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Daugavpils novada jaunatne gadu sāka ar lidojumu

natnes rosības pilnajā 2016. gadā. 
Pasākuma gaitā jaunatnes darbs 

novadā tika salīdzināts ar putna lido-
jumu. Katrs maziņš zvirbulēns uzsāk 
savu dzīvi ar apņēmības pilnu solīju-
mu – iemācīties lidot. Vēlme sasniegt 
vēl neizzinātus augstumus vada šo 
putnu, līdz tas spēj izplest spārnus un 
doties plašajā pasaulē. Ar katru gadu 
darbs ar jaunatni Daugavpils novadā 
atver arvien jaunas iespējas un rosina 
ideju īstenošanu. Jaunieši jau ir izplē-
tuši savus spārnus, lai lidotu! 

Vakara gaitā tika pasniegtas balvas 
četrās nominācijās, sveikti 2016. gada 
intelektuālo spēļu uzvarētāji un kon-
kursa “Mans novads Latvijā” dalībnie-
ki.

Balvas ieguvēja nominācijā “Gada 
jaunietis” Līga Vaidere no Līksnas 
pagasta ir gan aktīva jauniete savā 
pagastā un novadā, gan brīvprātīgo 
jauniešu kustības dalībniece. Līga ir 
Daugavpils Universitātes studente, 
kas mācās mākslas menedžmenta 
programmā, tādēļ viņu interesē viss, 
kas saistās ar pasākumu organizāciju 
un norisi. 

“Šis gads man paliks atmiņā ar savu 
pozitīvismu un daudzveidību. Bija 
daudz pasākumu gan novadā, gan arī 
ārpus tā. Aktīvi piedalījos pasākumos 

kā brīvprātīgā. Viens no tādiem pa-
sākumiem bija jauniešu salidojums, 
kā arī vairākas intelektuālās spēles. 
Esmu ieguvusi daudz jaunus draugus 
no citiem pagastiem. Ir patīkami, kad 
ir kļuvis vairāk cilvēku, kurus pazīstu. 
Visi šie pasākumi nenoliedzami arī sa-
liedē, kas ir liels ieguldījums man kā 
jaunietei”, saka Līga.  

Tāpat balvas nominācijā “Gada jau-
nietis” pasniegtas Sandim Promam un 
Anastasijai Kostjukevičai. 

Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu 
speciāliste Santa Matisāne atzīst, ka 
aizgājušais gads jauniešiem ir bijis ra-
došs, brīvs un savā ziņā prātīgs, jo ir 
sperts nozīmīgs solis brīvprātīgajā dar-
bā. 

Santa: “Pateicoties tam, ka spēkā ir 
stājies Brīvprātīgā darba likums, mēs 
varam droši spert soļus un dot jau-
niešiem to pieredzi, ko nākotnē viņi 
varēs parādīt saviem darba devējiem. 
Gads jauniešiem kā vienmēr ir bijis arī 
sportisks, aktīvs un izglītojošs – tika iz-
spēlētas vairākas intelektuālās spēles, 
kuru laikā jauniešiem izdevās ne tikai 
uzasināt savu atjautību, bet arī papla-
šināt savu redzesloku un iepazīt citus 
pagastus. Tas bija jauninājumu gads. 

13. janvārī Daugavpils novada Kul-
tūras centrā notika pirmais jaunatnes 
gada noslēguma pasākums, kura laikā 
Izglītības pārvalde godināja tos, kas ir 
cītīgi strādājuši, lai jaunatnes darbs 
novadā ietu augšup. 2011. gadā ar 
novada domes atbalstu tika izveidota 
institucionāla struktūrvienība darbam 
ar jaunatni. Ar laiku pagastos darbu 
uzsāka jaunatnes lietu atbildīgie. Tie 

ir cilvēki, kas kopā ar citiem jaunie-
šiem rīko dažādus pasākumus, apmā-
cības, īsteno projektus, pārstāv jaunie-
šu intereses kā valsts, tā starptautiskā 
mērogā. Ne velti Daugavpils novada 
jaunatnes moto ir “Attīsti sevi un savu 
novadu!”. 

Pasākuma iesākumā tika rādīts vi-
deo klips, kurā atspoguļoti skaistākie 
un atmiņā paliekošākie notikumi jau- turpinājums 7.lpp.   ►►►



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2017.gada 26.janvārisw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2

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
06.02. Maļinovas pagasta pārvalde 14.00-15.00
13.02. Naujenes pagasta pārvalde 14.00-15.00
20.02. Skrudalienas pagasta pārvalde 14.00-15.00
27.02. Biķernieku pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
07.02. Daugavpils novada dome 13.00-16.00
Daina Amosova 
09.02. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
16.02. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
Jānis Belkovskis
06.02. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

20.02. Malnavas koledžas Izglītības 
programmu īstenošanas vieta Višķos 15.00-17.00

Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
07.02. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00

14.02. Valkas 2a, Daugavpils, partijas “Saskaņa” 
biroja telpās 10.00-12.00

Roberts Jonāns
14.02. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
13.02. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-13.00
27.02. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

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

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

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

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

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

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

Juris Livčāns
06.02. Tabores pagasta pārvalde 09.00-10.00

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

Anita Miltiņa
06.02. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
13.02. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
07.02. Dubnas pagasta pārvalde 10.00-12.00
14.02. Kalupes pagasta pārvalde 10.00-12.00
21.02. Vaboles pagasta pārvalde 10.00-12.00
28.02. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-12.00
Aivars Rasčevskis
06.02. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-17.00
13.02. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs
10.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
21.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.02. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00

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

2016.gada 29.decembra sēdē pieņemts 91 lē-
mums:
 Izdeva saistošos noteikumus „Par dzīvokļa 

pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis 
bez vecāku gādības”, “Nolikums par licencēto mak-
šķerēšanu Meduma ezerā”, “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.2 „Daugavpils novada pašvaldības bu-
džets 2016.gadam””, “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009.gada 29.decembra saistošajos noteiku-
mos Nr.12 “Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 
Daugavpils novada pašvaldībā””, “Grozījums Dau-
gavpils novada domes 2012.gada 15.marta saisto-
šajos noteikumos Nr.3 „Atbalsts mazaizsargātajām 
personām””.
 Precizēja novada domes 24.11.2016. saisto-

šos noteikumus Nr.14 “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.22 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nan-
sējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājās””.
 Apstiprināja Daugavpils novada 2017.gada 

novada nozīmes pasākumu plānu.
  Grozīja Medumu internātpamatskolas noli-

kumu.
 Ar 01.01.2017. apstiprināja novada pašvaldī-

bas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām paredzētās mērķdotācijas sadali.
 Nolēma iestāties Biedrībā “MEDUMU 

EZERS” un pilnvaroja Medumu pagasta pārvaldes 
vadītāju Nikolaju Poltavecu pārstāvēt novada domes 
intereses šajā biedrībā.
 Pilnvaroja 12 fi ziskas personas piedalīties 

vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 
pasākumos Medumu pagasta teritorijā un Demenes 
pagasta Briģenes ezera teritorijā.
 Piešķīra Līksnas pagasta pārvaldei 3259,88 

euro no nekustamo īpašumu atsavināšanas rezultā-
tā gūtajiem pašvaldības budžetā līdzekļiem, kuri tiks 
izmantoti kapu apsaimniekošanai – tualešu iegādei 
un uzstādīšanai un Muižas parka lapenes iegādei un 
uzstādīšanai.
 Grozīja novada domes 29.09.2016. lēmumu 

Nr. 880 “Par līdzekļu piešķiršanu Sventes pagasta 
pārvaldei no nekustamo īpašumu ar kadastra nu-
muriem 4488 005 0683 un 4488 003 0291, Sventes 
pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas”. 
 Nolēma nodot SIA “NAUJENES PAKALPO-

JUMU SERVISS” bezatlīdzības lietošanā mantu, ku-
ras kopējā bilances vērtība sastāda 509126,21 euro, 
ar mērķi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpoju-
mu organizēšana Kalkūnes pagasta Kalkūnes, Ran-
denes, Birķineļu un Muitas ciemā.
 Sakarā ar veikto ēkas fasādes vienkāršotu 

atjaunošanu objektā “Špoģu vidusskola”, nolēma no-
dot Višķu pagasta pārvaldei zembilancē veikto uzla-
bojumu  kapitalizētās izmaksas 16276,55 euro.
 Nodeva no Demenes pagasta pārvaldes bi-

lances būvniecības ieceres dokumentācijas izmaksas 
“Demenes pagasta ēkas telpu vienkāršota rekons-
trukcija Demenes pagasta primārās veselības aprū-
pes pakalpojumu sniegšanas telpu izveidei” par vēr-
tību 1893,84 euro.
 Nodot Višķu pagasta pārvaldei apsaimnie-

košanā un lietošanā pašvaldības nekustamā īpašu-
ma objektus un kustamo mantu, kuru celtniecība 
veikta būvobjektā “Daugavpils novada stadiona Viš-
ķu pagastā rekonstrukcija (2.kārta)”.
 Nodeva no novada domes valdījuma Kalu-

pes pagasta pārvaldes valdījumā projekta “Kalupes 
ciemata ielu un ceļu rekonstrukcija” īstenošanai pār-
ņemtās pašvaldības Krasta un Dīķa ielu, ceļu “Dīķa 
iela-Pansionāts” līdz projekta uzraudzības laika ter-
miņa beigām.
 Grozīja novada domes 30.05.2013. lēmumu 

Nr.518 “Par nekustamā īpašuma un kustamās man-
tas nodošanu pagastu pārvaldēm” un 30.10.2014. lē-
mumu Nr.1178 “Par nekustamā īpašuma un kusta-
mās mantas nodošanu pagastu pārvaldēm”.

 Nolēma iesniegt projektu „Daugavpils no-
vada pašvaldības ceļu pārbūve” ES ELFLA atklāta 
projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”. 
 Atbalstīja novada domes projektu idejas 

“Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruk-
tūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazinā-
šanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme”” un 
“Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruk-
tūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazi-
nāšanai dabas parkā „Daugavas loki”” iesniegšanu 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.4.1.specifi skā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjau-
not bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistē-
mas” 5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazino-
šas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 
2000 teritorijās” atklātajā projektu iesniegumu atla-
ses kārtā.
 Apstiprināja novada pašvaldības izpilddi-

rektores 28.12.2016. rīkojumu Nr.103 – p.
 Atļāva atsavināt pašvaldības 6 nekustamos 

īpašumus Kalkūnes un Sventes pagastā. 
 Nolēma pārdot  pašvaldības 1 nekustamo 

īpašumu Demenes pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē pašvaldības 5 nekusta-

mos īpašumus Sventes pagastā un apstiprināja izso-
les noteikumus.
 Atļāva norakstīt Līksnas, Demenes, Nauje-

nes, Sventes pagasta pārvaldes un Kultūras pārval-
des bezcerīgos debitoru parādus 18 fi ziskām perso-
nām un 5 juridiskām personām.
 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 17 per-

sonām Tabores, Medumu, Laucesas un Naujenes pa-
gastā nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos mak-
sājumus un nokavējuma naudu.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavētos maksājumus un nokavējuma naudu 12 
personām Naujenes, Sventes, Nīcgales un Maļinovas 
pagastā.
 Noteica speciālistam izīrējamās dzīvojamās 

telpas statusu neizīrētam pašvaldības dzīvoklim 
Nr.5, “11”, Višķu tehnikums, Višķu pagastā.
 Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

8 personām Naujenes, Nīcgales, Vecsalienas un 
Kalkūnes pagastā.
 Pieņēma 13 lēmumus zemes jautājumos.
2017.gada 12.janvāra sēdē pieņemti 19 lēmu-

mi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā””.
 Grozīja 26.11.2015. Daugavpils novada do-

mes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlī-
dzības sistēmas reglamentu Nr.1.
 Apstiprināja Vaboles vidusskolas nolikumu.
 Apstiprināja Daugavpils novada konkursa 

„Sporta laureāts 2016” vērtēšanas komisijas noteik-
tos uzvarētājus.
 Apstiprināja novada pašvaldības  autoceļu 

fonda  līdzekļu  sadali  starp iestādēm  2017.gadam.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 

140073,55 euro prioritārā investīciju projekta “Dau-
gavpils novada Naujenes pagasta Lociku ciema Za-
ļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienī-
bas ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un 
stāvlaukumu pārbūve” īstenošanai un 34750,00 euro 
mikroautobusa iegādei Vaboles pagasta pārvaldes 
vajadzībām.
 Atļāva norakstīt Skrudalienas pagasta pār-

valdes bezcerīgo debitoru parādu 1 fi ziskai personai.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.
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Parakstīts nodomu protokols ar Vācijas sadarbības partneriem 

Daugavpils novada domē tika pa-
rakstīts sadarbības nodomu protokols 
starp ilggadējiem partneriem – Dau-
gavpils novada domi un Vācijas Re-
publikas internacionālās savienības 
Ziemeļu nodaļu. Protokolus parakstī-
ja pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika un Internacionālās Savienī-
bas e.V. Ziemeļu nodaļas reģionālais 
vadītājs Dr. Aksels Bruders. Vācijas 
Republikas internacionālais izglītības 
centrs ir organizācija ar ilglaicīgu pie-
redzi un daudzām fi liālēm visā valstī, 
kas orientējas uz darbu izglītības un 
sociālajā sfērā.

Tā kā Vācijas organizācijai tika no-
mainīta iepriekšējais vadītājs, Dr. A. 
Bruderam šī bija pirmā viesošanās ne 
tikai novadā, bet arī Latvijā. Vācijas 
delegācija trīs personu sastāvā iepazi-
nās ar Daugavpils novada pašvaldību, 
apmeklējot Naujenes pagasta pārval-
di, pamatskolu un pirmsskolas izglītī-

bas iestādi “Rūķītis”.
Turpinot iepriekšējo partnerību 18 

gadu garumā un ņemot vērā savstar-
pējo ieinteresētību, abas puses vieno-
jās par sadarbības nodomu protokolu 
2017.-2018.gadā parakstīšanu trijās 
jomās.

Pirmā joma būs jauniešu apmai-
ņas pasākumi. Plānots, ka 2017.gadā 
jauniešu apmaiņas norises vieta būs 
Latvija, 2018.gadā – Vācija. Apmaiņas 
mērķis būs sniegt ieguldījumu jaunie-
šu savstarpējās sapratnes un toleran-
ces veicināšanā.

Otrā joma būs pilsoniskās iniciatī-
vas veicināšana. Balstoties uz Vācijas 
IB pieredzi brīvprātīgajā darbā, rude-
nī tiks organizēta speciālistu tikšanās 
Vācijā. Vizītes ietvaros tiks apskatītas 
brīvprātīgā darba veikšanas formas, 
saturs, iespējas, paredzot semināra 
apmeklēšanu, nodrošinot iespēju gūt 
praktisku pieredzi  darbam birojā, reā-

Daugavpils novadā atjauno Kristīšanas svētku norises tradīcijas

ja jaunieši no Daugavpils Dievmātes 
Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas, bet 
īpašu noskaņu radīja arī garīgie dzie-
dājumi, kurus izpildīja viešņas no Dau-
gavpils.

Pasākuma organizatori bija parūpē-
jušies, lai pēc iegremdēšanās Luknas 
ezera ūdenī ikviens varētu sasildīties 
pie tases karstas tējas un nobaudīt pī-
rādziņus un siltas pankūkas ar Višķu 
pīlādžu, kazeņu un plūmju ievārīju-
miem.

Starp Višķu pagasta pārvaldi un Lat-
vijas pareizticīgās baznīcas Maskovs-
kas Dievmātes Patvēruma draudzes 
pārstāvjiem ir izveidojusies veiksmīga 
sadarbība, un ir iecere, ka šādi Lielās 
ūdens iesvētīšanas  svētki Višķos varē-
tu kļūt par lielisku tradīciju, kas vieno 

gan pagasta iedzīvotājus, gan arī raisa 
interesi no kaimiņu pagastu un pilsētu 
iedzīvotāju puses.

Višķu pagasta pārvalde izsaka īpašu 
pateicību Latvijas pareizticīgās baznī-
cas Maskovskas Dievmātes Patvēruma 
draudzes pārstāvjiem, priesterim Dio-
nīsijam Gorjunovam un Olgai Krum-
pānei par idejām un aktīvo iniciatīvu. 
Tāpat paldies ikvienam pasākuma 
atbalstītājam, glābējiem, mediķiem, 
brīvprātīgajiem un, protams, kuplajam 
pasākuma apmeklētāju pulkam, kas 
nepalika vienaldzīgi un ieradās, lai ko-
pīgi svinētu šos svētkus. 

Vita Vanaga
Višķu pagasta 

sabiedriskā centra vadītāja

li kontaktēties ar brīvprātīgajiem un 
iepazīt darba vietas un tur veicamos 
darbus.

Savukārt trešā joma būs saistīta ar 
speciālistu apmaiņu Latvijā, aplūkojot 
tādas tēmas kā vecāku audzināšanas 
kompetenču stiprināšana sadarbībā 
ar izglītības iestādēm, bērnu tiesību 
aizsardzība un darbs ar vecākiem, kā 
arī atbalsta nodrošināšana bērniem ar 
īpašām vajadzībām (autistiem) izglītī-
bas procesā.

Kā informēja speciāliste bērnu tie-
sību aizsardzības jautājumos Natālija 
Pēterāne, gadu garumā sadarbības 
virzieni ar Vācijas organizāciju ir mai-
nījušies un paplašinājušies. Pirmsā-
kumos šī sadarbība sniedza iespēju 
gūt pieredzi sociālajiem darbiniekiem, 
vēlāk notika speciālistu apmaiņa iz-
glītības jomā, apmācot bērnus ar īpa-
šām vajadzībām un garīgiem traucēju-
miem, tika veidoti jauniešu apmaiņas 

un citi sociālie projekti, piesaistot ES fi -
nansējumu. Pēdējos divos gados Vācijā 
viesojās novada audžuģimenes, dodot 
iespēju saliedēties ar bērniem un snie-
dzot atelpu no ikdienas.

Vācu kolēģi atzina, ka divu dienu 
vizīte Latvijā bija izdevusies un radīja 
labu iespaidu par redzēto. Pedagoģe Zi-
grīda Vranke: “Ne tikai jūs, bet arī mēs 
gūstam vērtīgu pieredzi no abpusējās 
sadarbības. Kā pedagogi, redzam, ka,  
viesojoties Latvijā, mūsu bērni iemācās 
sirsnību, draudzību un spēju iejusties 
jaunā vidē. Šo 18 gadu laikā neviens 
bērns nav paudis neapmierinātību par 
ciemošanos Latvijā. Mēs ļoti atbalstām 
tālāko sadarbību un abpusējo piere-
dzes apmaiņu.”

Elza Timšāne

19. janvārī Pareizticīgā Baznīca 
svinēja vienus no gada lielajiem svēt-
kiem – Dieva Parādīšanās jeb Kunga 
Kristīšanas svētkus. Viena no šo svēt-
ku galvenajām tradīcijām ir ūdens 
iesvētīšana, kas ietver arī trīskārtīgu 
gremdēšanos iesvētītajā upes vai ezera 
ūdenī.

Pirmoreiz šī Lielā ūdens iesvētīšana 
norisinājās arī Višķu pagastā. Višķu 
pagasta pārvalde sadarbībā ar Latvi-
jas pareizticīgās baznīcas Maskovskas 
Dievmātes Patvēruma draudzi aicinā-

ja ikvienu apmeklēt dievkalpojumu, 
bet pēc tam doties uz Višķu tehniku-
mu, kur Luknas ezerā pie Laivu pie-
stātnes notika Lielās ūdens iesvētīša-
nas dievkalpojums un iegremdēšanās 
ūdenī.

Šajā dievkalpojumā piedalījās Mas-
kovskas Dievmātes Patvēruma baznī-
cas priesteris Dionīsijs Gorjunovs, arī 
priesteri no Daugavpils Sv. Aleksandra 
Ņevska pareizticīgo baznīcas un Svēto 
mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo 
katedrāles. Dievkalpojumu papildinā-
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Višķi ieskandināja jauno gadu
skanīgo pasākumu Višķos.

Jāteic, ka biedrībai „Lauku studija” 
šis instrumentālās mūzikas koncerts 
bija sava veida atskaite par paveik-
to darbu projektā, kurš tika īstenots 
ar Daugavpils novada domes atbal-
stu - sadarbībā ar Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolu tika organizētas ins-
trumentālās mūzikas nodarbības vi-
siem interesentiem, kas gribēja mu-
zikāli izpausties.

 Pasākums norisinājās Malnavas 
koledžas fi liālē Višķos un pulcināja 
kuplu apmeklētāju skaitu. Piedalī-
jās muzikanti, kuri aktīvi iesaistījās  
“Lauku studijas” darbībā.

Koncertu atklāja Marija Gerbrede-
re - aktīva jauniete, kura aizraujas 
ar klasiskās ģitāras spēli. Savukārt 
Agate Jermaļonoka Višķu pagasta 
publikai ir ļoti labi zināma, bet šajā 
koncertā viņa uzstājās kopā ar jaunu 
mūziķi un komponistu Juriju Borinu. 
Koncertā izskanēja Jurija uzrakstītā 
un Agates iedziedātā dziesma “The 
way to the abode of dreams” (J.Borins/ 
S.Marcinķeviča). Tā tika iesniegta 
Eirovīzijas dziesmu konkursa atla-
sei, lai arī diemžēl neatbilda konkur-
sa formātam, tomēr tika publicēta un 
atrada savu klausītāju.

Tāpat koncertā piedalījās arī pa-
visam jauni mākslinieki, kuriem 
šis bija pirmais koncerts. Vokāli 
instrumentālais ansamblis “Bulta” 
- trīs puiši un viena meitene - sanā-
ca kopā tikai pērnā gada septembrī, 
lai muzicētu, bet ir apņēmības pilni 
arī turpmāk mācīties un piedalīties 
koncertos. Arī vokāli instrumentālais 
ansamblis “Stand up” ir izveidojies 

pavisam nesen, lai arī tā dalībnieki 
iepriekš jau ir spēlējuši citos kolektī-
vos.

Vokāli instrumentālais ansamb-
lis “1+3”, kurā aktīvi muzicē viens 
kungs un trīs dāmas, ir izveidojies 20 
gadus atpakaļ, bet savu darbību bija 
spiesti pārtraukt un tikai dažus ga-
dus atpakaļ atkal ir apvienojušies, lai 
priecētu klausītājus.

Koncertu noslēdza “EX - 13” – vo-
kāli instrumentālais ansamblis, kurš 
ar savu pārliecinošo skanējumu un 
augsto profesionalitāti pārsteidza ik-
vienu koncerta apmeklētāju. 90.gadu 
sākumā šim ansamblim bija panāku-
mi – konkursos, festivālos un koncer-
tos ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, 
Krievijā, Baltkrievijā, izpildot skaņ-
darbus hard-rock stilā. Lai arī šiem 
māksliniekiem ir savi skaņdarbi, 
koncertā izskanēja un publikas ovāci-
jas izpelnījās visiem labi zināmi roka 
hīti.

Višķu pagasta pārvalde izsaka pa-
teicību biedrībai “Lauku studija” un 
īpaši Aleksandram Harlamovam par 
aktīvu darbību, kas apvieno dažādu 
paaudžu interesentus, sniedzot ie-
spēju visiem darboties un muzicēt.

Paldies koncerta dalībniekiem, 
kuri ieskandināja Višķus šajā gadā 
un, protams, klausītājiem, kas sest-
dienas vakaru nolēma pavadīt muzi-
kāli pozitīvā gaisotnē!

Vita Vanaga
Višķu pagasta 

sabiedriskā centra vadītāja 

Par Īpašuma daļas paveikto 2016. gadā
Kā preses konferencē pastāstīja 

Daugavpils novada domes Īpašuma 
daļas vadītāja Ilze Raščevska, 2016. 
gads ir bijis aktīvs. Saskaņā ar Mi-
nistru Kabineta rīkojumu par zemes 
reformas pabeigšanu attiecīgās vie-
tējās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā vai visās novada teritoriālā 
iedalījuma vienībās, tika pabeigta ze-
mes reforma Daugavpils novadā, un 
tagad, divu gadu laikā, pašvaldībai 
ir jāizvērtē piederošā un piekrītošā 
zeme.

Pagājušajā gadā veiksmīgi noti-
kušas 4 nomas tiesību izsoles - 3 ne-
dzīvojamām telpām Višķu pagastā 
un vienai nedzīvojamai ēkai Ambeļu 
pagastā. Višķu pagasta trīs nedzī-
vojamās telpās ir ierīkota veterinā-
rā aptieka, frizētava un kancelejas 
preču veikals. Tāpat pagājušā gada 
laikā atsavināta lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme 150 ha platībā 
un mežs 17,86 ha platībā. Visvairāk 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 
atsavināta Višķu, Dubnas, Kalupes 
un Līksnas pagastā. Zemes tirgus 
cena svārstās no 900 eiro līdz 1200 
eiro par hektāru. Valsts zemes die-

nesta nekustamā īpašuma tirgus 
statistikas rādītāji norāda, ka 2016. 
gada otrajā un trešajā ceturksnī vidē-
jā tirgus cena svārstījās no 1135 līdz 
1600 eiro par hektāru. Tas nozīmē, 
ka zeme Daugavpils novadā tiek pār-
dota par zemāku cenu.

Atskaites periodā līdz galam sakār-
tots nekustamais īpašums Višķu teh-
nikumā, kurš tika pārņemts no Iz-
glītības ministrijas - zemes vienības 
sadalītas un izveidoti jauni nekusta-
mie īpašumi, kuri tagad reģistrēti uz 
Daugavpils novada pašvaldības vār-
da. 2016. gada nogalē Daugavpils no-
vada dome ir lēmusi nodot valstij bez 
atlīdzības nekustamo īpašumu “Sak-
ņu pagrabs”, ko pašvaldība savulaik 
pārņēmusi no Izglītības ministrijas. 
No valsts savukārt ir pārņemts dzī-
vokļu īpašums Naujenes pagastā, ar 
mērķi sniegt palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā. Dzīvokļu īpaš-
nieku pārvaldīšanā pagājušajā gadā 
nodotas 6 dzīvojamās mājas Kalkū-
nē, Naujenē un Nīcgalē, kas ir par 
piecām mājām vairāk nekā pērn. Uz 
2017. gada 1. janvāri 111 daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas pārvalda un 

apsaimnieko pagastu pārvaldes, sa-
vukārt 121 māju pārvalda dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarotās personas.

2016. gada laikā sarosījušies arī 
daudzi dzīvokļu īpašnieki, kas iztei-
kuši vēlmi apsaimniekot savas dzīvo-
jamās mājas. Lai saņemtu Daugav-
pils novada domes līdzfi nansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju silti-
nāšanai, šai mājai jābūt pārņemtai 
dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā. Ja 
tas nav izdarīts, bet iedzīvotāji vēlas 
saņemt līdzfi nansējumu, tad dzīvok-
ļu īpašniekiem nepieciešams pieņemt 
lēmumu par dzīvojamās mājas pār-
ņemšanu pārvaldīšanā.

2016. gadā neizīrēto dzīvokļu re-
montdarbos pašvaldība ir ieguldījusi 
53 201 eiro. Veicot dzīvokļu remon-
tus, dzīvošanai paredzēto dzīvokļu 
saraksts ir pieaudzis par 30 dzīvok-
ļiem Tabores, Biķernieku, Naujenes, 
Skrudalienas un Kalkūnes pagastā.

No pagājušā gada budžeta līdzek-
ļiem tika pārskaitīts līdzfi nansējums 
87 862 eiro apmērā energoefektivitā-
tes pasākumu veikšanai. Divām dzī-
vojamām mājām tika veikta bēniņu 
pārseguma siltināšana un jumta se-

guma nomaiņa, vienai mājai veikta 
apkures sistēmas renovācija. Pasā-
kumi veikti Kalkūnes pagasta daudz-
dzīvokļu mājās, kā arī tika grozīti 
Saistošie noteikumi par energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanu, kā re-
zultātā tika mainīts līdzfi nansējuma 
apjoms apkures sistēmas renovācijai 
no 75 %, kā tas bija citus gadus, uz 50 
%, bet ne vairāk kā 30 000 eiro apmē-
rā no faktiskajām izmaksām. Saisto-
šajos noteikumos iekļauts arī papild-
nosacījums, ka uz apkures sistēmas 
renovāciju turpmāk varēs pretendēt, 
ja jau ir veikts kāds no energoefekti-
vitātes pasākumiem (jumta seguma 
maiņa, ārējo vai gala sienu siltināša-
na).

Kopumā 2016. gada laikā pašvaldī-
ba izīrēja 46 dzīvokļus, kas ir par 22 
dzīvokļiem vairāk kā 2015. gadā, kā 
arī tika piešķirti vienreizējie pabalsti 
lokālās apkures sistēmas remontam 
7 personām – 1962 eiro apmērā un 
divām personām dzīvojamo telpu re-
montam 1424 eiro apmērā.

 Olga Smane

Biedrība “Lauku studija” sadarbībā 
ar Višķu pagasta pārvaldi 14. janvā-

rī aicināja gan pagasta iedzīvotājus, 
gan tālākus viesus uz šī gada pirmo 
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Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” atjaunotas telpas bibliotēkai

Skrudalienas pamatskolas ēkā, kas 
kopš skolas slēgšanas ir pārtapusi par 
daudzfunkcionālo centru “Skrudalie-
na”, tika izrenovētas divas telpas, un 
sperts pirmais solis šī centra darbības 
paplašināšanai un jaunu funkciju no-
drošināšanai. No jaunā gada šajās tel-
pās darbu uzsāka bibliotēka.

Skrudalienas pagasta pārvaldes va-
dītāja Betija Ivanova norāda, ka līdzši-
nējā ēka, kurā bija izvietota bibliotēka, 
gadu no gada saskārās ar dažādām 
problēmām – neērtu ūdens apgādi, re-
gulāru ūdensvada aizsalšanu un dūm-
vada bloķēšanos, tāpēc pagasta pārval-
de nolēma un novada dome atbalstīja 
ieceri bibliotēku pārcelt uz sabiedrisko 
centru.  

Jauno telpu atjaunošanas darbus 
veica būvfi rma “VANPRO”. Projekta 
gaitā tika nomainīti logi, koka durvju 
bloki, izveidots jauns grīdas segums, 
uzstādīti pakaramie griesti, nomainīti 
koka pārsegumi uz dzelzsbetona sijām.

Skrudalienas pamatskolas ēka ir 

klasiskās arhitektūras paraugs, celta 
pēc toreizējā prezidenta Kārļa Ulmaņa 
iniciatīvas par skolu izveidošanu Lat-
vijas pierobežā. Veidojot jaunās telpas, 
tika maksimāli saglabāts tā laika stils.

Darbus uzsākot, projektētāji saskā-
rās ar neplānotām grūtībām – atsedzot 
griestu segumu, atklājās, ka to nesošās 
konstrukcijas nav drošas un tās ir skā-
ris laika zobs. Rezultātā tas projekta 
sākotnējās izmaksas no pašvaldības 
budžeta sadārdzināja līdz 51 tūkstotim 
eiro. “Reanimējot vecas būves, ar šā-
diem gadījumiem ir jārēķinās. Lai gan 
tāmētājs bija veicis rūpīgu apsekošanu 
un projekta izstrādi, atkailinot gries-
tus, ieraudzījām, ka nesošās konstruk-
cijas ir jābūvē no jauna”, paskaidroja 
Būvvaldes vadītāja, novada galvenā 
arhitekte Nansija Tamane.

Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika  norāda, 
ka lēmums par skolas slēgšanu bija sā-
pīgs, bet neizbēgams. Pašvaldība šajā 
ēkā tuvākajā nākotnē plāno izveidot so-

ciālo pakalpojumu dienas centru. Šim 
nolūkam pašvaldība jau ir iesniegusi 
projektu pārrobežu sadarbības prog-
rammā, lai piesaistītu arī ES līdzekļus. 
“Tas būs nopietns projekts ar Brasla-
vas (Baltkrievija) un Ukmerģes (Lietu-
va) pašvaldību partneriem. Mūsu mēr-
ķis šeit ir veikt vides pielāgošanu, kā 
arī par budžeta līdzekļiem atremontēt 
pārējās telpas. Šis dienas centrs varētu 
kalpot plašam cilvēku lokam – tie va-
rētu būt cilvēki ar īpašām vajadzībām, 
represētie, černobilieši, Afganistānas 
kara dalībnieki, pensionāri, atsevišķas 
bērnu grupas. Tāpat paralēli plānojam 
šeit izveidot  vietējā ģimenes ārsta otro 
prakses vietu, kā arī izvietot mobilo 
brigādi, kura sniegs sociālos pakalpo-
jumus novada iedzīvotājiem – sākot 
no dušas pakalpojumiem līdz malkas 
sagatavošanai. Lai gan tā mūsu nova-
dā būs pirmā šāda veida pieredze, tam 
mūsu sociālie darbinieki ir gatavi”, tā 
V.Kezika. “Mūsu mērķis ir panākt, lai 
šī ēka nekad nestāv tukša un kļūst par 

Daugavpils novada muzeju darbinieki viesojās Lietuvā 
uzņēma mūsu novada delegāciju. Vis-
pirms bija neliela ekskursija pa Viļņas 
centru. Viļņas vecpilsētā patreiz notiek 
Plāteru mājas rekonstrukcija. Nesen ir 
uzstādīta piemiņas plāksne pie ēkas, 
kur apgabaltiesā ir strādājis Jānis 
Pliekšāns (Rainis). 

Turpinājumā bija brauciens uz Laz-
dijai novadu, kur Emīlija Plātere ir pa-
vadījusi savas  dzīves pēdējās dienas. 
Lietuvieši ļoti lepojas ar grāfi enes Emī-
lijas unikālo personību. Vainežero cie-
mā, bijušās Oblamoviču muižas vietā, 
kur Emīlija Plātere mira, ir uzstādīts 
interesants piemineklis. Kapčiamiestis 
ciema vecajā kapsētā ir Emīlijas kapa-
vieta, bet ciema centrā uzstādīts viņai 
veltīts piemineklis. Kapčiamiesta no-
vadpētniecības muzejs arī nes Emīlijas 
Plāteres vārdu un tajā ir apskatāma 
plaša ekspozīcija, veltīta leģendārajai 
varonei.

Emīlija Plātere ir dzimusi Viļņā. Pēc 
vecāku šķiršanās, viņa dzīvoja pie sa-
vas tantes Izabellas Plāteres Līksnas 
muižā, kur tika audzināta patriotis-
ko ideju garā, ieguvusi labu izglītību, 
daudz ceļojusi. Viņas ideāls bija franču 
varone Žanna d’Arka. Tādēļ netipiski 
savai izcelsmei, jaunā grāfi ene daudz 
laika pavadījusi smagos fi ziskos treni-

ņos.
1830.gadā Polijas-Lietuvas zemēs 

sākās sacelšanās kustība pret Krievi-
jas okupāciju. Grāfi ene Emīlija kopā ar 
savu brālēnu Cēzaru Plāteru izveidoja 
savu karaspēka vienību. Viņa esot no-
griezusi matus, uzšuvusi sev uniformu 
un sapulcinājusi 60 jātniekus, 280 kāj-
niekus un vairākus simtus ar izkaptīm 
bruņojušos Latgales un Lietuvas zem-
niekus. 1831.gada pavasarī Plāteres 
vadītie patrioti ieņēma Zarasus, devās 
tālāk, apvienojās ar pārējiem nemier-
nieku spēkiem, piedalījās kaujās pie 
Ukmerģes, Šauļiem, Kauņas. Emīlija 
Plātere kļuva par 1.Lietuvas kājnieku 
pulka komandieri un tika paaugstinā-
ta par kapteini. Tomēr vāji bruņotie 
nemiernieki nespēja stāties pretī liel-
valsts armijai. Pēc sakāves Lietuvas 
dienvidos, Emīlija Plātere devās uz Po-
lijas pusi, bet stipri saslima un 23.de-
cembrī mira 25 gadu vecumā.

Emīlija Plātere tiek uzskatīta par 
Lietuvas, Baltkrievijas un Polijas na-
cionālo varoni.

Brigita Madelāne
Kultūras pārvaldes 

Mantojuma daļas vadītāja

Gada nogalē novada muzeju darbi-
nieki (Naujenes novadpētniecības mu-
zeja direktore Evita Kusiņa-Koļesņi-
ka, Skrindu dzimtas muzeja direktore 
Anna Lazdāne un vecākā speciāliste 
Ilze Ozoliņa, kas ir arī vēsturnieku 
biedrības “LIXTEN” valdes priekšsē-
dētāja, Raiņa mājas Berķenelē vecākā 
speciāliste, Lilita Novicka un Daugav-
pils novada Kultūras pārvaldes Kultū-
ras mantojuma daļas vadītāja Brigita 

Madelāne) viesojās Lietuvā, ar mērķi 
iepazīt leģendārās personības Emīlijas 
Plāteres dzīves vietas. Pirms neilga lai-
ka – novembrī, Skrindu dzimtas muze-
jā bija ieradušies Lietuvas Emīlijas 
Plāteres Biedrības pārstāvji ar piedā-
vājumu sadarboties kopīgos projektos, 
popularizējot Plāteru dzimtas atstāto 
kultūras mantojumu mūsu reģionā.

Ar lielu interesi un patiesu viesmīlī-
bu Emīlijas Plāteres biedrības aktīvisti 

sociālo pakalpojumu centru.”
Arī Betija Ivanova apstiprināja, ka 

2016. gads nav bijis viegls visās nozī-
mēs - sākot ar skolas slēgšanu un iedzī-
votāju neapmierinātību līdz telpu at-
jaunošanas neparedzētajām grūtībām. 
“Man prieks, ka šī ēka nebūs pamesta 
un ar laiku tā sniegs arvien jaunus 
pakalpojumus ne tikai Skrudalienas 
ciema, bet visa pagasta un pat blakus 
pagastu iedzīvotājiem. Esmu gandarī-
ta un apmierināta ar līdz šim sasnieg-
to rezultātu – mēs esam jaunās, gaišās 
telpās ar vēsturisku piegaršu”.

Tā kā iepriekšējā bibliotēkas vadī-
tāja devusies pelnītā atpūtā, turpmāk 
bibliotēku vadīs bibliotekāre Eleonora 
Griškjāne. 

Elza Timšāne 
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Noslēdzās kārtējā Zemnieku vakara tirdziņa sezona

būs šī gada pavasaris, tirdziņš savu se-
zonu uzsāks maijā vai jūnijā. 

No preses pārstāvjiem izskanēja jau-
tājums, vai nākamajā sezonā netiek 
plānota tirdziņa darbība citā vietā. Tas 
saistīts ar to, ka pēc pircēju domām 
produkti tiek bojāti ar izplūdes gāzēm 
no blakus braucošajām mašīnām. 

Novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika uzsvēra, ka tirgošanās 
notiek otrpus ceļam, ar skatu uz dzī-
vojamām mājām, un tam nevajadzē-

tu traucēt. Pie tam, tirgošanās laika 
posms ir ļoti neliels. “Nav jēgas tirdzi-
ņu pārcelt vietā, kur pircējiem nebūs 
piedāvāta autostāvvieta. Mūsuprāt, šī 
vieta ir diezgan pieprasīta no pircēju 
puses un visi ir apmierināti, neesmu 
dzirdējusi nevienu pretenziju”, tā bilda 
V. Kezika. 

 Olga Smane

Senioru Jaungada pasākums 

grāfi skos ansambļos, iesaistās deju 
kopās un spēlē amatierteātri. Patei-
coties Pensionāru apvienībai, kas šo-
gad pārtapusi par biedrību “Čaklās 
skudriņas”, seniori dodas arī ekskur-
sijās, rīko pensionāru pēcpusdienas, 
piedalās starpnovadu pasākumos, kā 
arī sniedz savu ieguldījumu dažādos 
sociālos projektos.

Seniorus gadumijā sveica Daugav-
pils novada domes un Sociālā dienes-
ta vadība, novēlot arī turpmāk būt 
aktīviem un iniciatīvas bagātiem, 
solot iespēju robežās arī turpmāk at-
balstīt biedrības ieceres un projektus.

Svētku ietvaros, Daugavpils no-
vada domes Pateicības raksts par 
atbalstu senioriem tika pasniegts so-
ciālajai darbiniecei Laucesas pagastā 
Rasmai Gributei. Savukārt biedrības 
“Čaklās skudriņas” vārdā Pateicības 
tika piešķirtas Višķu pagasta senioru 
deju kopas “Magones” vadītājai Mari-
jai Šaršunei, Vaboles kultūras nama 
vadītājai Vijai Pabērzai, Laucesas 
pagasta vokālā ansambļa “Prieks” 

vadītājai Natālijai Davidovai un Nīc-
gales pagasta folkloras kopas “Ne-
icgalīši” vadītājai Ivetai Bozovičai. 
Liels paldies tika teikts arī senioru 
līderei Lidijai Skrindai, kas rūpējas 
par senioriem visa gada garumā.

Vakara gaitā seniorus priecēja Bi-
ķernieku kultūras nama sieviešu vo-
kālais ansamblis “Rjabinuška”, Višķu 
pagasta senioru deju kopa “Magones”, 
dziedošā pašdarbniece Zoja Markelo-
va no Maļinovas un amatieraktieris 
Staņislavs Pilacis no Sventes. Balle, 
kurā seniori uz kāju izlocīšanu nebija 
skubināmi, turpinājās ar muzikantu 
Daini Somu.

Biedrība “Čaklās skudriņas” valdes 
priekšsēdētāja Lidija Skrinda izsaka 
pateicību Daugavpils novada domei, 
pagastu pārvalžu vadītājiem un so-
ciālajiem darbiniekiem par atbalstu, 
senioru atvešanu un cienasta sarūpē-
šanu svētku galdiem.

Elza Timšāne

Senioru Jaungada pasākums šogad 
pulcēja rekordlielu pasākuma viesu 
skaitu – no visiem pagastiem uz balli 
ieradās 157 seniori, lai atpūstos un 

labā kompānijā pavadītu laiku.
Daugavpils novada seniori ir vien-

mēr bijusi aktīvākā sabiedrības daļa 
– tie dzied dažādos vokālos un etno-

Sezonas laikā zemnieku ražotās pro-
dukcijas vakara tirdziņā piedalījušies 
26 tirgotāji. Mazāka aktivitāte šosezon 
ir bijusi no Ilūkstes novada puses, taču 
palielinājies un dažādojies piedāvā-
to preču sortiments. Pagājušajā gadā 
aktīvi tirgojās arī Daugavpils novada 
mājražotāji – tika pārdots gan siers, 
īsu periodu arī gaļa. Attīstības nodaļas 
projektu koordinators Jāzeps Krukov-
skis preses konferencē pastāstīja, ka 
nākamsezon, pateicoties apstiprināta-

jam biedrības “Daugavpils novada uz-
ņēmēju konsultatīvā padome” projek-
tam, mājražotājiem būs lielāka iespēja 
tirgot savu produkciju, izpildot PVD 
noteiktās prasības. Līdz ar to palieli-
nāsies tirdziņā piedāvāto preču diapa-
zons un tas darbosies kā atbalsta ins-
truments plašākam uzņēmēju lokam. 

Tā kā pērnā gada decembris bija 
diezgan silts, daži no zemniekiem vēl 
tirgoja savu produkciju līdz pat Zie-
massvētkiem. Atkarībā no tā, cik silts 
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mārketings, dažādi organizatoriskie un 
saimnieciskie darbi. Tādā veidā viņi var 
sevi pārbaudīt un saprast, kas nākotnē 
viņiem patiks”, tā Santa. 

Pavisam drīz 30 novada jaunieši, kas 
sasnieguši 50 brīvprātīgā darba stundu 
apjomu, tiks sumināti Daugavpils no-
vada domē, savukārt pasākumā balvu 
“Gada brīvprātīgais” tika aicināti sa-
ņemt Jevģēnija Kaļiņčuka, Irina Mal-
čanova un Jānis Soms. Šie jaunieši ir 
uzlidojuši dubultaugstu, veltot brīvprā-
tīgajam darbam 100 stundas un vairāk. 

Katrā no deviņpadsmit pagastiem ir 
cilvēks, pie kura var griezties jaunietis. 
Daugavpils novada jaunatnes lietu at-
bildīgie ir plaša profi la speciālisti – pe-
dagogi, pasākumu organizatori, dažreiz 
psihologi, sportisti, aktieri, pavāri un 
rokdarbnieki.

Paldies par pašaizliedzīgo un profe-
sionālo darbu nominācijā “Gada jau-
natnes darbinieks” tika teikts Inārai 
Lapkovskai no Skrudalienas, Viktoram 
Petaško no Sventes un Jānim Briškam 
no Višķiem. 

Skrudalienas pagasta pārvaldes va-
dītāja Betija Ivanova: “Jaunatne pie-
dalījās visos novada pasākumos visa 
gada garumā. Arī sporta spēlēs. Grūti 
pateikt, kur neesam piedalījušies, jo 

autobuss vienmēr ir pieprasīts. Liels 
ieguldījums tam, protams, ir no Ināras 
Lapkovskas puses. Viņa aktivizē un mo-
bilizē jaunatni mūsu pagastā”. 

Tradicionāli vairāku gadu garumā 
novadā tiek rīkotas intelektuālās spē-
les. Pagājušā gada izskaņā apkopoti ko-
mandu punkti un izvirzīti 3 stiprākie un 
veiksmīgākie pagasti, kuriem pasnieg-
tas balvas. Tie ir Medumi, Naujene 
un Saliena. Savukārt balvas konkursā 
“Mans novads Latvijā”, kas norisinājās 
visa gada garumā, pasniegtas Medumu, 
Līksnas, Kalkūnes un Biķernieku pa-
gasta jauniešiem. 

Pasākuma izskaņā balvas nominā-
cijā “Gada izrāviens” tika pasniegtas 
Skrudalienas, Medumu un Naujenes 
jauniešiem. 

Jaunatnes gada noslēguma pasāku-
mu kuplināja dziedošā Agate Jermaļo-
noka no Višķiem un breika deju grupa 
no Naujenes. 

Priekšā ir vēl tāls lidojums, jauni aug-
stumi un iespējas, kas paveras jaunie-
šiem, kas veido un attīsta sevi. 

 Olga Smane
Santa Matisāne

Līga Vaidere

Priecē, ka jaunieši iedegas par savām 
idejām, kuras varēsim īstenot nākoša-
jos gados”. 

Jauniete Līga Vaidere pastāstīja, 
ka kā brīvprātīgā piedalās vairākos 
pasākumos, iemūžinot skaistos kopā 
būšanas mirkļus fotogrāfi jās. Citi brīv-
prātīgie jaunieši palīdz pasākumu orga-

nizēšanā un norisē.  
“Viņi izdomā aktivitātes, tiesā sporta 

pasākumos, sapulcina komandas, in-
formē. To mēs ļoti labi novērojām jau-
natnes salidojumā. Viņi saprot, ka tas 
nav nemaz tik vienkārši, kā iesākumā 
liekas. Tur tiešām tiek ieguldīts daudz 
darba un ir jomas, kur var izpausties – 

►►►    no 1.lpp.

Noslēgusies novada bibliotēku akreditācija
11. janvārī Daugavpils novada Kul-

tūras centrā notika pirmais šī gada 
seminārs pagastu bibliotēku darbinie-
kiem par novada bibliotēku akreditā-
cijas rezultātiem, statistiku un darba 
aktualitātēm 2017. gadā. Bibliotēku 
akreditāciju reizi piecos gados organi-
zē Kultūras ministrija. Novadā dar-
bojas 21 bibliotēka. Atzinumus par to, 
ka bibliotēkas atbilst akreditācijas no-
sacījumiem un akreditācijas rezultātā 
bibliotēkām tiek piešķirts vietējās no-
zīmes bibliotēkas statuss, saņēma 20 
novada bibliotēkas. Savukārt Kalkū-
nes pagasta bibliotēkai būs jāiziet at-
kārtota akreditācija. 

Katru gadu lasītāju skaits novadu 
bibliotēkās sarūk, daudzi gados jau-
nāki darbspējīgie iedzīvotāji no lau-
kiem aizbrauc strādāt uz ārzemēm, 
vidusskolu beigušie brauc mācīties uz 
galvaspilsētu vai citām Latvijas augst-
skolām, vecie cilvēki izmirst, skolēnu 
skaits skolās sarūk.  Taču, neskato-

ties uz to, bibliotēkai ir un jāpaliek par 
gaismas un zināšanu saliņu, savukārt 
bibliotekāriem – par gaismas nesējiem. 
Dažas novada bibliotēkas izmanto so-
ciālo tīklu iespējas, tām ir savas lapas 
Sociālajos tīklos www.facebook.com un 
draugiem.lv. Aktīvākā šajā ziņā ir De-
menes pagasta bibliotēka, kas savus 
sekotājus iepazīstina gan ar bibliotē-
kas jaunumiem, gan ar pagasta vēstu-
ri un tur dzīvojošiem cilvēkiem. Nau-
jenes Tautas bibliotēkai ir sava mājas 
lapa un blogs, bibliotēka regulāri rīko 
bibliotekārās stundas. Vairākas nova-
da bibliotēkas rīko izstādes un literā-
rās tikšanās. 

Kā norādīja Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne, bibliotēku 
uzdevums ir ne tikai  sabiedrības in-
formācijas vajadzību, bet arī saturīga 
brīvā laika pavadīšanas iespēju nodro-
šināšana, kā arī lasīšanas interešu at-
tīstība pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniem, pagasta kultūras mantojuma 

apzināšana un popularizēšana. Šogad 
un nākamgad novadā notiks vairāki 

Latvijas simtgadei veltītie pasākumi. 
Ināra Mukāne rosināja bibliotēkas 
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►►►

Sporta un deju diena pulcināja 11 kolektīvus

darbiniekus būt aktīvākiem un organi-
zēt norises arī savos pagastos. 

Latgales kongresa simtgades pa-
sākumi ir iecerēti kā vieni no galve-
najiem simtgades svinību atklāšanas 
notikumiem. Latgales kongresa simt-
gades centrālo pasākumu program-
mas, kas notiks 2017. gada maijā, 
galvenais vēstījums ir Latgale vieno. 
Daudzveidīgu pasākumu ietvaros tiks 
akcentēta Latgales nozīmība Latvijas 
valsts izveidošanā un izceltas Latgales 
vērtības. Šīs programmas ietvaros no-
tiks vairāki pasākumi arī Daugavpils 
novadā. 20. maijā Daugavpils novada 
Višķu pagasta estrādē notiks Latga-
les mākslas svētki “Krāsas karogā”, 
kurā, izmantojot tehnoloģiju iespējas 
un dažādos svētku dalībnieku talan-
tus, kopējā vēstījumā tiks apvienotas 
dziesmas, dejas un vizuālās izpausmes 
veidi. Jūnijā Raiņa mājā Berķenelē no-
risināsies radošās jaunatnes rezidence. 
Savukārt novembra mēnesī Skrindu 
dzimtas muzejā plānota zinātniski – 
praktiskā konference par Raiņa, brāļu 
Skrindu un Viļa Siliņa devumu Lat-
gales virzībai Latvijas valstiskumā. 
Demenes pagasts kā tālākais Latvi-
jas dienvidu punkts arī ir izvēlēts par 
simtgades pasākumu norises vietu. 4. 
maijā notiks ozolu stādīšana kopā ar 
Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, nori-
sināsies Baltā galdauta svētki, kā arī 
tiks demonstrēta fi lma par Demenes 
pagasta vēsturi un cilvēkiem. 

Kā padarīt bibliotēku dzīvāku un tās 
vārdu atpazīstamāku? 

Ināra Mukāne ierosināja pievērsties 
nemateriālā kultūras mantojuma ap-
zināšanai un popularizēšanai. 2016. 
gada 1. decembrī spēkā stājās Nemate-
riālā kultūras mantojuma likums, kas 
cita starpā paredz arī Nacionālā nema-
teriālā kultūras mantojuma saraksta 
izveidi. Arī bibliotēku darbinieki varē-
tu padomāt, kā aprakstīt un populari-
zēt sabiedrības prasmes un nodot tās 

nākamajām paaudzēm. Tās varētu būt 
ļoti dažādas prasmes – prasme dejot, 
dziedāt, vākt folkloru, darināt tautas-
tērpu, grebt karotes, rakstīt stāstus, 
zīlēt u.c. Jo taču nemateriālo kultūras 
mantojumu, kas tiek nodots no pa-
audzes paaudzē, kopienas un grupas 
nemitīgi rada no jauna atkarībā no 
apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu 
un savu vēsturi, un tas veido viņās 
identitātes un pēctecības izjūtu, tādē-
jādi veicinot cieņu pret kultūras daudz-
veidību un cilvēka radošo darbību.

“Šīs senās prasmes mūsdienu pasau-
lē ir ļoti vērīgas. Par to rūpējas UNE-
SCO. Es domāju, ka bibliotēku loma 
šajā jautājumā ir nozīmīga. Kur vēl, ja 
ne bibliotēkā, glabājas pasaules atmi-
ņa, ko paredz UNESCO programmas 
īstenošana Latvijā, ar mērķi apzināt 
nozīmīgāko dokumentāro mantojumu 
un veicināt tā aizsardzību, pieejamību 
un atpazīstamību Latvijā un starptau-
tiski. Kā piemēru varu nosaukt vēstuli, 
kas ierakstīta uz bērza tāss un nākusi 
no Sibīrijā izsūtītajiem latviešiem. Tā 
ietverta Pasaules atmiņas sarakstā un 
kļuvusi par neatņemamu tās sastāvda-
ļu. Pēc šīs situācijas, iespējams jāizvēr-
tē arī pie mums esošās, uz pirmo acs 
uzmetienu pavisam vienkāršas lietas, 
kas glabājas mūsu mājās. Šis likums, 
par kuru runāju pirmīt, piedāvā vei-
dot Nemateriālā kultūras mantojuma 
nacionālo reģistru. Tas ir ļoti piepra-
sīts, jo pieteikumu drīkst iesniegt jeb-
kura iestāde, tostarp arī bibliotēka, 
kultūras nams, muzejs, biedrība. Līdz 
šī gada 30. jūnijam var savā pagastā 
atrasto prasmi pieteikt, tādā veidā to 
izceļot. Arī es esmu aizdomājusies par 
prasmēm, kuras varētu izcelt un par 
kurām būtu jārunā. Siera siešanas, 
maizes cepšanas vai ermoņiku spēlēša-
nas prasmes. Latviešiem tās prasmes 
ir diezgan līdzīgas un grūti atrast kaut 
ko pilnīgi atšķirīgu un neparastu. Taču 
katrs var iesniegt savu prasmi, svarīgs 

ir formulējums. Piemēram, nevis Jāņu 
svinēšana, bet Jāņu svinēšana Nīcga-
les pagastā. Ja jūs varat attiecīgi pie-
rādīt un parādīt to caur kādām senām 
fotogrāfi jām vai paražām, tad dariet 
to. Nav svarīgi, ka tāda pati tradīcija 
būs, piemēram, Jersikas pagastā. Tā-
pat, piemēram, maizes cepšana kādā 
pagastā vai sādžā. Var pieteikt arī ku-
linārās prasmes, ja tādas ir. Prasmi 
jāuztur kopienai arī šodien, jo jebkura 
prasme ir dzīva arī no šīs dienas skatu-
punkta”, tā pastāstīja I. Mukāne. 

Valsts Kultūrkapitāla fonds ir pare-
dzējis arī fi nansējumu šo prasmju sa-
glabāšanai. Drīz tiks atvērta arī īpaša 
programma šim kultūras mantojuma 
atbalstam. 

Kā pastāstīja Daugavpils novada 
centrālās bibliotēkas dienesta galvenā 
speciāliste bibliotēku jautājumos Mari-
na Baranovska, akreditācijas komisija 
pozitīvi novērtēja novada infrastruk-
tūru un bibliotēku vizuālo noformē-
jumu, kā arī darbinieku atsaucību un 
sirsnību. Protams, tika veikts arī rezu-

mējums par lietām, kas būtu jāpilnvei-
do. Pirmkārt, bibliotēku darbiniekiem 
jāpievērš lielāka uzmanība darbam ar 
lietotājiem un ir jāiziet ārpus bibliotē-
kas sienām. Tikpat svarīgi ir kritiskā 
domāšana, veidojot bibliotēku grāma-
tu krājumu, īpašu uzmanību pievēršot 
nozaru literatūrai un oriģinālliteratū-
rai. Bez tam ir jāturpina aktīvs darbs 
brīvpieejas datubāzu izmantošanas 
jomā.

Viena no pozitīvākajām akreditācijas 
pusēm ir iespēja saņemt bibliotēku no-
zares profesionāļu vērtējumu, konsul-
tāciju un ieteikumus attiecībā uz katru 
bibliotēku individuāli, kā panākt vēl 
labāku rezultātu, izmantojot jau eso-
šos resursus. No komisijas puses bija 
izteikta grāmatu kopas izveides ideja. 
Tas varētu būt grāmatu kopums, kas 
izmantojams vairākās bibliotēkās, kat-
rai bibliotēkai atsevišķi neiegādājoties 
vienu un to pašu literatūru.   

 Olga Smane

Pa baltiem sniega pēļiem, pa tuviem 
un tāliem ceļiem brienot, skrienot un 
braucot, 14. janvāra rītā Sventē iera-
dās 11 kolektīvi, lai piedalītos Dau-
gavpils apriņķa tautas deju kolektīvu 
sporta un deju dienā “Ziemas prieki 
2017”. Ziemas sadanča dalībniekus 
Sventes vidusskolā uzrunāja Dau-
gavpils  novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska un  Sventes pagasta 

pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska, 
novēlot dalībniekiem sportisku garu 
un raitu dejas soli. 

Savu apsveikumu pasākuma dalīb-
nieku uzmundrinājumam bija saga-
tavojuši Sventes Tautas nama jaunā-
kie dejotāji “Saulstariņi”, iepriecinot 
dalībniekus ar jautru plaukstiņpolku. 
Izskanot sacensību galvenā tiesneša 
Jāņa Petrovska komandai, dalībnieki 

steidzās piedalīties 7 sportiskās akti-
vitātēs. 

Vakarā Sventes vidusskolas sporta 
zālē pulcējās pagasta iedzīvotāji un 
ciemiņi, kas bija ieradušies baudīt tau-
tas dejas mākslu pasākuma noslēgu-
ma koncertā. Skatītāji ar prieku vēroja 
krāšņos deju rakstus un pateicās dejo-
tājiem ar skaļiem aplausiem. 

Pēc koncerta pasākuma dalībnieki 
pulcējās Sventes Tautas namā. Dau-

gavpils novada Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne  pasniedza Pa-
teicības visiem tautas deju kolektīviem 
un to vadītājiem. Sacensību galvenais 
treneris J. Petrovskis un Sventes pa-
gasta pārvaldes vadītāja B. Vasiļev-
ska sveica sporta veidu uzvarētājus. 
Kopvērtējumā 3. vietu ieguva Ilūkstes 
jauniešu deju kolektīvs “Ance”, 2. vie-
tu – Ilūkstes jauniešu deju kolektīvs 
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 Apbalvoti konkursa – skates “Sagaidot 2017.gadu” laureāti

tika veidoti ļoti neparasti un gaumīgi 
greznojumi. 

 “Salīdzinot ar iepriekšējo skati pirms 
trīs gadiem, var redzēt, ka cilvēki gada 
sirsnīgākajiem svētkiem gatavojas ar 
lielāku pietāti. Pagastu pārvaldes cen-
šas, lai pagastā tiktu radīta kopnoska-
ņa, jo ne visiem sociālajiem slāņiem ir 
iespēja radīt šādus rotājumus,” atzīmē-
ja N.Tamane. 

Kā katru gadu, plaša atsauksme 
konkursam bija no skolām, kultūras 
iestādēm un muzejiem. Aktīvs bija arī 
privātais sektors –  konkursam pietei-
cās divas privātmājas Vabolē, viena 
Naujenē, kā arī daudzdzīvokļu māja 
Medumu pagastā. 

Pateicības par radošu pieeju Zie-
massvētku noformējuma veidošanā 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
pasniedza Silenes kultūras namam, 
Naujenes jauniešu sporta un atpūtas 
centram, Naujenes pirmsskolas izglī-
tības iestādei “Rūķītis”, lauku mājai 
“Vērdiņi” Vaboles pagastā un Sventes 
vidusskolai. 

Pateicības par augsto estētisko lī-
meni noformējumu veidošanā piešķīra 
Sventes tautas namam, Skrindu dzim-
tas muzejam, Vaboles vidusskolai, Sa-
lienas vidusskolai un Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolai. 

Savukārt trīs pagastu pārvaldes – 
Saliena, Maļinova un Vabole – saņēma 
Pateicības par Ziemassvētku noskaņas 
radīšanu pagastu publiskajā vidē. 

Sventes pagasta pārvaldei tika pie-
šķirta specbalva par oriģināli izveidotu 
Adventes vainagu.

Kā pastāstīja laureāte, Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādes “Rū-
ķītis” direktore Anna Vaidere, par šī 
gada Ziemassvētku noformējuma vad-
motīvu tika izvēlētas piparkūkas. “Šo-
gad galvenie ideju ģeneratori un darba 
rūķi bija bērni un viņu vecāki. Pipar-
kūkas tika šūtas un tamborētas, vei-
dotas un ceptas. Vecāki paši izstrādāja 
konkursu, kura rezultātā mūsu iestādi 
rotā 53 pasakainas bērnu un vecāku 
veidotas piparkūku mājiņas. Par di-
vām visizcilākajām mājiņām tika pie-
šķirtas superbalvas, savukārt pārējie 
saņēma pateicības un dāvaniņas, ko 
sarūpēja vecāku atrastie sponsori,” 
prieku par vecāku aktīvo iesaistīšanos 
neslēpa A.Vaidere. 

Savukārt Sventes tautas nama vadī-
tājs Viktors Petaško atzina, ka svētku 
noformējumu viņš taisījis pašu spē-
kiem, tāpēc ir liels gandarījums, ka 
paveiktais augstu novērtēts. “Es ceļu 
māju un fundamentu siltināju ar pu-
tuplastu. Tā man ienāca prātā, ka no šī 
materiāla varētu izveidot, piemēram, 
smukas sniegpārsliņas,” par idejas ra-
šanos pastāstīja V.Petaško. 

Arī pārējie 15 konkursanti saņēma 
Pateicības par piedalīšanos un veicinā-
šanas balvas.  

Elza Timšāne

Daugavpils novadā noslēdzās kon-
kurss – skate “Sagaidot 2017.gadu”, 
kas pēc dažu gadu pārtraukuma atkal 
tika rīkots ar mērķi noteikt oriģinālāko 
un gaumīgāko Ziemassvētku noformē-
juma objektu. Konkursā – skatē pie-
dalījās gan pašvaldības iestādes, gan 
privātais sektors.  

Četras dienas konkursa komisija vei-
ca pieteikto objektu apsekošanu, vērtē-
jot noformējuma estētisko skaistumu 
un oriģinalitāti, gadu mijai veltīto kul-
tūras programmu un labdarības pasā-
kumus. Komisijas sastāvā bija domes 

vadība – Janīna Jalinska un Arvīds 
Kucins, Būvvaldes galvenā arhitekte 
Nansija Tamane, Izglītības, kultūras 
un sporta komitejas vadītāja Anita 
Miltiņa, Izglītības pārvaldes vadītāja 
Irēna Bulaša, Kultūras pārvaldes va-
dītāja Ināra Mukāne, kā arī Višķu pa-
gasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms. 

Kā norāda komisijas locekle Nansi-
ja Tamane, Ziemassvētku rotājumu 
izgatavošanai  tika izmantoti visda-
žādākie izejmateriāli. Iztiekot bez lie-
liem fi nansiāliem ieguldījumiem, tikai 
ar svaigām idejām un čaklām rokām 

„Labrīt” un 1.vietu -  Sventes 
TN vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs “Ezerzvani”.

Sporta un deju diena “Zie-
mas prieki 2017” noslēdzās, 
skanot diskotēkas ritmiem.

Pateicamies par atbalstu 
Daugavpils novada domei, 
Sventes pagasta pārvaldei, 
Sventes vidusskolas direkto-
ram Aleksandram Sibircevam 
un Daugavpils apriņķa tautas 
deju kolektīvu virsvadītājai 
Aijai Daugelei par lieliski or-
ganizēto pasākumu. 

 Viktors Petaško
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P E R S O N Ī B A

Valdis Grebežs: “Katru dienu ir kāds jauns izaicinājums un pieredze!”
Valdis Grebežs ir Špoģu Mūzikas 

un mākslas skolas direktora viet-
nieks mācību darbā un vizuāli plas-
tiskās mākslas skolotājs. Viņš ir 
amatu meistars keramikā, bet tikpat 
profesionāli veido mākslas darbus no 
koka, gāzbetona, stikla un akmens. 
Meistara darbi popularizē novadu 
un atrodas personīgajās kolekcijās 
vairāk kā 15 valstīs. Blakus peda-
goģiskajai darbībai Valdis Grebežs 
aktīvi piedalās projektā “Latgales te-
matiskie ciemi” un šī projekta ietva-
ros ir  “Višķu amatnieku ciema” ko-
ordinators. 2016. gadā apbalvots ar 
Daugavpils novada domes Atzinības 
rakstu. 20. janvārī Locikos atklāta 
mākslinieka personālizstāde “Melns, 
Balts”. 

- Kur Jūs esat dzimis?
V.G. Esmu piedzimis un uzaudzis 

toreizējā Krāslavas rajona Šķeltovas 
pagastā. Pēc Šķeltovas pamatskolas 
absolvēšanas divus gadus turpināju 
mācības Krāslavas vidusskolā. Tur 
pirmo reizi satiku arī Jāni Belkovski, 
kurš bija skolas direktors. Tā bija sa-
va veida likteņa sakritība, tagad dzī-
vojam kaimiņos. Tolaik jau bija modē 
Skolotāju dienu organizēt skolēnu 
pašpārvaldei, un man izdevās vienu 
dienu pabūt direktora amatā. 

- Kur esat ieguvis izglītību un 
kāda ir Jūsu profesija? 

V.G. Pabeidzot skolu, kā jau jaunie-
tim tajos gados, patika lauksaimnie-
cība un es aizgāju studēt uz Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmiju Jelga-
vā par lauksaimniecības inženieri. 
Turpat Jelgavā satiku mākslinieku 
Viktoru Kapeļņikovu un paralēli pa-
matstudijām sāku apgūt jaunu spe-
cialitāti - “Mākslinieks noformētājs” 
Sabiedrisko profesiju fakultātē. Pēc 
diviem studiju gadiem paliku pie Vik-
tora un biju viņa māceklis. Pēc tam 
atgriezos mājās, taču par inženieri 
nevienu dienu nenostrādāju. Sanāca 
tā, ka Špoģos bija Mūzikas un māks-
las skola un mans mākslinieka nofor-
mētāja diploms lieti noderēja. Sāku 
strādāt mākslas skolā par keramiķi, 
tad Višķu skolā par vizuālās māks-
las un darbmācības skolotāju. 1994. 
gadā sāku studēt Daugavpils peda-
goģiskajā universitātē par darbmā-
cības skolotāju. Strādājot skolā, man 
noderēja tās zināšanas, kuras ieguvu 
Jelgavā. Savukārt jau Daugavpilī lie-
lāku uzmanību pievērsu pedagoģijas 
un psiholoģijas studijām. Tā ka Viš-
ķos esmu kopš 1993. gada un turpinu 
dzīvot un strādāt te joprojām. 

- Ko Jums sniedz pieredze pe-
dagoģiskajā darbībā, strādājot 
skolā?

V.G. Uz mākslas skolu nāk bērni, 
kas grib mācīties, viņiem nav jāiziet 
atlase. Tā, manuprāt, ir unikāla ie-
spēja bērniem laukos kaut nedaudz 
pieskarties mākslai. Un es ļoti cienu 
pasniedzējus, arī viņi ir unikāli, jo šo 
iespēju bērniem sniedz. Mēs nešķi-
rojam, ir bērns talantīgs vai nē. Mē-
ģinām katram dot kādas praktiskas 
iemaņas un attīstīt māksliniecisko 
domāšanu. Pat, ja viņš nebūs māks-

linieks, viņam būs jau savādāka dzī-
ves, mākslas un kultūras uztvere. 
Viņam būs citāds redzējums arī uz 
lietām, kas ir apkārt. Tāpēc skola ir 
tas lauks, kur bērnam ir visas iespē-
jas parādīt sevi, jo mākslas skolas 
audzēkņi jau piedalās ne tikai valsts 
konkursos, bet arī starptautiskos. Šā-
dos konkursos pastāstīt par sevi, pa-
rādīt sevi, savu skolu un pedagogus 
ir izcils variants. Tā ir iespēja gūt 
panākumus un pārliecību par to, ka 
dari savu darbu teicami. Katram sko-
lēnam mūsu skolā ir kāds panākums. 
Notiek arī olimpiādes starp mākslas 
skolām. Piemēram, pagājušajā ga-
dā olimpiādes tēma bija “Putni”. Tos 
mūsu bērni veidoja no keramikas. Ie-
guvām trešo vietu Latvijā. Tas mums 
bija liels pārsteigums! 

Protams, nodarbības mākslas skolā 
atšķiras no stundām vispārizglītojošā 
skolā. Darbu izpildei mēs dodam tik 
daudz laika, cik nepieciešams. Mēs 
novērtējam katru savu skolēnu kā 
personību. Te ir iespēja gan parādīt 
sevi, gan pacelt savu pašapziņu.

- Ja bērnam uzreiz talants neat-
klājas, vai var to attīstīt? 

V.G. Ir bērni, kuriem ir dotības. Vi-
ņi, atnākot uz skolu, jau atšķiras no 
citiem, arī ar savu redzējumu. Bet 
paiet kādi trīs četri gadi un talants 
var atklāties jau citam bērnam. Te 
no svara ir pedagogu ieguldījums. Ja 
bērns to patiešām grib, tad viņš to sa-
sniegs. Katrs bērns atrod savu nišu 
un jomu, kurā viņš vēlas strādāt. Tā 
ka attīstīt noteikti var. 

- Tātad savā pamatdarbībā es-
at tomēr pedagogs nevis māksli-
nieks. 

V.G. Man liekas, ka tas bija likte-
nis, ka kļuvu par pedagogu. Sākumā 
pat draugiem tas likās dīvaini. Man 
darbs mākslas skolā, piedalīšanās 
konkursos katru reizi ir kā jauns 
izaicinājums. Laukums, kurā es va-
ru fantazēt, eksperimentēt. Ar katru 
gadu paliekam tikai vecāki, uzkrājas 
šī pieredzes bagāža. Bērniem atkal ir 
cita bagāža, un, kad tās abas savijas 
savā starpā, rodas jaunas idejas, ku-
ras es pats nevarētu pat iedomāties. 
Šī simbioze man palīdz vēlāk ieviest 
kādu jaunu virzienu arī savā darbā. 
Bet vispār sevi uzskatu par “spēlē-
jošo treneri”, jo nopietni nodarbojos 
ar mākslu un tai pat laikā - nododu 
savas iegūtās zināšanas un pieredzi 
citiem. Uzskatu, ka šīs abas lietas – 
gan māksla, gan pedagoģija, man ir 
vienlīdzīgas. 

- Kā radās interese par kerami-
ku, kad sākāt strādāt ar mālu? 

V.G. Tas notika pilnīgi nejauši. Pir-
mais pieskāriens māla pikucim bija 
Jelgavā, mācoties pie Viktora Kapeļ-
ņikova. Sapratu, ka man ir tuva vei-
došana no māla. Man jau liekas, ka 
šīs prasmes un iemaņas ir ģenētiski 
mantotas no senčiem. Pēc studijām, 
kad atgriezos mājās, bija periods, 
kad meklēju, kur iegūt materiālu, 
krāsni. Visi šie pirmatnējie uzdevumi 
arī virzīja mani uz priekšu. Kad sāku 
veidot, sapratu, ka manas zināšanas 
nav pilnvērtīgas un vajadzēja attīs-

tīties. Tagad, skatoties uz gleznām, 
kas tika veidotas tajā laikā, redzu 
daudz kļūdu. Viss nāk ar pieredzi. 
Nav tādas standarta pieejas stundai 
mākslas skolā, nav šablona. Katra 
nodarbība ir arī individuālais darbs. 
Ja tiek dots viens konkrēts uzde-
vums, vienalga katram skolēnam tā 
izpilde atšķirsies. Un man, kā peda-
gogam, ir jākoriģē šis process, jāatrod 
katram pieeja. Jo vairāk strādā, jo 
vairāk parādās iemaņas. Tu eksperi-
mentē, mēģini… Tas ir nepārtraukts 
process. 

- Pastāstiet par savām darba 
metodēm un materiāliem, ar ku-
riem strādājiet. 

V.G. Kad jau sāka sanākt darbi, ku-
rus veidoju mazās formās, sagribējās 
veidot ko lielāku. Bet tur atkal radās 
savas tehniskās grūtības. Redzot vie-
na pasniedzēja darbus Saules skolā, 
man radās interese tēlnieciskā teh-
nikā veidot skulptūras no tāda mate-
riāla kā gāzbetons. Un tas bija jauns 
virziens manai attīstībai. Es tomēr 
sevi vairāk akcentēju kā veidotāju. 
Taču pie šī materiāla es neapstājos, 
jo veidoju arī dažādus vides objektus 
un skulptūras no koka un akmens. 
Idejas darbam rodu, piedaloties izstā-
dēs citās pilsētās un valstīs. Sākumā 
tas bija mans hobijs, kas vēlāk izvēr-
tās par darbu. Tagad ir daudz dažā-
du pasūtījumu. Katrs pasūtījums ir 
jauns izaicinājums. Pirmām kārtām 
ir ideja, kurai tad jau pievienojas teh-
niskā puse. Šajā uzdevumā ļoti node-
rīgas ir Jelgavas akadēmijā iegūtās 
zināšanas un inženiera specialitāte. 
Inženieris kopā ar mākslinieku dod 
ļoti interesantu rezultātu. Jo, veido-
jot lielākas skulptūras, dārza mēbe-
les, nojumes, arī saimniecības ēkas, 
ir jārēķina un jāpielieto tehniskās 
zināšanas. Esmu pats savām rokām 
uzcēlis divstāvu māju. 

- Kādi ir bijuši interesantākie 
pasūtījumi, kurus esat veicis? 

V.G. Ja runājam par gleznām, tad 
tās pasūta ļoti bieži. Man ir izstrā-
dāts jau sava veida standarts. Gleznu 
piemēri ir atrodami manā mājas la-
pā. Vislielākā glezna, kas tika pasūtī-

ta, bija kaut kur divi metri uz metru. 
Parasti sākumā kopā ar pasūtītāju 
apspriežam skici, pēc tam iegādājos 
materiālu, piemeklēju instrumentus. 
Bija vienreiz no “Latgales alus” pasū-
tījums – milzīga glezna, tad vēl viens 
no meistara Rīgā. Saistībā ar šo ga-
dījumu, tika gūta pieredze, kādā vei-
dā šāda izmēra gleznas vieglāk pār-
vadāt. Uz salmiem! Jā, nekad agrāk 
nebiju par to aizdomājies! Vēl viens 
interesants ir bijis pasūtījums no 
cilvēka, kurš dzimis Azerbaidžānā. 
Gleznā bija caurvīti Austrumu mo-
tīvi. Pie tam, tā bija glezna bez kla-
siskā rāmja, bet gan no stikla. Stikls 
tika kausēts un veidota gleznas ap-
male. Vispopulārākās ir gleznas ar 
pirts tematiku. Tās es vedu līdzi uz 
visām izstādēm un gadatirgiem. Vie-
na šādu gleznu kolekcija atrodas arī 
Baltic Beach Hotel Jūrmalā, saunu 
kompleksā. Tas bija pasūtījums caur 
maniem partneriem Rīgā, ar kuriem 
sadarbojamies 10 gadu garumā. Ta-
gad man patīk veidot koka skulptū-
ras, kas ir mākslīgi novecinātas ar 
dedzināšanu. Šo pieredzi es atvedu 
no Baltkrievijas, vienu gadu pieda-
loties festivālā “Славянский базар”. 
Ļoti aktuāli ir biedrību un organizā-
ciju pasūtījumi, kas no manis iegādā-
jas suvenīrus un balvas. 

- Pastāstiet par cilvēkiem - ie-
dvesmotājiem. Kas Jūs veicina 
un rosina Jūsu darbībā? 

V.G. Protams, kā jau daudziem, 
arī man ir bijuši savi skolotāji. Pir-
mais, kā jau minēju, bija Viktors Ka-
peļņikovs. Vēl viens cilvēks piemērs 
man ir kokgriešanas meistars Pauls 
Lubgans, bijušais Daugavpils amat-
nieku biedrības priekšsēdētājs. Tieši 
no viņa es iedvesmojos darbam ar ko-
ku. Vēl viens  mākslinieks, uz kuru 
es skatos kā uz dievu, ir akmens un 
metāla pavēlnieks Aivars Kerliņš, 
kas jau diemžēl aizgājis aizsaulē. 
Viņš bija izcils akmens skulptūru 
meistars. Tieši viņš mani iedvesmoja 
darbam ar akmeni, dārza skulptūru 
veidošanu. Pēc viņa piemēra arī pats 
mēģināju veidot fi gūras no akmens. 
Viens no meistariem, pie kura esmu 
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Daugavpils rajona invalīdu biedrība maina nosaukumu un valdi 
18.janvārī Ilūkstes kultūras centrā 

notika Daugavpils rajona invalīdu 
biedrības kopsapulce. Tās iemesls 
bija biedrības valdes priekšsēdētājas 
Leontīnas Tamanes iesniegums ar 
vēlmi atpūsties, uzlabot veselību un 
pārējo laiku veltīt ģimenei.

25 gadus Leontīna biedrības uzti-
cētos uzdevumus pildījusi godprātīgi, 
atbildīgi un ar lielu labestību. Kopsa-
pulcē tika mainīts biedrības iepriek-
šējais nosaukums uz jauno „Ilūkstes 
un Daugavpils novadu invalīdu bied-
rība „Ildra””, tika apstiprināti biedrī-
bas statūti, ievēlēta jaunā valde: Sol-
veiga Grāvere, Ligita Liepiņa, Valdis 
Miltiņš, Jurijs Fjodorovs un Ēriks 
Beinarovičs. Savukārt valde ievēlēja 
jauno biedrības valdes priekšsēdētā-

ju Solveigu Grāveri.
Kopsapulcē pateicības vārdus Leon-

tīnai Tamanei teica Daugavpils nova-
da pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika, Daugavpils novada Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova, kā 
arī biedrības biedri. Tika izteikti vē-
lējumi jaunievēlētai valdei turpināt 
tradīcijas, savu darbību pilnveidot ar 
inovatīvām idejām, veicināt sadarbī-
bu ar citām institūcijām, sniegt reālu 
atbalstu personām ar īpašām vaja-
dzībām abos novados.

Anna Jegorova
Sociālā dienesta vadītāja

mācījies, ir klūgu pinējs Viktors Ku-
haļskis. Pie viņa es mācījos 6 gadus. 

- Esat un turpināt būt vairāku 
radošo darbnīcu vadītājs. Kādas 
ir sabiedrības vajadzības? Ko vi-
ņi labprāt no Jums mācās? 

V.G. Pamats radošajām darbnīcām 
radās no Višķu amatnieku ciema. 
Tur es slīpēju savas iemaņas, de-
monstrējot savu darbu citiem. Es zi-
nu jau tos knifi ņus, kuriem jāpievērš 
lielāka uzmanība. Te liels ieguvums 
ir pedagoga pieredze, jo skolā jau arī 
pasniedzējs ir kā uz skatuves. Kādu 
jociņu arī vajag pateikt, lai radītu pa-
reizo garastāvokli. Ja darbnīcas, kas 
notiek amatnieku ciemā, ir tendētas 
uz atbraucējiem un tūristiem, tad ra-
došās darbnīcas un meistarklases es 
braucu vadīt pats. Daudzi no tiem, 
kas ir bijuši pie manis Višķos, aicina 
pie sevis. Bija vienu gadu atbrauku-
si tūristu grupa no Valmieras, pēcāk 
Valmieras muzejs uzaicināja mūs, vi-
su dienu tur darbojāmies. Tad mani 
uzaicināja uz Jūrmalu. Tagad biežs 
ciemiņš esmu Preiļos, gandrīz katru 
mēnesi novadu tur kādu meistarkla-
si. Tur ir pieprasītas darbnīcas tieši 
ar gāzbetona materiālu. Tas ir vispie-
prasītākais, ar kuru cilvēki ir gatavi 
strādāt. Iespējams tas tādēļ, ka divu 
stundu laikā var uztaisīt taustāmu 
mantu, kuru var aiznest līdzi. Arī no 
keramikas cilvēkiem patīk veidot, bet 
tas ir samērā ilgs process. 

- Pastāstiet par Višķu amatnie-

ku ciemu. Tā izveide, darbība, 
nākotnes perspektīvas. 

V.G. Tajā laikā, kad radās iece-
re īstenot šī ciema ideju, es strādā-
ju Daugavpils amatnieku biedrībā. 
Biedrībai bija mērķi – meklēt amatu 
meistarus, mācīt jaunos un piedalī-
ties Latvijas Amatniecības kamerā. 
Amatniekiem ir jābūt arī komersan-
tiem. Uzskatu, ja meistars prot strā-
dāt, tad viņam jāprot savs produkts 
arī pārdot. Tolaik sāku domāt arī par 
tūrismu, jo uzskatu, ja meistars izau-
ga līdz tam līmenim, kad prot ražot in-
teresantas lietas un savu darbošanos 
var parādīt arī citiem, ir īstais brīdis 
domāt par to, kā šo preci piedāvāt tū-
ristiem. Iesaistījāmies projektā “Lat-
gales tematiskie ciemi”, uzrakstījām 
iesniegumu un tā lieta aizgāja. Tā 
ir lieliska iespēja amatu meistariem 
kooperēties, tai pat laikā parādīt, ko 
katrs spēj. Projekta ietvaros bija ie-
spēja piedalīties apmācībās un piere-
dzes apmaiņas braucienos pie citiem 
Latgales amatniekiem. Projekta lai-
kā tapa arī informatīvie bukleti, caur 
kuriem varējām par sevi pastāstīt, 
sevi parādīt. Piedalījāmies izstādēs. 
Tad pakāpeniski sastādījām tūrisma 
maršrutu, saliedējāmies kopā ar ci-
tiem Višķu amatniekiem, tādā veidā 
arī viens otru reklamējot. Manuprāt 
Višķi ir ģeogrāfi ski ļoti izdevīga vie-
ta, starp tādām tūristiem nozīmīgām 
apdzīvotām vietām kā Daugavpils un 
Aglona. Pie mums brauc tūristi no 

Rīgas, Valmieras, Dobeles u.c. Notiek 
sadarbība arī ar dažādām organizā-
cijām, gidiem, tūrisma fi rmām. Ko-
operējamies savā starpā ar vietējiem 
ēdināšanas uzņēmējiem. Ja tūristi 
piesaka lauku sieru vai alu, mums ir 
ko piedāvāt. Mēs paši attīstām vietu, 
kurā dzīvojam. Galvenais, ka varam 
tūristiem piedāvāt ne tikai ko taustā-
mu, bet arī savas iemaņas. 

- Pastāstiet par dalību izstādēs. 
Kur un ar kādiem darbiem esat 
pabijis? Ko ieguvāt no tā?

V.G. Man ir bijušas vairākas perso-
nālizstādes. Pirmā – 1995. gadā Dau-
gavpilī, tad Daugavpils un Krāslavas 
rajonā. Piedalījos vairākās Starptau-
tiskās amatnieku un Latgales uzņē-
mējdarbības izstādēs, komercizstādē 
Maskavā 2004. gadā, izstādēs Rīgas 
pilsētas svētkos, Rēzeknē. Pagājušā 
gada laikā ir bijušas divas personāl-
izstādes Rēzeknes novada Maltas 
muzejā un Preiļu centrālajā bibliotē-
kā. 

- Pastāstiet par savu izstādi 
“Melns, Balts”. 

V.G. Lai organizētu nopietnu iz-
stādi un būtu, ko parādīt, ir nopiet-
ni tam jāgatavojas. Gribas, lai būtu 
daudzveidība. Mākslas darbi šai iz-
stādei tapa pavisam nejauši. Priekš-
likums veidot izstādi pirmatnēji nāca 
no Preiļu bibliotēkas puses. Izstādē ir 
pārstāvētas skulpturālās kompozīci-
jas no gāzbetona un koka. Pēc tam šī 
izstāde ceļos arī uz citiem pagastiem.  

- Kādas ir Jūsu nākotnes iece-
res?

V.G. Turpināt iet tūrisma virzie-
nā, attīstīt Višķu amatnieku ciemu. 
Protams, pārstāvēt Višķus arī lielajā 
izstādē, kas tiek rīkota Latvijas Etno-
grāfi skajā brīvdabas muzejā un kur 
piedalās tikai labākie. Esmu uzsācis 
darbnīcas būvniecību, kas būs atvēr-
ta visa gada garumā un pieejama tad, 
kad es neesmu uz vietas. Plānots, ka 
šī gada beigās darbnīca varētu tikt 
atvērta. Tajā tiks radīta atbilstoša at-
mosfēra, tiks veidota arī izstāde. Gri-
bas, lai vieta, kurā dzīvojam, kļūtu 
arvien pievilcīgāka. To varam izdarīt 
paši savām rokām. 

- Jūsu novēlējums jaunajiem 
māksliniekiem. 

V.G. Gribu novēlēt, lai jaunie 
mākslinieki izmanto unikālo iespēju 
mācīties pie amatu meistariem. Jo īs-
tenībā labu meistaru nav nemaz tik 
daudz. Daudzi jau nav starp mums. 
Bet jau esošajiem māksliniekiem no-
vēlu virzīties uz priekšu un neapstā-
ties pie paveiktā.  

Ar Valdi Grebežu sarunājās 
Olga Smane 

Pieņemti jauni saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērniem 
bāreņiem un atbalstu mazaizsargātām personām

Jaunie noteikumi paredz, ka novada 
pašvaldībā kopš 2017. gada tiks veik-
ta jauna dzīvokļa pabalsta aprēķinā-
šanas un izmaksas kārtība, kā arī no-
teikta ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistīto izdevumu segšana bērnam 
bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības.
Turpmāk iespēja saņemt ikmēneša 
dzīvokļa pabalstu, lai norēķinātos 
par īri un komunālajiem pakalpo-
jumiem, būs bērniem bāreņiem un 
bērniem, kuri palikuši bez vecāku 
gādības no 18 līdz 24 gadu vecu-
mam. Šis ir jauns pabalsta veids 

pašvaldībā. Saskaņā ar likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 25.2panta trešo daļu, ja 
klients izvēlēsies saņemt šo pabalstu, 
viņš zaudē tiesības saņemt palīdzību 
pašvaldībai piederošas vai tās 
nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, 
sociālā dzīvokļa izīrēšanā, kā arī 
dzīvokļa pabalsta saņemšanā pēc 
vispārējās kārtības.
Lai saņemtu minēto pabalstu, tā 
pieprasītājam Sociālajā dienestā jā-
iesniedz iesniegums, īres līguma ko-
pija, līdz katra mēneša 20. datumam 
uzrādot izdevumus par dzīvojamās 

telpas lietošanu un izdevumus par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvo-
jamās telpas lietošanu.
Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja 
pabalsta pieprasītājs nedzīvo dzīvoja-
mā telpā, par kuru pieprasa dzīvokļa 
pabalstu.
Ieviešot dzīvokļa pabalstu, 2017. ga-
da budžetā pašvaldībā tiek prognozē-
ti izdevumi 4000 euro apmērā.
Tāpat grozīti saistošie noteikumi par 
atbalstu mazaisargātajām personām 
Grozījumi paredz atbalstu SIA ,,Dau-
gavpils reģionālā slimnīca” diennakts 
un dienas stacionāra pacienta iemak-

su līdz četrām gultas dienām (agrāk 
– trīs gultas dienas) Daugavpils no-
vada nestrādājošiem pensionāriem 
(kuriem ir noteikta Latvijas Republi-
kas vecuma pensija un, kuriem nav 
veselības apdrošināšanas polises) un 
invalīdiem (kuriem ir noteikta Latvi-
jas Republikas invaliditātes pensija 
un, kuriem nav veselības apdrošinā-
šanas polises).
Izdarot grozījumus saistošajos notei-
kumos, 2017. gada budžetā tiek prog-
nozēti izdevumi 10000 euro apmērā. 
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Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu VID pieņems no 1. marta
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk 

– VID) vērš uzmanību, ka gada ienāku-
mu deklarāciju par 2016. gadā gūtajiem 
ienākumiem šogad ne tikai elektronis-
ki, bet arī papīra formātā būs iespējams 
iesniegt no 2017. gada 1. marta. Tikai 
tad VID rīcībā būs visa darba devēju 
un citu ienākumu izmaksātāju iesnieg-
ta informācija, kas nepieciešama, lai 
varētu pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās 
deklarācijas un precīzi noteikt personai 
atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa pārmaksas summu. 

Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis ir pir-
mais gads, kad tie nodokļu maksātāji, 
kuru gada apliekamo ienākumu kopē-
jais apmērs 2016.gadā nepārsniedz 12 
000 eiro, no 1.marta var iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pār-
maksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, 
kas izveidosies, piemērojot gada dife-
rencēto neapliekamo minimumu. 

VID atgādina, ka gada ienākumu 
deklarācija par 2016. gadā gūtajiem ie-
nākumiem obligāti laikā no 2017. gada 
1. marta līdz 1.jūnijam jāiesniedz tiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kuri: 

• veikuši saimniecisko darbību 
(piemēram, ir individuālā uzņēmuma 
īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašu-
mu, ir zemnieku saimniecības īpašnie-

ki, ir guvuši ienākumus no profesionā-
lās darbības u.c.)[1], 

• guvuši ienākumus ārvalstīs 
(tai skaitā personas (jūrnieki), kuras 
bijušas nodarbinātas uz starptautiskos 
pārvadājumos izmantojama kuģa), 

• guvuši ar nodokli neaplieka-
mos ienākumus, kas kopumā 2016. 
gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, 
gūti ienākumi no personiskās mantas 
pārdošanas), 

• guvuši ienākumus, kuri aplie-
kami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, 
ienākumu no dividendēm, ienākumu 
no augoša meža vai kokmateriālu pār-
došanas), un no kuriem nodoklis nav 
ieturēts ienākuma izmaksas vietā, 

• guvuši citus ar nodokli aplie-
kamus ienākumus, no kuriem izmak-
sas vietā nav ieturēts nodoklis, tai 
skaitā, no fi ziskām personām, kuras 
nav dāvinājuma saņēmēja radinieki 
vai laulātais, saņemti dāvinājumi, kas 
ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli.

Savukārt, fi ziskās personas, kuras 
neveic nekāda veida saimniecisko dar-
bību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju par 2016. gadu, 
lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzī-
votāju ienākuma nodokli par attais-

notajiem izdevumiem un to nodokļa 
pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot 
diferencēto neapliekamo minimumu, 
var to izdarīt no 2017. gada 1. marta 
līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Tāpat 
visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma no-
dokli arī par 2014. un 2015.gadu, bet 
līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl arī par 
2013. gadu.

Sākot ar 2017. gada 1. martu, VID ai-
cina ikvienu iesniegt deklarāciju elek-
troniski, kas ir daudz ātrāk un ērtāk, 
jo tajā automātiski tiek atspoguļota 
visa VID rīcībā esošā informācija par 
nodokļu maksātāju. Iesniedzot gada 
ienākumu deklarāciju elektroniski, 
arī gada diferencētais neapliekamais 
minimums gada ienākumu deklarāci-
jā tiek aprēķināts automātiski. Šogad 
deklarācijā automātiski tiks atspoguļo-
ta arī tā informācija par 2016. gadu, ko 
par personas veiktajiem maksājumiem 
par izglītību Valsts ieņēmumu dienes-
tam būs iesniegušas mācību iestādes.  

Ikviens var kļūt par EDS lietotāju, 
izmantojot savas internetbankas lie-
totājvārdu un paroli, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes izsniegto 
eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centra” izsniegto 

elektronisko paraksta viedkarti (e-pa-
rakstu).

Savukārt viedierīču lietotājus ai-
cinām izmantot EDS mobilo versiju 
(eds.vid.gov.lv), jo arī tajā iespējams 
iesniegt gada ienākumu deklarāciju, 
bet attaisnojuma dokumentus (čekus 
un kvītis) pievienot no attiecīgās ierī-
ces galerijām.  

Atgādinām, ka pārmaksātais ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis tiek at-
maksāts trīs mēnešu laikā, skaitot no 
deklarācijas iesniegšanas dienas[2].  
Gadījumā, ja deklarācija nav aizpildī-
ta korekti vai arī tās apstrādes laikā 
VID rodas papildu jautājumi, nodokļa 
atmaksas termiņš var tikt pagarināts, 
par ko deklarācijas iesniedzējs tiks in-
formēts individuāli. 

Plašāka informācija pieejama VID 
mājaslapā sadaļā “Gada ienākumu 
deklarācija”. Jautājumu un neskaidrī-
bu gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz 
VID Nodokļu un muitas informatīvo 
tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID 
klientu apkalpošanas centrā, vai arī 
uzdot jautājumus rakstiski VID mājas 
lapā sadaļā Kontakti.

 VID Sabiedrisko attiecību daļa

Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā 
Īstenojot valsts sociālo politiku dar-

ba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību 
aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, 
kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzī-
gu iespēju jomā, Labklājības ministrija 
(LM) informē par vairākām būtiskām 
izmaiņām, kas stāsies spēkā 2017. ga-
dā. 

No 2017. gada 1. janvāra:
   •    Minimālā mēneša darba alga nor-
māla darba laika ietvaros būs 380 eiro. 

•   2017. gadā pārrēķinās pensijas 
(vecuma un apgādnieka zaudējuma 
pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu 
„Par izdienas pensijām” piešķirtās 
izdienas pensijas), kuras piešķir-
tas vai pārrēķinātas 2011. gadā. 
Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies 
cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt 
ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot 
negatīvus pensijas kapitāla indeksus. 
Pensiju pārrēķins notiks automātiski, 
un senioriem papildus nekas nav jāda-
ra. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks 
no 2017. gada 1. janvāra un par perio-
du no 1. janvāra to izmaksās līdz 2017. 
gada jūnijam.

• Slimības pabalstu izmaksās cil-
vēkiem, kuriem darba nespēja iestāju-
sies nodarbinātības periodā. Pēc darba 
attiecību pārtraukšanas cilvēkiem ir 
tiesības iegūt bezdarbnieka statusu, 
reģistrējoties Nodarbinātības valsts 
aģentūrā, kā arī saņemt bezdarbnieka 
pabalstu. 

•    Pagarinās bezdarbnieka pabal-
sta piešķiršanas kvalifi kācijas periodu 
- sociālās apdrošināšanas iemaksām 
bezdarba gadījumam būs jābūt veik-
tām ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 
16 mēnešu periodā (šobrīd 9 mēneši 12 
mēnešu periodā) pirms bezdarbnieka 
statusa iegūšanas dienas. Personai, 
kura bezdarbnieka statusu būs iegu-

vusi līdz 2017. gada 31. martam, tiesī-
bas uz bezdarbnieka pabalstu noteiks 
saskaņā ar līdzšinējo tiesisko regulēju-
mu, kas ir spēkā līdz šī gada beigām. 
Tādējādi šiem cilvēkiem, lai pretendē-
tu uz bezdarbnieka pabalstu, būs jābūt 
veikušiem sociālās iemaksas vismaz 9 
mēnešus 12 mēnešu periodā.

•    Tiesības uz vecāku pabalstu 
būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecī-
bas ir bijušas uz grūtniecības vai dzem-
dību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet 
beigušās šā atvaļinājuma laikā.

•    Ģimenes valsts pabalsts par 
ceturto un nākamajiem bērniem būs 
50,07 eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro 
vietā (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo 
bērnu ģimenē). Lai Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūra (VSAA) varētu 
veikt nepieciešamās izmaiņas infor-
mācijas sistēmās, paredzēts pārejas 
periods. Proti, VSAA no 2017. gada 1. 
janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, 
un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 
2017. gada 1. maijam. 

•    Valsts sociālos pabalstus (ģi-
menes valsts pabalstu, bērna kopšanas 
pabalstu, valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu u.c.) varēs pieprasīt sešu mē-
nešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no tie-
sību rašanās dienas.

•    Sociālās apdrošināšanas ob-
ligātās iemaksas par vecāku pabal-
sta saņēmējiem un bērna kopšanas 
pabalsta saņēmējiem pensiju apdroši-
nāšanai, apdrošināšanai pret bezdar-
bu, invaliditātes apdrošināšanai tiks 
veiktas no 171 eiro (šobrīd no 142,29 
eiro). Savukārt bērna pirmsadopcijas 
aprūpes laikā par personu turpmāk 
veiks sociālās apdrošināšanas obligā-
tās iemaksas arī invaliditātes apdroši-
nāšanai (šobrīd invaliditātes apdroši-
nāšanas stāžā šo laiku neieskaita), un 

šīs iemaksas veiks no 171 EUR (šobrīd 
- no 71,14 eiro).

•    Valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu (šobrīd – 64,03 eiro, personai 
ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 
eiro) piešķirs personai, kurai nav tiesī-
bu uz valsts pensiju, nav nodarbināta 
un ir sasniegusi vecuma pensijas pie-
šķiršanai nepieciešamo vecumu (ie-
priekš – pabalstu piešķīra, ja persona 
bija par 5 gadiem pārsniegusi vecuma 
pensijas piešķiršanai nepieciešamo ve-
cumu).

•    Vienam no adoptētājiem, kurš 
adoptējis ārpusģimenes aprūpē eso-
šu bērnu vecumā līdz trim gadiem, 
piešķirto 10 kalendāra dienu atvaļi-
nājumu apmaksās 80% apmērā no 
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 
un par šo laiku tiks veiktas iemaksas 
sociālajai apdrošināšanai normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

•    Vecāku pabalsta un bērnu kopša-
nas pabalsta saņēmējiem tiks veiktas 
sociālās apdrošināšanas iemaksas pen-
siju apdrošināšanai, apdrošināšanai 
pret bezdarbu un invaliditātes apdroši-
nāšanai no 171 eiro (līdz šim no 142,29 
eiro).

•  Pilnveidoti nosacījumi vecāku 
pabalsta piešķiršanai – no 2017.gada 
1.janvāra tiesības uz vecāku pabalstu 
būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecī-
bas ir bijušas uz grūtniecības vai dzem-
dību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet 
beigušās šā atvaļinājuma laikā (līdz 
šim, pretendējot uz vecāku pabalstu, 
svarīgs nosacījums bija atrašanās dar-
ba tiesiskajās attiecībās uz vecāku pa-
balsta pieprasīšanas brīdi).

•  Pabalsts aizbildnim par bērna 
uzturēšanu līdz sešu gadu vecumam 
būs 95 eiro, par bērna uzturēšanu no 
septiņiem līdz 18 gadiem – 114 eiro 

(līdz šim 45,53 eiro). VSAA no 2017. 
gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta 
apmēru un starpību izmaksās līdz 
2017. gada 1. jūlijam (pārejas periods 
nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA 
informācijas sistēmās).

•   Atlīdzība par adoptējamā bērna 
aprūpes nodrošināšanu būs 171 eiro 
(līdz šim 49,80 eiro) Turklāt tiks veik-
tas arī sociālās apdrošināšanas iemak-
sas par periodu, kurā bērns atrodas 
adoptētāja aprūpē. VSAA no 2017. 
gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības 
apmēru un starpību izmaksās līdz 
2017. gada 1. aprīlim (pārejas periods 
nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA 
informācijas sistēmās).

No 2017. gada 1. aprīļa:
•    Palielinās valsts atbalstu ap-

gādnieku zaudējušiem bērniem 
- apgādnieka zaudējuma pensijas, 
valsts sociālā nodrošinājuma pabal-
sta un atlīdzības par apgādnieka 
zaudējumu minimālos apmērus. Par 
bērnu līdz 6 gadu vecuma sasniegša-
nai minimālais apmērs būs 92,5 eiro 
(bērnam ar invaliditāti kopš bērnī-
bas - 106,72 eiro), bet pēc bērna 7 ga-
du vecuma sasniegšanas - 111 eiro.
VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un 
par periodu no 1.aprīļa to izmaksās 
ne vēlāk kā 2017.gada 30.septem-
brī (pārejas periods nepieciešams iz-
maiņu veikšanai VSAA informācijas 
sistēmās). 

No 2017. gada 1. oktobra:
•    Pensiju indeksācijā piemēros 50% 

(iepriekšējo 25% vietā) no apdrošināša-
nas iemaksu algas reālā pieauguma 
procentiem. 

Avots: www.lm.gov.lv
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I Z S O L E S

2017. gada 14. februārī plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) „Zelmeņi”  ar ka-
dastra apzīmējumu 4488 005 0700   0.57 
ha platībā, kas atrodas Sventes pagastā, 
Daugavpils novadā .Attālums līdz Sven-
tes ciematam  ~2 km. Daugavpils pilsētas 
centrs atrodas ~ 13 km no zemes vienī-
bas. Objekta sākotnējā cena –  EUR 700.

2017. gada 14. februārī plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) „Celmi” ar kadas-
tra apzīmējumu 4488 005 0337   0.6296 
ha platībā, kas atrodas Sventes pagastā, 
Daugavpils novadā. Daugavpils pilsētas 
centrs atrodas ~ 15 km no zemes vienības 
Objekta sākotnējā cena –  EUR 735.

2017. gada 14. februārī plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) „Ratiņi” ar kadas-
tra apzīmējumu 4488 005 00179   2.97 
ha platībā, kas atrodas Sventes pagastā, 
Daugavpils novadā, apmēram ~ 4 km 
attālumā  no pagasta centra (Svente) 
un ~17 km Attālumā no novada centra 
(Daugavpils). Objekta sākotnējā cena –  
EUR 2000.

2017. gada 14. februārī plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdotas zemes 
vienības (starpgabali) „Kārkli” ar kadas-
tra apzīmējumiem 4488 005 0779, 4488 
005 0785    0.4518 ha kopplatībā, kas atro-
das Sventes pagastā, Daugavpils novadā, 
Daugavpils pilsētas centrs atrodas ~ 15 
km attālumā no zemes vienības. Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 744.

2017. gada 14. februārī plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmē-
jumu 4488 001 0009     0.0143 ha platībā, 
kas atrodas  Sventes pagastā, Daugavpils 
novadā, vasarnīcu un dārza māju koope-
ratīvā „Meža ciems”,  ~ 9 km attālumā no 
Sventes ciemata un ~18.7 km attālumā 
no Daugavpils pilsētas administratīvās 
robežas. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
456.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras 
minētas Publiskās personas mantas atsa-

vināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 
pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles 
noteikumiem un reģistrēties izsolei mē-
neša laikā kopš paziņojuma publicēšanas 
Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada 
domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12. kabi-
netā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 
centi)  un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā ob-
jekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 
8. februārim plkst. 15.00. 

Daugavpils novada domē, 12., 19. kabi-
netā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu EUR 
14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums 
jāiemaksā Daugavpils novada domes 
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kon-
tā LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzzi-
ņām:   65476827, 65476739, 29412676, 
26357842.

2017. gada 28. martā plkst. 
09:00 Daugavpils novada domē, mazajā 
zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Nīcgales vecā pa-
matskola”, kurš atrodas Daugavpils nova-
da Nīcgales ciemata centrā, kur atrodas, 
skola, bērnudārzs, divi veikali, pagasta 
pārvalde, Tautas nams, maģistrāla ceļa 
malā, 26 km attālumā no Daugavpils pil-
sētas robežas. Piebraucamais ceļš ir labā 
stāvoklī, asfaltēts, apkārtējās teritorijas 
ir apsaimniekotas, transporta kustība ir 
ievērojama . Īpašums sastāv  no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu  4476 
005 0465  1.1887 ha platībā, nedzīvoja-
mās ēkas (skolas) ar kadastra apzīmēju-
mu 4476 005 0465 001    649.1 m2 platībā 
un divām palīgēkām   141,5 m2 platībā 
un   12.2 m2 platībā.  Labiekārtojums - 
elektroapgāde, ūdens apgāde, asfaltēts 
ceļš. Nekustamais īpašums izmantojams 
dažāda veida komercdarbībai – sadzīves 
pakalpojumu sniegšanai, ofi sa, darbnīcu 
ierīkošana, kā arī var izmantot kā dzī-
vojamo platību. Ekonomiskā aktivitāte 
Nīcgales pagastā raksturojuma  kā laba, 
ir attīstīta uzņēmējdarbība, lauksaimnie-

cība – graudkopība, piena lopkopība. Ir ie-
spējams 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 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Biķernieki”, kas 
sastāv no zemes vienības   0.12 ha platībā 
un ēkas (veikals) 58.8 m2 platībā un kas 
atrodas Daugavpils novada, Biķernieku 
pagastā, Biķernieku ciemata teritorijā. 
Objekts atrodas viendzīvokļu dzīvojamo 
māju apbūves teritorijā, maģistra ceļa 
malā. Atrodas ~ 6.8 km attālumā no Nau-
jenes ciemata un ~ 15.8 km attālumā no 
Daugavpils pilsētas robežas. Objekta sā-
kotnējā cena –  EUR   1580.00.

2017. gada 28. martā plkst. 
10:00 Daugavpils novada domē, mazajā 

zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdot 
nekustamais īpašums „Lati”,  kas atro-
das Daugavpils novada, Sventes pagasta 
teritorijā, apdzīvotā vietā Arone, brīniš-
ķīga vieta dzīvošanai un atpūtai, vairāku 
lauku viensētu apbūves apvidū, lauk-
samniecībā izmantojamo zemju apkaimē. 
Atrodas apmēram 0.7 km attālumā no 
Daugavas upes, 3 km attālumā no Dau-
gavpils pilsētas robežas un 4.4 km attālu-
mā no Sventes ciemata. Atrodas grantētu 
ceļu  malā un asfaltēta maģistrāla Rēzek-
ne-Subate ceļa tuvumā. Piebraucamais 
ceļš ir labā stāvoklī, transporta kustība 
ievērojama, transporta novietošana brī-
va, sabiedriskais transports - autobuss. 
Ir elektroapgāde,  Sventes pagasta infra-
struktūra uzskatāma par labi  attīstītu. 
Objekta sākotnējā cena –  EUR 2720.00.

2016.gada 24.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.14 (protokols Nr.25., 11.&), precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr.1129 (protokols Nr.28., 6.&), 
“Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma 
apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” “ 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos notei-
kumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu un 
piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu”;

1.2. aizstāt 10.punktā vārdus „Pašvaldības īpašuma nodaļa” ar vārdiem „Fi-
nanšu pārvaldes Īpašuma daļa”;

1.3. aizstāt 12.punktā vārdu “latos” ar vārdu “euro”;
1.4. izteikt 23.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

         “23.4. mājas apkures sistēmas atjaunošanai- 50% apmērā no faktiskajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 euro;”;

1.5. izteikt 23.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
           “23.5. mājas ārējo sienu siltināšanai:
             23.5.1. visu ārējo sienu siltināšanai- 75% apmērā no faktiskajām izmak-
sām, bet ne vairāk kā 20000 euro,
            23.5.2. tikai gala sienu siltināšanai- 50% apmērā no faktiskajām izmak-
sām.”;

1.6. papildināt ar 24.1 punktu šādā redakcijā:
“24.1  Pašvaldības līdzfi nansējums par saistošo noteikumu 23.4.apkakš-

punktā minēto atbalstāmo darbību tiek piešķirts, ja dzīvojamā māja ir īstenojusi 
šo saistošo noteikumu 23.3.un 23.5.1. vai 23.5.2. apakšpunktā minētās atbalstā-
mās aktivitātes.”.

2. Saistošo noteikumu 1.4. un 1.5.apakšpunktā izdarītie grozījumi attiecas uz 
pieteikumiem, kas iesniegti no 2017.gada 1.februāra.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.februārī.

Nekustamais īpašums “Lati” Sventes pagastā

Nīcgales vecā pamatskola
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2016.gada 29.decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti sais-
tošie noteikumi Nr.16 (protokols Nr.28., 1.&), “Par dzīvokļa pabalstu 
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – No  teikumi) nosaka dzīvokļa pabalsta 

aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistī-
to izdevumu segšanas normatīvus bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības, kad bērns sasniedzis pilngadīb u, līdz 24 gada vecuma sasnieg-
šanai.

2. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pie-
ņēmušas Daugavpils  novada bāriņtiesas (Kalkūnes bāriņtiesa, Līksnas bāriņtie-
sa, Naujenes bāriņtiesa, Skrudalienas bāriņtiesa vai Višķu bāriņtiesa) piešķir un 
izmaksā Daugavpils novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

II. Dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība 
3. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušai s bērns bārenis un 

bērns, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – pabalsta pieprasītājs) Sociāla-
jā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

3.1. iesniegumu;
3.2. īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai 

izbeigšanas gadījumā pabalsta pieprasītājs iesniedz grozījumus vai jaunu īres 
līgumu;

3.3. līdz katra mēneša 20.datumam izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu 
(īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas 
darbībām) un izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, 
elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas 
nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres 
maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas 
darbībām, apliecinošus dokumentus.
4. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, 

par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo.
5. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt dzīvokļa pabalstu, Sociā-

lais dienests pieņem lēmumu  par atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, norādot 
atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

6. Sociālā dienesta lēmumu va r apstrīdēt Daugavpils novada domē. Daugav-
pils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

III. Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtība
7. Dzīvokļa pabalsta apmēru mēnesī aprēķina, pamatoj oties uz noteikumu 

3.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, nepārsniedzot noteikumu 8.punktā 
noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

8. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izdevumi par dzīv  ojamās telpas lietošanu un 
izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mēnesī 
nevar pārsniegt šādus normatīvus:

8.1. īres maksa un citi nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pār-
valdīšanas darbībām – 0,40 euro par 1 m2, bet nepārsniedzot 30 m2;

8.2. apkure (jebkuram apkures veidam) – 0,70 euro par 1 m2, bet nepārsnie-
dzot 30 m2;

8.3. elektroenerģija – 50 kWh, ja tiek izmantota elektriskā plīts papildus 50 
kWh;

8.4. propāna gāzes balons - ne vairāk kā 2,00 euro;
8.5. sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 1,50 euro;

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 29.decembra  saistošajiem notei-
kumiem Nr.16  “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, 

kurš palicis bez vecāku gādības”  
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš 

palicis bez vecāku gādības “ (turpmāk – Saistošie noteikumi) sagatavošana ir 
saistīta ar grozījumu stāšanos spēkā likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 2015.gada 1.janvārī, kuri paredz noteikt jaunu palīdzības veidu – 
dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 
(turpmāk – dzīvokļa pabalsts). Saistošie noteikumi sagatavoti saskaņā ar likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu, kurā no-
teikts, ka pašvaldībai domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā jāmak-
sā dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādī-
bas un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa nosakot 
izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas 
un izmaksas kārtību.

2. Īss projekta izklāsts
Saistošie noteikumi paredz, ka bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši 

bez vecāku gādības un par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Dau-
gavpils novada attiecīgā bāriņtiesa, no 18 līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai būs 
iespēja saņemt ikmēneša dzīvokļa pabalstu, lai norēķinātos par īri un komunāla-
jiem pakalpojumiem. Šis ir jauns pabalsta veids pašvaldībā. Saskaņā ar likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta trešo daļu, ja klients 
izvēlēsies saņemt šo pabalstu, viņš zaudē tiesības saņemt palīdzību pašvaldībai 
piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, sociālā dzīvokļa izīrēša-
nā, kā arī dzīvokļa pabalsta saņemšanā pēc vispārējās kārtības.

Klientam pabalstu piešķirs uz īres līguma pamata daļējai izdevumu segšanai. 
Pabalstu aprēķinās pēc faktiskiem izdevumiem, bet nepārsniedzot noteikumos 
paredzētos normatīvus. Pabalsta izmaksa plānota ik mēnesi pēc izdevumus ap-
liecinošu dokumentu saņemšanas, pārskaitot to pakalpojumu sniedzēju kontā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ieviešot dzīvokļa pabalstu, Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada budžetā 

tiek prognozēti izdevumi 4000,00 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Projekta mērķis ir materiāli atbalstīt pilngadīgus bāreņus un bērnus, kuri pa-

likuši bez vecāku gādības, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, nodrošinot vi-
ņiem ikmēneša atbalstu īrējamās dzīvojamās telpas izdevumu segšanai.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Daugavpils novada So-

ciālajā dienestā. 
Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Daugavpils novada domes Sociālo jau-

tājumu komitejā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu 

priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv 
un Daugavpils novada Sociālā dienesta portālā.

8.6. ūdens un kanalizācija – 1,50 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 2 m3;
8.7. siltumenerģija patērētajam karstajam ūdenim – 3,50 euro par 1 m3, bet 

nepārsniedzot 1 m3;
8.8. cietā kurināmā iegādei – 100,00 euro apkures sezonā.

9. Dzīvokļa pabalstu, izņemot pabalsta daļu kurināmā iegādei, katru mēnesi 
izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/
vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam.

10. Dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei izmaksā pabalsta pieprasītājam 
apkures sezonā (no novembra līdz aprīlim) katru mēnesi vai vienu reizi kalendā-
rā gadā pēc pabalsta pieprasītāja izvēles.

11. Ja pabalsta pieprasītājam objektīvu iemeslu dēļ noteikumu 3.3.apakšpunk-
tā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nav iespējams iesniegt, viņam par to 
savlaicīgi ir jāpaziņo Sociālajam dienestam. Šādā gadījumā Sociālais dienests 
dzīvokļa pabalstu izmaksā uz iepriekš iesniegto dokumentu pamata.

12. Ja pabalsta pieprasītājs noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus 
Sociālajā dienestā nav iesniedzis, neinformējot par objektīviem iemesliem, dzī-
vokļa pabalstu par attiecīgo mēnesi neizmaksā. 

IV. Noslēguma jautājums
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 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 24.novembra  saistošajiem notei-

kumiem Nr.14 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 25.ok-
tobra  saistošajos noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldī-
bas līdzfi nansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitā-
tes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””

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

zāciju un Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas izveidošanu, kā arī izvērtējot situā-
ciju Daugavpils novadā tika pārskatīti māju renovācijas darbu līdzfi nansējuma 
apjomi un kārtība.

2. Īss projekta izklāsts
Daugavpils novada domē tika reorganizēta Pašvaldības īpašuma nodaļa un 

izveidota Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa, kas saskaņā ar saistošajiem noteiku-
miem kārto pieteikuma reģistru. Izanalizējot iepriekšējo gadu energoefektivitā-
tes pasākumu pieprasījumu un energoauditu ieteikumus, tika veiktas izmaiņas 
līdzfi nansējuma apjomos un kārtībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības līdzfi nansējuma apjoms neietekmēs budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Nav attiecināmas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras ir Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansēju-

ma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
pieteikumu pieņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisijas kompetencē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. [Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 

raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.dau-
gavpilsnovads.lv.

2016.gada 29.decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.17 (protokols Nr.28., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par dzī-
vokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 6.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu

 1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos notei-
kumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada paš-
valdībā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu”;
1.2. svītrot 5.7.apakšpunktu.

  2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 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 29.decembra  saistošajiem 

noteikumiem Nr.17  “Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 
29.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par dzīvokļa pabalsta 

izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā””
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izdoti, lai novērstu dublēšanos ar nosacījumiem par dzī-

vokļa pabalsta samaksu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kas 
noteikti Daugavpils novada domes saistošajos noteikumos “Par dzīvokļa pabal-
stu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

2. Īss projekta izklāsts
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem tiek izteikts tiesiskais pamatojums 

jaunā redakcijā un svītrots punkts, kas paredz tiesības saņemt siltumenerģijas 
piegādes pabalstu un individuālās apkures pabalstu kurināmā iegādei Daugav-
pils novada iedzīvotāju kategorijai - bērnam bārenim, kas sasniedzis pilngadību 
beidzoties ārpusģimenes aprūpei, bet kurš nepārtraukti turpina mācības vispā-
rējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē, sekmīgi apgūstot izglītības 
programmu un nav stājies laulībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2016.gada 29.decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.18 (protokols Nr.28., 3.&), “Grozījums Daugavpils no-
vada domes 2012.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Atbalsts 
mazaizsargātajām personām”

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

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 15.marta saistošajos notei-
kumos Nr.3 „Atbalsts mazaizsargātajām personām” šādu grozījumu un aizstāt 
6.punktā vārdu „trim” ar vārdu „četrām”.

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

Izdarot grozījumus saistošajos noteikumos, Daugavpils novada pašvaldības 
2017.gada budžetā tiek prognozēti izdevumi 10 000 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi attiecināmi uz noteiktajām mērķa grupām, kuras noteik-
tas jau iepriekš saistošajos noteikumos.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu  projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 29.decembra  saistošajiem notei-

kumiem Nr.18  “Grozījums Daugavpils novada domes 2012.gada 15.mar-
ta saistošajos noteikumos Nr.3  „Atbalsts mazaizsargātajām personām”” 

1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašval-

dībām” 43. panta trešo daļu.
2. Īss projekta izklāsts
Projekts paredz atbalstu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  ,,Daugavpils re-

ģionālā slimnīca” diennakts un dienas stacionāra pacienta iemaksu līdz četrām 
gultas dienām Daugavpils novada nestrādājošiem pensionāriem (kuriem ir no-
teikta Latvijas Republikas vecuma pensija un, kuriem nav veselības apdrošinā-
šanas polises) un invalīdiem (kuriem ir noteikta Latvijas Republikas invaliditā-
tes pensija un, kuriem nav veselības apdrošināšanas polises). 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2017.gada 12.janvārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.1 (protokols Nr.1., 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. papildināt 3.punktu ar 6) apakšpunktu šādā redakcijā:
“6) palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.”;

1.2. papildināt 7.punktu ar 7.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.2.8. uzaicinātiem speciālistiem, tai skaitā Daugavpils novada pašvaldības 

stipendiātiem, kuri atbilst Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2015.-2030.gadam un Daugavpils novada attīstības programmā 2012.-2018.ga-
dam noteiktajām Daugavpils novada specializācijām.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017.gada 12.janvāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.1 “Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 
21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā””
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” grozīju-

miem, kas stājās spēkā 2016.gada 18.aprīlī, ir nepieciešamība nodrošināt speciā-
listus ar dzīvojamo telpu.

2. Īss projekta izklāsts
Ar saistošo noteikumu 3.punkta 6) apakšpunktu tiek noteikts, ka pašvaldība 

sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, papildinot 7.pun-
ktu ar 7.2.8.apakšpunktu tiek noteikts, ka izīrēt dzīvojamo telpu pašvaldības 
attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē nodarbinātam kvalifi cētam 
speciālistam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta fi nansiāla ietekme uz paš-

valdības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Nav attiecināmas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras ir dzīvokļu jautājumu komisijas kompetencē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 

raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.dau-
gavpilsnovads.lv, pieejams Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Aļeksejevs Vasīlijs (1956.g)
Ģiptere Solomeja (1933.g.)

Biķernieku  pagastā
Artamonovs Sergejs (1960.g.)

Osipovs Ivans (1944.g.)
Dubnas pagastā 

Rokjāne Virgīnija (1929.g.)
Dovgopolovs Vladimirs (1950.g.)

Kalkūnes pagastā 
Cilinskis Jaroslavs (1942.g.)
Papsujevičs Oļegs (1935.g.)
Celinska Lūcija (1948.g.)

Kalupes pagastā
Mogiļnaja Kristīne (1982.g.)
Kokina Antoņina (1925.g.)

Zujevs Sergejs (1942.g.)
Bienkovskis Aleksandrs (1942.g.)

Pučka Josifs (1952.g.)
Laucesas pagastā 

Loginova Klavdija (1941.g.)
Ostrovska Ļubova (1949.g.)

Līksnas pagastā
Mukāns Jānis (1972.g.)

Kostjukova Marija (1927.g.)
Maļinovas pagastā

Fadejeva Vera (1931.g.)

Medumu pagastā
Kononovs Valentīns (1935.g.)

Naujenes pagastā
Pavlovičs Staņislavs (1957.g.)

Sauskis Edgars (1934.g.)
Kūlenieks Alberts (1953g.)
Mukāne Paulīna (1940.g.)
Trans Vladislavs (1937.g.)
Skrudalienas pagastā

Kozlovskis Leons (1930.g.)
Kaškurs Mamerts (1930.g.)
Dolotovs Andrejs (1955.g.)

Sventes pagastā
Gavriļenkova Aleksandra (1936.g.)

Vadziša Aina (1962.g.)
Tabores pagastā

Avene-Aveniņa Dzintra (1942.g.)
Dimitrijevs Anatolijs (1949.g.)

Vaboles pagastā 
Aizbalts Broņislavs (1933.g.)

Višķu pagastā
Koržeņevska Janīna (1929.g.)

Kamaldžanova Iraida (1947.g.)
Daukšts Boļeslavs (1933.g.)
Boldiševiča Līvija  (1944.g.) 
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Populārākie jaundzimušo vārdi 
novadā pērnajā gadā – 

Sofi ja un Artjoms 
2016.gadā Daugavpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 1084 
civilstāvokļa aktu reģistri (2015. gadā 
– 1262). Reģistrēti 155 bērniņi (2015. 
gadā – 178) - 82 zēni un 73 meitenes. 
Šogad reģistrēti četri dvīņu pāri - De-
menē, Līksnā, Naujenē un Višķos. 41 
māmiņai piedzimuši pirmie bērni, 71 - 
otrie, 28 – trešie. 

Populārāko meiteņu vārdu vidū - So-
fi ja, Sofja un Anastasija, savukārt po-
pulārākie zēnu vārdi - Artjoms, Alek-
sandrs, Aleksejs, Maksims un Matvejs.

2016. gada piedzimšanas pabalsts 
apmērs tika palielināts līdz EUR 100. 
Tas izmaksāts 137 novada ģimenēm. 
No 1. janvāra pabalsts tiek izmaksāts 
jau 150 eiro apmērā. 

Reģistrētas 315 laulības (2015. gadā 
– 362). Arī šogad, tāpat kā pērn, pie-
prasītākā laulību reģistrācijas vieta ir 
bijusi Červonkas pils, kurā noslēgta 
141 laulība. Naujenes laulību zālē šo-
gad reģistrētas 46 laulības, Dzimtsa-
rakstu nodaļas telpās – 90, kas ir par 
16 laulībām mazāk nekā pērn. Pieau-
dzis laulību skaits, kas reģistrētas ār-

pus pašvaldības noteiktām vietām. Tā-
das noslēgtas 17 laulības (2015. gadā 
– 13). Joprojām laulāto vecums visbie-
žāk ir no 26 līdz 30 gadiem. Lai arī lau-
lību skaits samazinās, šogad topā ir 7. 
07.2017., un uz šo dienu Dzimtsaraks-
tu nodaļa ir saņēmusi jau 14 laulību 
pieteikumus. 

Tāpat 2016.gadā reģistrētas 614 mir-
šanas (2015. gadā - 717). To vidū 313 
vīrieši un 301 sieviete. Pārsvarā miru-
šo vecums starp vīriešiem ir no 61 līdz 
70 gadiem, starp sievietēm – no 81 līdz 
90 gadiem. 

2016. gada maijā novada kultūras 
centrā trešo reizi tika organizēts pa-
sākums „Savij ap mani gadus”. Pasā-
kumā piedalījās ģimeņu pāri no visa 
novada, kuri pagājušajā gadā svinēja 
savu kāzu jubilejas. Arī šogad šo svēt-
ku tradīcija tiks turpināta, svētki nori-
sināsies 12. maijā. Vairāk informācijas 
var uzzināt pagastu pārvaldēs un no-
vada Dzimtsarakstu nodaļā pa tālru-
ņiem: 65476743, 65476744, 26302417.

Olga Smane

Pārus aicina pieteikties 
pasākumam “Savij ap mani gadus!”
12. maijā Daugavpils novada dome 

rīko pasākumu ģimenēm „Savij ap 
mani gadus!”, kura mērķis ir aplieci-
nāt, ka ģimene ir viena no pamatvērtī-
bām katra cilvēka dzīvē, kā arī apzināt 
un godināt novada stiprās ģimenes. 

Ģimenes, kuras šogad svin 40, 50 un 
vairāk gadu kopdzīves jubilejas un vē-
las piedalīties novada pasākumā, aici-

nām līdz šī gada 1. aprīlim pieteikties 
pagastu pārvaldēs. No katra pagasta  
pasākumā aicināsim trīs  ģimenes. Ce-
ram uz Jūsu atsaucību! Gaidīsim svēt-
kos!

Papildus informāciju var uzzināt  pa-
gastu pārvaldēs un novada dzimtsa-
rakstu nodaļā pa tālruņiem: 65476743, 
65476744, 26302417

Publiskā apspriešana
Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju izcirst 

kokus ārpus meža teritorijas: 
1) Vienu kļavu Višķu pagasta Višķu kapos. 
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 

(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2017. gada 30. janvāra līdz 2017. gada 
20. februārim. 

Publiskā apspriešana notiks Višķu kapos, 21. februārī plkst. 9.00.

Novadā dzimu ši
Demenes pagastā

Aleksejs Griškjāns (26.decembrī)
Inga Rimševiča (29.decembrī)

Kalkūnes pagastā
Sergejs Romancevičs (2.janvārī)
Megija Meļentjeva (6.janvārī)

Naujenes pagastā
Aira Aurika Suseja (10.janvārī)

Nīcgales pagastā
Kristīne Mickeviča (22.decembrī)

Aivis Uļjāns (29.decembrī)
Raitis Uļjāns (29.decembrī)

Karolīna Vasiļjeva (11.janvārī)
Skrudalienas pagastā 

Marija Aleksejeva (30.decembrī)
Vaboles pagastā 

Armands Petrovs (8.janvārī)

Sveicam  jaunlaulātos!
• Anastasiju Naumovu un Vitāliju Silovu
• Edīti Jefi movu un Sergeju Volkovu
• Valentīnu Dorofejevu un Sergeju Vasiļjevu
• Janīnu Kuharjonoku un Vjačeslavu Truli
• Karinu Martiņaku un Aleksandru Voitehoviču 

Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs aktīvi piedalīties sapul-
cēs, lai saņemtu informāciju par savās pagasta pārvaldēs 2016.gadā 
paveikto darbu un plāniem 2017.gadam, kā arī uzdotu jautājumus no-
vada domes vadībai un speciālistiem.
Datums Norises vieta Laiks
08.02. Vīgantu ciems (Silavišķu grāmatu izsniegšanas punkts) 11.00 
08.02. Špoģu Mūzikas un mākslas skola 13.00
08.02. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00
14.02. Medumu pagasta Tautas nams 14.00
14.02. Sventes Tautas nams 16.00
17.02. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00
17.02. Līksnas pagasts, kafejnīca “Virāža” 12.00
20.02. Laucesas pagasta kultūras nams, c. Mirnijs 14.00
20.02. Sabiedriskais centrs “Laucesa”, c. Laucesa 16.00
21.02. Naujenes pagasta pārvalde (dzimtsarakstu zāle) 13.00
21.02. Naujenes Jaunatnes un sporta centrs 15.00
21.02. Naujenes kultūras centrs (konferenču zāle) 16.30
21.02. Sporta zāle “Ceļinieks” (18. novembra iela 416. c. Vecstropi) 18.00
22.02. Atbalsta centrs “Paspārne” (c. Kumbuļi, Upes iela 4) 14.00
22.02. Demenes pagasta kultūras nams 16.00
28.02. Vaboles pagasta pārvalde 11.00
28.02. Kalupes pagasta pārvalde 13.00
01.03. Tabores pagasta sabiedriskais centrs 15.00
14.03. Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nams 10.00
14.03. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 13.00
15.03. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00
15.03. Salienas pagasta pārvalde 12.00
21.03. Biķernieku pagasts, c. Lipinišķi 10.00
21.03. Biķernieku pagasta pārvalde 11.30
21.03. Maļinovas pagasta Jauniešu centrs 13.30
21.03. Dubnas pagasta pārvalde 15.30
22.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.00


