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Zināmi Ziemassvētku atklātņu konkursa rezultāti
Daugavpils novada domes Lietu 

pārvaldes informācijas un sabied-
risko attiecību daļa, sadarbībā ar 
novada vizuālās mākslas skolotāju 
metodisko apvienību, jau trešo gadu 
pēc kārtas organizēja Ziemassvētku 
atklātņu konkursu. Konkursa galve-
nais mērķis ir rosināt skolēnus ap-
zināt Ziemassvētku un Jaunā gada 
tradīcijas un pilnveidot prasmi sa-
skatīt dabas pārvērtības ziemā, kā 
arī rast skolēniem iespēju kļūt par 
apsveikuma atklātnes zīmējumu au-
toriem.

Konkursanti varēja izvēlēties vie-
nu no trim piedāvātajām tēmām: 
„Brāļi dūraiņi un pirkstaiņi”, „Ķeka-
tā ļekatā Ziemassvētku vakarā” vai 
„Ziemassvētku eņģelis”.

Konkurss norisinājās divās kār-
tās. Konkursa dalībnieki veidoja vi-
zuālās mākslas darbus glezniecības 
vai grafi kas tehnikā uz A4 formāta 
lapas. Konkursā piedalījās novada 
skolu audzēkņi no 14 izglītības iestā-
dēm. 1. konkursa kārta notika izglī-
tības iestādēs, savukārt 2.kārtai no 
skolām virzīti 40 autoru darbi.

30.novembrī notika konkursa žūri-
jas komisijas sēde, kuras gaitā tika 
vērtēta iesniegto darbu atbilstība 
tēmai un izstrādātā nolikuma pra-
sībām, izpildījuma kvalitāte un ori-
ģinalitāte. Žūrijas sastāvā: novada 
pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika, Daugavpils novada Kultū-
ras pārvaldes noformēšanas māksli-
niece Olga Gžibovska, novada vizuā-
lās mākslas skolotāju metodiskās 
apvienības vadītāja Ināra Ondzule, 
Izglītības pārvaldes galvenā speciā-
liste metodiķe Janita Zarakovska un 

Informācijas un sabiedrisko attiecī-
bu daļas vadītāja Kristīna Isate.

Žūrija nolēma atlasīt trīs darbus, 
kuri tiks izmantoti Ziemassvētku at-
klātnīšu veidošanai, apsveikumam 
novada avīzē un publikācijai novada 
domes mājas lapā www.daugavpil-
snovads.lv

Starp trīs labāko zīmēju autoriem 
bija Biķernieku pamatskolas 6.kla-
ses skolniece Nadežda Semjonova, 
kura uzzīmēja darbu „Ķekatā ļeka-
tā Ziemassvētku vakarā”. Nadež-
das darbs ir apskatāms šajā avīzes 
numurā. Kā atzina skolotāja Jeļena 
Ivbule, Nadežda vairākas reizes ir 
piedalījusies arīdzan Starptautiska-
jā bērnu mākslas konkursā „Lidice” 
un bijusi tā laureāte. Nadeždas mī-
ļākais gadalaiks ir tieši ziema, un 
gatavošanās laiks Ziemassvētkiem 
gan mājās, gan skolā, ir patīkamas 
pirmssvētku rosības pilns. 

Pašvaldības mājas lapā būs iespē-
jams aplūkot Sventes vidusskolas 3. 
klases skolnieces Samantas Saveļje-
vas darbu. Skolotāja Aija Saveļjeva 
pastāstīja, ka Samanta ar interesi 
apmeklē tehniskās modelēšanas 
nodarbības Daugavpils bērnu un 
jauniešu centrā „Jaunība”.  Saman-
ta savā zīmējumā attēloja ķekatās 
iešanu, jo arī pati savulaik ir bijusi 
ķekatniece. Skolotāja atzīst, ka mei-
tenei labi padodas dzīvnieku zīmēša-
na, tāpēc īpašas grūtības zīmējuma 
tapšana nesagādāja. Gatavošanās 
Ziemassvētkiem Samantas ģimenē 
sākas ar piparkūku cepšanu un eglī-
tes rotāšanu. Lai arī vēstule Ziemas-
svētku vecītim vēl nav uzrakstīta, 
Samanta jau droši zina, ko vēlētos 
saņemt dāvanā. 

Savukārt Ziemassvētku atklātnī-
šu izgatavošanai tika izvēlēts Kalu-
pes pamatskolas 2.klases skolnieka 
Martina Meldera darbs „Brāļi dū-
raiņi un pirkstaiņi”, skolotāja Inese 
Sauša. Martins Melders citās reizēs 
labprāt zīmē dabu, īpaši vasarā, jo 
tas ir viņa mīļākais gadalaiks. Sko-
lotāja Inese Sauša stāsta, ka Mar-
tins ir aktīvs skolas mākslas pulciņa 
dalībnieks. 

 Olga Smane

Elza Timšāne

Novēlu Daugavpils novada 
iedzīvotājiem cerības, gaismas un 

mīlestības piepildītus svētkus. 
Lai Ziemassvētki atklāj labāko 

katrā no mums!

Simtu cepu kukulīšu,
Ziemassvētku gaidīdama:

Simtiņš nāca ķekatnieku
Tai vienā vakarā.

/L.t.dz./

Daugavpils novada domes vārdā, 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska
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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 – 10 010 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 1.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

NOMAS TIESĪBU IZSOLES

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

04.01. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

06.01. Salienas pagasta pārvalde   13.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
18.01. Daugavpils novada dome 13.00-16.00
Daina Amosova 
21.01. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
28.01. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis
04.01. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
18.01. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
05.01. Skrudalienas pamatskola    09.30-11.30
19.01. Laucesas pagasta pārvalde    09.30-11.30
Roberts Jonāns
12.01. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
11.01. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
25.01. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

12.01. Daugavas iela 34, Kraujas c. 
Jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs 15.00-18.00

19.01. Daugavas iela 34, Kraujas c. 
Jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

15.01. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 09.00-12.00

22.01. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 09.00-12.00

Juris Livčāns
11.01. Salienas pagasta pārvalde 09.00-10.30
Anita Miltiņa
11.01. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
18.01. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
06.01. Medumu pagasta pārvalde 10.00-12.00
11.01. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
20.01. Medumu pagasta pārvalde 10.00-12.00
25.01. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-12.00
Aivars Rasčevskis
11.01. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
18.01. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
12.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
26.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.01. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2015.gada 26.novembra sēdē pieņemti 54 lē-
mumi:
 Informācija par deputāta Janīnas Kursītes 

pilnvaru atjaunošanu.
 Izdeva saistošos noteikumus „Nolikums li-

cencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā 
un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā”, kuri stāsies spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas novada pašvaldības bezmaksas iz-
devumā „Daugavpils novada vēstis”.
 Izdeva noteikumus “Par Daugavpils nova-

da pašvaldības darbinieku novērtēšanu”.
 Apstiprināja Daugavpils novada domes, 

iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas 
reglamentu.
 Grozīja novada domes 27.06.2013. lēmumu 

Nr. 666 „Par Daugavpils novada domes pastāvīgo 
komiteju ievēlēšanu”: izslēdza no fi nanšu un izglītī-
bas, kultūras un sporta jautājumu komitejas locek-
ļiem Ingrīdu Avdejevu, deputātu no LATGALES 
PARTIJAS un ievēlēja par šo komiteju locekli Janī-
nu Kursīti, deputātu no LATGALES PARTIJAS.
 Apstiprināja novada attīstības program-

mas 2012.-2019.gadam investīciju plāna 4.pieliku-
mu tā aktualizēšanai ar informāciju par investīciju 
piesaisti Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
 Apstiprināja  pašvaldības grants ceļu sa-

rakstu prioritārā secībā virzīšanai Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku ap-
vidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam.
 Grozīja novada domes 30.12.2014. lēmumu 

Nr.1489 „Par maksas pakalpojumiem Naujenes pa-
gastā”, nosakot maksu par atpūtas laukumu „Lat-
gales sēta” un „Bruņinieku laukums” izmantošanu.
 Atbalstīja Kultūras pārvaldes dalību Ei-

ropas Savienības programmas „Eiropa Pilsoņiem”  
1.darbības atbalsta aktivitātes „Eiropas vēstures 
piemiņas pasākumi” projektā „Neaizmirsīsim/ Let 
Us Not Forget” ar projekta kopējo fi nansējumu 
15113 euro, nosakot pašvaldības priekšfi nansējumu 
2016.gadā 4000 euro,  un  apstiprināja projekta ie-
ņēmumu-izdevumu tāmi.
 Atļāva Višķu sociālās aprūpes centram īste-

not pašvaldības investīciju projektu “Višķu sociālās 
aprūpes centra vienkāršota fasādes atjaunošana un 
siltumapgādes pievadu ierīkošana”.
 Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo 

īpašumu Parka iela 5 garāža 29, Sventes pagastā.  
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Naujenes un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 2 pašvaldības nekus-

tamos īpašumus Kalupes pagastā un apstiprināja 
izsoles noteikumus.                                                                                                                            
 Apstiprināja izsoles protokolu uz pašvaldī-

bas nekustamo īpašumu Maļinovas pagastā.

 Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā 6 dzī-
vokļa īpašumus Maļinovas un Kalupes pagastā.
2015.gada 10.decembra sēdē pieņemti 45 lē-
mumi:
 Izdeva saistošos noteikumus „Grozījums 

Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta sais-
tošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta 
piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimša-
nu””, kuri stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Daugavpils novada vēstis”.
 Izdeva saistošos noteikumus “Par Daugav-

pils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 
vietu”, kuri stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas ofi ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstne-
sis”.
 Apstiprināja juridiskām personām Deme-

nes pagasta teritorijā siltumenerģijas pakalpojumu 
tarifu 104,30 euro bez PVN par 1 MWH.
 Apstiprināja juridiskām un fi ziskām per-

sonām Demenes pagasta teritorijā ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifu 1,22 euro bez PVN par 1 m3 pa-
tērētā aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu 
tarifu 1,00 euro bez PVN par 1 m3 notekūdeņu.
 Izveidoja novada pašvaldības īpašuma at-

savināšanas un nomas tiesību izsoles komisiju, no-
vada domes dzīvokļu jautājumu komisiju un nova-
da pašvaldības līdzfi nansējuma energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām pieteikumu pieņemšanas un atbilstības iz-
vērtēšanas komisiju jaunā sastāvā.
 Grozīja novada pedagoģiski medicīniskās 

komisijas sastāvu.
 Atcēla novada domes 12.03.2015. lēmumu 

Nr.226 „Par aizņēmumu no Valsts kases automašī-
nas iegādei Daugavpils novada domei”.
 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada 

domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem paš-
valdības budžeta programmai „Daugavpils novada 
pašvaldības līdzfi nansējums energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mā-
jām” 6735 euro.
 Nolēma pārņemt ar 01.01.2016. no pagastu 

pārvalžu valdījuma novada valdījumā  virzīšanai 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesnie-
gumu konkursam, šādus  pašvaldības ceļus:  „Dub-
na-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe” – Dubnas pagastā, 
„Vaboles stacija-Aizbalti-Pudāni-Mukāni” - Vabo-
les pagastā, „Morkonišķi-Ruži” – Kalupes pagastā, 
„Grantiņi-Vanagi” – Sventes pagastā, „Grāviņi-Ve-
cie Tokari” – Višķu pagastā, „Palabiški-Buras” – 
Kalkūnes pagastā, „Liepnieki-Atvari” – Medumu 
pagastā, „Stenderi-Ormaņi-Adamovo-Šlapaki”, 
„Šlapaki (darbnīca)”, „Saliena – Sergijevka”  - Sa-
lienas pagastā, „Kudeiki-Ķirupe”, „Sterikāni-Ķiru-

pe” – Līksnas pagastā, „Butiški-Židina” – Naujenes 
pagastā.
 Atļāva atsavināt Kalupes pagasta pārval-

des īpašumā esošos transporta līdzekļus: kravas 
pašizgāzēju GAZ SAZ 3507, buldozeru  DT-75 N, 
traktora piekabi OZTP-9554,  traktora piekabi PRT-
10-1, nosakot to nosacīto cenu un atsavināšanas vei-
du – pārdošana izsolē.
 Piešķīra Kalupes pagasta pārvaldei 1091,38 

euro no nekustamā īpašuma “Kurmīši” atsavināša-
nas rezultātā gūtajiem novada pašvaldības budžetā 
līdzekļiem, nosakot, ka piešķirtos līdzekļus izman-
tos pašvaldībai piederošās garāžas remontam Ezeru 
iela 11, Kalupe.
 Noteica novada pašvaldībai piederošo dzī-

vojamo telpu īres maksu no 01.01.2016. dzīvojamās 
mājās Kalkūnes pagastā: Kalkūnes iela 14, dzīvok-
ļiem Nr.18, 30, 38 un 41 – 0,42 EUR/m² mēnesī, Ķie-
ģeļu iela 10, dzīvokļiem Nr.4 un Nr.16 – 0,36 EUR/
m² mēnesī, Komunālā iela 108, dzīvoklim Nr.7 – 
0,39 EUR/m² mēnesī un Muitas iela 13, dzīvokļiem 
Nr.1 un 14 – 0,11 EUR/m² mēnesī.
 Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu 3 

pašvaldības nekustamiem īpašumiem Naujenes un 
Kalkūnes pagastā.                                                                                                                                      
 Apstiprināja izsoles protokolu uz pašvaldī-

bas nekustamo īpašumu “Opus” Biķernieku pagas-
tā.

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

No š.g. 30.oktobra līdz 29.decembrim notiek 
pieteikšanās uz nomas tiesību rakstisko izsoli īpa-
šumam Skolas ielā 19, Nīcgale., Nīcgales pagasts, 
Daugavpils novads. Nomas tiesību objekts- nedzīvo-
jamā ēka un 2 palīgēkas. Sākotnējā nomas maksa ir 
47.01 euro mēnesī (bez PVN). 

No š.g. 3. decembra līdz 2016.gada 2.febru-
ārim notiek pieteikšanās uz nomas tiesību rakstis-
ko izsoli nedzīvojamai ēkai “Šautuve”, kas atrodas 
Skolas ielā 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Dau-
gavpils novads. Sākotnējā nomas maksa ir 5.14 
euro mēnesī (bez PVN).

No š.g. 3. decembra līdz 2016.gada 2.febru-
ārim notiek pieteikšanās uz nomas tiesību rakstis-
ko izsoli īpašuma “Ēdnīca”, Vabole, Vaboles pagasts, 
Daugavpils novads. Nomas tiesību objekts- ēdnīcas 
ēka. Sākotnējā nomas maksa ir 113.76 euro mēnesī 
(bez PVN).

Vairāk informācijas mājaslapā www.daugavpil-
novads.lv sadaļā “Pašvaldība pārdod/iznomā” “No-
mas tiesību izsoles” .

Daugavpils novadā 
par katru jaundzimušo 
vecāki saņems lielāku 

pabalstu
Daugavpils novada dome apstiprināja grozīju-

mus saistošajos noteikumos par vienreizēja pa-
balsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna pie-
dzimšanu. 

No 2016.gada pabalsta apmērs ģimenei par 
jaundzimušu bērniņu būs 100 eiro 75 eiro vietā. 

Pabalstu varēs saņemt par katru jaundzimušo 
bērnu viens no bērna vecākiem, ja viņa un bērna 
pamata dzīvesvieta deklarēta Daugavpils nova-
dā. 

Pabalstu var saņemt Daugavpils novada Dzimt-
sarakstu nodaļā (Rīgas ielā 2, 2.vai 3. kabinetā) 
reizē ar bērna dzimšanas reģistrāciju. Ja bērni-
ņa dzimšana reģistrēta citā nodaļā, jāgriežas pie 
mums ar personu apliecinošu dokumentu, bērna 
dzimšanas apliecības oriģinālu un informāciju 
par bankas norēķinu kontu.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākošajā die-
nā pēc to publikācijas Daugavpils novada pašval-
dības informatīvajā izdevumā „Daugavpils Nova-
da Vēstis”. Ar saistošajiem noteikumiem ikviens 
varēs iepazīties arī Daugavpils novada pašvaldī-
bas mājas lapas www.daugavpilsnovads.lv sadaļā 
„Publiskie dokumenti”. 

Interesenti var griezties Daugavpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā, tālr.65476743, 65476744, 
mob.26302417.

Mēs mīļi sveicam jaunos vecākus, vēlam daudz 
enerģijas, mīlestības un pacietības, audzinot jau-
no paaudzi.

Valija Jurķāne 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
Kalkūnes pagasta pārvalde izsludina publisko 

apspriešanu par plānotu 2 koku (bērzu) ciršanu 
uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4460 
004 2220, kas robežojas ar nekustamo īpašumu 
„Mičurinietis 276A”, Kalkūnes pagasts. Publiskās 
apspriešanas ilgums ir 3 (trīs) nedēļas no šī pazi-
ņojuma publicēšanas (14.12.2015.). Savus priekš-
likumus var iesniegt Kalkūnes pagasta pārvaldei, 
Ķieģeļu ielā 4, Kalkūnes pagasts.
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V A K A N C E

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2015.gada 12.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.25., 1.&) Par aizliegumu ģenētiski 
modifi cēto kultūraugu audzēšanai Daugavpils novadā Izdoti saskaņā 
ar  Latvijas Republikas Ģenētiski modifi cēto organismu aprites likuma 22. 
panta otro daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modifi cēto 
kultūraugu audzēšanai Daugavpils novadā.

2. Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst 
Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, 
Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, 
Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, 
Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, Tabores pagasts, 
Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts ir aizliegts audzēt 
ģenētiski modifi cētos kultūraugus.

3. Aizliegums audzēt ģenētiski modifi cētos kultūraugus Daugavpils 
novada administratīvajā teritorijā tiek noteikts uz 10 (desmit) gadiem.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Daugavpils novada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un  
pagastu pārvalžu ēkās.

5. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē 
Daugavpils novada domes 2010.gada 12.augusta saistošie noteikumi Nr.19 
„Par aizliegumu ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai Daugavpils 
novadā”.

    1. Projekta nepieciešamības pamatojums
        Saskaņā ar Ģenētiski modifi cēto organismu aprites likuma 22.panta 
otro daļu pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides 
apstākļus vai izvērtējot lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas 
iniciatīvas ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu 
ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā vai tās daļā.
        Ar Daugavpils novada domes 2015.gada 12.novembra saistošo noteikumu 
Nr.6 „Par aizliegumu ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai 
Daugavpils novadā” nosacījumiem pašvaldība nosaka aizliegumu audzēt 
ģenētiski modifi cētos kultūraugus, lai veicinātu tradicionālās, īpaši 
bioloģiskās lauksamniecības attīstību savā teritorijā. 

    2. Īss projekta satura izklāsts
        Saistošajos noteikumos tiek noteikts aizliegums ģenētiski modifi cēto 
kultūraugu audzēšanai Daugavpils novadā uz 10 (desmit gadiem).
        3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
        Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta 
izdevumu daļu.
     4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli pašvaldības  teritorijā
        Nav.
        5. Informācija par administratīvajām procedūrām
        Nav.
        6. Informācija par konsultācijām
        Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2015.gada 12.novembra saistošajiem noteiku-
miem Nr.6 „Par aizliegumu ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai 
Daugavpils novadā”  

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” (reģ.nr. 90009982692) 
uz nenoteiktu laiku aicina darbā 

TŪRISMA INFORMĀCIJAS KONSULTANTU (-I)
(amata kods pēc profesiju klasifi katora – 4221 03)

Darba pamatpienākumi: 
- Sniegt klientiem tūrisma informāciju par Daugavpils novadu un apkārt-

ni, iespēju robežās par Latgali un Latviju (pa telefonu, e-pastu un klātienē) 
latviešu, krievu un angļu valodā. Nodrošināt informācijas bukletu pieejamī-
bu stendos;

- Aktualizēt un labot informāciju Daugavpils novada TIC mājaslapā www.
visitdaugavpils.lv; Daugavpils novada mājaslapā www.daugavpilsnovads.
lv; Latgales plānošanas reģiona mājaslapā www.visitlatgale.lv; Višķu estrā-
des un stadiona mājaslapā www.visku-estrade-stadions.lv  latviešu, krievu 
un angļu valodā; 

- Regulāri veikt Daugavpils TIC apmeklētāju uzskaiti;
- Piedalīties dažādu tūrisma izdevumu sagatavošanā, veidošanā un izpla-

tīšanā;
- Piedalīties vietējās, starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos, rekla-

mējot Daugavpils novada un apkārtnes tūrisma piedāvājumu;
- Strādāt ar sociālajiem medijiem Twitter, Facebook, Draugiem.lv un ci-

tiem sociālajiem medijiem, ievietojot aktuālo informāciju par Daugavpils 
novadu un apkārtni latviešu, krievu un angļu valodā;

- Piedalīties dažādu tūrisma pakalpojumu sniedzēju organizētajos pasā-
kumos, sekot līdzi izmaiņām tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumā, 
piedalīties tūrisma pakalpojumu sniedzēju apsekošanā un kvalitātes kon-
trolē.
Prasības:

 - Vispārējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība. Izglītība tūrisma 
jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

- Labas valsts valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos);
- Labas krievu un angļu valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos);
- Prasme formulēt viedokli mutvārdos un rakstveidā; 
-Labas datora lietošanas prasmes (MS Offi ce programmas), Internet, un 

citām darbā nepieciešamajām datorprogrammām; 
- Laba prasme orientēties tūrisma kartēs, to nolasīšanā. 
- Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
- Spēja organizēt darbu patstāvīgi; 
- Galveno tūrisma objektu pārzināšana Daugavpils novadā un apkārtnē, 

Latgalē un Latvijā;
- Pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Par priekšrocībām tiks uzskatītas: 
- Pieredze darbā tūrisma informācijas sniegšanas jomā, klientu apkalpoša-

nā, tūrisma marketingā, tūrisma darba organizēšanā un tūrisma informatī-
vo materiālu izstrādē un sagatavošanā, tūrisma mājas lapu administrēšanā.

- Pieredze darbā sociālajos tīklos. 
- Pieredze informācijas apstrādē, analīzē, atlasē. 
- Pieredze vizuālo un informatīvo materiālu noformēšanā mājas lapā.
- Vācu un citu valodu zināšanas.

Piedāvājam:
- interesantu un atbildīgu darbu;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi.

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi „Tūrisma informācijas kon-
sultants”, sūtīt līdz 2016. gada 10.janvārim uz e-pastu taka@dnd.lv 
vai pastu: Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”, Rīgas 
iela 2, Daugavpils, LV-5401.
Ar kandidātiem sazināsimies līdz 2016. gada 20. janvārim.

Par Daugavpils novada pašvaldības 
budžetu 

2015.gada budžeta gads tuvojas bei-
gām.  Kā pastāstīja Daugavpils nova-
da domes Finanšu pārvaldes vadītāja 
Irēna Timšāne, uz šo brīdi Daugav-
pils novada pašvaldības konsolidētā 
budžeta ieņēmumu izpilde sastāda  
86,7% (11 mēnešos).  

Šogad, salīdzinot ar 2014.gadu, pa-
matieņēmumi (IIN un dotācija no Paš-
valdību izlīdzināšanas fonda) pildās 
vājāk nekā cerēts. Ja gada sākumā 
IIN pildījās teicami, tad šobrīd tas ir 
izpildījies par 90,8%,savukārt izlīdzi-
nāšanas fonda dotācija ir ar zemu iz-
pildi – 89,9%.

Dažas ieņēmumu pozīcijās ir pārpil-
de – labi pildās nekustamā īpašuma 
nodoklis, jo šogad  ir daudz strādāts 
ar nodokļu parādu piedziņu, tāpēc 
šobrīd izpilde jau ir 101%. Dabas re-
sursu nodoklis – 95% izpilde, tāpēc ir 
cerība, ka līdz gada beigām izpildīsies 
plānotā ietvaros. Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas rezultātā gūto līdzekļu 
kopā ar citiem nenodokļu ieņēmumu 
izpilde sastāda gandrīz 130%. Sav-
starpējos norēķinos par izglītības pa-
kalpojumiem ieņēmumi pildās sliktāk 
nekā plānots - 74,4% 11 mēnešos, bet 
izdevumos ir labāka izpilde - 83%.

I.Timšāne norādīja, ka, ņemot vērā  
situāciju, arī tērēts tiek piesardzī-
gi – šobrīd izdevumu plāna izpilde 
sastāda 81,2% . Visvairāk izdevumi 

apgūti izglītības jomā (87%), atpūtā, 
kultūrā un sportā (87%), adminis-
trācija un iestāžu uzturēšanā (83%), 
zemāki izpildes rādītāji komunālajos 
pakalpojumos, teritorijas un mājokļu 
uzturēšanā – 78%, sociālajā aizsardzī-
bā - 75% .  

I.Timšāne norādīja, ka jau šobrīd ir 
skaidrs, ka gada beigās paredzēti bu-
džeta saistošo noteikumu grozījumi, 
jo jāpārdala līdzekļi starp iestādēm. 
Prognozes liecina, ka 2016.gada bu-
džetā IIN pēc valsts plānotās progno-
zes Daugavpils novadam paredzēts  7 
170 466 eiro apmērā (par 358 tūkst 
vairāk kā pērn). NĪN prognoze – 1 127 
673 (par 43 416 eiro vairāk kā 2015.
gadā). Pašvaldību izlīdzināšanas fon-
da dotācija plānota 6 227 395 eiro, kas 
ir par 170 608 vairāk nekā pērn, bet 
jāņem vērā, ka PFIF likuma grozīju-
ma dēļ, pašvaldība no 2016.gadā vairs 
nesaņems dotāciju, kas nodrošināja 
vērtētos ieņēmumus pēc PFIF, fi nan-
šu nepieciešamības neizlīdzināmās 
apakšējās robežas 99% līmenī. Šo iz-
maiņu ietekme uz budžetu ir 566 490 
eiro. 

Kopumā, 2016.gada pamatbudžetā 
papildus ieņēmumi prognozējas ap-
tuveni 2015.gada līmenī – tikai par 5 
264 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Iespēja iegādāties Daugavpils 
novada amatnieku meistardarbus
Šajā pirmssvētku laikā katrs no 

mums noteikti aizdomājas kā Ziemas-
svētkos un Jaunajā gadā iepriecināt 
savus tuvos, mīļos cilvēkus blakus. 
Daugavpils novada domes ēkas foajē 
suvenīru stendā Jums ir iespēja iegā-
dāties Daugavpils novada amatnie-
ku meistardarbus, kas ir rūpīgs roku 
darbs. 

Mūsu amatnieku darba formas tiek 
balstītas tradīcijās, amata un prasmju 
pārmantotībā un pēctecībā, savukārt 
izstrādājumiem piemīt praktiska un 
kultūrvēsturiska vērtība. 

Šī ir lieliska iespēja ne tikai ieprie-
cināt tuviniekus un draugus, bet arī 
darbos atbalstīt Daugavpils novada 
amatniekus! Suvenīrus var iegādāties 
arī Naujenes Novadpētniecības muze-
jā, Skrindu dzimtas muzejā  Vabolē 
un Raiņa mājā Berķenelē.

Suvenīrus darināja: Valdis Grebežs 
(keramika, sīkplastika), Dainis un 
Gunta Somi (koka un medus izstrā-

dājumi), Edgars un Oksana Vronski 
(metālkalumi un atklātnes), Edvīns 
Vincevičs (tradicionālā keramika), 
Elita Poļakova (adījumi un tekstils), 
Silva Linarte (gleznojumi), Laura Bi-
cāne (mūzikas diski), Varis Vilcāns 
(koka izstrādājumi), Eva Bičkovska 
(stikla izstrādājumi) u.c.

Idejas pirkumiem: http://www.dau-
gavpilsnovads.lv/suveniri 

 Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūra „TAKA”
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Adventes otrā svētdiena Naujenes bērnu namā
“Naujenes bērnu nama vidējās grupas 
vienkāršota renovācija”, ko realizēja 
ASV Bruņoto spēku virspavēlniecība 
Eiropā sadarbībā ar ASV vēstniecību 
Latvijā un Daugavpils novada domi. 
Sadarbības projektam fi nansiālu at-
balstu 183 000 ASV dolāru apmērā 
piešķīra ASV Bruņoto spēku virspavēl-
niecība Eiropā, kā rezultātā Naujenes 
bērnu nama bērni dzīvo modernās un 
izremontētās telpās, kurās arī ar lielu 

sirsnību tika uzņemti biroja pārstāvji.
Daugavpils novada pašvaldības iz-

pilddirektore Vanda Kezika pasnie-
dza biroja pārstāvjiem lielu piparkūku 
māju, kā simbolisku pateicību pirms 
Ziemassvētkiem par šo projektu, jo bēr-
ni tagad dzīvo mājīgās un patīkamās 
telpās, un novēlēja visiem sirds siltu-
mu, gaišus un mierīgus Ziemassvētkus 
un, protams, arī veiksmi un turpmāko 
sadarbību Jaunajā 2016.gadā.

Labdarības izsole ,,Uzzīmē sapni”
“Uzzīmē sapni” ir Daugavpils Uni-

versitātes studentes Baibas Vingres 
organizētais projekts Swedbank un 
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
Attīstības fonda organizētā studen-
tu sociālo projektu konkursa “Open 
Mind 2015” ietvaros.  Projekta lai-
kā, sadarbojoties ar BJC ,,Jaunība”, 
tika veidotas rotaļlietas, vadoties pēc 
patversmes ,,Priedīte” un Naujenes 
bērnu nama audzēkņu zīmējumiem. 
Kopā tika iesniegti 34 darbi.  Krāsaini 
un amizanti dzīvnieki, mašīnas, sūk-
lis Bobs un daudzi citi zīmējumi ma-
terializējās brīnišķīgās un unikālās 
rotaļlietās. 

Uz izsoli bija ieradušies Daugavpils 
pilsētas un novada iedzīvotāji, Swed-
bank pārstāve Ļubova Abramova, kā 
arī paši mākslinieki- Naujenes bērnu 
nama un “Priedītes” audzēkņi.

Izsolē prezentētie darbi izpelnījās 
lielu atzinību un par daudziem notika 
sīva cīņa. Pateicoties azartiskajiem un 

atsaucīgajiem izsoles dalībniekiem, 
tika saziedoti 363 eiro, kas, dalot uz 
pusēm, tika nodoti abiem bērnu na-
miem.  Kā atzina bērnu aprūpes cen-
tru vadītāji, viņiem ir liels prieks par 
šo pirmssvētku dāvanu un savāktie 
līdzekļi tiks izlietoti ekskursiju orga-
nizēšanai. 

Pateicoties  Marka Rotko mākslas 
centra un Daugavpils teātra atsau-
cībai, bērni tiek gaidīti uz ekskursiju 
Rotko centrā  un 19.janvārī būs iespē-
ja doties uz izrādi ,,Leo-mazais lauva”.

Lai pasākumu padarītu atraktīvā-
ku, skatītājus priecēja LKC bērnu 
vokālā studija “Pērlītes” un noslēgu-
mā visiem klātesošajiem bija iespēja 
piedzīvot krāšņu muzikālu ceļojumu 
pa eksotiskām pasaules valstīm kopā 
ar Latgalē vienīgo marionešu teātri no 
Medumiem. 

 Baiba Vingre
Egita Terēze Jonāne

Vita Rūtiņa
Attīstības nodaļas vadītā ja

6. decembrī Naujenes bērnu namā 
viesojās ASV vēstniecības Aizsardzī-
bas sadarbības biroja un Daugavpils 
novada domes pārstāvji.

Diena izvērsās ļoti interesanta un 
sirsnīga - kopā tika ceptas un deko-
rētas piparkūkas, grieztas un kombi-
nētas dekorācijas šogad izremontētās 
bērnu nama ēkas dekorēšanai, lai uz-
burtu Ziemassvētku brīnumu.

Kulminācijā notika eglītes pušķoša-
na, kur visi draudzīgi kopā ar Biroja 
dāvinātajiem rotājumiem izpušķoja 
un iededza Ziemassvētku eglīti. Pro-

tams, neizpalika arī bez dāvanām. 
Biroja pārstāvji sarūpēja dāvanas gan 
lielajiem, gan mazajiem bērnu nama 
bērniem. Mazo bērnu sirsniņas tika ie-
priecinātas ar mīkstajām rotaļlietām, 
lielākie bērni saņēma dāvanu kartes 
uz kinoteātra “Silver Screen” fi lmas 
apmeklējumu.

Daudz saldumu, kopīgu rotaļu un 
sirsnīgu sarunu dienas gaitā – tā pagā-
ja otrās Adventes svētdiena Naujenes 
bērnu namā.

Atgādināsim, ka šogad jūnijā noslē-
dzās Civilmilitārās sadarbības projekts 

Labdarības akcijā “Brīnumi Ziemassvētkos” sarūpētas dāvanas 577 bērniem 
Jau trešo gadu Ziemassvētku laikā 

biedrība Daugavpils lietišķo sieviešu 
klubs “Olivia” un Daugavpils novada 
Sociālais dienests aicināja sabiedrību 
piedalīties labdarības akcijā „Brīnu-
mi Ziemassvētkos”, un kopā piepildīt 
maznodrošināto ģimeņu bērnu, au-
džuģimeņu un bērnu bāreņu sapņus 
par Ziemassvētku dāvanām, kuras 
ģimenes pašas atļauties nevar.  

Trīs dienas – no 3.līdz 5.decembrim 
- lielākajos veikalos un tirdzniecības 
centros Daugavpilī varēja iegādāties 
dāvanu un ielikt to speciāli paredzēta-
jā groziņā. Pateicoties līdzcilvēku dās-
numam un sabiedrības atbalstam, šī 
gada akcijas laikā tika sarūpēts liels 
skaits dažādu dāvanu – rotaļlietas, 
kancelejas preces, higiēnas preces, 
saldumi un augļi. 

Ar novada sociālo darbinieku palī-
dzību šīs dāvanas tika sašķirotas at-
bilstoši bērnu vecumam. Pirmssvētku 
laikā dāvanas ar pagasta sociālo dar-
binieku un bāriņtiesu locekļu palīdzī-
bu tika nogādātas 267 trūcīgām nova-
da ģimenēm, kopumā 577 bērniem, 17 
audžuģimenēm, ģimenēm, kurās aug 
bērni ar īpašām vajadzībām un Nau-
jenes bērnu namam. Tāpat dāvanas 

tika nogādātas Sociālajai mājai Šaurā 
ielā un pilsētas mikrorajonu klubiem. 

Daugavpils lietišķo sieviešu kluba 
“Olivia” valdes priekšsēdētāja Irina 
Gorkina pastāstīja, ka dāvanas sa-
ziedotas aptuveni 8000 eiro vērtībā. 
Atbalstu sniedza arī uzņēmēji , masu 
mediji, pilsētas izglītības iestāžu sko-
lēni, Baltkrievu kultūras un izglītības 
biedrība “Uzdim” un biedrības ”Rīcī-
ba” brīvprātīgie. 

Kā norādīja Sociālā dienesta vadī-
tāja Anna Jegorova, decembrī netiks 
aizmirsti arī citi Sociālā dienesta 
klienti – 18.decembrī Daugavpils no-
vada Kultūras centrā tiks organizēts 
Ziemassvētku pasākums novada au-
džuģimenēm, kurā tiks apdāvinātas 
13 Daugavpils novada ģimenes un 
47 bērni, kā arī Ilūkstes novada 4 au-
džuģimenes un 18 bērni. Pasākumā 
tiks dalītas dāvanas, kas sagādātas 
ar uzņēmēju, novada domju, Latvijas 
Sarkanā krusta un biedrības “Olivia” 
atbalstu. 

22.decembrī novada domes vadība 
un Sociālā dienesta pārstāvji apmek-
lēs novada sociālās iestādes, kur dzīvo 
vecuma pensionāri, personas ar garī-
gās attīstības traucējumiem un Nau-

jenes bērnu namu.
23.decembrī Daugavpils Kultūras 

pilī notiks muzikāla pasaka novada 
bērniem – bāreņiem, daudzbērnu ģi-
menēm un bērniem ar īpašām vaja-
dzībām.  Savukārt 28.decembrī nova-
da kultūras centrā būs Ziemassvētku 

pasākums senioriem. 
Paldies visiem, kuri sniedza atbal-

stu labdarības akcijas norisē un ļāva 
piepildīt bērnu sapņus!

                                     Elza Timšāne

Adventes pirmajā svētdienā Dau-
gavpils novada Kultūras centrā no-

risinājās labdarības izsole “Uzzīmē 
sapni”.  
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Apbalvoti gada aktīvākie lauksaimnieki, uzņēmēji un labākie tūrisma jomā

Nominācija “Straujāk augo-
šais uzņēmums” - SIA “Logeri”, 
valdes priekšsēdētājs Andžejs 
Skinders. Uzņēmums Skrudalienas 
pagastā aktīvi darbojas kopš 2013.
gada.  SIA nodarbojas ar mežistrā-
di, taksācijas pakalpojumiem, kā arī 
malkas ražošanu. Aktīvi piedalās 
pašvaldības iepirkumos un apgādā 
ar kurināmo vairākus Daugavpils 
novada pagastus. Pērn uzņēmuma 
apgrozījums, salīdzinot ar 2013.
gadu, pieaudzis gandrīz 2.5 reizes.

Nominācija “Lielākais darba de-
vējs” -  SIA “Zilā lagūna” (valdes 
loceklis Igors Šaršons) ir viens no 
mūsdienīgākajiem zivju pārstrādes 
uzņēmumiem Latvijā. Kompānija 
veic savu darbību Eiropā, Tuvajos 
Austrumos, Amerikā, pastāvīgi pa-
plašinot un attīstot tirdzniecības 
zīmolu sortimentu. Uzņēmums pie-
dāvā plašu kūpinātu, sālītu un ma-
rinētu zivju, kā arī Vidusjūras pro-
duktu sortimentu. SIA “Zilā Lagūna” 
ražo ap 300 tonnu produkcijas gadā, 
no kurām vairāk kā 192 tonnas tiek 
eksportētas. Uzņēmums nodarbina 
153 vietējos iedzīvotājus no Kalkū-
nes un blakus pagastiem.

Nominācija “Lielākais nodokļu 
maksātājs” - SIA “Agraris”  (īpaš-
nieks Aleksandrs Harlamovs) ap-
saimnieko vairāk kā 1000 hektāru 
zemes Višķu un Kalupes pagastā. 
Aktīvi realizē LAD projektus. Pie-
saistot ES līdzfi nansējumu, ir uz-
stādīta graudu pirmapstrādes līnija, 
graudu uzglabāšanas bunkuri, kā arī 
bunkuru izlādes sistēma. Realizēta 
arī virkne citu projektu uzņēmuma 
ražošanas efektivitātes uzlabošanai.

 Konkursu „Daugavpils novada 
labākā tūristu mītne 2015” rīko-
ja Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra „TAKA” ar mērķi atzīmēt 
un apbalvot Daugavpils novada la-
bākos uzņēmumus, kas darbojas 

naktsmītņu servisa nozarē un po-
pularizēt novada teritorijā esošās 
tūristu mītnes. Vērtēšanas komisija 
izvērtēja konkursam pieteikušās tū-
ristu mītnes, klasifi cējot tās 3 gru-
pās: 1)lauku māja, brīvdienu māja, 
viesu māja; 2) atpūtas bāzes un kom-
pleksi; 3) viesnīcas.

Nominācija “Inovatīvākā tūris-
tu mītne” un nominācija “Aktīvajai 
atpūtai piemērotākā tūristu mīt-
ne” tika piešķirta atpūtas parkam 
“Silene” (Skrudalienas pag.).

Nominācija “Ģimenēm ar bērniem 
piemērotākā tūristu mītne” – vies-
nīcai, motelim “Garden” (Višķu 
pag.).

Nominācija “Kultūras un mākslas 
vērtību popularizētāja” – Raiņa mā-
jai Berķenelē (Kalkūnes pag.)

Pateicība par trešo vietu katego-
rijā – lauku māja, brīvdienu māja, 
viesu māja tika piešķirta brīvdienu 
mājai “Meža skuķi”(Vaboles pag.)

Balva “Labākā tūristu mītne kate-
gorijā lauku māja, brīvdienu māja, 
viesu māja” – viesu mājai “Saules-
stari” (Medumu pag.)

Balva “Labākā tūristu mītne kate-
gorijā – viesnīcas” – Sventes mui-
žai (Sventes pag.)

Savukārt “Labākā tūrisma mītne 
kategorijā atpūtas bāzes un kom-
pleksi” saņēma atpūtas bāze “Vi-
rogna”, kura ieguva arī papildus 
nomināciju “Darījuma tūrismam 
piemērotākā mītne”.

Pasākuma viesus vakara gaitā 
priecēja VPDK “Līksme” un Dub-
nas pagasta Kultūras nama interešu 
kopa “Mulda”.

Pateicamies sponsorei Innai Pet-
rovskai (IK “Latgales fi zioterapija”) 
par sniegto atbalstu konkursu lau-
reātu apbalvošanā.

Elza Timšāne

27.novembrī Daugavpils novada 
kultūras centrā noritēja Lauku at-
tīstības konkursu noslēguma pa-
sākums, kura laikā tika apbalvotie 
šī gada aktīvākie lauksaimnieki, 
uzņēmēji un labākie tūrisma jomā. 
Laureātiem tika pasniegtas Pateicī-
bas, balvas un īpašs dāvanu grozs ar 
augstvērtīgu Daugavpils novadā ra-
žoto produkciju.

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska sadarbībā 
ar Latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centra Daugavpils biro-
ja vadītāju Guntaru Melni novada 
aktīvākajiem zemniekiem pasnie-
dza Pateicības par ieguldījumu 
Daugavpils novada attīstībā un 
panākumiem lauksaimniecībā. Pa-
teicības piešķīra bioloģiskās p/s 
“Veras” īpašniekam Ivanam Ar-
timovičam (Demenes pag.), z/s 
“Zeitišķi” īpašniekam Vitālijam 
Oreham (Vecsalienas pag.), z/s 
“Gundegas-1” īpašniekam Alek-
sandram Kondrovskim - Kud-
rjavskim (Laucesas pag.), z/s 
“Zemdegas” īpašniecei Darjai 
Stoļarovai (Kalkūnes pag.) un z/s 
“Lapsukalns” īpašniekam And-
rim Rodčenko (Vaboles pag.).

Konkursā “Daugavpils novada 
gada uzņēmējs 2015” tika godināti 
Daugavpils novadā reģistrētie uzņē-
mumi, kuri, balstoties uz pieejama-
jiem statistikas datiem, uzrādījuši 
visaugstākos rezultātus.

Specbalvu “Inovatīvais uzņē-
mums” saņēma SIA „Rubiki” īpaš-
nieks Guntars Vingris, kas līdz 
ar uzņēmuma dibināšanu Līksnas 
pagastā ienesis Daugavpils novadā 
jaunas ražošanas tehnoloģijas. Mazo 
attīrīšanas iekārtu un sūkņu staci-
ju ražošanā ir izstrādāta inovatīva, 
Latvijā sertifi cēta tehnoloģija, kas 
balstās uz vides drošību, ilgmūžību 
un efektivitāti.

Specbalva “Pilsētas uzņēmums 
laukos”  - P/s “Januseļi 2” īpaš-
niecei Annai Zeļanikai (Naujenes 
pag.). Uzņēmēja savu darbību uzsā-
kusi tikai šovasar, bet jau kopš pir-
mās dienas ļoti aktīvi iesaistās da-
žādos pasākumos, popularizē videi 
draudzīgu saimniekošanu, ekoloģis-
ko dārzeņu un ogu audzēšanu.

Specbalva “Jaunais veiksmīgā-
kais mājražotājs”  - P/S “Smai-
doņi» mājražotāja Valentīna Ča-
pule (Naujenes pag.), kura gatavo 
sierus pēc vietējām, unikālām recep-
tēm. Uzņēmēja aktīvi piedalās ga-
datirgos, pagasta un novada mēroga 
pasākumos.

Specbalva “Netradicionālās 
lauksaimniecības uzņēmums”  
- Z/s “Vimbas” īpašniecei Valen-
tīnai Ļitvinovai (Kalkūnes pag.), 
kura nodarbojas ar dažādu šķirņu 
sīpolu, saldo sīpolu, siltumnīcas 
loku un citu netradicionālu kultūru 
audzēšanu. Papildus tiek attīstīta 
putnkopība.

Konkursa augstāko vērtējumu ie-
guvušie nominanti:

Nominācija “Lielākais uzņē-
mums”  – SIA “SVS Transports” 
valdes loceklim Sergejam Fiļipo-
vam. SIA “SVS Transports” ir kra-
vas pārvadājumu uzņēmums Kalkū-
nes pagastā, kurš jau vairāk kā 16 
gadus transportē dažāda veida kra-
vas starp Eiropas un NVS valstīm. 
Uzņēmuma rīcībā ir vairāk nekā 55 
kravas automašīnas, kā arī platfor-
mas lielgabarīta un smagsvara kra-
vām. Uzņēmuma autovadītājus un 
mehāniķus raksturo augsta profe-
sionalitāte, atbildības sajūta un cie-
ņa pret klientiem. Tiek veikts Volvo 
un Scania automašīnu remonts un 
sniegti servisa apkopes pakalpoju-
mi. Pērn uzņēmuma gada apgrozī-
jums sasniedza vairāk nekā 3,5 milj.
EUR

Teātra trupa “Trešais variants” aicina uz jubilejas sarīkojumu
9.janvārī plkst. 17.00 teātra trupa 

„Trešais variants” aicina uz 20 gadu 
jubilejas sarīkojumu „..pirmais… ot-
rais… labāk Trešais”. Tikšanās vie-
ta nemainīga – Daugavpils novada 
Kultūras centrs (Daugavpilī, Dobeles 
ielā 30). Trupas režisore Inta Uškā-
ne stāsta: „Savu divdesmito jubilejas 
gadu mēs svinam kopā ar Raini un 
Aspaziju. Šajā sezonā teātra trupa 
strādāja pie izrādes „Ērkšķu krek-

ls, zvaigznes ceļš”, kas stāsta par 26 
dienām, ko Rainis pavadīja ieslodzī-
jumā Panevēžas cietumā, tulkodams 
Gētes fi lozofi sko traģēdiju „Fausts”.  
Īpašs gandarījums bija šo izrādi aiz-
vest uz Jūrmalas teātri, kur nori-
sinājās Raiņa un Aspazijas dienas. 
Savukārt teātra trupas gados jaunā-
kie dalībnieki tika iesaistīti Raiņa 
bērnu dzejas uzvedumā „Prieki visās 
gadskārtās”. Arī „Trešā varianta” 

jubilejas sarīkojumā „..pirmais… ot-
rais… labāk Trešais” skanēs Raiņa 
un Aspazijas daiļrades motīvi, taču 
tiem klāt nāks stāsti par katru no te-
ātra trupas aktieriem. Šobrīd šī iecere 
lēnām veidojas par vienu veselumu, 
kas, es ceru, sagādās prieku gan pa-
šiem dalībniekiem, gan skatītājiem.” 
Daugavpils novada Kultūras centra 
teātra trupas „Trešais variants” re-
pertuārā ir bijušas ap 25 dažādu žan-

ru izrādēm. Izveidoti divi videoklipi – 
trupas himnai „Misteria” un dziesmai 
„Pavediens”. Jubilejas sarīkojuma 
laikā skatītājiem būs iespēja dzir-
dēt pavisam nesen tapušās dziesmas 
„Aizliegtie augļi” pirmatskaņojumu. 
Teksta autore ir Linda Kilevica, bet 
mūziku komponējis Artūrs Uškāns.

Gaidīsim Jūs svētkos!
Ieeja brīva.
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Kad pusnakts stunda

zvaigznēs pārvērš pārslas

Un namu dzegās smaidošs kļuvis sniegs,

Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu

Un tas ir Jaunais gads,

Un tas ir prieks!

(S. Kaldupe)

Lai ticība un sapņi šajos Ziemassvētkos 

palīdz īstenot lielus darbus Jaunajā gadā!

Sventes pagasta pārvalde
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Klusumā svētā
Ziemsvētku Laime nāk Tavā sētā,

Iededz liesmiņu savā sirdī,

Dvēselē – gaismu
Ielaid šai brīdī.
Tiem, kam gaiša un silta sirds,

Spoži - Ziemsvētku zvaigzne lai mirdz!

Svētīgus, sirsnīgus Ziemassvētkus un 

ticības, mīlestības, laimes un panāku-

miem bagātu Jauno 2016.gadu!

Tabores pagasta pārvalde
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Zvaigžņu lietus nolīst klusi,

Visa zeme mirdzēt sāk. 

Griežas gads uz otru pusi

Ziemassvētki nāk!

Lai Ziemassvētku gaisma un līdzcilvēku 

labestība pavada Jūs visu nākamo gadu, un 

tikai gaišas domas lai palīdz veikt lielus un 

mazus darbus svētkos un ikdienā!

Kalkūnes pagasta pārvalde

Nāc, klusā nakts, ar savu svēto mieru,

Pēc kura neskaitāmas sirdis tvīkst.

Un lai no jauna dzirdam zvaigžņu vēsti,

Ka cilvēks ticēt vēl un cerēt drīkst.

Svētsvinīgus, klusus Ziemassvētkus un laimi 

Jaunajā gadā!

Laucesas pagasta pārvalde

Lai Ziem
assvētku gaišum

s sasilda tās dienas,

Kas pēdās saltiem
 sniegputeņiem

 nāks,

Un lai no egļu svecītes kaut vienas,

Sim
t dienu sirdī uzm

irdz savādāk!

(K. Apšukrūm
a)

Gaišus, ģim
eniskus Ziem

assvētkus un laim
īgu 

Jauno gadu!

Maļinovas pagasta pārvalde
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Iekar egles zarā spožu nieku

Atdzīvosies dvēsele un nams!

Uzdāvini otram prieku,

Kas ar zeltu neaizmaksājams!

(K. Apšukrūma)

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 

Jauno 2016. gadu!

Salienas pagasta pārvalde
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Vai būs laime, kāda, kur?
Zīlnieks ziemas zvaigznēs lasa,
Prātnieks prāto, burvis bur.
Dzīves tumsa visus baida,
Stāvot gadu krustceļos.
Visas sirdis gaismu gaida,
Kas mums dzīvei gaismu dos.
Laime nāk ar zvaigzni rokā,
Tiem, kam balta, laba sirds,
Viņas maigā staru lokā,
Dzīves ceļi gaiši mirdz.
Stāvot gadu krustceļos.

(K. Skalbe)
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
panākumiem bagātu Jauno 2016.gadu!
Vecsalienas pagasta pārvalde

Pirms iededz sveci egles zarā,

Dedz svētku liesmu sirdī savā

Ar piedošanu, sapratni,

Ar mīlestības dzirksteli.

Un tici - tas ir mūsu varā,-

Nest gaismu, kā to sveces dara...

(S.Vasiļevska)

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 

gadu! Lai Jaunais gads nāk baltām domām, 

nesot mieru un saticību.

Dubnas pagasta pārvalde
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Lai Ziemassvētku baltais miers

Nes gaišu prieku Jūsu sirdīs,

Lai Jaunais gads liek laimes liet,

Ar panākumu putām dzirkstīt. 

Gaismas pilnus Ziemassvētkus un 

pozitīvas enerģijas pārņemtu Jauno 

2016. gadu. 

Kalupes pagasta pārvalde 

Tā noskaņa, ko sevī nesam
,

Lai palīdz tum
su pārdzīvot.

Tas ir tas netveram
ais brīnum

s,

Kas gaidīšanas laikam
 dots.

Lai Ziem
assvētku m

iers ienāk jūsu sirdīs, 

siltum
s un gaism

a - jūsu m
ājās!

Veselību, spēku un veiksm
i Jaunajā 2016.gadā!

Vaboles pagasta pārvalde
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Septembra mēnesī slāvu kultūras garā tika atklāta Slutišķu vecticībnieku 
lauku sēta, kura, pēc vērienīgā ES fi nansētā restaurācijas projekta, ieguvusi 
jaunus vaibstus, saglabājot kultūrvēsturiskā mantojuma klātbūtnes efektu. 

Berķenelē izskanēja muzikāls brīvdabas uzvedums “...atmiņās iegāju 
te…”, kas ir bijis viens no centrālajiem Raiņa un Aspazijas gada pasāku-
miem novadā. 

Naujenes pagastā, dabas parka “Daugavas loki” teritorijā, svinīgi tika at-
klāts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu būvētais Vasargelišķu 
skatu tornis, kurš renovācijas laikā divus gadus apmeklētājiem bija slēgts. 

Noslēdzās šā gada jūnijā uzsāktais civilmilitārās sadarbības projekts 
“Naujenes bērnu nama vidējās grupas vienkāršota renovācija“, ko realizēja 
ASV Bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā sadarbībā ar ASV vēstniecību 
Latvijā un Daugavpils novada domi. 

Ekspluatācijā tika nodota renovētā Špoģu vidusskola, kura ir noslēdzošā 
8 izglītības iestāde ERAF projektā „Daugavpils novada izglītības iestāžu 
konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamības paaug-
stināšana”. 

Balva „Gada cilvēks 2015” tika piešķirta 5 novadniekiem, Novada domes 
Atzinības rakstus saņēma 23 novadnieki. 

Višķu pagastā skanīgi un krāšņi izskanēja Latgales deju svētki „Večerin-
ka Višķūs”, kuros pulcējās kupla Latgales dejotāju saime - 98 kolektīvi no 7 
Latgales deju apriņķiem. 

Nedēļas garumā norisinājās tradicionālās Daugavpils novada dienas, pul-
cējot pagastu iedzīvotājus uz izstādēm, meistardarbnīcām, sporta aktivi-
tātēm, konkursiem, vides objektu atklāšanu un atvērto durvju dienām pie 
uzņēmējiem.
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 Novada iedzīvotāji valsts un pašvaldības pakalpojumus saņem 
ātrāk, ērtāk, izdevīgāk

Daugavpils novada Valsts un paš-
valdības vienotais klientu apkalpoša-
nas centrs (VPVKAC) Višķu pagasta 
Špoģos iedzīvotājiem durvis vēris jau 
trešo mēnesi, un novada iedzīvotāji 
labprāt izmanto priekšrocību  pašval-
dības un valsts pakalpojumus saņemt 
vienkopus  - ātrāk, ērtāk, izdevīgāk.

Kopš VPVKAC atvēršanas Špoģos, 
Daugavpils novada iedzīvotāji vis-
biežāk izmantojuši Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) pakalpojumus. Pār-
svarā iedzīvotāji vēlas iesniegt vai iz-
ņemt elektroniskās nodokļu grāmati-
ņas no darbavietas. Tāpat iedzīvotāji  
labprāt izmantojuši iespēju saņemt 
konsultācijas par VID elektronisko 
deklarēšanās sistēmu (EDS),  centra 
speciālists ir palīdzējis aizpildīt gada 
ienākuma deklarācijas. Iedzīvotāji 
interesējušies arī par iespēju nofor-
mēt bezdarbnieka statusu, kā arī 
skaidrojuši prognozējamo pensijas 
apmēru.  Vecāka gada gājuma klien-
ti ir lūguši palīdzību internetbankas 
lietošanā. Pakalpojumus, ko sniedz 
Špoģu VPVKAC,  ir izmantojuši arī 
citu pagastu iedzīvotāji.

Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības (VARAM) ministrs  Kaspars 
Gerhards norāda: “Priecājos, ka Dau-

gavpils novads ir atsaucies Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas iniciatīvai būtiski pilnveidot 
valsts un pašvaldības pakalpojumu 
saņemšanas kārtību. Īstenojot šādu,  
inovatīvu, pieeju publisko pakalpoju-
mu sniegšanā, Latvija ir paraugs arī 
daudzām Eiropas valstīm.” 

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska uzsver: “Ar 
domu, lai būtiski ietaupītu novada 
iedzīvotājiem laiku un naudu, kā arī 
nodrošinātu, lai valsts un pašvaldī-
bas sniegtie publiskie pakalpojumi 
Daugavpils novada iedzīvotājiem 
kļūtu caurskatāmāki, sasniedzamāki 
un būtu pieejami vienkopus, novada 
dome arī pieņēma lēmumu par VPV-
KAC Špoģos. 

Ļoti ceru, ka ar valsts un pašvaldī-
bas atbalstu izveidotais klientu ap-
kalpošanas centrs būtiski atvieglos 
ikdienas dzīvi gan iedzīvotājiem, gan 
lauksaimniekiem, gan uzņēmējiem, 
saskaroties ar nepieciešamību, sa-
ņemt kādu no valsts vai pašvaldības 
pakalpojumiem. 

Šajos mēnešos, kopš centrs ir at-
vērts, iedzīvotāji vēl neizmanto visas 
piedāvātās priekšrocības, tāpēc vēlos 
aicināt novada iedzīvotājus -  izman-
tojiet šo iespēju saņemt valsts un paš-
valdības pakalpojumus tuvāk dzīves 
vietai, stāstiet par šo iespēju saviem 
draugiem un paziņām, jo novada do-
me šo projektu realizēja ar mērķi, lai 

vienkāršotu pakalpojumu lietošanu 
iedzīvotājiem un atvieglotu sadarbī-
bu starp dažādām iestādēm” .

Daugavpils novads ir liels. Tajā ap-
vienoti 19 pagasti, un te dzīvo vairāk 
nekā 26 000 iedzīvotāju. Višķu pagas-
ta Špoģi, kā novada attīstības centrs, 
izvēlēts par pagastu, kur izveidot 
VPVKAC, gan sakārtotās infrastruk-
tūras dēļ, gan tādēļ, ka iedzīvotājiem 
šī vieta ir ērta – tepat ir vidusskola, 
kas pulcē bērnus un jauniešus no 
pieciem tuvākajiem pagastiem, iedzī-
votājiem ir iespēja izmantot skolēnu 
autobusu nokļūšanai Špoģos. Tuvu-
mā ir arī bankomāts, ko iedzīvotā-
ji bieži izmanto, un infrastruktūra 
attīstīta tā, ka var nodrošināt visus 
elektroniskos pakalpojumus.

Lai Daugavpils novada iedzīvo-
tājiem nodrošinātu iespēju vienko-
pus izmantot valsts un pašvaldības 
pakalpojumus, VARAM no valsts 
budžeta Daugavpils novada domei 
piešķīrusi 13675 EUR. Savukārt 
pašvaldība ieguldījusi līdzfi nansē-
jumu 6464 EUR apmērā. Kopējais 
fi nansējums izmantots, lai izveidotu 
atbilstošas telpas, nodrošinātu šo tel-
pu pieejamību personām ar kustību 
traucējumiem,  iegādātos nepiecieša-
mo datortehniku un mēbeles, lai  no-
drošinātu darbavietu gan klientiem, 
gan  centra darbiniekiem, kā arī no-
drošinātu darbinieka atlīdzību.

VPVKAC Špoģos privātpersonas 

un uzņēmēji var saņemt Daugav-
pils novada pašvaldības un astoņu 
valsts iestāžu noteiktus pakalpoju-
mus. Centrā iedzīvotāji var pieteikt 
noteiktus Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras (VSAA) un Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) pakalpoju-
mus. Tāpat iedzīvotāji var saņemt in-
formāciju par Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pil-
sonības un migrācijas lietu pārval-
des, Valsts darba inspekcijas, VID, 
VSAA un Valsts zemes dienesta e-
pakalpojumiem un palīdzību e-pakal-
pojumu lietošanā. 2016. gadā klientu 
apkalpošanas centrā varēs saņemt 
arī Lauku atbalsta dienesta noteik-
tus pakalpojumus.

Lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku 
un pieejamāku publisko pakalpoju-
mu saņemšanu, VARAM šogad līdz 
gada beigām pakāpeniski atvērs 66 
VPVKAC, tostarp 11 Latgales reģio-
nā. 

Vairāk informācijas par VPVKAC, 
to darba laiku un sniegto pakalpo-
jumu apmēru iedzīvotāji var uzzināt 
savā pašvaldībā vai valsts un pašval-
dību pakalpojumu vienotajā portālā 
www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Zane Onkele
VPVKAC komunikāciju konsultante

Noteiktas 2015.gadā 
neapstrādātās zemes vienības

Saskaņā ar MK 2010. gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010.
gadu, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā LAD) bez zemes vienības 
īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju ze-
mes vienību apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai vismaz 70% no LIZ ir 
apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē LIZ platība tiek apsaimniekota, ja 
līdz kārtējā gada 1.septembrim tajā vismaz vienu reizi ir veikta pļaušana, 
zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana. Atbilstoši noteiku-
miem, LAD apseko tikai tās zemes vienības, kurās, saskaņā ar Valsts zemes 
dienesta informāciju, ir vismaz 1,00 ha LIZ.

2015.gada novembrī LAD ir iesniedzis  Daugavpils novada domei apkopotu 
informāciju par Daugavpils novada pašvaldības teritorijā neapstrādātajām 
zemes vienībām. Saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3.
panta (11) daļu, šo zemju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, līdz ar nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu par 2016. gadu, saņems arī ne-
kustamā īpašuma nodokļa papildaprēķinu par neapsaimniekotajām platī-
bām 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 2015.gada 1.janvārī. 

Ja nodokļu maksātājam ir pamatotas pretenzijas par zemes apsekošanas 
rezultātu, tad lūdzam iesniegt Daugavpils novada domē vai attiecīgajā pa-
gasta pārvaldē  iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes apsekošanu.

Tabulā apkopotas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un ze-
mes vienību skaits, sākot ar 2010.gadu, kad tika uzsākts aprēķināt papildus 
nodokli par nesakoptu zemi.
 

 Gads

Neapstrādātās 
zemes vienības 

(ha)

Neapstrādāto 
zemes vienību 

skaits
2015 18201 4709
2014 17553 4781
2013 17082 4689
2012 13350 3672
2011 18020 4606
2010 18014 4254

Paziņojam, ka informācija par 2015.gadā neapstrādātām lauksaimniecībā 
izmantojamām zemes vienībām ir publicēta Daugavpils novada pašvaldības 
mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Finanses” -> “Nekustamā īpa-
šuma nodoklis” -> “Aktuāli”. 

Daugavpils novada pašvaldība 
piedalīsies starptautiskā projektā  

“Neaizmirsīsim”
Atbalstīta Daugavpils novada Kul-

tūras pārvaldes dalība ES program-
mas “Eiropa Pilsoņiem” aktivitātē “Ei-
ropas vēstures piemiņas pasākumi” 
projektā “Neaizmirsīsim / Let Us Not 
Forget”. Projekts ilgs no 2015.gada ok-
tobrim līdz 2016.gada novembrim. 

Projekts „Neaizmirsīsim” tiek fi -
nansēts no Eiropas Savienības prog-
rammas “Eiropa pilsoņiem” un valsts 
budžeta apakšprogrammas “Eiropas 
Kopienas iniciatīvas projektu un pa-
sākumu īstenošana” līdzekļiem, paš-
valdības līdzfi nansējums – 15 113,00 
EUR

Projekta partneri: Islas pašvaldība 
(Malta) (vadošais partneris); Daugav-
pils novada Kultūras pārvalde; Birgu 
pašvaldība (Malta); Bormla pašvaldī-
ba (Malta); Mtarfa pašvaldība (Malta); 
Zarasu rajona pašvaldība (Lietuva); 
Fara San Martino pašvaldība (Itālija); 
NVO Brtigata Maiella asociācija (Itā-
lija); Ortonas pašvaldība (Itālija).

Projekta “Neaizmirsīsim” mērķis ir 
palielināt sabiedrības apziņu par ko-
pējo vēsturi, tās piemiņu un vērtībām, 
sniedzot satikšanās iespēju vairākām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm, tā-
dējādi stimulējot savstarpējās debates 
un pārdomas par neizdzēšamu Eiro-
pas vēstures posmu – Otro Pasaules 
karu un, izmantojot savstarpējās ko-
munikācijas ceļā iegūtās zināšanas, 
veidot jaunus sadarbības tīklus starp 
dažādām Eiropas organizācijām, stip-
rinot starpkultūru dialogu, veidojot 
stiprāku sabiedrības izpratni par brī-
vību, mieru, vienotību un cieņu pret 
cilvēktiesībām.

Viens no galvenajiem uzstādīju-
miem konkrēto aktivitāšu un partne-
rības izveidē ir Eiropas iedzīvotāju, 
īpaši to, kas dzimuši pēc Otrā pasau-
les kara beigām, izglītošana par Otrā 
pasaules kara norisēm, sākumu, bei-
gām un atstātajām sekām. Projektā 
apvienojušās dažādas organizācijas, 
kurām ir kas kopējs: pilsētas, ciemi un 

teritorijas, kuras neizdzēšami ietek-
mēja karš – skarot cilvēkus, arhitek-
tūru, kultūras un dabas mantojumu, 
tradīcijas un vērtības. Daloties šajā 
pieredzē un skaidrojot jaunākajām 
paaudzēm iemeslus, kas izraisīja Otro 
pasaules karu, ir iespējams sniegt vie-
tējām kopienām sapratni par Eiropas 
Savienības lomu un nozīmi mūsdie-
nās – kāpēc tā tika izveidota un kas ir 
tie ideāli un vērtības, kuros tā balstās. 

Projekta aktivitātes ir plānotās tā, 
lai nodrošinātu pieredzes sniegšanu 
gan projekta tiešajai mērķa grupai 
– jauniešiem, muzeju darbiniekiem, 
vēstures pētniekiem, gan arī katras 
valsts vietējo kopienu iedzīvotājiem,  
tāpēc ir izvēlētas tādas projekta akti-
vitātes, kā  festivāls, mākslinieciskās 
performances, izglītojošās darba gru-
pas, kas nodrošina lielu sabiedrības 
pieejamību un iesaistīšanās pakāpi.

Galvenās projekta ietvaros plānotās 
aktivitātes ir pieci tematiskie pasāku-
mi:

• “Pretestība”: virtuālās doku-
mentu krātuves izveidošana par vie-
tējiem iedzīvotājiem, kas pieredzēja 
Otrā pasaules kara notikumus Gus-
tava Līnijā (Itālija);

• “Okupācija”: mākslas perfor-
manču, kas veltītas okupācijas noti-
kumu atcerei, izveidošana, iesaistot 
vietējās skolas un kultūras iestādes 
(Latvija);

• “Pārvietošana”: izglītojošās 
darba grupas, veltītas holokausta un 
deportāciju atcerei, kā arī sieviešu 
lomas Otrajā pasaules karā izpēte 
(Lietuva);

• “Aizsardzība”: simulācijas, 
festivāls, izstādes un skolu aktivitā-
tes, kas organizētas Otrā pasaules 
karā iesaistīto vietējo iedzīvotāju 
piemiņai (Malta);

• Publikāciju “Sieviete “vīrie-
šu karā”” un “Uzvaras Virtuves re-
ceptes” izdošana (Malta). 
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Daugavpils novadā atkārtoti viesojās ZM ministrs Jānis Dūklavs
10. decembrī, LR Zemkopības mi-

nistrs Jānis Dūklavs ieradās darba vi-
zītē Daugavpils novadā.  Vizītes laikā 
ministrs tikās ar Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāju Janīnu Jalins-
ku un atbildīgajiem speciālistiem.

Dienas kārtībā tika organizēta sa-
nāksme ar Daugavpils novada lielā-
kajiem lauksaimniecības produktu 
ražotājiem un pārstrādātājiem, lai 
diskutētu par nozares aktualitātēm, 
problēmu jautājumiem un piemēro-
tākajiem risinājumiem, kā arī Zem-
kopības ministrijas realizētajiem un 
plānotajiem lauku uzņēmēju atbalsta 
pasākumiem.

Diskusijā piedalījās arī Pārtikas un 
veterinārā dienesta (PVD)  ģenerāldi-

rektors Māris Balodis un Dienvidlat-
gales PVD  vadītājs Antons Lazdāns. 
Viena no aktuālākajām tēmām, kas 
tika apspriesta, bija Āfrikas cūku 
mēra apkarošanas gaita Daugavpils 
novadā un Latgales uzņēmumu ražo-
tās produkcijas eksporta veicināšanas 
iespējas.  Ministrs apsveica zemnie-
kus par rekordlielo graudu ražu, kas 
esot lielākā pēdējo 25 gadu laikā.

Pēc tikšanās ar Daugavpils novada 
domes vadību un lauku uzņēmējiem, 
ministrs apmeklēja Daugavpils pilsē-
tā izvietoto zarnu pārstrādes uzņēmu-
mu SIA “SW Kover” un AS “Latgales 
piens”.

 Jāzeps Krukovskis

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs saņēmis apbalvojumu 
“Labākais TIC 2015”

Latgales tūrisma konferencē „Kvali-
tāte Latgales tūrismā – svarīgs faktors 
konkurētspējīga galamērķa attīstībā”, 
kurā tika apbalvoti labākie Latgales 
tūrisma nozares profesionāļi, Dau-
gavpils novada tūrisma informācijas 
centrs saņēma godpilno apbalvojumu 
“Labākais tūrisma informācijas centrs 
2015”.

Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs kļuva par uzvarētāju nomināci-
jā “Labākais jaunais tūrisma objekts”, 
bet Daugavpils viesnīca “Park Hotel 
Latgola”*** ieguva apbalvojumu no-
minācijā “Labākā tūristu mītne pilsē-
tā 2015”. Labākās lauku tūrisma mīt-
nes godalgu ieguva viesu māja “Zaļā 
sala” (Rēzeknes novads), bet Ludzas 
novada TIC ieguva balvu nominācijā 
“Inovatīvākais tūrisma produkts Lat-

galē 2015” par virtuālo vēsturiskās 
Ludzas pils rekonstrukciju ar audio/ 
video ekskursijas palīdzību, kas tapis 
pateicoties Latgales reģiona attīstības 
aģentūras atbalstam. 

2015.gadā Daugavpils novada TIC 
apkalpoja 34 239 apmeklētāju, kas 
Latgales tūrisma informācijas  cen-
tru kontekstā ir vislielākais apkalpo-
to tūristu skaits. Bez tam īstenotas 
nozīmīgas Daugavpils pilsētas un 
Daugavpils novada atpazīstamības 
mārketinga aktivitātes, t.sk. dalība 9 
starptautiskās tūrisma izstādēs.  

Konkursu rīkoja  Latgales plānoša-
nas reģions, Latgales reģiona attīs-
tības aģentūra un  Latgales reģiona 
tūrisma asociācija “Ezerzeme”. 

 Daugavpils novada TIC

Raiņa mājā Berķenelē atklāja Bērnistabu

9.decembrī Raiņa mājā Berķenelē 
notika jaunas ekspozīcijas „Bērnis-
taba” atklāšanas pasākums „Vienīgā 
aina. Atminējums.”, tādējādi noslē-
dzot Raiņa 150 jubilejas gada aktivi-
tātes Berķenelē. 

Šajā dienā  Berķenelē viesojās Val-
mieras drāmas teātris ar izrādi “Bērns 
vārdā Rainis”. Aktieri Inese Ramute 
un Mārtiņš Meiers parādīja, kā spēlē-
jās un ko juta Rainis, kad vēl bija ma-
zais Jānis Pliekšāns. Pirms ekspozī-
cijas atklāšanas Berķeneles viesi bija 
iesaistīti improvizētā priekšnesumā, 
kuru vadīja aktieris Ivars Brakovskis 
un Bērnu un jauniešu teātra studija 
„Berķeneles kamolītis”.

Sadarbībā ar mākslinieci Kristiānu 
Dimiteri ir izveidota jauna ekspozīci-
ja, kur interaktīvā veidā var iepazīt 
Raiņa bērnības laika  dzīves vidi un 
zināšanu  apgūšanas procesu. Jauna-
jā ekspozīcijā ir savienoti senatnes un 

Novada svarbumbu cēlāju veiksmīgie starti Dublinā un Latvijas čempionātā 
No 25. līdz 29. novembrim Dublinā 

(Īrija) norisinājās Pasaules čempio-
nāts svarbumbu celšanā. Daugavpils 
novadu sacensībās jauniešu grupā 
pārstāvēja novadnieks, Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma audzēknis Jā-
nis Rižijs. Startējot divos programmas 
veidos - klasiskajā divcīņā un garajā 
ciklā, ieguva godalgotās vietas. Kla-
siskajā divcīņā iegūstot 3. vietu un ga-
rajā ciklā – sudraba medaļu. 

Pirmo reizi šāda veida sacensībās 
piedalījās tik liels dalībnieku skaits, 
kopumā startēja 565 sportisti no 36 
valstīm. Sacensībās piedalījās arī ve-
terāni, starp kuriem mūsu novada 
pārstāvji – Jurijs Kopasovs un Alfreds 
Kokins. Alfreds Kokins kļuva par Pa-
saules čempionu garajā ciklā, savu-

kārt vicečempiona titulu garajā ciklā 
izcīnīja Jurijs Kapasovs. Abi sportisti 
ieguva arīdzan 3. vietas divcīņā. 

Finansiālu atbalstu dalībai sacensī-
bās sniedza Daugavpils novada dome 
un Būvniecības tehnikums. Liels pal-
dies izpilddirektorei Vandai Kezikai 
un Inārai Ostrovskai. 

5. decembrī notika Latvijas čem-
pionāts svarbumbu sportā - pēdējais 
un nozīmīgākais šā gada pasākums, 
kas pulcēja sportistus no trīspadsmit 
pilsētas, novadu un sporta klubiem. 
Sacensībās piedalījās vairāk nekā 150 
sportisti, tostarp arī svarbumbu cēlā-
ji no Daugavpils novada, kas izcīnīja 
godalgotās vietas. 

Par Latvijas čempioniem katrs savā 
svara kategorijā un vecuma grupā 

kļuva Tatjana Sēškova (individuālajā 
ieskaitē un junioru grupā), Maksims 
Škabrovs (individuālajā ieskaitē), 
Evalds Ņikitins (individuālajā ieskai-
tē), Andrejs Matvejevs (junioru grupā) 
un Samirs Morkons individuālajā ie-
skaitē. 

Par Latvijas čempioniem senioru 
grupā kļuva novada titulētie un no-
pelniem bagātie veterāni - Alfreds Ko-
kins svara kategorijā līdz 85 kg, Jurijs 
Kopasovs svara kategorijā līdz 95 kg 
un Stanislavs Stašulans vecuma gru-
pā virs 70 gadiem svara kategorijā līdz 
85 kg. 

Latvijas čempionāta komandu kop-
vērtējums tika noteikts atsevišķi gan 
jauniešiem, gan junioriem, gan pieau-
gušiem, kā arī stafete notika katrai 

vecuma grupai atsevišķi. Jauniešiem 
stafetē startēja 5 cilvēki ar 16 kg svar-
bumbām, junioriem - 4 cilvēki ar 24kg 
svarbumbām, bet vīriešiem - 3 cilvēki, 
kuri pacēla 32kg svarbumbas.

Jauniešu stafetē pirmo vietu izcīnīja 
Daugavpils novada svarbumbu cēlāju 
komanda, junioru stafetē ierindojo-
ties 2. vietā, piekāpjoties vien Rugā-
ju - Jaungulbene komandai. Latvijas 
čempionātā uzvarētāji kopvērtējuma 
jauniešu grupā arī Daugavpils nova-
da komanda. 

Olga Smane

tere uzbūrusi mazā Jāņa jeb Žaniņa 
fantāziju pasauli, ko vislabāk simboli-
zē Bērnistabas griesti – tajos redzams 
zils debesjums. Tāpat jaunajā ekspo-
zīcijā sastopami antīkās kultūras ele-
menti: Romas gravīras attēls, Perikla 
bistes fotogrāfi ja, gleznas reprodukci-
ja, kurā attēlots Aleksandrs Lielais, 
simbolizējot Raiņa interesi par antī-
ko kultūru jau kopš pašas bērnības. 
Mūsdienu auditorijai viens no saisto-
šākajiem priekšmetiem ir senlaicīgais 

sekretārs, kurā iemontēts dators. Tajā 
ievietotas animācijas fi lmas ar Raiņa 
dzeju, kuras veidojuši Daugavpils no-
vada skolas vecuma bērni. Ekspozīci-
jas galvenais mērķis ir uzrunāt Raiņa 
mājas Berķenelē galveno auditoriju – 
bērnus un jauniešus ar saistošu, mūs-
dienu kultūrvidei atbilstošu kultūras 
produktu. 

Pasākums “Vienīgā aina. Atminē-
jums” ir ceturtā, noslēdzošā aktivitāte 
pasākumu ciklam “Vai atmini mani? 

Rainis”. Bērnistabas ekspozīcijas iz-
veidei Raiņa mājā Berķenelē fi nansē-
jumu ir piešķīrusi Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda mērķprogramma „Latvijas 
valsts mežu atbalstītā Latgales kultū-
ras programma 2015”. Pasākumu cik-
lu „Vai atmini mani? Rainis” projekta 
ietvaros atbalsta Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda mērķprogramma “Raiņa 
un Aspazijas gads” un Daugavpils no-
vada dome.

Raiņa māja Berķenelē

mūsdienu ele-
menti, taču 
nav aizmirsts 
vēsturiskais 
fons. Anali-
zējot Raiņa 
vēstules, die-
nasgrāmatas, 
laikabiedru 
atmiņas, Kris-
tiāna Dimi-
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā

Bobiļevs Patrikejs (1941.g.)
Kalkūnes pagastā

Kudrjašova Jeļena (1935.g.)
Izotova Anna (1931.g.)

Kalupes pagastā
Dektarjovs Aleksandrs (1953.g.)

Līksnas pagastā
Kokina Regīna (1945.g.)
Škutāns Antons (1930.g.)

Maļinovas pagastā
Vaidere Anele (1929.g.)

Medumu pagastā
Jevsejevs Anatolijs (1972.g.)
Voitkeviča Marija (1938.g.)

Naujenes pagastā
Jefi movs Pjotrs (1949.g.)
Sedojs Fedosejs (1956.g.)

Ceļs Fjodors (1936.g.)
Skrudalienas pagastā
Kozlova Anna (1928.g.)

Tabores pagastā
Jermošonoka Tatjana (1921.g.)

Višķu pagastā
Vasiļjevs Valērijs (1953.g.)
Trubiņa Zinaīda (1938.g.) 

EUROSCOLA konkurss un iespēja apmeklēt Eiropas Parlamentu Strasbūrā 
2015. gada maijā aktīvie Špoģu vi-

dusskolas izglītojamie nolēma pie-
dalīties EUROSCOLA rīkotajā kon-
kursā, kurš deva iespēju nostiprināt 
zināšanas par Eiropas Parlamentu 
un tā darbību, un izveidot elektronis-
ko pastkarti par Eiropas Parlamenta 
labajiem darbiem. Īpaši gribam izcelt 
Violettas Surgutovas ieguldīto darbu 
elektroniskās pastkastes tapšanas 
procesā. Pateicoties viņai un viņas iz-
veidotajai komandai šis projekts tika 
augstu novērtēts.

Kā balva par paveikto darbu bija 
brauciens uz Eiropas Parlamentu 
Strasbūrā. Sagatavošanās process 
pirms brauciena bija ļoti aktīvs. Mums 
bija jāsagatavojas EUROSCOLA die-
nai Strasbūrā. 24 jaunieši izveidoja 
grupas, katrā pa četri, meklēja, ana-
lizēja, sistematizēja, apkopoja infor-
māciju par doto tēmu. Tēmas bija ļoti 
aktuālas, piemēram, vide un atjauno-
jamā enerģija, informācijas brīvība, 
Eiropas nākotne, migrācija un integ-
rācija, jauniešu nodarbinātība. Tur-
klāt bija jāsagatavo minūti gara runa 
par savu valsti un skolu, jānosūta 

dalībnieku foto un foto, kurā redzami 
valsts vai Daugavpils novada simboli. 
Jaunieši lieliski veica sagatavošanās 
uzdevumus.

27. novembrī mēs ieradāmies Stras-
būrā, Louiss Weiss ēkā. Pasākums 
bija lieliski noorganizēts, skolotājiem 
bija iespēja iepazīties un diskutēt par 
nākotnes projektiem, savukārt jau-
nieši devās uz lielo sanāksmju zāli un 
gatavojās teikt runu, pildīt viktorīnu 
par Eiropas parlamenta darbību, uz-
dot sev interesējošus jautājumus par 
Eiropas problēmām un nākotnes per-
spektīvām, kā arī gatavoties grupu 
darbam.

Viktorīnā ļoti labi veicās divām ko-
mandām, kurās bija arī mūsu skolas 
erudītie pārstāvji- Jānis Stupelis ar 
savu komandu ieguva augsto otro vie-
tu, savukārt Ivars Kursītis un viņa 
komanda- trešo.

Uzrunu Eiropas parlamenta jaunie-
šiem bija gatavojusi Violetta, bet An-
nija Abarone un Laura Lāčauniece lie-
liski prezentēja. Eiropas Parlaments 
nodrošināja tiešraides straumēšanu 
internetā. Ir tik patīkami, ka mūs 

VARAM goda raksts Vaboles vidusskolas komandai par uzvaru konkursā
Vaboles vidusskola bija starp tām 40 

Latvijas skolām, kuras piedalījās Ei-
ropas Parlamenta Informācijas biroja 
Latvijā (EPIB) projektā vidusskolām 
„Nost ar plāno!”, kura mērķis bija rast 
efektīvāko risinājumu plāno plastma-
sas maisiņu patēriņa ierobežošanai.

Vaboles vidusskolas komandu vei-
doja pieci 8. un četri 10. klases skolē-
ni. Projekta laikā komanda apmeklēja 
atkritumu poligonu Demenē, veica 
aptauju, lai iegūtu informāciju par to, 
kas ļautu samazināt maisiņu lieto-
šanu ikdienā. Izmantojot infografi ku 
un bukletu, skolēni informēja ģime-
nes locekļus par to, kāpēc jāierobežo 
plastmasas maisiņu patēriņš. Fakti ir 
iespaidīgi: Latvijā 1 cilvēks gadā vidēji 
lieto 466 vienreizējos maisiņus, bet ES 
-198. ES iedzīvotāji ik minūti izman-
to 200 000 maisiņu, bet ik gadu -100 
miljardus, 89 % maisiņu izmanto tikai 
vienreiz, bet dabā tie sadalās daudzus 

desmitus un pat simtus gadu.
Konkursa žūrija, kuras sastāvā bija 

EPIB, Latvijas Zaļā punkta, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) un Latvijas at-
kritumu apsaimniekošanas reģionu 
administrāciju pārstāvji, par konkur-
sa uzvarētājām atzina 9 skolu koman-
das.

VARAM divu komandu darbus 
(Vaboles vidusskolas un Grobiņas 
ģimnāzijas) novērtēja īpaši, piešķirot 
ministrijas goda rakstus. Vaboles vi-
dusskolā viesojās radošuma trenera 
Vita Brakovska, vadīja meistarklasi 
„Praktiskais radošums manai konku-
rētspējai. Lai ko Tu domā, domā citā-
di!” un pasniedza skolēniem un skolo-
tājai konsultantei balvas.

Elita Skrupska 
Vaboles vidusskolas direktore 

daudzi atbalstīja un vēroja interne-
tā. Paldies administrācijai, kolēģiem, 
skolēniem un, protams, vecākiem, 
kuri ļāva notikt šim braucienam. Sa-
karā ar notikumiem Eiropā un tieši 
Francijā, brauciens varēja arī neno-
tikt. Tomēr, situācija masu medijos ir 
nedaudz pārspīlēta, drošība ir augstā 
līmenī.

Dienas noslēgums bija ļoti emocio-

nāls, jo skolēni, kas bija prezentējuši 
savu valsti, Eiropas himnas pavadī-
jumā, iznesa visu Eiropas Savienības 
valstu karogus, tādā veidā atveidojot 
Eiropas Savienības vienotību dažādī-
bā.

Eva Vovka un Iveta Lazareva
Špoģu vidusskolas skolotājas

Špoģu vidusskola saņēma Lielo Pūci 2015 
Vidzemes koncertzālē «Cēsis» svi-

nīgā ceremonijā tika apbalvotas 
Latvijas skolas, kuru absolventiem 
bijuši vislabākie sasniegumi centra-
lizētajos eksāmenos. Skolu reitinga 
2015 lauku vidusskolu grupā 1. vie-
tu ieguva Špoģu vidusskola. Skolas 
direktoram Jānim Belkovskim tika 
pasniegta Lielā pūce.

Reitings kārtējo reizi apliecina, ka 
arī laukos ir izcilas vidusskolas. Pie-
mēram, Špoģu vidusskola aiz sevis 
atstāj gan daudzas ģimnāzijas, gan 
lielo pilsētu vidusskolas. Špoģu vi-
dusskolu pērn absolvēja 17 skolēnu. 
Absolventus centralizētajiem eksā-
meniem gatavoja Eva Vovka (angļu 
valoda), Irina Grebeža (krievu valo-
da), Iveta Lazareva (latviešu valoda 

un literatūra, klases audzinātāja) 
un Lilija Tipāne (matemātika).

Kopš 2009. gada Draudzīgā aicinā-
juma fonds pasniedz balvu par skolu 
rezultātiem centralizētajos eksāme-
nos mācību iestādēm, kurās iegūst 
vispārējo vidējo izglītību. Skolas tiek 
vērtētas gan kopvērtējumā, gan at-
sevišķos mācību priekšmetos, kā arī 
novērtēta to izaugsme.

Atgādinām, ka Špoģu vidusskola 
augsto vērtējumu un balvu saņem 
ne pirmo reizi – 1.vietu savā katego-
rijā skola saņēma arī 2011. un 2014.
gadā, bet četrus gadus ierindojās 
2.vietā.

Elza Timšāne
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Sveicam jaunlaulātos!
• Svetlanu Jakovļevu un Sergeju Suržikovu
• Jūliju Koržeņevsku un Juriju Bojevu
• Tatjanu Steļamku un V aleriju Vjatkinu

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, 

mīlestību,veselību, pacietību un 
izturību bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši 
Biķernieku pagastā

Veronika Pimenova (26.novembrī)
Kalkūnes pagastā

Milana Griščenko (27.novembrī)
Medumu pagastā 

Aleksandrs Barabanovs (29.novembrī)
Naujenes pagastā

Ērika Bogdanova (24.novembrī)
Aleksandrs Survilo (28.novembrī)

Nīcgales pagastā
Reinis Pabēržs (28.novembrī)

Skrudalienas pagastā 
Karolina Gerasimova (26.novembrī)
Anastasija Belousova (30.novembrī) 

Višķu pagastā 
Paula Loce (9.novembrī)

Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi novadā
Egles iedegšanas pasākums “ Dziesmu 
egle”

18.12. 15.30 Pie Maļinovas pagasta 
saieta nama

Ziemassvētku eglīte pagasta bērniem 
kopā ar Kalupes pamatskolas 
audzēkņiem

18.12. 9.00 Kalupes pamatskola

Saules gada  Ziemassvētku tradīcijas 19.12. 11.00 Raiņa māja Berķenelē
Ziemassvētku apsveikumu veidošanas 
darbnīca

19.12. 13.00 Līksnas kultūras nams

Ziemassvētku eglīte bērniem 
“Neparastais sapnis”

19.12. 12.00 Nīcgales tautas nams

Jaungada pasākums bērniem 20.12. 11.00 Naujenes kultūras centrs
Vaboles pagasta konkurss-skate “Uz 
2016.gada sliekšņa”

21.-27.12. Vaboles pagasts

Novada sociālās aprūpes iestāžu 
pirmssvētku apmeklējums

22.12. Kalupes SAC
Višķu SAC

Muzikāla pasaka novada  bērniem-
bāreņiem, daudzbērnu ģimenēm, 
bērniem ar īpašām vajadzībām

23.12. 12.00 Daugavpils kultūras pils

Ziemassvētku masku karnevāls 25.12. 21.00 Līksnas pagasta kafejnīca 
“Virāža”

Pasākums ,,Zīmassvātku peirādzeņš”. 
Turpinājumā balle kopā ar Daini

25.12. 20.00 Dubnas kultūras nams

Ziemassvētku vakarēšana 25.12. 12.00 Silenes kultūras nams
Pagasta zemniekiem veltīts pasākums 25.12. 19.00 Červonkas pils, 

Vecsalienas pagasts
Ziemassvētku balle 25.12. 20.00 Laucesas kultūras nams
Ziemassvētku atpūtas pasākums “Zem 
eglītes mazs…”

25.12. 20.00 Ambeļu kultūras nams

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem

26.12. 10.00 Demenes kultūras nams

Ziemassvētku karnevāls 26.12. 21.00 Demenes kultūras nams
Pasākums pirmsskolas bērniem “Rūķu 
darbnīcā”. Ieeja ar ielūgumiem

26.12. 13.00 Līksnas pagasta 
bibliotēka

Ziemassvētku eglīte pagasta 
iedzīvotājiem

26.12. 21.00 Maļinovas pagasta saieta 
nams

Ziemassvētku pasākums 
“ Karnevāla virpulī”

26.12. 19.00 Nīcgales tautas nams

Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 27.12. 11.00 Vaboles pagasta kultūras 
nams

Ziemassvētku pasākums bērniem 
“Vislabākā dāvana”

27.12. 12.00 Ambeļu kultūras nams

Pasākums bērniem un pieaugušajiem 
“Ziemassvētku pasaka”

27.12. 12.30. Tabores pamatskola

Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte 27.12. 13.00 Špoģu Mūzikas un 
mākslas vidusskola

Bērnu svētku eglīte
Pasākums “Vecgada vakars”

27.12. 10.30
18.00

Kalkūnes pagasta 
pārvalde

Ziemassvētku pasākums senioriem 28.12. 12.00 Novada kultūras centrs
Ziemassvētku eglīte bērniem 28.12. 14.00 Maļinovas pagasta saieta 

nama
Ziemassvētku pēcpusdiena jauniešiem 28.12. 15.00 Medumu jauniešu centrs
Ziemassvētku pasākums bērniem 
“Konfekšu grozs”

29.12. 11.00 Dubnas kultūras nams

Bērnu Jaungada eglīte 29.12. 11.00 Salienas kultūras nams

Eglīte pirmskolas vecuma bērniem 29.12 11.00 Sventes tautas nams

Eglīte bērniem “Ziemassvētku brīnumi” 29.12. 12.00 Medumu tautas nams

Eglīte bērniem 29.12. 12.00 Biķernieku kultūras 
nams

Jaungada groziņballe 29.11. 18.00 Naujenes kultūras centrs
Pasākums bērniem “Eglīte, eglīte 
zaļā….”

29.12. Silavišķu bibliotēka, 
Višķu pagasts

Pasākums “Bērnu jaungada rīts” 29.12. 10.00 Červonkas pils, 
Vecsalienas pagasts

Bērnu eglīte 29.12. 11.00 Laucesas kultūras nams
Jaungada bērnu rīts 29.12. 13.00 Silenes kultūras nams

Tematisks vecgada pasākums pagasta 
iedzīvotājiem

29.12. 19.00 Kalupes pagasta pārvalde

Vecgada balle 30.12. 21.00 Vaboles pagasta kultūras 
nams

Pasākums “Vecgadu pavadot” 31.12. 21.00 Sventes tautas nams

Inform ācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa novēl lasītājiem gaišus svētkus. 
Nākamais avīzes numurs iznāks 2016.gada 28. janvārī.

MOBILĀ MAMOGRĀFA 
IZBRAUKUMU GRAFIKS JANVĀRĪ

2016.gadā darbu turpina Daugavpils reģionā-
lās slimnīcas mobilais mamogrāfs (īpaši aprīkots 
autobuss sievietes krūšu pārbaudei), kas izbrau-
kumos pacientiem sniedz iespēju saņemt augst-
vērtīgu mamogrāfi jas izmeklējumu dzīvesvietas 
tuvumā. Janvārī mamogrāfs būs pieejams Dau-
gavpils novada piecos pagastos. 

Dodoties uz izmeklējumu, lūdzam līdzi ņemt 
ārsta speciālista (ginekologa) vai ģimenes ārsta 
nosūtījumu, vai saņemto Nacionālā veselības die-
nesta vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties valsts 
krūts vēža skrīninga programmā. Izmeklējums 
ir bez maksas. Lūdzu neaizmirstiet līdzi paņemt 
personu apliecinošu dokumentu. 
Izbraukumu grafi ks:

Svente – 16.01. plkst. 9.00 - 15.00
Vabole – 23.01. plkst. 9.00 - 11.00 
Kalupe – 23.01. plkst. 11.30 - 15.00
Višķi – 30.01. plkst. 9.00 - 12.00
Dubna – 30.01. plkst. 12.30 - 15.00


