
D A U G A V P I L S  N O V A D A  P A Š V A L D Ī B A S  B E Z M A K S A S  A V Ī Z E

Nr. 11                                                                               2012.gada janvāris

DAUGAVPILS  NOVADA  VĒSTIS

Ziemassvētkos tika 
iepriecinātas vientuļās 

sirdis
Daugavpils novada Sociālais dienests Ziemas-

svētkos tradicionāli cenšas sarūpēt dāvanas tiem 
cilvēkiem, kuru sirdīs visvienkāršāk var piezag-
ties vientulības sajūta, bet kuru prieks par svēt-
kiem un līdzcilvēku uzmanību ir vispatiesākais 
un sirsnīgākais. 

21.decembrī uz eglīti novada kultūras centrā 
tika lūgti novada bērni ar īpašām vajadzībām, 
daudzbērnu ģimenes, kurās ir vismaz pieci bērni,  
Naujenes bērnu nama iemītnieki un Medumu 
speciālās internātpamatskolas audzēkņi. Uz šo 
brīdi novadā ir 35 daudzbērnu ģimenes ar vairāk 
kā pieciem bērniem un 45 bērni ar īpašām vaja-
dzībām.

Bērniem tika sarūpēta pasaka par rūķu nedar-
biem, sagaidot Ziemassvētkus. Blēņas gan ātri 
tika  labotas, Sniega māte dāvāja zemei baltumu 
un arī Salaveci ilgi nebija jāsauc. Bērni laidās ro-
taļās un noskaitot dzejoļus, saņēma saldas dāva-
nas. 

Uz Ziemassvētku eglīti bija ieradusies arī no-
vada kuplākā Birjokovu ģimene no Kalupes pa-
gasta, kuras saimē ir 8 bērni – vecākajam dēlam 
ir 14, savukārt pastarītei – 8 mēneši. „Mājās mēs 
rotājam eglīti, bērni saņem dāvanās visādas man-
tiņas, tiek klāts galds ar saldumiem,” par Ziemas-
svētku svinēšanas tradīcijām stāsta daudzbērnu 
mamma Andžela. Meitas Jūlija un Karīna zem 
egles šogad cer sagaidīt lelles un lāčus, savu-
kārt vecākajai meitai Darjai svarīgi, lai dāvanas 
būtu skaistas un lielas. „Man vislielākā dāvana ir 
bērni”, uz jautājumu, ko svētkos cer sagaidīt arī 
mamma, pieticīgi nosaka Andžela. 

Arī Naujenes bērnu nama bērnus zem egles 

gaidīja pārsteigums – saldumus viņi 
saņēma no Ziemassvētku vecīša maisa, 
savukārt noderīgākas un praktiskākas 
dāvanas – no Latvijas Sarkanā Krusta. 

Bērni gan zināja, ka Salave-
cis tos atkārtoti apciemos arī 
Naujenē. „Gribam konfektes 
un lielas piparkūkas!” stās-
tīja saldumu mīļotāji Donāts 
un Sandra. „Es gribu dažādas 
dāvanas. Piemēram, riteni,” 
acīm mirdzot atklāja divpad-
smit gadīgā Kristīne.  

„Mēs esam priecīgi, ka va-
ram salasīt šos bērnus vien-
kopus, parādīt Ziemassvētku 
un Jaunā gada skaistumu, 
sagādāt viņiem dāvanas un 
daudzbērnu ģimenēm dāvināt 
prieku par lielu pārtikas sai-
ni, kurā ir viss nepieciešamais 
svētku galdam,” ar gandarī-
jumu stāsta Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova. 

Tāpat netika  aizmirsti pie-
augušie -  27.decembrī Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jego-
rova un Daugavpils novada 
domes priekšsēdētājas viet-
nieks Arvīds Kucins viesojās 
VSAC „Kalupe”, Višķu sociā-
lajā aprūpes centrā un „Pīlā-
dzī”. Sociālo centru klientiem 
tika sniegts brīnišķīgs bērnu 
un jauniešu popgrupas „Stage 
on” koncerts ar skaistākajām 
Ziemassvētku melodijām. Ko-
pumā šobrīd VSAC „Kalupe” 
mīt 207, „Pīlādzī” – 68, Višķos 
– 74 personas – ikvienam no 
viņiem tika pasniegta kon-
fekšu kaste. Savukārt Latvi-
jas Sarkanais Krusts novada 
sociālajām iestādēm dāvināja 
Merild kafi ju un grāmatas. 
Par apdāvināšanu gādāja arī 
pagastu pārvaldes, kuras ne-
aizmirsa apciemot savus ļau-
dis – šo cilvēku acīs bija pa-
tiess prieks un lepnums, pētot 
dāvanu saturu. „Šiem cilvēkiem ir ļoti 
svarīgi, ka viņus atceras vismaz reizi 
gadā, īpaši šajos svētkos. Viņu prieks 

Ar skaistām Ziemassvētku dziesmām uzstājās bērnu 
un jauniešu popgrupa “Stage on”

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils - Ilūkstes 
novadu komiteja sarūpēja noderīgas dāvanas 
Naujenes bērnu namam

Rūķu grozā nonāca bērnu aizvadītā gada 
sastrādātās blēņas un nedarbi

SAC “Kalupe” iemītniekiem saldumus izdala Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova

par dāvanām ir tikpat patiess kā bērniem,” neslē-
pa sociālās aprūpes iestāžu vadītāji. 
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Daugavpils novada domes lēmumi

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes 
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv 
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!

    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”
    Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
    Tirāža – 11 000 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

    Iespiests: SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, Rēzekne

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

Gulbīši un dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 
dzīvokļa īpašumu Nr. 55. 

● Atļāva veikt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Nr. 55, Meža iela 4, Krauja, Naujenes 
pagasts, maiņu pret līdzvērtīgu fi ziskai personai 
piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.7, Višķu iela 7, 
Ambeļi, Ambeļu pagasts.

● Nolēma pārdod pašvaldības nekustamos īpa-
šumus Silene 47, Skrudalienas pagastā, „Savišķi 
4”, Saviški, Tabores pagastā, Pļavas iela 7A, Nau-
jenes pagastā, un „Kadiķi”, Jāņuciems, Demenes 
pagastā.

● Nolēma pārdod izsolē pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Miermīļi Višķu pagastā un Gulbīši 
Naujenes pagastā.

● Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma 
Kočergino-3, Demenes pagasts, 2011.gada 29. no-
vembra izsoles rezultātus.

● Apstiprināja tehniski ekonomisko pamatojumu 
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada 
Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta”.

● Noteica, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos 
pakalpojumus Kalupes pagasta teritorijā nodroši-
na Kalupes pagasta pārvalde.

● Atcēla sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības 
dzīvoklim Demenes pagastā.

● Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu trīs pašval-
dības dzīvokļiem Skrudalienas, Tabores un Nau-
jenes pagastos.

● Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 6 per-
sonām Sventes, Višķu un Nīcgales pagastos.

● Pieņēma 28 lēmumus zemes jautājumos. 
2011.gada 8.decembra ārkārtas sēdē 
pieņemti 7 lēmumi:

● Atbalstīja biedrības „Sieviešu klubs „Silenīte”” 
projekta „Skrudalienas pagasta kopienas dzīves 
kvalitātes uzlabošana” iesniegšanu Kopienu ini-
ciatīvu fonda programmā „Atbalsts kopienu cen-
triem” ar projekta kopējo fi nansējumu Ls 3800.00.

● Apstiprināja tehniski ekonomisko pamatoju-
mu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils no-
vada Nīcgales pagasta Nīcgales ciemā”.

● Atbalstīja projektu par ūdenssaimniecības at-
tīstību Nīcgales pagasta Nīcgales ciemā, Tabores 
pagasta Tabores ciemā un Kalupes pagasta Ka-
lupes ciemā iesniegšanu Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas atklātā projektu 
konkursā.

● Pieņēma 2 lēmumus zemes jautājumos. 

2011.gada 15.decembra sēdē pieņemti 69 
lēmumi:  

● Apstiprināja ar 2012.gada 1.februāri ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus 
Demenes, Līksnas un Sventes pagastos. 

● Noteica novada dzimtsarakstu nodaļas snieg-
tos maksas pakalpojumus svinīgas laulības reģis-
trācijas ceremonijas sagatavošanai un vadīšanai, 
kā arī maksu par Červonkas pils telpu, parka te-
ritorijas, Naujenes laulību zāles un telpu izman-
tošanu laulībām.

● Apstiprināja ar 2012.gada 1.janvāri maksu 
par Daugavpils novada pašvaldības izglītības ies-
tādēs sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem.

● Grozīja fi nansējumu pabalstu nodrošināšanā 
par Ls 10 530 šādās pagastu pārvaldēs:       

- samazināja Demenes - Ls 4000, Nīcgales - Ls 
430, Naujenes - Ls 4000, Maļinovas - Ls 600,  Viš-
ķu - Ls 1500;

- piešķīra Skrudalienas - Ls 700, Līksnas - Ls 
1500, Vaboles - Ls 2200, Dubnas - Ls 700,  Medu-
mu - Ls 2300, Vecsalienas - Ls 2000, Tabores - Ls 
130, Laucesas - Ls 1000.

● Grozīja ar novada domes 29.09.2011. lēmumu 
Nr.1240 apstiprināto Medumu speciālajai 
internātpamatskolai piešķirto valsts mērķdotāciju 
uz Ls 187801.

● Atbalstīja biedrības „Daugavpils novada tū-
risma informācijas centrs” informācijas izdevumu 
par Daugavpils novadu izdošanu, piešķirot 2011.
gadā priekšfi nansējumu            Ls 1047 un 2012.
gada budžetā paredzot Ls 4558. 

● Piešķīra Maļinovas svētā pravieša Elijas pa-
reizticīgo draudzei fi nansējumu Ls 1200 baznīcas 
jumta seguma materiālu iegādei.

● Piešķīra Višķu pagasta iedzīvotājai Laurai Bi-
cānei fi nansējumu Ls 410 izdevumiem, kas sais-
tīti ar dalību Eirovīzijas nacionālās atlases pasā-
kumos. 

● Nodeva projekta „Špoģu vidusskolas pielā-
gošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem” 
ietvaros pabeigtās celtniecības izdevumus Ls 
124776,91 Višķu pagasta pārvaldei.

● Nolēma pieņemt biedrības „Latvijas Pašval-
dību savienība” dāvinājumu - 536 dāvanu kartes 
„Elektrības norēķinu kartes – 53,70 LVL”, noslē-
dzot dāvinājuma (ziedojuma) līgumu.

● Nolēma nodot no novada domes valdījuma 
Demenes pagasta pārvaldes valdījumā nekusta-
mā īpašuma „Zemgales stacija 6”, Zemgale, nepri-
vatizētās daļas - dzīvokļu īpašumus Nr.4 un Nr.5 
un nekustamo īpašumu Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagastā.

● Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos īpa-
šumus Višķu pagastā Rīsakalns, Ogulāji, Miermī-
ļi, Dubnas pagastā Paliene un Naujenes pagastā 

Gadu noslēdz ar bezdefi cīta budžetu
Irēna Timšāne
Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja

Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada bu-
džets tika veidots tā, lai pašvaldība spētu nodroši-
nāt obligāto pašvaldības funkciju realizēšanu un 
realizēt iesāktos un ieplānotos projektus. 2011.
gada noslēgumā  var secināt, ka izvirzītais mērķis 
ir sasniegts, jo esam pabeiguši gadu pat ar nelie-
lu naudas uzkrājumu, kuru varēs novirzīt 2012.
gada budžeta pieprasījumu apmierināšanai.   

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns šī 
gada laikā tika palielināts par 1,6  miljoni latu 
un uz gada beigām tika prognozēts 14,7 milj. latu 
apmērā. Esam palielinājuši iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa plānu  par 2%, t.i. Ls 72440, kaut 
gan reāli  ir cerības, ka šī nodokļa  faktiskie ieņē-
mumi pret gada sākumā apstiprināto plānu tiks 
pārsniegti par 8% un kopumā 2011.gadā sastādīs 
3,6 miljonus latu. Par 22,6 tūkstošiem latu palie-
lināts arī nekustamā īpašuma nodokļa plāns, te 
jāsaka paldies novada iedzīvotājiem, kuri neka-
vē nodokļa apmaksu un veic to savlaicīgi. Tāpat 
ir  palielināts  arī nenodokļu ieņēmumu plāns, 
jo spējām iekasēt nekustamā īpašuma nodok-
ļa parādus vairāk par plānoto un tam līdzi tika 
papildus apmaksāta aprēķinātā soda naudu par 
kavējumu 1,5 tūkst.latu apmērā. Arī vairāk par 
plānoto  tika iekasēta valsts nodeva no bāriņtiesu 
pakalpojumiem 750 latu apmērā. Esam par 3,6 
tūkst. latu palielinājuši arī gaidāmos ieņēmumus 
no nekustamā īpašuma pārdošanas, kas kopumā 
2011.gadā ieplānoti 25 tūkst. latu apmērā. Par 
83,4 tūkst. latu ir palielināts plāns no maksas pa-
kalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem-  pār-
svarā tā ir projektu realizācijas gaitā pārmaksāta 
PVN atgriešana. Par 1,3 milj. latu palielināti ie-
ņēmumi no valsts budžeta- dotāciju un mērķdo-
tāciju veidā- gan pedagogu atalgojumam, gan ES 
struktūrfondu fi nansēto projektu īstenošanai. Arī 
dotācija no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fon-
da faktiski tiks saņemta apmēram par 4% vairāk 

nekā plānojām. Kopumā no valsts dažādu mērķ-
dotāciju un dotāciju veidā 2011.gadā jāsaņem 8,9 
miljoni latu. Par 80,9 tūkst. latu ir palielināti paš-
valdības pamatbudžeta ieņēmumi, kuri tika no-
virzīti no pašvaldības speciālā budžeta, t.i. dabas 
resursu nodoklis ūdensapgādes projektu realizē-
šanai.  

2011.gada laikā Daugavpils novada pamatbu-
džeta izdevumi 
tika palielinā-
ti par 3,1 milj. 
latu un kopumā 
tie tika plāno-
ti 18 milj. latu 
apmērā. Izde-
vumu segšanai 
tika izmantoti 
gan ieplānotie 
ieņēmumi, gan 
naudas līdzekļu 
atlikums, kas uz gada sākumu sastādīja 1,5 miljo-
nu latu , kā arī tika saņemti aizņēmumi no Valsts 
kases 2,5 milj. latu apmērā. Aizņēmumi tiek ņem-
ti pārsvarā ES struktūrfondu projektu realizāci-
jai, no kuriem lielāko daļu dzēšam pēc projektu 
realizēšanas no saņemtās ES struktūrfondu fi -
nansētās daļas. 2011.gada laikā esam atmaksā-
juši iepriekšējos gados saņemtos aizņēmumus 0,7 
milj. latu apmērā. Līdz gada beigām Daugavpils 
novada pašvaldības ņemto aizņēmumu procents 
no pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda 5,9%.

Par 1,7 milj. latu ir palielināti izdevumi ūdens-
saimniecības, ceļu rekonstrukcijas un citu pro-
jektu realizācijai. Kultūras un sporta objektu re-

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā 
„Publiskie dokumenti”.

Nākamās domes sēdes notiks 12. un 26.janvārī. 

2011.gada 29.decembra sēdē pieņemti 50 
lēmumi:  

● Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozīju-
mi Daugavpils novada domes 2011.gada 24.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.5 „Daugavpils novada 
pašvaldības budžets 2011.gadam””.

● Apstiprināja ar 2012.gada 1.februāri ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus 
Vecsalienas pagastā. 

● Apstiprināja novada 2012.gada pasākumu 
plānu.

● Atbalstīja darbību biedrībā “Latgales reģiona 
attīstības aģentūra”.

● Atļāva Naujenes bērnu namam veikt iepirku-
ma procedūru autobusa iegādei, ņemot aizņēmu-
mu Valsts kasē LVL 10000.

 Atļāva Ambeļu pagasta pārvaldei veikt iepir-
kuma procedūru mikroautobusa iegādei, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē LVL 20400.

● Nodeva no domes bilances Medumu speciālai 
internātpamatskolai būvobjekta „Medumu spe-
ciālās internātpamatskolas infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana” pabeigtās celtniecības 
izdevumus Ls 19592,38.

● Atļāva Līksnas un Sventes pagastu pārval-
dēm norakstīt pamatlīdzekļus.

● Atļāva norakstīt Naujenes pagasta pārvaldei 
tehniskā projekta „Naujenes pagasta sporta kom-
pleksa „Lociki” būvniecība Muzeja ielā 2, Lociku 
ciemā, Naujenes pag., Daugavpils raj.” vērtību Ls 
94400,41, ar plānotajām būvniecības un pārējām 
izmaksām          Ls 3197188,00.

● Nodeva dzīvojamās mājas Skolas iela 13, 
Naujene, Naujenes pagasts, pārvaldīšanas tie-
sības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai.

● Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-
grāmatā 7 dzīvokļiem Višķu pagastā uz novada 
pašvaldības vārda.

● Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma 
dzīvojamās mājas Ezeru iela 9, Kalupe, Kalupes 
pagastā, dzīvokļa īpašuma Nr. 8, 2011.gada 6.de-
cembra izsoles rezultātus.

● Nolēma piedzīt no 5 personām nekustamā 
īpašuma nodokļa nokavēto maksājumus par īpa-
šumiem Naujenes pagastā, piedziņu vēršot uz 
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem vai tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

● Iznomāja pašvaldības īpašumā esošās zemes 
vienības un ēkas pēc adreses „Lidlauks Grīva”, 
Kalkūnes pagastā. 

● Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu vienam paš-
valdības dzīvoklim Naujenes pagastā.

● Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 3 per-
sonām Naujenes pagastā.

● Pieņēma 17 lēmumus zemes jautājumos.

konstrukcijas projektiem gada laikā tika papildus 
novirzīti 0,4 miljoni latu. Izglītības funkciju pildī-
šanai tika palielināti izdevumi par 0,8 milj. latu, 
no tiem 0,5 milj. latu ir izdevumi pedagogu atlī-
dzībai, kas tiek segti no valsts mērķdotācijas un 
0,3 milj. latu no pašvaldības ieņēmumiem novir-
zīti izglītības iestāžu uzturēšanai. Kopumā 2011.
gadā izglītībai tika ieplānoti 4,8 milj. latu. 

Sociālajā jomā izdevumi tika 
palielināti par 59 tūkst. latu un 
tas ir atbalsts personām  bezdar-
ba gadījumā. Pavisam sociālai 
aizsardzībai 2011.gada budžetā 
tika plānoti 2,4 miljoni latu.

Kopumā  Daugavpils novada 
pašvaldības 2011.gada budžets 
tika realizēts bez defi cīta un va-
ram uzskatīt, ka tas bija veik-
smīgs pateicoties piesardzīgai 
fi nanšu politikai novadā. Arī 

valstī notiekošā banku krīze Daugavpils novadā 
nesa zaudējumus salīdzinoši nelielā apjomā, un 
tie sastādīja 1,3 tūkst. latu. 

Daugavpils novada pašvaldības budžeta ieņē-
mumu prognoze uz 2012.gadu arī dod cerības 
uz līdzsvarotu budžeta ieņēmumu un izdevumu 
bāzi, kas ļaus turpināt 2011.gadā uzsāktos pro-
jektus un ieceres, kā arī nodrošināt pašvaldības 
pamatfunkciju veikšanu tuvāk novada iedzīvotā-
jiem – pagastu pārvaldēs.

Laimīgu un pārticīgu Jauno 2012.gadu novada 
iedzīvotājiem vēl Daugavpils novada pašvaldības 
fi nanšu speciālisti!

2011.gada laikā Daugavpils 
novada pamatbudžeta izdevumi 

tika palielināti par 3,1 milj. latu un 
kopumā tie tika plānoti 18 milj. 

latu apmērā



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w. d n d . l v 3

Videonovērošana skolās  kalpos skolēnu drošībai

Informācija par vietējās pierobežas satiksmes 
atļaujas saņemšanas nosacījumiem

1.decembrī tika uzsākta Latvijas Republikas 
un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās 
par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo 
braucienu vienkāršošanu piemērošana. Minētās 
vienošanās mērķis ir radīt nepieciešamos 
nosacījumus ērtākai Latvijas un Baltkrievijas 
pierobežas iedzīvotāju ceļošanai, veicināt 
personīgos kontaktus, sekmēt savstarpējo sociālo 
un kultūras apmaiņu, kā arī reģionālo sadarbību. 
Saskaņā ar vienošanos pierobežas iedzīvotāji 
turpmāk robežu varēs šķērsot ar derīgu ceļošanas 
dokumentu un vietējās pierobežas satiksmes 
atļauju.

Atļauju izsniegšanu pierobežas teritoriju 
iedzīvotājiem ir paredzēts uzsākt 2012.gada 
1.februārī. Atļaujas izsniegs Latvijas konsulāts 
Vitebskā un Baltkrievijas ģenerālkonsulāts 
Daugavpilī, pamatojoties uz pierobežas teritoriju 
iedzīvotāju sarakstiem, kurus sastādīs pierobežas 
teritorijas vietējās pašvaldības. Lai iedzīvotājs 
saņemtu atļauju, tam ar iesniegumu un 
pievienotajiem dokumentiem jāvēršas pagastu 
pārvaldēs. Pirmo reizi dokumentus varēja 
iesniegt pagastu pārvaldēs līdz 26.12.2011, 
turpmāk tie tiks pieņemti līdz katra ceturkšņa 
pēdējā mēneša 26.datumam. Iesnieguma paraugu 
un sarakstu ar nepieciešamajiem dokumentiem 
var atrast mājas lapā www.dnd.lv un pagastu 
pārvaldēs. 

Atļaujas var saņemt pierobežas teritoriju 
iedzīvotāji – personas, kuras pastāvīgi dzīvo 
pierobežas teritorijā ne mazāk kā vienu gadu, un 
kuru ieceļošanas mērķis otras valsts teritorijā ir:

• personai piederošā nekustamā īpašuma 
apsaimniekošana,

• radinieku apmeklējums,
• radinieka smaga slimība vai nāve,
• radinieku apbedījuma vietu apmeklējums,
• medicīniskās palīdzības saņemšana,
• piedalīšanās kultūras, izglītības un sporta 

pasākumos un to organizēšana,
• piedalīšanās pasākumos, kas saistīti ar 

vietējām tradīcijām vai reliģiskiem rituāliem, kā 
arī regulāra ekonomisko kontaktu īstenošana.

Atļaujas tiek izsniegtas vairākkārtīgai robežas 
šķērsošanai, ar derīguma termiņu no viena gada 
līdz pieciem gadiem, nepārsniedzot uzturēšanās 
ilgumu 90 dienas pusgada laikā.

Valsts nodeva par atļaujas pieteikuma 
izskatīšanu ir noteikta 20 EUR apmērā. No valsts 
nodevas atbrīvoti pensionāri, bērni līdz 18 gadu 
vecumam un invalīdi. Atļauju izsniedz 20 darba 
dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas.

Pieteikties atļaujai var Daugavpils novada 
Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, 
Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, 
Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, 
Tabores, Vecsalienas un Višķu pagastu iedzīvotāji. 
Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka ar izsniegto atļauju 
tie drīkst uzturēties tikai Baltkrievijas pierobežas 
teritorijā – Verhņedvinskas, Mioru un Braslavas 
rajonos.  

No šīs Vienošanās spēkā stāšanās datuma 
zaudē spēku Latvijas Republikas valdības un 
Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās 
par vienkāršotu vīzu izsniegšanas kārtību 
pierobežas iedzīvotājiem, kas parakstīta 2002. 
gada 27. novembrī. Vīzas, kas izsniegtas saskaņā 
ar minēto vienošanos, ir derīgas līdz to derīguma 
termiņa beigām.

Novembra sākumā Daugavpils novada dome 
izsludināja konkursu par videonovērošanas sis-
tēmu ierīkošanu novada skolās, ar mērķi palie-
lināt drošību mācību iestādēs. Pēc sākotnējiem 
aprēķiniem, kameru uzstādīšana visās mācību 
iestādēs būtu pārāk dārga, tāpēc tika nolemts, ka 
šogad tiks izmēģināts pilotprojekts, lai izvērtētu 
cik lietderīga un efektīva ir videonovērošana. Pēc 
tehniskajiem parametriem par atbilstošākajām 
tika izvēlētas Naujenes un Kalupes pamatskolas. 

Izsludinātajā iepirkumā vinnēja fi rma „Info 
Dispečers”, kura videokameru uzstādīšanu abās 
skolās piedāvāja veikt par 3 701,66 Ls. Par šo 
summu katrai skolai tika iegādātas 6 iekšējās un 
5 ārējās kameras, video reģistrators un monitors.

Skolu direktori atzīst, ka videokameru uzstādī-
šana ir sena iecere, kura, pateicoties Daugavpils 
novada domes atbalstam, ir sākusi īstenoties. 
„Mēs ar lepnumu varam teikt skolēnu vecākiem, 
ka esam spēruši lielu soli, lai mūsu bērni skolā 
justos droši. Videonovērošana skolā ir dzīves ne-
pieciešamība mūsdienu apstākļos, kad cilvēkiem 
no malas ir iespēja iekļūt skolās,” atzīst Kalupes 
pamatskolas direktore Ināra Ondzule. “Videoka-
meras sniedz iespēju tehniskajam personālam se-
kot līdzi skolā notiekošajam, lai bērniem nodroši-
nātu fi zisko drošību, pasargātu tos no negatīvām 
reklāmām vai kaitīgo vielu izplatīšanas. Tāpat 
videokameras varētu palīdzēt mums atrisināt 
skolēnu disciplīnas problēmas starpbrīžos un va-
jadzības gadījumā pārliecināt vecākus, ka šādas 
problēmas pastāv.”

Videokameras sniedz iespēju sekot skolā notie-
košajam arī brīvdienās, jo videokameru fi ksēto 
var uzmanīt jebkurā vietā, kur ir interneta pieslē-
gums. I.Ondzule atzīst, ka neatsverama ir mate-
riālā drošība, ko sniedz kameras, jo, lai gan skola 
nav bagāta, tajā tomēr ir datori, mēbeles un sko-
lotāju privātās mantas. Kalupes pamatskolai šis 
jautājums ir īpaši aktuāls, jo iepriekšējā mācību 
gadā garnadži apzaga datorklasi, skolā iekļūstot 
caur jumtu. Kalupes pamatskola plāno nākamā 
gada budžeta ietvaros iegādāties vēl divas kame-
ras, lai tiktu aptverti pilnīgi visi skolas objekti.

Skolā satiktie skolēni atzina, ka vēl nav pie-
raduši pie domas, ka tagad tiks novēroti, tomēr 
nenoliedza, ka kameru klātbūtne disciplinēs viņu 
uzvedību, jo būs jārēķinās, ka skolotājiem tas būs 
redzams. „Ir labi. Tas jau ir mūsu pašu drošībai. 
Ja pats netaisīsi nekādus strīdus, tad jau viss būs 
kārtībā,” viedokli pauda 8.klases skolnieks Andis. 
„Starp skolēniem, protams, ir divējādas izjūtas, 
bet mēs jau saprotam, ka tas ir domāts, lai pasar-
gātu mūs no nepiederošām personām vai, piemē-
ram, ja kāds ir kaut ko izdarījis, ar kameru palī-
dzību varētu atrast vainīgo personu.”

„Dīvaina sajūta. Esam jau pieraduši pie tā, ka 
esam nenovēroti, bet tagad – sākuši novērot! Bet 
tajā saskatāmi tikai plusi,” prātīgi piebilst Jānis 
no 9.klases. 

Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša ne-
slēpj, ka ir cerība, ka soli pa solim drošību pa-
augstināt izdosies visās novada mācību iestādēs, 
katru gadu videokameras uzstādot vismaz divās 
skolās.

Seriālizrāde 
„Gaidīšanas svētki” 
rada jaunu jēdzienu 

latviešu amatierteātru 
vidū

Daugavpils novada Kultūras centra teātra tru-
pa „Trešais variants” 2011./2012. gada sezonā pie-
dāvā skatītājiem izrādi pēc Paula Putniņa „Gai-
dīšanas svētki” lugas motīviem. Luga pirmizrādi 
piedzīvoja 14.decembrī. Izrāde ir neparasta, jo tā 
ir veidota četrās sērijās. Līdzīgi kā ikvakara se-
riālu, arī izrādes lugas atrisinājums skatītājiem 
būs pacietīgi jāgaida līdz pat marta beigām, katru 
mēnesi sekojot līdzi lugas notikumu gaitai. 

Teātra trupas „Trešais variants” režisore Inta 
Uškāne pastāstīja, ka ideja veidot lugu sērijās 
radās darba procesā, jo visas izrādes iestudēšana 
kļuva par grūtu, ņemot vērā faktu, ka liela daļa 
aktieru ir vecumā no septiņiem līdz desmit ga-
diem. „Tāpēc mēs izdomājām veidot seriālizrādi, 
kas pilnīgi noteikti ir jauns jēdziens latviešu ama-
tieru teātru vidū. Būsim moderni un iesim līdzi 
laikam!” aicina I.Uškāne. 

Pirmajā sērijā „Gaidot glābējkomandu” skatītā-
ji iepazinās ar astoņiem dzīvespriecīgiem bērniem 
un ikdienas darbos aizņemtajiem pieaugušajiem. 
Kopā ar šiem varoņiem nākamajās trijās sērijās 
skatītāji varēs apmeklēt kādu īpašu koncertu, 
smieties, rotaļāties un meklēt atbildes uz mūž-
seniem jautājumiem par paaudžu savstarpējo sa-
pratni un dzīves jēgu. Tas ir stāsts par draudzību 
un pieķeršanos, par ņemšanu un došanu. Tas ir 
stāsts par cilvēkiem un cilvēcību. Kā jau dzīvē – 
neiztikt arī bez veselīgas humora devas. 

Ir padomāts arī par tiem, kuri kādu iemeslu dēļ 
nokavēja 1.sēriju vai nevarēs apmeklēt kādu izrā-
des daļu – video fragmentā viņiem tiks sniegts ie-
skats nākamās un iepriekšējās sērijas notikumos. 
Nākamās sērijas varēs noskatīties katru nākamo 
mēnesi. Lugas pēdējā sērija plānota 28.martā – 
Starptautiskā teātra dienas ietvaros. 

Izrāde paredzēta visai ģimenei. To iespējams 
noskatīties par simbolisku maksu – nopērkot biļe-
ti par 1Ls, tiek iegūta caurlaide uz visām pārējām 
izrādēm par brīvu.

Nākamās sērijas plānotas:
2.sērija „Koncerta gaidās” – 2012.gada 25. jan-

vārī pl.18.30;
3. sērija „Gaidīsim Pusiju” – 2012. gada 29. feb-

ruārī pl.18.30;
4. sērija „Tālu! ... gaidām… Tālu!!!” – 2012. gada 

28. martā pl.18.30.
Gaidīsim arī Jūs!

Lauras Bicānes dziesma iekļūst Eirovīzijas nacionālajā pusfi nālā
Višķiete Laura 

Bicāne ir enerģis-
ka, jauna meite-
ne ar mirdzošām 
acīm.  Savulaik 
beigusi Špoģu vi-
dusskolu un Špo-
ģu mūzikas un 
mākslas skolas 
akordeona klasi, 
tagad studē Dau-
gavpils Universi-
tātes vācu – fran-
ču fi lologos. To-
pošā fi loloģe gan 
savu dzīvi vairāk 
saista ar mūziku, 
nevis valodām. 
Lauras radošajā 
kontā ir vairāk 

nekā 80 oriģināldziesmas. Viena no tām šogad ir 
izlauzusies līdz pat Eirovīzijas nacionālās atlases 
pusfi nālam! 71 dziesmu konkurencē Lauras dzies-
ma „Freaken out” ir iekļuvusi labāko divdesmit-
niekā. 7.janvārī skatītājiem būs iespēja LTV1 ēte-
rā plkst. 21:20 vērot 1. pusfi nāla tiešraidi, kur par 
ceļazīmi uz fi nālu un, iespējams, Eirovīzijas lielo 

skatuvi Azerbaidžānā pretendēs arī mūsu novad-
niece. 

Laura stāsta, ka tas bija pirmais mēģinājums 
pieteikties Eirovīzijai, starts izrādījās necerēti 
veiksmīgs. „Tā bija spontāna ideja. Joka pēc sep-
tembrī ienāca prātā paskatīties mājas lapā, kas 
notiek ar šo konkursu. Izrādījās, ka tieši pirms 
pāris dienām bija izsludināts nolikums par dzies-
mu pieteikšanu. Tad nu es izlēmu – lai būtu!” 

Izrādās, ka Eirovīzijai pieteiktā dziesma jau 
labu laiku glabājās dziesmu pūra lādē. „Oriģinālā 
versija ir latgaliešu valodā, tikai vēlāk es šo dzies-
mu pārrakstīju angļu valodā. Dziesma „Es tikai 
ļaujūs” ir stāsts par mīlestību, savukārt „Freaken 
out” - par enerģiju, dzīvesprieku un dzīves sparu. 
Dziesma ir gaiša un optimistiska. Ar to es vēlos 
pateikt, ka nedrīkst sēdēt uz vietas. Ja liekas, ka 
reibst galva – tad tā arī vajag! Freaken out tulko-
jumā nozīmē trakošanu. Bet trakošana nenozīmē 
ārdīšanos, trakot var arī pozitīvi un radoši. Tieši 
to es gribēju uzsvērt savā dziesmā,” skaidro dzie-
dātāja. 

Vaicāta, kā pati vērtē savas izredzes, viņa nosa-
ka – 50 pret 50. „ Vērtēju sevi diezgan pozitīvi, lai 
gan nekad neko nevar zināt. Uzskatu, ka nevajag 
sevi pārāk zemu novērtēt, jo ar grupu esam cītīgi  
un no sirds strādājuši,” optimistiski noskaņota ir 

Laura. Laura atklāj, ka viņas favorīti pusfi nālos 
ir Daugavpils meiteņu dueta Alisas Ciburevkinas 
un  Andželas Gasjaņecas dziesma „Rollin`Up” un 
Ata Auzāna sacerētā dziesma „You Are a Star”, 
patīk arī Paulas Dukures „Celebration”. „Diem-
žēl, Eirovīzija pēdējos gados ir vairāk deju, nevis 
dziesmu konkurss. Es gan uzskatu, ka šovs ne-
drīkst pārspēt dziesmu. Par mūsu priekšnesumu 
gan neko daudz nestāstīšu, lai būtu pārsteigums. 
Mazu rozīnīti esam izdomājuši, mēģināšu to da-
būt gatavu – vispirms tā tehniski labi jāsagata-
vo,” intrigu uztur Laura. 

Laura Bicāne uz skatuves nebūs viena  - viņai 
palīgā nāks grupa „Dabasu durovys”. Priekšne-
suma izveidošanā iesaistīta  liela, profesionāla 
atbalsta komanda, kurai dziesmas autore ir lielu 
pateicību parādā. Laura saka lielu paldies Arnim 
Slobožaņinam, Ilonai Bagelei, Leonīdam Tihono-
vam, Mārim Korsietim, Egilam Viļumovam, Dau-
gavpils Universitātei, īpaši Arvīdam un Zeltītei 
Barševskiem,  kā arī Daugavpils novada domei, 
īpaši Inārai Mukānei. „Zinu, ka Špoģu vidussko-
las skolēni tur par mani īkšķus. Višķieši mani pa-
zīst un priecājas par maniem panākumiem – liels 
paldies arī viņiem par to!” priecājas Laura.

Turēsim īkšķus un 7.janvārī neaizmirsīsim no-
balsot!
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājas un deputātu pieņemšanas laiki 2012.gada janvārī

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

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

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

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

14.00-18.00 
Arvīds Kucins 
12.01. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
26.01. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
Aļona Annišineca 
06.01. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00 
16.01. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-17.00 
23.01. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00 
Jānis Belkovskis 
06.01. Lauceses pagasta pārvalde 12.00-14.00 
23.01. Špoģu vidusskola 15.00-18.00 
Aldis Cimoška 
12.01. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
26.01. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
Viktors Kalāns 
09.01. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
16.01. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
23.01. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
Edgars Kucins 
11.01. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 
15.00-18.00 

25.01. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 

16.00-18.00 

Janīna Kursīte 
10.01. Višķu pagasta pārvalde 8.00-10.00 
17.01. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 

telpas 
9.00-12.00 

 

 Par izmaiņām 
autobusu maršrutos

Daugavpils novada dome sveic 
novadniekus, kas noslēguši laulību 
decembrī!

• Juhņeviču Jevgēniju un Jerocki Vladimiru 
• Samuilovu Natāliju un Macko Genadiju
• Šļapkinu Valentīnu un Čudinovu  Ruslanu
• Vjazmitinovu Nadeždu un Petuško 

Genadiju
• Unguri Radiju un Rinkeviču Pēteri
• Germanoviču Inesi un Panafi dinu 

Vladimiru

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Daugavpils novada  dome sveic vecākus  
ar bērniņu piedzimšanu un vēl prieku, 
mīlestību , veselību , pacietību un izturību 
bērniņu audzināšanā !

No 01.12.2011. līdz  30.12.2011. reģistrētas 
miršanas 36 novadniekiem.

Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību 
mūžībā aizgājušo novada iedzīvotāju 
tuviniekiem.

No 2012.gada 1.janvāra Autopārvadājumu li-
kums vairs neparedz ārpus pamata maršrutus, 
bet līdzšinējie maršruti ir nepieciešami iedzīvo-
tājiem, tāpēc maršruti Nr. 5572 ”Daugavpils – 
Lociki”, Nr.5573 ”Daugavpils – Cirši – Naujenes 
st.”, Nr.5574 ”Daugavpils – Zaļumi” un Nr.5575 
”Daugavpils – Biķernieki” no 1.janvāra tiek pār-
ņemti pamata maršrutu tīklā. 23.decembrī jau-
nie maršruti tika apstiprināti Autotransporta 
direkcijā. 

Tāpat informējam, ka maršruts „Daugavpils 
– Lociki” pēc iedzīvotāju lūguma pagarināts 
līdz pieturai – Maļinova. Vakara reiss atiet 
plkst.20.45 no D-pils AO.

Maršruts Daugavpils – Cirši – Naujenes st., 
pagarināts līdz pieturai Kokini, aties trīs reisi 
dienā plkst.6.40,13.50,17.50 no D-pils AO.

Doto maršrutu tarifi  ir 0.04 lati par 1.km, kā 
tas ir noteikts visā Daugavpils reģionālajā mar-
šrutu tīklā.

Maršrutu sarakstā tika daļēji slēgti maršrutu 
dienas reisi, vakara un rīta saraksts nemainī-
sies. Ar sarakstiem varēs iepazīties maršrutu 
gala pieturās, Daugavpils Autobusu parka mā-
jas lapā www.buspark.lv., Latgales reģionā-
lajā mājas lapā www.latgale.lv un Naujenes 
pagasta mājas lapā www.naujene.lv. 

Meinarts Artjoms 15.11.2011. Kalkūnes pagasts 
Rižijs Artjoms 25.11.2011. Kalkūnes pagasts 
Zdankovska 
Viktorija 25.11.2011. Demenes pagasts 

Ardaševa Jekaterina 30.11.2011. Naujenes pagasts 
Strautmalis Arvis 30.11.2011. Naujenes pagasts 
Sukonkina Viktorija 01.12.2011. Naujenes pagasts 
Lapacka Augustīne  03.12.2011. Tabores pagasts 
Matusjaviča Evija 03.12.2011. Medumu pagasts 
Jeļisejevs Ivans  05.12.2011. Naujenes pagasts 
Čakšs Mareks 12.12.2011. Līksnas pagasts  
Ļahs Edvards  13.12.2011. Naujenes pagasts 
Ļahs Ričards 13.12.2011. Naujenes pagasts 
Kasicka Viktorija 22.12.2011. Sventes pagasts  

 
 

Juris Livčāns 
09.01. Biķernieku pagasta pārvalde 9.00-12.00 
25.01. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00 
Ināra Ondzule 
16.01. Kalupes pamatskola 15.00-17.30 
23.01. Kalupes pamatskola 15.00-17.30 
Vasilisa Pudovkina 
17.01. Naujenes pagasts, Lociki 16.00-18.00 
24.01. Naujenes pagasts, Vecstropi 16.00-18.00 
Aivars Rasčevskis 
09.01. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
23.01. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
Antoņina Redkova 
09.01. Salienas vidusskola 14.30-15.30 
16.01. Tabores pagasta pārvalde 14.00-15.00 
21.01. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00 
23.01. Salienas vidusskola 14.30-15.30 
Aleksandrs Sibircevs 
10.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
24.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
Valērijs Smarguns 
09.01. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00 
25.01. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00 
Mečislavs Vēveris 
09.01. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
13.01. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
16.01. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
20.01. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
Lūcija Voitkeviča 
09.01. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 
14.00-16.00 

23.01. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 

14.00-16.00 

30.01. Skurdalienas pagasts, 
Skrudaliena 

15.00-16.00 

Ziemassvētki 07.01. 21.00 Vecsalienas pagasts 
Pasākums „Sniega svētki” 07.01. 11.00 Sventes tautas nams 
Daugavpils novada pensionāru 
apvienības Jaungada pasākums  

11.01. 12.00 Novada kultūras centrs 

Poļu biedrības „Promeņ” kora koncerts 11.01. 14.00 Sventes tautas nams 
Pasākums senioriem „Veco Jauno gadu 
sagaidot” 

13.01. 18.00 Biķernieku kultūras nams 

Pasākums „Vecais Jaunais gads” 13.01. 21.00 Tabores pagasta kafejnīca 
„Mežvidi” 

Pasākums jauniešiem „Smaidu vakars” 13.01. 19.00 Demenes kultūras nams 
Pasākums senioriem un cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām „Sagaidot Veco 
Jauno gadu” 

13.01. 11.00 Naujenes kultūras centrs 

Tautas deju kolektīvu sadancis „Veco 
Jauno gadu sagaidot”. Koncerts 

14.01. 17.00 Vaboles kultūras nams 

Spēle „Kas? Kur? Kad?” 15.01. 13.00 Tabores pagasta kafejnīca 
„Mežvidi” 

Pasākums „Gaišais vakars” 20.01. 19.30 Silenes klubs 
Teātra trupas „Trešais variants” 
seriālizrāde „Gaidīšanas svētki” (2.sērija) 

25.01. 18.30 Novada kultūras centrs 

Medumu pagasta un kaimiņu pagastu 
jauniešu sadraudzības vakars 

27.01. 18.00 Medumu kultūras nams 

Maļinovas pagasta jauniešu vakars 27.01. 21.00 Maļinovas jauniešu centrs 
„Mis un Misters” Nīcgale 28.01. 18.00 Nīcgales tautas nams 
Riču ģimenes jaunā koncertprogramma 
„Riču kāzas” 

29.01. 15.00 Vaboles kultūras nams 

Etnogrāfiskā ansambļa „Vabaļis” 
meistardarbnīca „Sveču dīnu sagaidot” 

31.01. 14.00 Vaboles kultūras nams 

 

Uzziņai par 2011.gadu:
 Kopumā 2011.gadā Daugavpils novada dzimt-

sarakstu nodaļā reģistrēti 158 mazuļu dzimšanas 
fakti, kas ir par 5  mazāk nekā 2010. gadā. 

2011. gadā reģistrētas 239 laulības, no tām 16 – 
baznīcās (salīdzinoši - 2010.gadā  tika reģistrētas 
189 laulības, no tām baznīcās - 22). 

Tāpat 2011.gadā reģistrētas 460 miršanas, kas ir 
par 3 vairāk nekā 2010.gadā.

Līksnas pagasta 
bibliotēkas informācija

Līksnas pagasta bibliotēka aicina pieteikties 
Līksnas pagastā dzīvojošos vecos cilvēkus 
un cilvēkus ar kustību traucējumiem, kuri 
bibliotekāros pakalpojumus vēlētos saņemt 
mājās. Tāpat visu vecumu interesenti aicināti 
bez maksas apgūt datora lietošanas un interneta 
izmantošanas pamatus. Interesentus lūdzam 
pieteikties pie bibliotēkas vadītājas pa tālruni 
65475235. 

Nodarbību plānā ietilpst:
● praktiska iepazīšanās ar datoru un tā 

sastāvdaļām
● datora ekrāna (darba virsmas) informācijas 

apguve
● rakstīšanas apguve MS Word. Teksta 

noformēšana
● dokumentu saglabāšana
● Interneta praktiska apguve
● maksājumu veikšana ar internetbankas 

starpniecību
● e-pasta izveide
Nodarbības notiks individuāli vai nelielās 

grupās. Apmācību ilgumu un veidu noteiks 
lietotāja vajadzības. 

Lietišķās mākslas 
izstāde

Agrāk katras lauku mājas neiztrūkstoša sastāv-
daļa bija pašdarināti rokdarbi. Ziemas Saulgriežu 
laikā arī Raiņa mājā vēlējās uzburt veco laiku at-
mosfēru, tādēļ no 18.decembra Raiņa mājā Berķe-
nelē ir aplūkojama lietišķās mākslas izstāde.

Izstādes apmeklētāji var apskatīt rokdarbus, 
ko darinājušas Līvānu Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Dubna” dalībnieces, Rēzeknes pilsētas 
kultūras nama TLMS „Dzīpariņš” dalībnieces, 
rokdarbus no Vandas Baulinas, Terēzijas Ūbeles, 
Intas Uškānes  ģimenes krājumiem un Daugav-
pils Saules skolas audzēkņu darbus.

Tā kā pašlaik ārā  ir aukstais gadalaiks, izstā-
dē pārsvarā ir apskatāmi plecu lakati un segas 
- rokdarbi, kuri ziemā var sasildīt jebkuru cilvē-
ku. Līdzās lakatiem Berķenelē izstādīti arī dvieļi, 
galdauti un sedziņas.

Izstāde Raiņa mājā atradīsies līdz 2012.gada 
martam. 


