
 

19.aprīlī noslēdzās Daugavpils no-
vada domes rīkotās tikšanās ar 
iedzīvotājiem pagastu pārvaldēs. 
Noslēdzoties sapulču ciklam, nova-
da domē tika veikta analīze un  se-
cinājumu apkopojums par pagastu 
pārvalžu darbību un aktuālākajiem 
jautājumiem pagastos.
   Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektore V.Kezika ziņoja, ka 
martā un aprīlī noritēja 22 tikšanās, 
kuras apmeklēja 1380 iedzīvotāji. 

Apspriesti tika 310 jautājumu bloki 
vai problēmas. Vismazāk sasāpēju-
šu jautājumu bija  Dubnas, Līksnas, 
Ambeļu, Kalupes un Vecsalienas 
pagastā, savukārt visvairāk  - Nau-
jenes pagasta Vecstropu ciemā, 
Kalkūnes, Nīcgales, Višķu, Tabores 
un Medumu pagastā. 
   Visapriestākais jautājumu bloks 
pagastos bija saistīts ar īpašumu 
apsaimniekošanu, t.sk. meloriācijas 
problēmas. Īpašumu apsaimnieko-
šanas jautājumi tika apspriesti 17 

pagastu pārvaldēs, īpaši tie uztrau-
ca Maļinovas, Medumu, Naujenes, 
Nīcgales un Višķu pagasta iedzīvo-
tājus. Piecpadsmit tikšanās reizēs 
tika pacelts problēmu loks par namu 
apsaimniekošanu (visvairāk ap-
spriests -  Kalkūnes, Vaboles pagas-
tā un Vecstropu ciemā). Dzīvokļu un 
dzīvojamo fondu uzturēšanas jautā-
jumi aktīvi tika pārrunāti Tabores, 
Ambeļu un Biķernieku pagastā. 
   Komunālo pakalpojumu jomā do-
minēja jautājumi par tarifiem, pa-
kalpojumu pieejamību, kvalitāti un 
projektu realizāciju. Šīs problēmas 
īpašu interesi izraisīja Kalkūnes, 
Vecstropu, Nīcgales un Vecsalienas 
iedzīvotājos. 
   Lielu daļu iedzīvotāju uztrauca 
jautājumi par ceļu uzturēšanu un 
remontdarbiem – par to visaktīvāk 
interesējās Kalupes, Medumu, Vec-
stropu, Līksnas, Nīcgales un  Vabo-
les iedzīvotāji.  Par teritoriju labie-
kārtošanu īpaši daudz tika runāts 
Kraujā, Vecstropos ,Medumos, Loci-
kos, Nīcgalē un Maļinovā. 
   Tā kā katrā tikšanās reizē bija pie-
aicināti policijas pārstāvji, tika pār-
spriesti jautājumi par sabiedrisko 
kārtību un civilo aizsardzību. Ar šīm 
problēmām visvairāk saskaras Ta-
bores, Sventes, Naujenes, Medumu 
un Lauceses pagastā. 
   Sapulču apmeklētāji interesējās 
par „simtlatnieku” programmas 
likteni, pasažieru pārvadājumiem 
un skolēnu autobusu izmantošanas 
kārtību, izglītības problēmām, jau-
natnes politiku, tostarp bērnu va-
saras nodarbinātību un brīvā laika 

organizēšanu. Novada pensionāri 
jautāja par iespējām nodrošināt 
veselības pakalpojumu izdevumu 
segšanas atvieglojumus reģionālajā 
slimnīcā. 
   Daugavpils novada domes vadība 
secināja , ka, pateicoties iedzīvotā-
ju sapulcēm, veidojot nākamā gada 
budžetu, nāksies pārskatīt prioritā-
tes un, iespējams, būs jāmaina arī 
budžeta struktūra. Īpaša uzmanība 
tiks veltīta īpašumu apsaimnieko-
šanas un teritorijas labiekārtošanas 
problēmu risināšanai. 
   Veidojot 2012.gada budžetu, tiks 
diskutēts par  finansējuma piešķir-
šanu, lai nodrošinātu bērnu vasaras 
nodarbinātību un brīvā laika organi-
zēšanu, kā arī tiks izskatīta iespēja 
pensionāriem apmaksāt 3 dienu ār-
stēšanos stacionārā, kas gadā varē-
tu izmaksāt no Ls 30 000 – 40 000. 
   Tuvākajā laikā ir ieplānota lē-
mumu pieņemšana par komunālās 
saimniecības optimizāciju, pakal-
pojumu pieejamību un kvalitāti. 
Gaidāmas arī plašas diskusijas par 
ugunsdzēsēju pakalpojumu sniegša-
nu uz vietas. Iedzīvotāji izteica vēlē-
šanos, lai šāda iespēja tiktu nodro-
šināta arī turpmāk. Diemžēl problē-
mas ar ceļu uzturēšanu šobrīd nav 
atrisināmas, jo neviena programma 
neparedz naudas līdzekļu piesaisti 
šim nolūkam. 
   Tikšanās ar iedzīvotājiem tiks 
rīkotas arī turpmāk, jo tās palīdz 
konstatēt aktuālākās problēmas, 
iepazīties ar situāciju uz vietas un 
novērtēt pagastu pārvalžu darba 
kvalitāti. 

Iedzīvotāju tikšanās palīdzēs noteikt
nākamā gada budžeta prioritātes

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore V.Kezika uzrunā Skru-
dalienas pagasta iedzīvotājus

2011.gada 14.aprīļa sēdē 
pieņemti 110 lēmumi:
■  Apstiprināja saistošos noteikumus 
„Par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Daugavpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā”, „Par Daugavpils 
novada simboliku”, „Grozījumi Daugav-
pils novada domes 2010.gada 11.feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 
Daugavpils novada pašvaldības node-
vām”” un „Par Daugavpils novada paš-
valdības autoceļu uzturēšanas klasēm 
vasaras sezonai”. Saistošie noteikumi 
pēc atzinuma saņemšanas no Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas stāsies spēkā nākošajā die-
nā pēc to publicēšanas laikrakstā „Lat-
gales Laiks”.
■  Apstiprināja Vienoto dabas parka 
„Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcī-
bas plānu.
■ Izsludināja Daugavpils novada kon-
kursus „Daugavpils novada uzņēmējs 
2011”, „Sakoptākais ciems-2011” un 
Lauksaimnieks-2011”.
■   Noteica 19 parakstu vākšanas vietas 
Daugavpils novada administratīvajā te-
ritorijā.
■   Pieņēma lēmumu par apbalvo-
šanu ar Daugavpils novada domes 
Pateicības rakstu sakarā ar Nauje-
nes Mūzikas un mākslas skolas 20 
gadu jubileju - Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas direktoru Spodri 
Kačānu un skolotājus Tatjanu Juku-
mu, Giršu Kaganu, Ņinu Laškovu, 
Voldemāru Skutānu, Svetlanu Bori-
nu, Nikolaju Sļusaru.
■ Apstiprināja dzīvojamās mājas 
Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pa-
gastā, dzīvokļa īpašuma Nr.14, izso-
les rezultātus.
■ Nodeva dzīvojamo māju Višķu iela 
11, Ambeļi, Ambeļu pagastā un Lī-
dumnieku iela 3, 4, 5, Kumbuļi, De-

menes pagastā, pārvaldīšanas tiesī-
bas ar dzīvokļu īpašnieku savstarpē-
ju līgumu pilnvarotām personām. 
■  Nolēma pārdot novada pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu – zemes 
vienību „245”, Vasarnīcas, Naujenes 
pagastā.
■ Nolēma nostiprināt īpašuma tie-
sības zemesgrāmatā uz novada paš-
valdības vārda uz nekustamo īpa-
šumu Dzelmes, Demene, Demenes 
pagastā. 
■ Anulēja ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu 6 personām Dubnas, Višķu, 
Salienas, Kalkūnes un Naujenes pa-
gastos.
■  Izskatīja iedzīvotāju 7 iesniegu-
mus dzīvokļu jautājumos.
■ Pieņēma 77 lēmumus zemes jau-
tājumos. 

2011.gada 28.aprīļa sēdē 
pieņemti 82 lēmumi:
■ Atbalstīja Krāslavas novada do-
mes projektu „Jauniešu vietējā pat-
riotisma rosināšana saskarsmē ar 
dabu aizsargājamās dabas teritori-
jās Augšdaugava, Latvijā un Augš-
taitijā, Lietuvā”, kurš tiks iesniegts 
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas projektu konkur-
sā.
■ Nolēma piedalīties projektā “Pub-
lisko ūdens tilpņu ekoloģiskā stā-
vokļa atjaunošana Latvijā un Lie-
tuvā”, veicot Berķeneles pusmuižas 
dīķa un Červonkas pils parka dīķa 
tīrīšanu, krastu nostiprināšanu un 
pieguļošās teritorijas labiekārtoša-
nu un piešķīra finansējumu Ls 6054 
projektam nepieciešamā tehniskā 
projekta un topogrāfiskā plāna iz-
gatavošanas un dokumentācijas  iz-
strādāšanas darbu apmaksai.
■ Izsludināja Daugavpils novada 

konkursa „Daugavpils novada uzņē-
mējs 2011” balvas skiču konkursu, 
apstiprināja tā nolikumu, pieteiku-
ma anketu un konkursa vērtēšanas 
komisiju.  
■ Ievēlēja ar 2011.gada 1.maiju Irē-
nu Beitāni par Daugavpils novada 
Kalkūnes bāriņtiesas locekli uz bā-
riņtiesas locekles Jeļenas Kiseļovas 
prombūtnes laiku.
■ Noteica 19 parakstu vākšanas vie-
tas Daugavpils novada administra-
tīvajā teritorijā tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par apturētājiem liku-
miem „Grozījumi likumā „Par valsts 
pabalstu izmaksu laika periodā no 
2009.gada līdz 2012.gadam””, „Gro-
zījumi likumā „Par maternitātes un 
slimības apdrošināšanu”” un „Gro-
zījumi likumā „Par apdrošināšanu 
bezdarba gadījumam””. 
■ Iedalīja līdzekļus no Daugavpils 
novadam plānotajiem līdzekļiem 
autoceļu periodiskai uzturēšanai iz-
skaloto ceļu remontiem: ceļš „Ļuke-
nišķi - Ļumeniški” –   Ls  721.00, 
ceļš  „Ļukenišķi - Ļumeniški” -  Ls 
914.00, ceļš „Putāni- Sargelišķi” -    
Ls  654.00,  ceļš „Jurīši- Maskaļāni”  
- Ls 1037.00 Naujenes pagastā, ceļš 
„Smaņi – Plotupi”  - Ls  822.00, ceļš 
„Kalna Višķi – Tabūni - Ļadi – Ma-
karova”-  Ls  919.00  Višķu  pagas-
tā,  ceļš „Dubna-Zemnicki- Jadrova 
- Valsts mežs”- Ls 61.00 Dubnas   pa-
gastā, ceļš „Zaļumi – Vecā Zeļonov-
ka - Oborūni” - Ls  512.00 Maļinovas 
pagastā, kā arī nolēma apmaksāt 
SIA „CKD-D” Ls 1242.00 par infor-
mācijas un ceļa zīmju izgatavošanu 
un SIA „Sventa Holdinks” Ls 814.00 
izskalotā ceļa „Grobiņi-Jāņuciems” 
remontam.
■ Iznomāja uz 5 gadiem dzīvojamās 
mājas Alejas iela 4, Medumi, Medu-
mu pagasts, pārvaldniekam divus 

apkures katlus.
■ Pārņēma Daugavpils novada paš-
valdības īpašumā par bezmantinie-
ka mantu atzītu dzīvokļa īpašumu 
Nr.1, Draudzības ielā 20, Demene, 
Demenes pagastā.
■  Nolēma atlīdzināt izdevumus par 
zemes vienību „Podozjorki N” un 
„Podozjorki M” kadastrālo uzmērī-
šanu un īpašuma tiesību nostiprinā-
šanu zemesgrāmatā uz Daugavpils 
novada pašvaldības vārda. 
■ Nodeva dzīvojamo māju Draudzī-
bas iela 20, Jaunatnes iela 3, 11, 
Demene, un Līdumnieku iela 16, 
Kumbuļi, Demenes pagastā, pārval-
dīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnie-
ku savstarpēju līgumu pilnvarotām 
personām. 
■ Nolēma atsavināt novada pašval-
dības nekustamo īpašumu Stiķi, 
Višķu pagastā.
■ Nolēma nodot atsavināšanai un 
pārdot izsolē dzīvojamās mājas Vec-
pils iela 3, Naujene, Naujenes pa-
gastā, dzīvokļa īpašumu Nr.5, kā arī 
apstiprināja izsoles noteikumus.
■  Anulēja ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu 2 personām Naujenes pa-
gastā.
■ Izskatīja iedzīvotāju 4 iesniegu-
mus dzīvokļu jautājumos.
■Pieņēma 60 lēmumus zemes 
jautājumos. 
  Nākamās novada domes sēdes 

notiks š.g. 12. un 26.maijā 
plkst.13.00.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem 
var iepazīties pašvaldības mājas 
lapas www.dnd.lv  sadaļā 
„Publiskie dokumenti”.
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Gunārs Liepiņš
Daugavpils robežsardzes pārvaldes
priekšnieks

Pierobežas iedzīvotājiem būs iespēja atviegloti šķērsot 
Latvijas-Baltkrievijas robežu

   

Komunālā saimniecība Daugavpils 
novadā ir viens no aktuālākajiem 
jautājumiem. Līdz 2009.gadam 
pagastos pastāvēja ļoti atšķirīgas 
tarifu likmes. Lai gan tarifu politika 
kļuvusi sakārtotāka, nosakot 
tarifus, atbilstoši faktiskajām 
izmaksām, joprojām situācija 
komunālās saimniecības jomā ir 
ļoti sadrumstalota. Divos pagastos 
– Naujenē un Kalkūnē, komunālās 
saimniecības apkalpošanu 
nodrošina SIA „Naujenes 

pakalpojumu serviss”, Višķu 
pagastā - pašvaldības aģentūra 
„Višķi”, savukārt pārējos pagastos 
darbojas komunālie dienesti. 
Daugavpils novada pašvaldības 
uzdevums ir optimizēt komunālos 
pakalpojumus, veicot nepieciešamās 
izmaiņas. 
   Šobrīd tarifs sastāv no 2 daļām 
– 1) izlietotajiem energoresursiem 
(elektrība, degviela) un 2) 
administratīvajām izmaksām 
(komunālās nodaļas vadītāja, 
grāmatveža un apkalpojošā 
personāla darba algas). Visbiežāk 
administratīvās izmaksas sastāda 
lielāko daļu no kopējām tarifa 

izmaksām, kas visbiežāk ir 
neadekvāti apkalpojošo klientu 
skaitam. Tā kā tas ir neefektīvi 
un dārgi, mērķis ir samazināt 
administratīvos izdevumus. Lai to 
sasniegtu, viens no priekšlikumiem 
ir nodot komunālos pakalpojumus 
divām pašvaldības SIA – jau esošajai 
SIA „Naujenes pakalpojumu 
serviss” un uz Višķu aģentūras 
bāzes izveidotas pašvaldības SIA 
(par to lems pagastu pārvalde). 
Šobrīd pašvaldības uzņēmumi 
veic aprēķinus par nepieciešamo 
darbinieku skaitu un jaunajiem 
tarifiem. Tā kā pieaug cenas 
energoresursiem, izmantot SIA 
pakalpojumus ir izdevīgāk, jo 
pašvaldībai elektrības tarifs 
pieaugs par 26%, savukārt SIA 

tarifs nepaaugstināsies, jo tiem ir 
noslēgts komerciālais tarifs.
   Pie šiem jautājumiem strādā 
speciāli šim nolūkam izveidota 
darba grupa, kuras uzdevums ir 
izstrādāt Komunālās saimniecības 
attīstības koncepciju. Komunālās 
saimniecības optimizācijas 
mērķis ir panākt pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanos un tarifu 
samazināšanos. Jau jūnijā ir gaidāmi 
pirmie priekšlikumi par komunālās 
saimniecības optimizācijas 
pasākumiem. Darba grupa šobrīd 
izvērtē ieguvumus un zaudējumus, 
deleģējot šos pakalpojumus SIA. Ja 
tas dos ekonomiju un nepasliktinās 
pakalpojumu kvalitāti, tad tas 
tiks uzskatīts par visoptimālāko 
variantu. 

Komunālie pakalpojumi ir jāoptimizē
Aleksandrs Aizbalts
Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektores vietnieks

“Tās personas, kuras dzīvo 30 km 
teritorijā no robežas un kuru 
radinieki vai paziņas dzīvo 

Baltkrievijas pusē, var 
pieteikties uz atviegloto 

robežu šķērsošanu”

2010.gadā starp 
Baltkrievijas un 
Latvijas valdību 
tika parakstīta 
vienošanās par 
pierobežas teri-
toriju iedzīvotā-
ju savstarpējo 
braucienu vien-
kāršošanu. Lī-
gums par atvieg-
lotajiem brau-

cieniem varētu stāties spēkā 2011.gada otra-
jā pusē. Tas būs saistošs Latvijas austrumu 
pierobežas, tostarp piecpadsmit Daugavpils 
novada pagastu, iedzīvotājiem. Lai noskaid-
rotu, kādas ir sagaidāmās pārmaiņas, uz 
sarunu aicinājām Daugavpils robežsardzes 
pārvaldes priekšnieku Gunāru Liepiņu.

 Kas ir mainījies pierobežas joslā? Ko pa-
redz jaunais Valsts robežu likums?

Sakarā ar Latvijas pievienošanos Šengenas lī-
gumam, ir mainījusies normatīvā bāze, kura no-
saka dažādu pieeju pierobežas režīmā, attiecībā 
uz Baltkrievijas un Krievijas robežām no vienas 
puses, un Igaunijas un Lietuvas robežām no otras 
puses. Saskaņā ar Šengenas līgumu, Igaunijas un 
Lietuvas robežas ir iekšējās robežas, ar Baltkrie-
viju un Krieviju – ārējās robežas.

Papildus tam, Latvija ir noslēgusi ar Baltkrie-
viju līgumu par vienkāršotu robežu šķērsošanu. Līdz 
ar pārmaiņām, tika grozīti vairāki Ministru Kabine-
ta (MK) noteikumi, kuri regulēja jautājumu par 
caurlaižu izsniegšanu 2km pierobežas joslā gar 
Krievijas un Baltkrievijas robežām. Daži jautāju-
mi ir atviegloti, daži kļuvuši sarežģītāki. Vienā no 
noteikumiem, kas stājās spēkā 2010.gada vasarā, 
tika iekļauts pārejas punkts, ka vecās caurlaides 
ir derīgas līdz 2010.gada 31.decembrim, bet no 
2011.gada 1.janvāra derīgas ir tikai jaunā parau-
ga caurlaides.  

Kurām personām jāpiesakās jaunā parau-
ga caurlaidēm?

Jaunā parauga caurlaidēm jāpiesakās visām 
personām, kuras grib uzturēties 2km pierobežas 
joslā gar Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas robe-
žām. Pieteikties var jebkurā  tuvākajā robežsardzes 
struktūrvienībā, līdzi ņemot pasi. Ja robežu vēlas 
šķērsot ģimene, tad pieteikties caurlaidei var viena 
persona par visiem ģimenes locekļiem. Var piln-
varot arī trešo personu, bez papildus rakstiska 
pilnvarojuma. 

Kādas sankcijas draud par uzturēšanos 
pierobežā bez jaunā parauga caurlaides?

Par uzturēšanos  pierobežā bez caurlaides, 
sankcija paredzēta no brīdinājuma līdz naudas 
sodam līdz 150Ls. Viss ir atkarīgs no tā, kāda ir 
pārkāpuma būtība. Mēs skatāmies pēc apstāk-
ļiem – ja personai bija vecā parauga caurlaide, bet 
tā nav tikusi atjaunota, tad izsaka brīdinājumu. 

Ja persona tiek vairakkārt pieķerta, tad nosaka 
naudas sodu. 

Ko paredz jaunais atvieglotais režīms ar 
Baltkrieviju?

2010.gadā Latvijas un Baltkrievijas valdība 
parakstīja jaunu līgumu, kas nosaka, ka tās per-
sonas, kuras dzīvo 30km teritorijā no robežas un 
kuru radinieki vai paziņas dzīvo Baltkrievijas 
pusē, var pieteikties uz atviegloto robežu šķērso-
šanu. Līdz ko tiks izstrādāti jaunie noteikumi par 
caurlaides izsniegšanas nodevas iekasēšanas kār-
tību, Latvijas un Baltkrievijas Ārlietu ministrijas 
apmainīsies ar notām. Tas ir ieplānots jūnija bei-
gās, jūlija sākumā. 

Šī gada martā, Minskā, notika abu valstu pārstāvju 
tikšanās, kurā arī man bija tas gods piedalīties, 
tāpēc varu no pirmavota apliecināt, ka viens no 
apspriestajiem jautājumiem bija par caurlaižu 
termiņiem. Šobrīd ir plānoti termiņi uz vienu, 
trīs un pieciem gadiem. Pirmo reizi caurlaide tiks 
izsniegta uz vienu gadu.  Ja persona regulāri iz-
mantos šo caurlaidi un nepārkāps normatīvos ak-
tus, tad tā tiks pagarināta uz trīs gadiem, vēlāk 
līdz pat pieciem gadiem. 

Kas personai vēl jāņem vērā, ja tā vēlas 
doties uz Baltkrieviju vai Krieviju?

2008.gada MK veica grozījumus pasu notei-
kumos, kuri paredz, ka no 2010.gada 1.oktobra, 
ārējo Latvijas robežu nevarēs šķērsot ar Latvijas pilsoņa 
vai Latvijas nepilsoņa pasēm, kuru derīguma ter-
miņš ir 50 gadi. Tas nozīmē, ka, ja persona vē-
las doties uz Baltkrieviju vai Krieviju pie saviem 
radiem vai draugiem, tad nepieciešams nomainīt 
pasi. Ja vecajā pasē ir derīga vīza, nepieciešams 
griezties attiecīgās valsts konsulātā, lai saņemtu 
jaunu vīzu jaunā pasē. Personai, kuras pases ter-
miņš ir 50 gadi, drīkst doties uz jebkuru Šengenas 
zonas valsti. 

Kādi ir transporta kustību ierobežojumi 
pierobežas joslā?

Attiecībā pret visiem transportlīdzekļiem, kuri 
atrodas pierobežas joslā un pierobežā, Latvijas ro-
bežsargiem ir tiesības veikt tādas pašas funkcijas 
kā Ceļu policijas darbiniekiem, proti, pārbaudīt 
autovadītāja apliecību, tehnisko pasi, polisi un 
apskati. Ja ir aizdomas, ka persona ir alkohola 

reibumā, mēs informējam Ceļu policiju. 
Papildus tam, robežsargi veic savas tiešās 

funkcijas, tas ir, kontrolē, lai pierobežā uzturētos 
tās personas, kuras drīkst to darīt -  pārbauda 
pases, caurlaides, vīzas vai uzturēšanās atļaujas, kā arī 
Valsts kontrabandas apkarošanas programmas ietvaros 
pārbauda akcizēto preču pārvadāšanas kārtību. Ja 
persona pārvadā nezināmas izcelsmes alkoholu, ta-
baku vai degvielu, attiecīgi tā var tikt sodīta. 

Vairākus gadus atpakaļ, lai atvieglotu robež-
sargiem iespēju kontrolēt valsts robežas pārkāpē-
jus, tika uzbūvēti rokādes ceļi. Diemžēl šobrīd nav 
iedalīti finanšu līdzekļi rokādes ceļu remontam 
un uzturēšanai. Tā kā robežsardzei šādu līdzek-
ļu nav, uz atsevišķiem rokādes ceļiem, tai skai-
tā Silenes pagasta teritorijā uz Vorzavas pusi, 
ir uzliktas ceļa zīmes, tā saucamie „ķieģeli”, kas 
aizliedz braukt pa šo teritoriju. Tas ir domāts vie-
nīgi tam, lai maksimāli ilgi saglabātu šos ceļus, 
tomēr tas nenozīmē, ka kategoriski nedrīkst šos 
ceļus izmantot. Mums ir izveidojusies laba prakse 
ar Latvijas Valsts mežiem, kuri pēc meža izstrā-
dājumu izvešanas, nogreiderē un atjauno ceļu. 
Ja kādam vietējam iedzīvotājam ir nepieciešams 
izmantot šo ceļu, lai piebrauktu pie savas lauku 
mājas, viņš to drīkst darīt, saskaņojot to ar Si-
lenes nodaļu, kura ir atbildīga par šīs teritorijas 
uzraudzību. Ja nepieciešams izmantot smago teh-
niku, jārēķinās, ka pēc ceļa izmantošanas, tas būs 
jāatjauno.

Kāda šobrīd ir situācija uz robežām, ar 
kādām problēmām visbiežāk saskaras ro-
bežsargi?

Daugavpils novada pierobežas pagastos viena 
no lielākajām problēmām ir tā, ka cilvēki jopro-
jām neizprot valsts robežas un robežas joslas režīmu, 
kā rezultātā ļoti bieži ir muļķīgi pārkāpumi. Piemēram, 
cilvēks ziemas laikā makšķerē uz ezera, pār kuru iet 
valsts robeža. Neskatoties uz to, ka stāv bojas, kas 
iezīmē valsts robežu, makšķernieks iet meklēt 
lielākas zivis Baltkrievijas pusē. Par tādiem pār-
kāpumiem paredzēti bargi sodi, līdz pat 150 Ls. 
Vasarā un rudenī visbiežākie pārkāpēji ir sēņotā-
ji un ogotāji, kuri redzot, ka Baltkrievijas terito-
rijā aug skaistākas sēnes, grib tās novākt, pārejot 
valsts robežu, kā rezultātā tiek pārkāpts likums. 

Vēlos minēt, ka saskaņā ar jauno robežu liku-
mu, ir izveidota jauna kategorija – valsts robežas 
josla. Tā ir 12m plata josla gar Baltkrievijas un 
Krievijas robežu. Ja agrāk cilvēks varēja pieiet 
līdz pašai valsts robežas līnijai, šobrīd šie 12 m 
paredzēti robežsargu darbībai. Ja cilvēks, pat ne-
šķērsojot valsts robežu, ieiet valsts robežas joslā, 
tad viņš jau ir pārkāpējs. 12m josla nav noteikta 
tikai gar publiskajām upēm un ezeriem. Tomēr, ja 
gadās tā, ka persona pārvietojas ar laivu no viena 
ezera krasta uz otru, un nejauši iepeld Baltkrievi-
jas ezera pusē, tad jau ir noticis pārkāpums.
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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 

AKTUĀLI



Starptautiskais tautas 
mākslas festivāls 

„Augšdaugava 2011”
Daugavpils novada dome šī gada 28.-29. maijā 

rīko Starptautisko tautas mākslas festivālu 
„Augšdaugava 2011”. 

 Pasākuma mērķis ir popularizēt  Daugavpils 
novada izcilās dabas vērtības, tradīcijas un 
kultūras mantojumu, veicināt amatniecības un 
tūrisma attīstību, sekmēt  novada iedzīvotāju 
radošo aktivitāti, stiprināt starptautisko 
sadarbību.  

Festivālā būs pārstāvēti  Zarasu un Roķišķu 
rajoni (Lietuva), Lomžas  rajons  (Polija), Bad 
Doberan pašvaldība (Vācija), San’t Angelo in 
Vado  pašvaldība (Itālija) un Braslavas rajons 
(Baltkrievija).  

Festivāla norise: 
28.maijā no plkst. 19:00 – Deju kolektīvu 
„Sadancis”  Vaboles pagasta parkā. Plkst. 22.00 
–Zaļumballe - spēlē grupa „Bruoļi optimisti”

29. maijā no plkst. 11:00 – pasākumi dabas 
parkā „Daugavas loki” (Naujenes pagasts, 
Slutišķu ciems). Paredzēta plaša programma – 
rīta dievkalpojumi, radošās darbnīcas, amatnieku 
un ražotāju tirdziņi, starptautisko sadarbības 
partneru un Daugavpils kolektīvu koncerti, danči 
un rotaļas, saulespuķu dārza stādīšana, izstādes, 
sporta aktivitātes, izjādes ar zirgiem un izklaides 
bērniem. 

 Pieteikšanās Daugavpils novada domes 
Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības 
vecināšanas nodaļā pie Alda Cimoškas:
1) izbraukuma ēdināšanai Festivāla norises 
vietās līdz šī gada 20. maijam;
2) ražotāju tirdziņam – līdz 25. maijam.
aldis.cimoska@dnd.lv, tel. 654 76745, 
20217107
 Amatnieku tirdziņam pieteikšanās līdz 25. 
maijam Daugavpils novada kultūras centrā pie 
T.Ūbeles   terezija.ubele@dnkp.lv  tel. 654 
35512; 28379611 

Plašāka informācija par pasākumu mājas lapā 
www.dnd.lv.
Ināra Mukāne – Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes vadītāja, tel. 654 76832, 29191840 
Inta Uškāne – Daugavpils novada Kultūras 
centra direktore, tel. 654 31867, 26362572 

Konkurss 
„Sakoptākais ciems 2011” un 

„Lauksaimnieks 2011”
Konkursa „Sakoptākais ciems – 2011” un 

„Lauksaimnieks -2011”  mērķis ir izvērtēt un 
godināt Daugavpils novada pašvaldības teritorijā 
esošos ciemus, zemnieku, piemājas saimniecības, 
mājražotājus un SIA, kuri aktīvi darbojas novada 
teritorijā, sakop vidi, veicina uzņēmējdarbību 
un netradicionālās lauksaimniecības attīstību 
laukos. 

Nominācijā „Lauksaimnieks – 2011” vērtēs 
saimniecības dažādās pamatnozarēs – piena 
lopkopībā, gaļas lopkopībā, graudkopībā, 
bioloģiskajā lauksaimniecībā, biškopībā, 
augļkopībā, dārzeņkopībā, daiļdārzu veidošanā, 
mājražošanā un lauku tūrismā. 

Nominācijas „Sakoptākais ciems – 2011” 
pretendenti tiks vērtēti pēc infrastruktūras, 
apzaļumošanas, bērnu laukumu, projektu 
piesaistes, kultūras mantojuma saglabāšanas un 
citiem kritērijiem.  

Konkursa „Sakoptākais ciems – 2011” un 
„Lauksaimnieks – 2011” dalībniekus izvirzīt var 
pagastu pārvaldēs līdz 2011.gada 20.maijam. 
Pēc pretendentu izvērtēšanas, konkursa otrā 
kārta Daugavpils novada mērogā norisināsies no 
2011.gada 27.jūnija līdz 8.jūlijam. 

Muzeju nakts 
Daugavpils novadā

Jau septīto gadu Muzeju dienas centrālais 
notikums visā Eiropā ir starptautiskā akcija 
– muzeju nakts. Šoreiz devīze “Kaimiņi” 14. 
maijā vienos visus Baltijas muzejus, tostarp 
Daugavpils novada muzejus.

Naujenes Novadpētniecības muzejā:  
Muzeju nakts pasākums „Nakts piedzīvojumi 
kaimiņos” ilgs no 15:00 līdz 24:00. Pasākuma 
laikā aktīvi līdzdarbojoties apmeklētājus gaida 
dažādi patīkami pārsteigumi, pastāvīgās un 
jaunās izstādes. Vakara gaita kādu dāvanu 
– pārsteigumu uzmeistarot savam kaimiņam 
varēs kvīlinga suvenīru un modes dāmu (rotu 
izgatavošanas) darbnīcā.

Naujenes Novadpētniecības muzejs aicina 
čaklās rokdarbnieces Muzeju naktī iesaistīties 
lielā Musturdeķa veidošanā, ņemot līdzi 
jebkurā tehnikā veidotu 10 x 10 cm vai 20 x 20 
cm lielu deķa fragmentu (kvadrātu), kurš tiks 
ietamborēts lielajā Musturdeķī. Šo deķi mēs 
turpināsim veidot arī Starptautiskajā Tautas 
mākslas festivālā „Augšdaugava” un nākamajā 
Muzeju naktī pretendēsim uz lielāko Musturdeķi 
Latgalē.

Skrindu dzimtas muzejā Vaboles pagastā: 
Muzeju nakts pasākums „Stāstu es, stāsti Tu” 
apmeklētājus gaidīs no 19:00 līdz 24:00. Vakara 
gaitā apmeklētāji tiks iepazīstināti gan ar 
izstādēm un ekspozīciju muzejā, gan ar muzeja 
aktivitātēm pēdējo 15 gadu garumā. 

Viens no Skrindu dzimtas muzeja tuvākajiem 
kaimiņiem ir dzelzceļš, ar dzelzceļa līniju 
Daugavpils – Rīga un staciju Vabolē. Kaimiņos, 
Līksnas stacijā, ir norisinājušies dažādi 
vēsturiski notikumi, viens no kuriem tiks izrādīts 
muzeja jauniegūtajā krājuma videomateriālā 
(režisora J.Streiča filma „Šauj manā vietā”, 1970.
gads). Filmas notikumu gaita risinās Līksnas 
stacijā ar vietējo iedzīvotāju līdzdalību aktieru 
lomās. Režisors ir atsaucies pagodināt Muzeju 
nakts pasākuma apmeklētājus ar ierašanos un 
sagādāt arī kādu pārsteigumu. Vakara gaitā 
būs iespēja sasildīties gan pie tējas tases, gan 
ugunskura, ar kopīgu sadziedāšanos un kādu 
muzikālu sveicienu.

Raiņa mājā Berķenelē: apmeklētāji tiek 
gaidīti no 19:00 līdz 24:00. Uz  Berķeneli 
Muzeja naktī ciemos nāks ļaudis no Raiņa  
mājas  tuvākajām kaimiņu mājām un  kaimiņu  
pagastiem - Medumiem, Sventes un Laucesas. 
Daugavpils pilsētu pārstāvēs Saules skolas 
audzēkņi, kuri plkst.22.00 demonstrēs tērpu 
kolekcijas. Muzeja naktī Raiņa mājā tiks atklāta 
biedrības “Grafikas kamera” grafiķu darbu 
izstāde, kurā piedalās  mākslinieki no visas 
Latvijas.

Nāc, piedalies arī Tu un aicini līdzi savus 
kaimiņus!

Daugavpils novada uzņēmējs 
2011

Daugavpils novada dome organizē konkursu 
„Daugavpils novada uzņēmējs 2011”, kura mērķis 
ir apzināt un godināt Daugavpils novada teritorijā 
strādājošos uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas, 
sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību un 
nodarbinātību novadā. Konkursā izveidotas 6 
nominācijas – RAŽOTĀJS 2011, TIRGOTĀJS 
2011, PAKALPOJUMS 2011, AMATNIEKS 
2011, SOCIĀLAIS PARTNERIS 2011, JAUNAIS 
KOMERSANTS 2011. 

Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam 
ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijām, 
uzņēmumu kolektīviem, komersantiem, 
biedrībām, iestādēm un pagastu pārvaldēm. 
Kandidatūras izvirzāmas līdz 2011.gada 1.jūlijam. 
Pieteikuma anketas jāiesniedz Daugavpils novada 
Īpašumu apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības 
veicināšanas nodaļā vai nosūtot tās elektroniski 
uz e-pastu: dome@dnd.lv. Konkursa nolikums 
un anketas veidlapa pieejama mājas lapā 
www.dnd.lv, pagastu pārvaldēs un novada 
iestādēs.  

Pretendentus izvērtēs Daugavpils novada 
domes vērtēšanas komisija. Konkursanti tiks 
godināti svinīgā ceremonijā.

 

Aicinājums atbalstīt
Daugavpils Latviešu biedrība sadarbībā ar 

pašvaldībām iecerējusi „Latviešu mājas” izveidi 
Vienības namā Daugavpilī.

Biedrība lūdz Daugavpils novada iedzīvotājus 
atbalstīt „Latviešu māju”  un palīdzēt tās 
ekspozīciju iekārtošanā ar tradicionālajiem 
cimdiem, zeķēm, dvieļiem un lauku sadzīves 
priekšmetiem (mēbeles, amata rīki - veci gludekļi, 
koka gulta ar salmu maisu, bērnu šūpulītis, 
kumode, skapis, pūra lāde, petrolejas lampa, 
bezmēns u.c.).

Lūdzam visus piedāvājumus iesniegt Latviešu 
biedrībā Vienības namā (ieeja no Saules ielas) 
katru ceturtdienu no plkst. 14:00 -18:00 vai zvanīt 
pa tālruņiem 654 25150, 29 46 17 65. Priekšmetus 
varat piedāvāt arī savu pagastu pārvaldēs ar 
norādi „Latviešu mājai”.

Būsim pateicīgi par sadarbību!
Daugavpils Latviešu biedrības valdes locekle 

Genovefa Barkovska

Kā rīkoties cilvēkam, ja viņš pretendē uz 
vienoto platības maksājumu? 
 Atbild Aldis Cimoška, 
Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības 
vecināšanas nodaļas vadītājas vietnieks

Lai pretendētu uz Vienoto platības maksājumu, 
ir jākļūst par Lauku Atbalsta Dienesta klientu. 
Šim nolūkam fiziskai personai jāgriežas LAD 
Daugavpils klientu apkalpošanas punktā 
Daugavas ielā 33, Krauja, Naujenes pag. Tālr: 
654 50261.

Lai pieteiktos ir nepieciešams:
•  Bankā atvērts konts
•  Zemes robežu plāns ar kadastra numuriem
•  Pase

Iesniegumu veidlapas, kas pieejamas 
informatīvajā rokasgrāmatā (atrodamas mājas 
lapā www.lad.gov.lv vai LAD apkalpošanas 
punktā).

 Vairāk informācijas - www.lad.gov.lv

Iesniedzu Daugavpils novada domes Īpašuma 
apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības 
veicināšanas nodaļā atsavināšanas 
ierosinājumu, gribētu zināt pēc kādiem 
kritērijiem nosaka dzīvokļu cenas?
Atbild Kornēlija Gailīte
Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības 
vecināšanas nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste

 Daugavpils novada domes dzīvojamo māju 
privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 
komisija, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 8. panta sestās 
daļas prasībām, nekustamā īpašuma novērtēšanai 
pieaicina sertificētu vērtētāju, kurš paskaidro 
sekojošu: 

Tiek noteikta objekta „tirgus vērtība”. 
„Tirgus vērtība” pamatojas uz tirgus datu analīzi. 
Vienkārši sakot, vērtētājs aprēķina objekta 
vērtību, pamatojoties uz situāciju brīvā tirgū tieši 
tajā brīdī, kad tiek skatīts konkrētais gadījums. 
Tiek analizēts, kas tiek piedāvāts vai kas jau ir 
pārdots šajā vietā, līdzīgā kvalitātē, līdzīgā ēkā, 
līdzīgā plānojumā, līdzīgā apdarē. Vai arī pēc 
citiem līdzības faktoriem. Tātad, ja brīvā tirgū 
līdzīga manta bija pārdota par 1 tūkstoti latu, 
vērtētājs arī aprēķinās līdzīgu mantas tirgus 
vērtību.

 

Vai es varu pārdod dzīvokli, kurš tika 
iegūts īpašumā līdz dzīvojamās mājas 
privatizācijai?

Lai varētu pārdod dzīvokli , kurš iegūts īpašumā  
līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, personai ir 
jānoslēdz pirkuma līgums un jānostiprina savas 
īpašuma tiesības Zemesgrāmatā.  Pirkuma 
līguma noslēgšanai par pamatu ir apliecība par 
īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās 
mājas privatizācijai ( Zaļā lapa).
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JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI



•  Nadeždu Riško un Valeriju Vasiļjevu
•  Olgu Kiseļovu un Māri Ežmali 
•  Katerīnu Vasiļonoku un Sergeju Ivanovu
•  Dianu Gaspiroviču un Borisu Gasperoviču
•  Svetlanu Andrejevu un Aleksandru Matvejevu
•  Ludmilu Pronozu un Aivaru Putānu
•  Ludmilu Jefimovu un Dimitriju Dvorjaņikovu
•  Tatjanu Ivanovu un Aleksandru Ņikitinu

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Daugavpils novada dome sveic 
novadniekus sakarā ar stāšanos laulībā! 

No 26.02.2011. līdz 25.04.2011. reģistrētas  
miršanas  74 novadniekiem.
  
 Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību  
mūžībā aizgājušo novada iedzīvotāju 
tuviniekiem.

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

Pasākumi senioriem

Mātes dienai veltīti pasākumi

Datums Laiks Tirdziņa vadmotīvs 
  

7. maijs 9:00 -13:00 Stādu parāde 
11-12. jūnijs 9:00 - 18:00 Daugavpils pilsētas svētki 
22.jūnijs 10:00 - 17:00 Latgales sieri 
2.jūlijs 9:00 - 13:00 Zemeņu tirdziņš 
13. augusts 9:00 - 13:00 Medus un dārzeņi  
24.septembris 9:00 -15:00 Daugavpils novada dienas 
8.oktobris 9:00 - 13:00 Ābolu ražas svētki 

 

20.aprīlī Daugavpils pilsētā, Vienības laukumā, 
notika pirmais 2011. gada sezonas Zemnieku 
produkcijas tirdziņš – „Pirms Lieldienu tirdziņš”. 
Tirdziņā bija pārstāvēti gandrīz visi Latgales no-
vadi ar dažādu preču piedāvājumu - gaļas produk-
tiem, kūpinātām zivīm, lauku sieriem, svai-
giem dārzeņiem, stādiem, 
puķēm, amatniecības 
izstrādājumiem un citiem. 
Pircēji  augsti novērtēja 
produktu kvalitāti, 
pieprasītākos produk-
tus izpērkot jau pirmajās 
stundās. Turpinot iesākto, 
gaidīsim gan pircējus, gan 
jebkuras lauku produkcijas 
pārdevējus mūsu tirdziņos, 
kurus katru reizi caurvīs 
jauns vadmotīvs.

Aicinām Latgales zem-

niekus un mājražotājus pieteikties pie Daugavpils 
novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un 
uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļas vadītājas 
vietnieka Alda Cimoškas (tālr. 20217107; aldis.
cimoska@dnd.lv).

Zemnieku tirdziņi

Iļja  
Brovkins  16.02.2011 

Laucesas  
pagasts 

Maksims  
Ivanovs  19.02.2011 

Nīcgales  
pagasts 

Vjačeslavs  
Garkulis  21.02.2011 

Demenes  
pagasts 

Aleksandrs  
Latuga  23.02.2011 

Naujenes  
pagasts 

Laura  
Pilipeca  25.02.2011 

Maļinovas  
pagasts 

Artjoms  
Jakovickis  28.02.2011 

Naujenes  
pagasts 

Evelīna  
Gedroica  01.03.2011 

Maļinovas  
pagasts 

Mija  
Vištarte  03.03.2011 

Nīcgales  
pagasts 

Veronika  
Vansoviča  07.03.2011. 

Naujenes  
pagasts 

Aleksandrs  
Tiško  08.03.2011 

Višķu  
pagasts 

Jeļizaveta  
Kramiča  11.03.2011 

Naujenes  
pagasts 

Kirils  
Stankevičs  11.03.2011 

Tabores  
pagasts 

Darja  
Kozinda  14.03.2011. 

Medumu  
pagasts 

Adrians  
Skromāns  19.03.2011. 

Ambeļu  
pagasts 

Valentīns  
Leončiks  21.03.2011. 

Laucesas   
pagasts 

Margarita  
Birjukova  22.03.2011. 

Kalupes  
pagasts 

Anastasija  
Podobeda  23.03.2011. 

Skrudalienas  
pagasts 

Anastasija  
Bondare  24.03.2011. 

Naujenes  
pagasts  

Eduards  
Gadzāns  30.03.2011. 

Kalupes  
pagasts  

Artjoms  
Kovaļevskis  30.03.2011. 

Sventes  
pagasts 

Angelina  
Leonova  30.03.2011. 

Biķernieku  
pagasts  

Anna Marija  
Petrova  31.03.2011. 

Naujenes  
pagasts 

Andžejs  
Lapinskis  02.04.2011. 

Tabores  
pagasts 

Ralfs Jānis  
Salietis  02.04.2011. 

Līksnas  
pagasts 

Anastasija  
Tumareviča 06.04.2011. 

Biķernieku  
pagasts 

Jūlija  
Beinaroviča  08.04.2011. 

Ambeļu  
pagasts  

Valerijs  
Sirokvašins  11.04.2011. 

Tabores  
pagasts  

Dēvids  
Malinovskis  12.04.2011. 

Salienas  
pagasts  

 

Līksnas pagasta pārvaldes 
tradicionālais skrējiens” Apkārt 
Līksnas dīķim” 

01.05. 12.00 Līksna 

Pavasara gadatirgus 01.05. 9.00 Nīcgales pagasts pretī Saules 
veikalam 

„Laucesas darba rūķi”-vokālā 
ansambļa „Prieks” jubileja un 
darba rezultāti 

01.05. 15.00 Laucesas pagasts 
Sabiedriskais centrs „Laucesa” 

„Medumu lielais skrējiens” 04.05. 10.00 Medumu pagasta Medumu 
ciems 

Vokālā ansambļa „Ausma”  
16 gadu jubilejas koncerts 

04.05. 16.00 Naujenes kultūras centrs 

Pasaules kara upuru piemiņas 
dienas pasākums 

06.05. 10.00 Demenes pagasta teritorija 

Pasaules kara upuru piemiņas 
dienas pasākums 

09.05. 10.00 Biķernieku kultūras nams 

Piemiņas brīdis 2.Pasaules kara 
upuriem 

09.05. 14.00 Sventes brāļu kapi 

Nacisma sagrāves un Otrā 
pasaules kara upuru piemiņas 
pasākums 

09.05. 11.00 Naujenes brāļu kapi 

Teātra izrāde „Pasakas visai 
ģimenei” 

13.05. 10.00 Medumu pagasta tautas nams 

Ģimeņu sporta diena 15.05. 12.00 Biķernieku kultūras nams 
Ģimenes jautrais maratons 15.05. 14.00 Sabiedriskais centrs Laucesa 
Līksnas amatierteātra „Maskas” 
izrāde Danskovīte  
„ Ontons i Anna”  

22.05. 15.00 Nīcgales pagasta tautas nams 

 

Koncerts „Es savai māmiņai” 06.05. 16.00 Naujenes pagasta kultūras 
centrs 

Koncerts 06.05. 12.00 Tabores pamatskola 
Koncerts 06.05. 15.00 Nīcgales pirmsskolas izglītības 

iestāde 
Vokālo ansambļu koncerts 
„Visskaistākie ziedi Tev, māt !” 

07.05. 19.00 Līksnas pagasta kultūras nams 

Mātes dienai veltīts pasākums 08.05. 12.00 Ambeļu pagasta pārvalde 
Koncerts „Pavasara 
noskaņojums” 

08.05. 16.00 Skrudalienas pagasts Silenes 
klubs 

Zīmējumu un dzejoļu konkurss 
„Mamma, Tu esi vislabākā” 

08.05.  Laucesas pagasta bibliotēka 

Mātes dienai veltīts pasākums 08.05. 15.00 Sabiedriskais centrs „Laucesa” 
Koncerts 08.05. 15.00 Demenes pagasta kultūras 

nams 
Koncerts 08.05. 14.00 Sventes Tautas nams 
„Radīsim dāvanas savām rokām” 09.05. 10.00 Kalkūnes pagasta bibliotēka 
Konkurss māmiņām 10.05. 12.00 Biķernieku pagasta kultūras 

nams 
 

Pasākums Līksnas pagasta 
senioriem 

11.05. 12.00 Līksnas pagasta kultūras nams 

Senioru un cilvēku ar īpašām 
vajadzībām atpūtas vakars  

12.05. 14.00 Vecsalienas pagasts 

Senioru un cilvēku ar īpašām 
vajadzībām atpūtas vakars  
„Tas bija sen, tas bija nesen...” 

13.05. 14.00 Salienas pagasta kultūras nams 

Senioru balle 13.05. 13.00 Dubnas kultūras nams 
Atpūtas vakars senioriem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

20.05. 10.00 Nīcgales pagasta tautas nams 
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