gadus jauns. 

- Un Maksis no kurienes? 
I.B. Puika bija paņemts uz adopciju 

kādā ģimenē no Itālijas, bet atgriezts. 
Bērniņam ir daudz veselības problēmu. 
Tā kā pēc izglītības esmu mediķis, tad 
piekritu uzņemties šo bērniņu, pamē-
ģināt un cerēt, ka izdosies. Cerams, ka 
Maksis drīz sāks runāt. 

- Vai ir tāds jēdziens “būt par 
audžumammu” vai esat vienkārši 
mamma?

I.B. Ir mamma. Tik tiešām, tā ir 
mamma, vismaz mūsu ģimenē tā ir. Lai 
gan audžuģimenītes ir dažādas. Ir tā-
das, kur ir tante, vecmamma vai vecais 
tēvs. Ir tādas, kur ģimenē bērni ienāk 
un aiziet, tur notiek tā aprite. Mums ģi-
menē, tā kā ir arī bioloģiskie bērni, tad 
pārējie automātiski mūs uzskata par 
mammu un tēti.  

- Cik Jums šobrīd ir pieņemtie 
bērni?

I.B. Divi ir bioloģiskie, divi – adoptēti 
un divi – audžubērni. Bet kopā bioloģis-
kie man ir pieci. Trīs jau ir lieli un dzīvo 
atsevišķi. Un esmu arī ome 5 mazbēr-
niem.   

- Vai Jūs pati nākat no lielas ģi-
menes?

I.B. Nē, mēs bijām divi bērni ģimenē. 
Man ir brālis. 

- Kāda ir bijusi Jūsu motivācija 
kļūt par audžumammu? 

I.B. Tā sanāca, ka vecākie bērni pie-
auga un māja bez viņiem sāka likties 
tukša. Nevarējām pierast, ka tas katls 
ir jāpaņem mazāks un mazāk jāga-
tavo ēst. Vienmēr, kad ciemā atbrauc 
vecākie bērni ar mazbērniem, māja 
piepildās ar cilvēkiem, bet atkal, kad 
aizbrauc, ir pārlieku tukša un klusa. 
Man jau agrā jaunībā bija tā doma, ka 
es gribētu palīdzēt bērniem, kuriem nav 
savas ģimenes. Tolaik mums Kalupē 
bija bērnu nams. Un ar maniem vecā-
kajiem dēliem mācījās meitenītes no 

bērnu nama. Viņas jautāja – “kurp jūs 
brauksiet?”, mēs teicām “uz mājām”… 
Tas atstāja tik dziļu emocionālu iespai-
du, ka jau tajā brīdī es nolēmu, ka pie-
nāks laiks, kad mēs noteikti kādam no 
šiem bērniem dosim šīs mājas. Mums 
Kalupē bija Skrindu ģimenīte, kas kļu-
va par audžuģimeni. Bija aktuāli kursi, 
kuros apmācīja audžuģimenes un mēs 
tajos iesaistījāmies. Tā mēs kļuvām par 
audžuģimeni. 

- Kādas sajūtas Jūs pārņem ta-
gad, kad jau ir pagājis laiks, kopš 
esat audžuģimenes statusā? 

I.B. Bērni sagādā tikai lielu prieku. 
Jā, tas, protams, ir arī darbs. Sevišķi ar 
tiem bērniem, kas ienāk audžuģimenē 
pēc bērnu nama. Tas mums dod spēku. 
Ir taču dēļ kā censties un to darīt. Vecā-
kiem bērniem jau ir savas ģimenes. Un 
mēs vairs nevaram prasīt, lai viņi būtu 
te, kopā ar mums visu laiku. Viņiem jau 
ir sava dzīve, un, kādas mums ir tiesības 
iejaukties tajā? Nekādu! Mēs dāvājam 
tik daudz mīlestības, cik spējam dāvāt. 
Un šie bērni mums dod piepildījumu un 
prieku. Sevišķi ir prieks, kad kāds no 
viņiem atgriežas bioloģiskajā ģimenē. 
Arī par adoptētajiem ir liels prieks. Un, 
ja arī paliek pie mums, arī ir prieks. Ir 
arī gadījumi, kad adopcija nenotiek un 
bērns paliek audžuģimenē. Cik viņiem 
ir lemts, tik viņi arī dzīvo pie mums. Un, 
ja godīgi teikt, starpības jau nav, tas tā-
pat ir kā tavs bērns – izlolots, izauklēts. 
Bet katram bērnam ir savs liktenis un 
visus adoptēt mēs arī diemžēl nevaram. 

- Vai būšanu par audžuģimeni uz-
skatāt par sava veida misiju?

I.B. Tā nav misija, tā ir liela mīles-
tība. Ja gadās būt bērnu namā, un tu 
redzi, kāds tiem bērniņiem ir tas likte-
nis. Man liekas, es taču varu palīdzēt 
kādam bērniņam, un tas ir daudz. Tā ir 
vēlēšanās palīdzēt. Jo bērnam ģimene 
ir pats svarīgākais dzīvē. To jau var re-
dzēt, skatoties, kā Pēteris attīstās. Tā-
pat kā jebkurš bērniņš. Un, ja tas bēr-
niņš ir līdz diviem gadiem, tā ir diena 
pret nakti. Kādu Tu to bērniņu paņem, 
un kāds viņš veidojas jau ģimenē. Mī-
lestība ir visa pamatā. 

- Ar kādām grūtībām šodien nā-
kas saskarties audžuvecākiem? 

I.B. Pirmais, ko mēs gribam, tās ir 
sociālās garantijas, kuru mums šobrīd 
nav. It kā sola mums tās profesionālās 
audžuģimenes, bet diemžēl pagaidām to 
neesam sagaidījuši. Esmu sociāli visne-
aizsargātākā, jo man neiet ne pensijas 
stāžs, ne medicīnas nodrošinājums. Cik 
mēs mākam, tā arī darbojamies. Nesen 
mums notika tāda nelaime, ka notrie-
cām stirnāzi un pamatīgi sadauzījām 
ģimenes auto. Jāremontē mašīna. Aiz-
ejam uz banku un palūdzam vienreizējo 
aizņēmumu, mums atsaka. Pasaka, ka 
nav stabila ienākuma. Es jautāju, kas ir 
stabili ienākumi. Man atbild, ka darba 
alga. Bet darba alga jau arī var šodien 
būt un rīt vairs nebūt. Mēs arī gribam 
būt sociāli aizsargāti, jo tas ir darbs. Es 
tomēr uzskatu, ka tas ir darbs. Pie tam 
darbs ar nenormēto darba laiku, bez at-
vaļinājuma, bez slimības lapām. 

- Arī no sabiedrības puses nāk šis 
negatīvais redzējums par audžuģi-
menēm Latvijā. Kāpēc? 

I.B. Jā. Lielākā bēda ir tā, ka citi saka, 

Ieva Biteniece: “Bērni mums dod spēku jaunam sākumam”

dodam pilnīgi visu. Pašiem jau nekas 
nepaliek. Katrs bērns nāk ar savu ba-
gāžu. Pie ārstiem ir jābrauc ļoti daudz, 
uz Rīgu jābrauc divas reizes mēnesī pie 
specialistiem. Tu taču neņem bērnu 
tikai tāpēc, lai viņu pabarotu un ap-
ģērbtu. Mums ir jārisina arī viņu vese-
lības problēmas. Bērni ir jāved gan uz 
zoodārzu, gan uz muzeju, gan uz teātri. 
Mēs daudz ceļojam. Ceļojam daudz pa 
Latviju, bijām Polijā, Čehijā, Vācijā. 
Tas taču ir pašsaprotami, tā ir arī citās 
ģimenēs, kur ir bērni. Arī treileri esam 
iegādājušies, lai varētu bērnus kaut kur 
vest, uz jūru braucam katru gadu. Bēr-
niem ir jāapmeklē arī pulciņi, dejošana, 
dziedāšana. Tev visu laiku ir jābūt dar-
ba ritmā. 

- Pastāstiet, ar ko bērni nodarbo-
jas paralēli skolai? 

I.B. Apmeklē mūzikas skolu, mākslas 
skolu, dzied Dubnas pagasta ansamblī 
“Uguntiņa”, mazo Maksīti vedīsim uz 
deju kolektīvu “Pienupīte”, kas darbojas 
pilsētā. Mājās ir veseli plaukti ar bērnu 
darbiem, brīžam jau nezini, kur likt! 

- Potenciālos audžuvecākus ne-
reti biedē, ka bērni nāk ar savu 
uzvedības “bagāžu”. Vai Jūs tas ir 
biedējis? 

I.B. Nē, nekad. Kad paņēmām Pēte-
rīti, viņam bija pusotrs mēnesis. Vedām 
uz apskati. Bet, ko tu tik mazam vari 
ieraudzīt? Viņš ir tieši tāds pats kā visi. 
Jā, varētu runāt par iedzimtību un tā 
tālāk, bet ļoti daudz ir atkarīgs no tās 
mīlestības un miera, ko tu pats vari dā-
vāt bērnam. Viņiem var būt dažādas ve-
selības problēmas, jāieliek viņos vairāk 
darba. Vissmagāk ir, kad zīdaiņi nāk 
pēc bērnu nama. Praktiski viņiem ir 
jāiemāca visas iemaņas. Mums prieks, 
ka Tiesībsargs pacēla šo jautājumu par 
šādiem bērniem. Bet es nejūtu, ka tas 
arī tiktu risināts. Jūs man uzdodiet tik 
sarežģītus jautājumus, man gribētos ar 
ko priecīgāku padalīties! 

- Jā, lūdzu! 
I.B. Mēs visi gaidām Ziemassvētkus. 

Šodien ar šo plātsmaizi uzburšu bēr-
niem Ziemassvētku smaržu. Svētkus 
mēs visi gaidām ar cerībām uz nākotni. 

Liels darbs ir ieguldīts audžuģimeņu 
biedrībās un mēs tiešām visi ļoti gai-
dām uz tām profesionālajām audžuģi-
menēm. Gribas, lai šie Ziemassvētki 
atnes gaišumu un kaut ko paliekošu 
nākotnei. 

- Kā notiek gatavošanās svētkiem 
Jūsu ģimenē?

I.B. Pati svarīgākā ir eglīte. Protams, 
braucam uz baznīcu. Sagaidām Ziemas-
svētkus 24. decembrī. Cepam pipar-
kūkas, plātsmaizes, pīrāgus. Bērniem 
tas ļoti viss patīk. Bērni paši saviem 
spēkiem mākslas skolā ir izgatavojuši 
eglītes rotājumus no māla. Šogad gan 
būs priede, jo mazais Pēteris mājās, lai 
nav tik asa. Katru gadu braucam arī uz 
pansionātiem dziedāt. Dziedam baznī-
cas korī. 

- Vai bērni sarūpē dāvanas arī 
jums, vecākiem?

I.B. Jā, tie dāvanu maisiņi jau tagad 
tiek piepildīti. 

- Ko bērni šajā pirmssvētku laikā 
visvairāk gaida? 

I.B. Dāvanas! Bet mēs cenšamies 
paskaidrot, ka šie svētki ir Jēzus bērni-
ņa piedzimšanas svētki, ne viņu. Izņē-
mums ir Pēteris, kuram ir tieši 25. de-
cembrī dzimšanas diena. Viņš ir mūsu 
Ziemassvētku eņģelītis. Kā mēs teicām 
– aizkavējusies Ziemassvētku dāvana. 
Arī es pati esmu decembra bērns. Mēs 
mācam bērniem, ka svētki nav jāko-
mercializē. Tas nav vajadzīgs. 

- Daudz bērnu nozīmē daudz palī-
gu. Vai Jūsu ģimenē arī tā ir? 

I.B. Vispār jā. Jo lielā ģimenē nemēdz 
būt tā, ka visu dara tikai vecāki. Pro-
tams, mums katram ir savi pienāku-
mi, savs darbiņš, kas jāpadara. Arī tie 
mazākie bērni saprot, ka savus pienā-
kumus nav jādara vienam pašam, ka 
palīgos tiek iesaistīti arī citi. Tā jau ar 
tiem bērniem ir. Kamēr tie izaug un 
iegūst atbildības sajūtu. Dažreiz sanāk 
tā, ka tas darbiņš paliek pa pusei izda-
rīts un mammai jādusmojas. Bez tā jau 
neiztikt! 

- Kādas ir Jūsu ģimenes tradīci-
jas? 

I.B. Svinam Vārda dienas. Tad tiek 

ka mēs to darām tikai naudas dēļ. 
Tad es esmu teikusi – bet paņem tu 
kaut vienu bērnu un es paskatīšos, 
cik tu būsi ar mieru negulēt nak-
tis, pilnībā šim bērnam ziedoties. 
Tas nav paņemt lopu kūtī - aizgāji, 
izslauci un aizmirsi. Tu to nevari. 
Tā ir pastāvīga atdeve un dzīve 
bērniem. 

- Kā bērni uztver ienākšanu 
audžuģimenē? 

I.B. Viņiem arī ir tas uzskats, ka 
varam kādam vēl palīdzēt. Skato-
ties uz Pēterīti, visi ļoti atplauka, 
jo viņš ir ļoti pretimnākošs, smai-
dīgs, visus labprāt uzņem. Tieši 
pēc Pētera ienākšanas ģimenē, 
tie, kas vēl līdz šim nesaprata, kā 
tas ir – atnāk, aiziet, tad tagad to 
saprot. Un, kad dzirdi, ka cilvēki 
saka, ka darām to dēļ naudas, tad 
man gribas pajautāt, lai paskaita, 
cik šobrīd viens bērns izmaksā bēr-
nu namam. Ap 1000 eiro! Un tagad 
parēķiniet, ja man ir četri vai seši 
tādi bērni, cik nodokļu maksātāju 
naudu mēs ieekonomējam un at-
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sarūpēts kāds nieciņš un galdā likts arī 
kārumiņš. Un dzimšanas dienas mums 
svinamas pa grupām. Ir pavasara dār-
za svētki, kuru laikā svinam visiem 
tiem, kas ir pavasarī dzimuši. Tad svi-
nam lielos svētkus – Lieldienas un Līgo 
svētkus. Tajos cenšamies ievērot senlat-
viešu tradīcijas – gan ar vainagu pīša-
nu, gan ar meijām, ar mājas sieru. Un 
līgots arī vienmēr tiek līdz pirmajiem 
saules stariem. Tiek taisīti saules vārti. 
Arī Mārtiņdienu sanāk pasvinēt, jo ve-
cākais dēls ir Mārtiņš. 

- Vai iestājas arī noguruma brīži 
un kā ar tiem tikt galā? 

I.B. Iziet ārā pastaigāties, izbaudīt 
dabu un pateikt “man šodien ir ļoti va-
jadzīga brīvdiena”. Žēl, ka to apkārtējie 

nesaprot, jo saka, ka mums taču katra 
diena ir brīvdiena. Šādos atelpas brīžos 
gribas atslēgties no ikdienas rūpēm. Ir 
liels prieks, ka ir atbalsta grupas. Ka 
ir cilvēki, ar kuriem tu vari padalīties, 
izteikt savus pārdzīvojumus. Viens no 
otra mācāmies, kā ar konkrētu situāci-
ju tikt galā. 

- Kuras no apmācībām, kurās pie-
dalījāties, Jums pašiem visvairāk 
patika?  

I.B. Ļoti noderīga bija mākslas tera-
pija. Tas garīgi pilnveidoja, ļāva izjust 
atslodzi. Ir ļoti būtiski atvēlēt laiku sev 
pašam. Caur šādām lietām tu vari atpa-
kaļ atnākt pie tā, par ko kādreiz sapņoji. 
Bez tā mums iestātos emocionālā izdeg-
šana un nekam vairs nebūtu spēka. Ja 

ir abi audžuvecāki, tad ir jādod katram 
šī iespēja atpūsties. Vasarā uzkāp ska-
tu tornī, noskaties saullēktu. Svarīgs ir 
tas brīdis, tā stunda pusotra, kuru esi 
pavadījis viens, klausījies putnu balsīs, 
vēja šalkās. Tas dod spēku jaunam sā-
kumam. Mums tādā ziņā ir vieglāk, jo 
abiem ar vīru ir kopīga aizraušanās. 
Tad mūs visus vieno dziesma. 

- Ko novēlēsiet cilvēkiem, kuri 
vēlas pieņemt bērnus ģimenē, bet 
baidās spert pirmo soli? 

I.B. Lai nebaidās! Ja mēs varam kā-
dam no šiem bērniem palīdzēt, tas ir 
jādara. Tam īstenībā jābūt katra mūsu 
valsts pilsoņa pienākumam, vēloties pa-
līdzēt šādiem bērniem. Valstiskā līmenī 
ir ļoti bēdīgi, ka mums ir tik daudz bēr-

niņu bērnu namos. Pieņemt šādu bērnu 
ģimenē taču ir brīnišķīgi! Skatīties, kā 
viņš aug un attīstās. Bet jārēķinās, ka 
tas būs darbs, tas nav viegli. Man pat 
grūti kādu pārliecināt to darīt, jo tā ir 
sirds izglītība un dvēseles siltums. Ne 
katrs to var darīt. 

Intervijas noslēgumā Ieva stāsta, ka 
tādēļ, lai māju atremontētu, bija jāpār-
dod vecvecāku zeme. Ģimene sapņo par 
mājas otro stāvu, taču pagaidām tam 
trūkst vajadzīgo līdzekļu. Neskatoties 
ne uz ko, šajā pirmssvētku laikā Ieva 
kopā ar vīru un bērniem tic, ka sapņi 
piepildās! 

 Ar Ievu Bitenieci sarunājās
 Olga Smane

2017. gada 17. janvārī plkst. 9:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
vienistabu dzīvokļa  īpašums Nr. 11, 
„Lasenberga 5”, Lasenberga, Tabores 
pagasts, Daugavpils novads ar kopējo 
platību 28.8 m2,, kurš atrodas trīsstā-
vu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 1. 
stāvā, Tabores pagasta Lasenberga 
ciematā, ~ 5.5 km  attālumā no Dau-
gavpils pilsētas centra, dzīvojamās ap-
būves teritorijā. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR   
1100.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. 
gada 13. janvāra  plkst. 15.00 Daugav-
pils novada domē 12. kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš sa-
maksājot reģistrācijas maksu EUR 
14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā 
no izsolāmā nekustamā īpašuma sā-
kumcenas. 

2017. gada 28. martā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Nīcgales vecā 
pamatskola”, kurš atrodas Daugavpils 
novada Nīcgales ciemata centrā, kur 
atrodas skola, bērnudārzs, divi veikali, 
pagasta pārvalde, Tautas nams, ma-
ģistrāla ceļa malā, 26 km attālumā no 
Daugavpils pilsētas robežas. Piebrau-
camais ceļš ir labā stāvoklī, asfaltēts, 
apkārtējās teritorijas ir apsaimnieko-
tas, transporta kustība ir ievērojama.
Īpašums sastāv  no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu  4476 005 0465  
1.1887 ha platībā, nedzīvojamās ēkas 
(skolas) ar kadastra apzīmējumu 4476 
005 0465 001    649.1 m2 platībā un 
divām palīgēkām   141,5 m2 platībā 
un   12.2 m2 platībā.  Labiekārtojums 
- elektroapgāde, ūdens apgāde, asfal-
tēts ceļš. Nekustamais īpašums izman-
tojams dažāda veida komercdarbībai 
– sadzīves pakalpojumu sniegšanai, 
ofi sa, darbnīcu ierīkošana, kā arī var 
izmantot kā dzīvojamo pla tību. Eko-
nomiskā aktivitāte Nīcgales pagastā 
raksturojuma kā laba, ir attīstīta uzņē-
mējdarbība, lauksaimniecība – graud-
kopība, piena lopkopība. Ir iespējams 
piesaistīt gan Nīcgales pagasta, gan 
tuvāko pagastu darbaspēku. Objekta 
sākotnējā cena –  EUR   10 900.00.

2017. gada 28. martā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums „Biķernieki”, kas 
sastāv no zemes vienības   0.12 ha pla-
tībā un ēkas (veikals) 58.8 m2 platībā 
un kas atrodas Daugavpils novada, Bi-
ķernieku pagastā, Biķernieku ciemata 
teritorijā. Objekts atrodas viendzīvok-
ļu dzīvojamo māju apbūves teritorijā, 
maģistra ceļa malā. Atrodas ~ 6.8 km 
attālumā no Naujenes ciemata un ~ 
15.8 km attālumā no Daugavpils pil-
sētas robežas. Objekta sākotnējā cena 
–  EUR   1580.00.

2017. gada 28. martā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdot 
nekustamais īpašums „Lati”,  kas at-
rodas Daugavpils novada, Sventes pa-
gasta teritorijā, apdzīvotā vietā Arone, 
brīnišķīga vieta dzīvošanai un atpū-
tai, vairāku lauku viensētu apbūves 
apvidū, lauksamniecībā izmantojamo 
zemju apkaimē. Atrodas apmēram 0.7 
km attālumā no Daugavas upes, 3 km 
attālumā no Daugavpils pilsētas ro-
bežas un 4.4 km attālumā no Sventes 
ciemata. Atrodas grantētu ceļu  malā 
un asfaltēta maģistrāla Rēzekne- Sub-
ate ceļa tuvumā. Piebraucamais ceļš ir 
labā stāvoklī, transporta kustība ievē-
rojama, transporta novietošana brīva, 
sabiedriskais transports - autobuss. Ir 
elektroapgāde,  Sventes pagasta infra-
struktūra uzskatāma par labi  attīs-
tītu. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
2720.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. 
gada 24. martam  plkst. 15.00 Daugav-
pils novada domē 12. kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš sa-
maksājot reģistrācijas maksu EUR 
14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā 
no izsolāmā nekustamā īpašuma sā-
kumcenas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:   65476827, 29412676, Nīc-
gales pagasta pārvalde  65471145, 
29131129.

Taupīt laiku un naudu, apmeklējot 
vienu klientu apkalpošanas centru, tā 
vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos 
pakalpojumus atsevišķi katru savā 
valsts vai pašvaldības iestādē – tā ir 
priekšrocība, ko piedāvā Valsts un paš-
valdību vienotie klientu apkalpošanas 
centri.

  Valsts un pašvaldības vienoto klien-
tu apkalpošanas centru izveide ir ie-
spējama, pateicoties valsts un pašval-
dību ciešai sadarbībai, kopā domājot 
par to, lai sniegtie pakalpojumi kļūtu 
tuvāki, ērtāki un lētāki katram Latvi-
jas iedzīvotājam.

Ja neesat pārliecināti par kādu 
valsts pakalpojumu, nav skaidrs, kā 
aizpildīt kādu veidlapu, atnāciet uz 
Valsts un pašvaldības vienoto klientu 
apkalpošanas centru mūsu novadā! Te 
mūsu pašu cilvēki palīdzēs, izskaidros 
un, ja būs nepieciešams, sazināsies ar 
atbildīgo iestādi, lai precizētu neskaid-
ro informāciju. Ar saviem cilvēkiem 
vienmēr vieglāk saprasties! Novada 
Valsts un pašvaldības vienotajā klien-
tu apkalpošanas centrā vispieprasītā-
kie valsts pakalpojumi ir iespēja Valsts 
ieņēmumu dienestam  pieteikumu 
iesniegšana lai atgrieztu pārmaksāto 
nodokli par izglītību un  ārstniecisko 
pakalpojumu izmantošanu, kā arī ve-
selības apdrošināšanas prēmiju mak-
sājumiem, algas nodokļu grāmatiņas 

iesniegšana, apgādājamo personu pie-
vienošana, gada ienākumu deklarāciju 
iesniegšana. Konsultācijas un palīdzī-
ba Lauku atbalsts dienesta   e-pakal-
pojumu lietošanā: Platību maksājumu 
pieteikumu sagatavošanā, pieteikumi 
uz atbalstu apdrošināšanas polišu ie-
gādes izdevumu segšanai. Klāt nācis 
jauns pakalpojums - mājas ( istabas) 
dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā 
dzīvnieku reģistra datu bāze. 

Pakalpojumu centrā klients var sa-
ņemt informāciju par Nodarbinātības 
valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des, Valsts darba inspekcijas, Valsts 
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras, Valsts ze-
mes dienesta, Lauku atbalsts dienesta, 
Lauksaimniecības datu centra   e-pa-
kalpojumiem un palīdzību e-pakalpo-
jumu lietošanā, kā arī informāciju par 
valsts iestāžu tuvāko reģionālo struk-
tūrvienību.

UZMANĪBU – SVARĪGI! Dodoties 
uz vienoto klientu apkalpošanas cen-
tru līdzi jāņem personu apliecinošs do-
kuments – pase vai personas apliecība 
(eID). Ja plāno izmantot elektroniskos 
pakalpojumus, līdzi jāņem personas 
apliecība (eID), kurā ir aktivizēts e-pa-
raksts, taču atsevišķu e-pakalpojumu 
saņemšanai pietiks ar internetbankas 
pieejas kodiem. Ja plāno pieteikt pa-
kalpojumus klātienē, tad atkarībā no 
pakalpojuma specifi kas var būt nepie-
ciešami papildu dokumenti. Tāpēc ie-
sakām vispirms iepazīties ar izvēlētā 
pakalpojuma aprakstu.

Neaizmirsti par savām iespējām 
saņemt 

valsts un pašvaldības pakalpojumus 
ērtāk un tuvāk dzīves vietai!

Kontakti:
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Daugavpils novads (Višķu pagasts)
Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481

Tālr.: 66954816
E-pasts: daugavpils@pakalpojumucentri.lv

Kontaktpersona: Ruta Grustāne
Darba laiks:

Pirmdien: 08:00 – 17:30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Otrdien: 08:00 – 16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Trešdien: 08:00 – 16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30); 

Ceturtdien: 08:00 – 16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Piektdien: 08:00 – 15 :30 (pārtraukums 12:00-12:30).
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2016.gada 15.septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.11 (protokols Nr.19., 4.&), Precizēti ar Daugavpils no-
vada domes 2016.gada 27.oktobra lēmumu Nr.911(protokols Nr.23., 1.&), 
“Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 24. pantu, 26.panta pirmo daļu, likuma „Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6., 
8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12.pantu, likuma „Par dzīvoja-
mo telpu īri” 36.1 pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 24. pantu, 26.panta pirmo daļu, likuma „Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6., 
8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12.pantu, likuma „Par dzīvoja-
mo telpu īri” 36.1 pantu”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Persona, kura vēlas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā, iesniedz Daugavpils novada attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniegu-
mu, kas adresēts Daugavpils novada domei, kuru paraksta visi pilngadīgie ģime-
nes locekļi un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzī-
bu. Iesniegumā persona ar savu parakstu apliecina, to: 

8.1. ka tās, kā arī ģimenes locekļu īpašumā (arī kopīpašumā) vai lieto-
šanā nav cita dzīvojamā platība vai arī nekustamais īpašums, ko var izmantot 
peļņas gūšanai; 

8.2. ka tā pēdējo piecu gadu laikā nav devusi piekrišanu privatizēt tās 
īrēto valsts pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar šo personu vieno-
šanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai nav devusi piekri-
šanu atsavināt dzīvokli un darījuma rezultātā zaudējusi lietošanas tiesības uz 
attiecīgo dzīvokli.”;

1.3. aizstāt 15., 16. punktā vārdus „Pašvaldības īpašuma nodaļa” ar vārdiem 
„Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa”;

1.4. aizstāt 24.punktā vārdus „Pašvaldības īpašuma nodaļa” ar vārdiem „Fi-
nanšu  pārvaldes Īpašuma daļa”;

1.5. izteikt 41.punktu šādā redakcijā:
„41. Personai nav tiesību īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret citu dzīvoja-

mo telpu, ja:
41.1.  tā ir parādā par dzīvojamās telpas īri vai komunālajiem pakalpo-

jumiem un nav noslēgusi atsevišķu vienošanos par parāda dzēšanu vai nepilda 
vienošanās nosacījumus;

41.2. pašvaldība, apsekojot telpu, konstatē, ka dzīvojamā telpa nav uztu-
rēta pienācīgā kārtībā atbilstoši īres līgumā noteiktajam.”;

1.6. svītrot saistošo noteikumu 9.punktā vārdu “rakstisku”;
1.7. svītrot saistošo noteikumu 42.punktā vārdu “rakstveida”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes ēkā un Daugavpils novada pašvaldības pa-
gastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 15.septembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr.11 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra  sais-
tošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļas 

reorganizāciju un Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas izveidošanu, kā arī, lai 
vienkāršotu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanas procesu, nepieciešami 
grozījumi saistošajos noteikumos.
     2. Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem papildināti 41.punktā noteiktie nosacījumi īrētās dzīvojamās 
telpas apmaiņai pret citu dzīvojamo telpu, tas ir, ja dzīvojamā telpa nav uzturēta 
pienācīgā kārtībā atbilstoši īres līgumam noteiktajam.

Daugavpils novada domē tika reorganizēta Pašvaldības īpašuma nodaļa 
un izveidota Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa, kas saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem kārto personu palīdzības reģistrus un veic neīrēto dzīvokļu 
uzskaiti.

     3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu neietekmēs.
      4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināmas. 
    5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras ir Daugavpils novada domes dzīvokļu 
jautājumu komisijas kompetencē.
    6. Informācija par konsultācijām 

Konsultācijas nav notikušas.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2016.gada 10.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.13 (protokols Nr.24., 1.&), “Grozījums Daugavpils novada 
domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja 
pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta tre-
šo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos notei-
kumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna pie-
dzimšanu” šādu grozījumu un aizstāt saistošo noteikumu 5.punktā skaitli „100” 
ar skaitli “150”.  

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 10.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 13 „Grozījums Daugavpils novada domes  2013.gada 14.marta saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu””  
   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 grozīts 5.punkts un skaitlis „100” tiek 
aizstāts ar skaitli „150”.
   3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
  Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžeta izdevumu 
daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, ir nepieciešamas papildus fi nansējums 850  
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 apspriests darba grupā. Saistošo noteikumu projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā  www.daugavpilsnovads.lv.

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Deņisova Nataļja (1951.g.)
Demenes pagastā

Andrejeva Marina (1942.g.)
Kapustins Vasīlijs (1954.g.)

Kalupes pagastā
Sauša Adeļa (1934.g.)  

Līksnas pagastā
Kupšāne Anna (1928.g.)

Logina Sarmīte (1962.g.)
Tenisa Viktorija (1927.g.)

Maļinovas pagastā
Zabolocka Františka (1943.g.)
Voroņecka Monika (1924.g.)
Ciršs Broņislavs (1943.g.)

Medumu pagastā
Masļakovs Vladimirs (1956.g.)

Naujenes pagastā
Razgoņajevs Andrejs (1982.g.)

Ivanova Valentīna (1956.g.)
Jankovskis Vitalis (1938.g.)

Gavrilova Valentīna (1957.g.)
Salienas pagastā

Geižane Anna (1928.g.)
Skrudalienas pagastā

Volkovs Jepifantijs (1938.g.)
Žuks Sergejs (1969.g.)

Geceviča Olga (1923.g.)
Puršeļs  Česlavs (1949.g.)

Vaboles pagastā 
Alika Konstancija (1929.g.)

Vaidere Silvija (1963.g.)
Vecsalienas pagastā 

Piščiks Eduards 1960.g.)
Viļmanis Donats (1947.g.)

Višķu pagastā
Kucina Zelma (1952.g.) 
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Dzimtsarakstu nodaļa 26. decembrī strādās dežūrrežīmā. 
Tālruņi: 29875125, 29877122, 26302417

Paplašinātas personu kategorijas, 
kurām piešķirs braukšanas maksas 

kompensāciju 
Daugavpils novada domes sēdē depu-

tāti nobalsoja par lēmumu, kas paredz 
paplašināt personu kategorijas, ku-
rām ir piešķirama braukšanas maksas 
kompensācija sabiedriskā transporta 
tīkla maršrutos. 

Līdz ar lēmuma stāšanos spēkā, turp-
māk 100% apmērā braukšanas maksas 
atvieglojumus varēs saņemt Daugav-
pils novada vispārējās pamatizglītības 
iestādēs un vispārējās vidējās izglītī-
bas iestādēs (klātienes) izglītojamie, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus 
Daugavpils novada administratīvās te-

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

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši
Demenes pagastā

Aleksandrs Djubovs (17.novembrī)
Iļja Širokovs (25.novembrī)

Naujenes pagastā
Jonass Sebastians Lapiņš (2.decembrī)

Damirs Ivļevs (6.decembrī)
Salienas pagastā 

Aleksejs Širokovs (26.novembrī)
Skrudalienas pagastā 

Ričards Rivdiķis (14.novembrī)
Vecsalienas pagastā 

Matvejs Dubovskis (30.novembrī) 

Sveicam  jaunlaulātos!  
• Maiju Gordijenko un Aleksandru Naidjonovu
• Valēriju Kokinu un Jāni Nitišu
• Taisiju Paršikovu un Aleksandru Žeņiļenko
• Nadeždu Sidorovu un Vladimiru Loginovu 

Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi novadā

Notikums Datums Laiks Norises vieta 
Ziemassvētku turnīrs no-
vusā

22.12. 18.00 Nīcgales sākumskolas 
sporta zāle

Piparkūku vakars 22.12. 15.00 Naujenes bērnu nams 
Pasaku lasījumi “Ziemas-
svētku brīnumu laiks”

23.12. 16.00 Dubnas pagasta 
bibliotēka

Ziemassvētku eglīte pirms-
skolas vecuma bērniem

23.12. 16.00 Pirmsskolas izglītības 
iestāde “Sprīdītis”

Ziemassvētku pārsteigums 
pie eglītes

23.12. 11.00 Kalupes pagasta 
pārvalde

Ziemassvētku koncerts 
“Enģeļu pieskāriens”(soliste 
Ineta Rudzīte)
Balle kopā ar grupu “Sest-
diena”

25.12. 19.00 Dubnas kultūras nams

Ziemassvētku vakarēšana 25.12. 20.00 Silenes kultūras nams
Ziemassvētku masku kar-
nevāls

25.12. 20.00 Kafejnīca „Virāža”

Ziemassvētku pasākums 
pagasta bērniem

26.12. 11.00 Līksnas sabiedrības 
informācijas un 
izglītības centrs

Jaungada pasākums bēr-
niem

26.12. 10.00 Demenes kultūras 
nams

Bērnu Jaungada pasākums 26.12. 11.00 Naujenes kultūras 
centrs

Ziemassvētku eglīte pirms-
skolas vecuma bērniem

26.12. 13.00 Malnavas koledžas fi -
liāle Višķos

Jaungada eglīte bērniem 27.12. 13.00 Maļinovas saieta nams
Senioru Jaungada pasā-
kums

28.12. 12.00 Novada kultūras 
centrs

Bērnu eglīte 28.12. 11.00 Salienas kultūras 
nams

Pagasta vientuļo senioru un 
cilvēku ar īpašam vajadzī-
bām Ziemassvētku apsvei-
kums

28.12. 11.00 Maļinovas pagasts 

Eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem

28.12. 15.00 Vaboles  kultūras 
nams

Ziemassvētku pasākums 
bērniem “Eglīte smaržo un 
mirdz”

29.12. 11.00 Dubnas kultūras nams

Pasākums “Jaungada kar-
nevāls”

29.12. 21.00 Dubnas kultūras nams

Jaungada groziņballe 29.12. 19.00 Naujenes kultūras 
centrs

Jaungada bērnu rīts 29.12. 13.00 Silenes kultūras nams
Masku balle 29.12. 19.00 Kalupes pagasta 

pārvalde
Jaungada bērnu rīts 30.12. 09.30 Červonkas pils klubs
Jaungada pasaka bērniem 
un vecākiem

30.12. 12.00 Bijusī Tabores 
pamatskola

Jaungada karnevāls 30.12. 21.00 Demenes kultūras 
nams

Vecgada balle 30.12. 21.00 Vaboles kultūras 
nams

Vecgada balle 31.12. 22.00 Novada kultūras 
centrs 

ritorijas, kā arī sportisti, kas iegūst iz-
glītību Daugavpils novada pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības iestādēs vai 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs 
(klātienē), kuri trenējas sporta bāzēs 
Daugavpilī un ir iekļauti valsts izlases 
kandidātu sarakstā vai valsts izlases 
komandas sastāvā.

Citos novados deklarētajiem sko-
lēniem braukšanas maksa tiks segta 
mācību gada laikā no dzīves vietas līdz 
izglītības iestādei, savukārt sportis-
tiem  – visa gada laikā no dzīvesvietas 
līdz sporta bāzei un atpakaļ.

Atpūtas parks “Silene” 
uzvar nominācijā 

“Labākā tūristu mītne laukos”
2. decembrī Ludzas Tautas namā 

notika Latgales tūrisma gada 
pasākums - tūrisma konference 
“Panākumu atslēga mūsu pašu rokās”. 
Konferencē piedalījās vairāk nekā 
100 Latgales tūrisma speciālisti, 
pašvaldību vadītāji, uzņēmēji un citi 
interesenti. Tās laikā tiks pārrunātas 
nozares attīstības tendences 2016. 
gadā un arī nākotnē. Konferences 
dalībnieki dalījās pieredzē, stāstot 
Latgales tūrisma veiksmes stāstus un 
pozitīvus sadarbības piemērus.

Konferences laikā tās dalībniekiem 
bija noderīgi ieklausīties dažādu 
Latgales tūrisma objektu īpašnieku 
un vadītāju pieredzē un padomos par 
konkurētspējīgu tūrisma produktu 
veidošanu, autentisku tūrisma 
produktu radīšanu, mūsdienīga un 
inovatīva piedāvājuma ieviešanu. 
Konferences noslēgumā tradicionāli 
tika apbalvoti labākie Latgales tūrismā 
2016, tostarp atpūtas parks “Silene” 
(Daugavpils novads) nominācijā 
“Labākā tūristu mītne laukos”.

Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa novēl lasī-
tājiem gaišus svētkus. 

Nākamais avīzes numurs iznāks 2017. gada 25. janvārī.


