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DAUGAVPILS  NOVADA

VĒSTIS

 Izskanējusi Daugavpils novada Zemnieku balle 
26.oktobrī Daugavpils novada Kultūras centrā 

izskanēja ikgadējā Daugavpils novada Zemnieku 
balle. Daugavpils novada zemnieki ir čakli un ļoti 
vispusīgi darba cilvēki. Novadā ir attīstīta daudz-
nozaru lauksaimniecība, ar katru gadu palielinoties 
arī jauno zemnieku skaitam, kas turpina vecāku 
iesāktās tradīcijas un paliek strādāt savā dzimtajā 
novadā. 

LLKC Daugavpils nodaļas lauku attīstības spe-
ciāliste Janīna Kursīte: „Mūsu mērķis ir piesaistīt 
pēc iespējas vairāk jauno zemnieku. Šogad, kad ir 
izpalicis konkurss „Sakoptākā lauku sēta” un „Sa-
koptākais ciems”, pirmo gadu tiek sumināti jaunie 
zemnieki. To ir ļoti daudz un būs vēl vairāk. Tādēļ 
arī tiem ir jāpasaka „paldies” par veiksmīgu projek-
tu apgūšanu, vides sakārtošanu un savu ideju rea-
lizēšanu”. J. Kursīte novēlēja zemniekiem neapstā-
ties, attīstīties un nepagurt, īstenojot arvien jaunas 
ieceres.

Jaunais lauksaimnieks Aigars Lociks no Nauje-
nes pagasta savu zemnieku saimniecību „Krustceļš” 
nodibināja šī gada aprīlī, saimniekošanu uzsākot 
vasaras sākumā. Aigars nodarbojas ar gaļas liellopu 
audzēšanu, kas izdevās, veiksmīgi īstenojot jauno 
lauksaimnieku projektu. Aigars secina, ka šķērslis 
jaunajiem zemniekiem uzsākt pašiem savu biznesu 
ir tikai izdomas trūkums, kuras viņam netrūkst. 
„Laukos vienmēr var atrast, ko darīt”, tā A. Lociks. 

Z/S „Alkšņi” īpašniece Ņina Latočka ar pārliecību 
saka, ka viņas saimniecībā viss iet tikai uz augšu. 
Sākot no 3 ha un izaugot līdz 90 ha, Ņina kopā ar 
vīru ir paspējusi realizēt 4 projektus. Ņina lepojas, 
ka viņai ir bioloģiskā saimniecība, jo tieši tagad cil-
vēki sākuši vērtēt un pirkt, balstoties uz kvalitātes 
rādītājiem. Un te, protams, vinnē bioloģiskās lauk-
saimniecības, kas ražo ekoloģiski tīru pārtiku. „Kad 
viss tikai sākās, kopā ar topošo vīru izlēmām, ka 
nodarbosimies tikai ar lauksaimniecību, un tagad 
esam gandarīti par to, ka viss izdodas!”, tā komentē 
Ņ.Latočka. 

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centra Daugavpils nodaļas vadītājs Viktors Ka-
lāns pateicās visiem lauksaimniekiem par darbu un 
rūpēm, par radītajām darba vietām, par sekmīgu 
attīstību, piesaistot ES fi nansējumu un Daugavpils 
novada labklājības veicināšanu.

Pateicības raksti tika pasniegti: Pjotram Bogda-
novam (P/S „Saliena 13”), Valērijam Matuļam (Z/S 
„Šuriks”), Vitālijam Kovaļevskim (Z/S „Tartaks 9”), 
Andrejam Lesčovam (Z/S „Laucesas betons”), Edga-
ram Veļičko (Z/S „Liepas”), Nadeždai Selickai (SIA 
„Mežvidi”), Ņinai Latočkai (Z/S „Alkšņi”), Darjai 
Stoļarovai (Z/S „Zemdegas”), Aināram Jonānam 
(Z/S „Debeskalni”), Jurim Žukam (Z/S „Domini-
ki”), Aleksandram Studeņņikovam (Z/S „Biķernieki 
Gras”), Guntaram Vingrim (Z/S „Jaunie Vecozoli”), 
Aivaram Kudiņam (Z/S „Mantinieki”), Viktoram 
Kalānam (SIA „Kļavas V”), Pēterim Sprinģim (Z/S 
„Lejas”), Gunāram Pabērzam (SIA „Jaundīķi”), Ai-
garam Locikam (Z/S „Krustceļš”), Valērijam Ančev-
skim (Z/S „Ainava”), Aleksandram Harlamovam 
(SIA „Agraris”) un Oskaram Matisānam (Z/S „Sil-
malas”). 

Ar Pārtikas un veterinārā dienesta balvām sumi-
nāti: A/S „Latgales Bekons” (Višķi), Z/S „Manturi” 
(Višķi) un Z/S „Liepukalns” (Kalupe). Valsts augu 
aizsardzības dienesta dāvanas pasniegtas Dmit-
rijam Petrovam (Biķernieki), Aināram  Jonānam 
(Svente) un Lienei Lukjaņenko (Līksna). Savukārt 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras apsveica-
mo pulkā bija Valērijs Matuļs, Valērijs Ančevskis, 
Pēteris Spriņģis un Roberts Jonāns. 

Pēc lauksaimnieku sumināšanas sekoja spec-
balvu pasniegšanas ceremonija, kas notika īstenā 
Holivudas stilā. Pasniegšanas ceremoniju vadīja 
Daugavpils teātra aktieri Māris Korsietis un Egils 
Viļumovs. 

Par lielāko, 60 kg smago izaudzēto ķirbi specbalva 

tika pasniegta Staņislavai Gurevičai (Medumi), par 
Dienvidlatgalē vienīgo 20 vietīgo slaucamo govju 
karuseli – Viktoram Kalānam (Līksna), par lielā-
ko izslaukumu no govs gadā (10172 kg) – Ingunai 
Spūlei, par poniju audzēšanu – Klaudijai Brunei 
(Laucesa), par topinambūru audzēšanu savam va-
ļaspriekam – Valērijam Ančevskim (Maļinova), par 
no krāsainiem plastmasas pudeļu korķiem uzkons-
truētu gaili – Semeonam Pavlovam (Vecsaliena), 
par lielāko noķerto karpu (4 kg) – Sergejam Roma-
novam (Biķernieki), par lielāko pagatavotā siera 
rutuli (16 kg) – Larisai Semjonovai (Naujene), par 
iekļūšanu precēto jauno zemnieku sarakstā – Pāve-
lam Kalugam (Kalupe). Specbalvas tika pasniegtas 
arī Nadeždai Selickai par vislielāko nodarbināto cil-
vēku skaitu SIA „Mežvidi” un par Demenes pagastā 
dzīvojošo melno stārķu populācijas uzturēšanu – 
Valentīnai Gadzānei. 

Daugavpils novada lauksaimnieki allaž pratuši 
smagi strādāt, un allaž zinājuši, ka vajadzīgi brīži 
arī kārtīgi izballēties. Par dejojamo noskaņojumu ar 
jestru un ballei raksturīgu mūziku parūpējās muzi-
kants Dainis Soms. 

Godājamie Daugavpils novada ļaudis!
Sveicam jūs Lāčplēša dienā un Latvijas Republikas proklamēšanas svētkos!

Lai ticība savai valstij un saviem spēkiem, drosme un pašaizliedzība, sīkstums, gara spēks un pašcieņa 
ir vadmotīvs mūsu ikdienas dzīvē un darbā. Lai svētku sajūtā smeļam spēku  izsvērtai, mērķtiecīgai 
un atbildīgai rīcībai, stiprinot un sargājot Latvijas valsti.

Daugavpils novada domes vārdā - domes priekšsēdētāja  Janīna Jalinska

Pateicības raksts tika piešķirts Z/S „Šuriks” 
īpašniekam Valērijam Matuļam

Jaunais lauksaimnieks Aigars Lociks no 
Naujenes pagasta saņem savu pirmo Pateicības 
rakstu kā Z/S „Krustceļš” īpašnieks
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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 

2012.gada 11.oktobra sēdē pieņemti 68 lēmu-
mi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozīju-
mi Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta 
izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā””, 
„Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. 
decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienrei-
zējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””, 
„Grozījumi Daugavpils novada domes 2010. gada 
21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo 
palīdzību Daugavpils novadā””, „Grozījumi Daugav-
pils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboli-
ku”” un „Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa no-
teikšanu Daugavpils novadā”.  Saistošie noteikumi 
pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas stāsies spēkā nāko-
šajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmak-
sas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

• Grozīja Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
nolikumu, nosakot, ka skolai ir Kalkūnes mācību 
punkts, kas izvietots Kalkūnes sabiedriskajā centrā 
Jubilejas ielā 3, Kalkūni, Kalkūnes pagasts.

• Apstiprināja novada pašvaldības tautas 
mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām 2012.gadam paredzētās valsts budžeta  mērķ-
dotācijas  sadali.  

• Apstiprināja Valsts  autoceļu fonda  novada 
pašvaldībai ieplānoto līdzekļu sadali  2012.gadam.

• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Višķi” 
maksas pakalpojumus.

• Grozīja dzīvokļu jautājumu un tirdzniecības 
atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikša-
nas komisiju sastāvus: izslēdzot Ēriku Karņicku un 
iekļaujot Sigitu Smani.

• Atļāva atsavināt Naujenes bērnu nama val-
dījumā esošo transportlīdzekli GAZ, nosakot atsavi-
nāšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, kas nav 
mazāka par Ls 263.

• Apstiprināja projekta „Naujenes Novadpēt-
niecības muzeja rekonstrukcija” izmaksas              Ls 
238 842  un  pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi 2012. un 2013.gadam.

• Atļāva pārņemt no Salienas pagasta pārval-
des valdījuma novada domes valdījumā nekustamā 
īpašuma „Salienas vidusskola ”, Centrāles iela 21, 
Saliena, ēku projekta „Salienas pagasta katlu mājas 
rekonstrukcija” īstenošanai.

• Nodeva Višķu pagasta pārvaldei apsaim-
niekošanā un lietošanā līdz citas institūcijas izvei-
došanai novada pašvaldības nekustamo īpašumu 
”Estrāde”, Višķu pagasts, un kustamo mantu, kā arī 
piešķīra fi nansējumu Ls 7648 apsaimniekošanas iz-
devumu 2012.gadā segšanai.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpa-
šumu „Drosme”, Buivīši, Nīcgales pagastā.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: „Kumelīšu pušķis”, Skrudalienas pagastā, 
Putromiņi, Miezīši, Lēpes, Kalupes pagastā, „Svikliš-
ki 5”, Tabores pagastā un Ksenija, Biķernieku pagas-
tā.

• Atzina 2012.gada 28.septembrī rīkoto izsoli 
uz nekustamo īpašumu „Pie upītes”, Skrudalienas 
pagasts, par nenotikušu.

• Apstiprināja nekustamā īpašuma „Pie upī-
tes”, Skrudalienas pagasts, atkārtotas izsoles notei-
kumus.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašu-
ma Ļesnoje 20, Sventes pagasts, 2012. gada 28.sep-
tembra izsoles rezultātus.

• Piešķīra fi nansējumu Demenes pagasta pār-
valdei Ls 1792 Zemgales vidusskolas ēkas renovā-
cijas tehniskā projekta izstrādes apmaksai, novada 
domei Ls 7769 novada lauku attīstības konsultantu 
darba nodrošinājumam un pašvaldības aģentūrai 
„Višķi” Ls 4690 siltumskaitītāju iegādei un uzstādī-
šanai Špoģu un Višķu tehnikuma ciema katlu mājās. 

• Nolēma novirzīt pašvaldības 2012.gada spe-
ciālā budžeta dabas resursu nodokli            Ls 23946 
uz pašvaldības 2012.gada pamatbudžetu, lai segtu 
Biķernieku pagasta pārvaldes projekta “Ūdenssaim-
niecības attīstība Daugavpils novada Biķernieku 
pagasta Biķernieku ciemā” tehniski ekonomiskā pa-
matojuma izstrādes, tehniskā projekta izstrādes un 
autoruzraudzības apmaksu.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 
208066,41 projekta „Naujenes Novadpētniecības mu-
zeja rekonstrukcija” fi nansēšanai.

Spirometrijas diena 
Daugavpils novada domē 

Spirometrijas dienu ietvaros 4. oktobrī plaušu 
veselība tika pārbaudīta 54 Daugavpils novada do-
mes darbiniekiem un deputātiem. Spirometrijas jeb 
plaušu veselības dienas Latvijā norisinās jau kopš 
augusta beigām. 

Plaušu veselības pārbaude jeb spirometrija ir 
ātra, vienkārša, nesāpīga un ļoti efektīva plaušu 
diagnostikas metode. Ar to iespējams novērtēt, cik 
ātri cilvēks ieelpo un izelpo, iespējams noteikt plau-
šu relatīvo vecumu un elpošanas sistēmas stāvokli, 
tādējādi laicīgi pamanot plaušu problēmas, ja tādas 
ir. 

Daugavpils Reģionālās slimnīcas Plaušu slimī-
bu diferenciāldiagnostiskas nodaļas vadītāja Ani-
ta Kaše pastāstīja, ko nosaka spirometrs, kam un 
kad vajadzētu veikt spirometriju. „Spirometrs ļauj 
novērtēt plaušu funkcionālos rādītājus, plaušu vi-
tālo kapacitāti, bronhu caurlaidības traucējumus. 
Pirmām kārtām uz spirometrijas pārbaudēm ir 
jāgriežas hroniskajiem smēķētājiem, kuri ilgstoši 
smēķējuši, ir klepus ar krēpām, lai diagnosticētu 
hronisko obstruktīvo bronhītu. Jo, ja turpina smē-
ķēt un neārstē šo bronhītu, tad arvien samazinās 
plaušu tilpums un palielinās elpošanas nepietieka-
mība. Šis bronhīts ir arī viens no lielākajiem nāves 
cēloņiem.” Ja grib veikt sīkākus izmeklējumus, tad 
ar ģimenes ārsta nosūtījumu ir jāgriežas Plaušu sli-
mību diferenciāldiagnostiskas nodaļā, kas atrodas 
Daugavpilī, pie centrālās poliklīnikas, Viestura ielā 
5 (ieeja no Raiņa ielas puses), pacienta iemaksa – Ls 
3. Apdrošināšanas polises īpašniekiem izmeklēšana 
ir par brīvu. 

Plaušu pārbaude vienam cilvēkam aizņēma vien 
kādas 2-3 minūtes. Tās laikā cilvēkam bija spēcīgi 
jāiepūš īpašā aparātā jeb spirogrāfā. Pēc pārbaudes 
katrs saņēma spirometrijas rezultātu. 

Dr. Aivars Zdanovskis, Daugavpils Reģionālās 
slimnīcas valdes loceklis: „Spirometrija kā metode 
ir ļoti vienkārša. Vienīgais, kas cilvēkam jādara, 
ir spēcīgi jāiepūš spirogrāfā. Tālākais jau ir ārsta 
ziņā, proti, paskaidrot rezultātus. Regulāras rūpes 
par savu veselību nākotnē palīdzēs ietaupīt daudz 
laika un naudas līdzekļu, kā arī spēkus, kas nereti 
ļoti vajadzīgi, lai cīnītos jau ar slimības sekām.”

Janīna Jalinska, Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja: „Mūsu darbinieki gaidīja iespēju 
pārbaudīt savu plaušu veselību, tāpēc jau no paša 
rīta rindas kārtībā domes darbinieki un deputāti 
gāja uz pārbaudi. Jāsaka, ka nereti savas aizņem-
tības dēļ veselības pārbaudes tiek veiktas novēloti. 
Vēl skumjāk, ka cilvēkiem reizēm pat šķiet, ka vese-
lība – tas jau var pagaidīt. Veselība nevar pagaidīt, 
tāpēc paldies Daugavpils reģionālajai slimnīcai par 
sniegto iespēju. Rūpes par mūsu veselību ne tikai 
palīdzēs laikus pamanīt plaušu problēmas, ja tādas 
ir, bet arī rada patīkamu sajūtu, ka par mums mūsu 
novada mediķi rūpējas.”

Spirometrijas dienas Latvijā rīko Latvijas Tuber-
kulozes un plaušu slimību ārstu asociācija ar mērķi 
runāt par plaušu veselību un iespējām to pārbau-
dīt, saglabāt un uzlabot. Apkopojot datus par veikto 
spirometriju skaitu, zināms, ka šogad Spirometrijas 
dienu laikā savu plaušu veselību pārbaudījuši gan-
drīz 2500 Latvijas iedzīvotāju. Uzzināt par vietām, 
kur iespējams veikt plaušu pārbaudi, var mājas 
lapā www.elpoviegli.lv vai zvanot 22017770. 

2012.gada 8.oktobra ārkārtas sēdē pieņemts 
1 lēmums:

• Nolēma iesniegt apstiprināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

J. Jalinska un V. Kezika, saņemot pozitīvus 
spirometrijas rezultātus

2012.gada 25.oktobra sēdē pieņemti 64 
lēmumi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2012.gada 23.feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Daugavpils no-
vada pašvaldības budžets 2012.gadam””.

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Noli-
kums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu 
pagasta teritorijā”” un „Par Daugavpils novada paš-
valdības līdzfi nansējuma apjomu un piešķiršanas 
kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.  Saistošie notei-
kumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas stāsies spē-
kā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

• Apstiprināja noteikumus  “Par amatier-
mākslas kolektīvu  un interešu  grupu  darbību 
Daugavpils novadā”.  

• Atjaunoja Kalkūnes bāriņtiesas locekles 
Jeļenas Kiseļovas pilnvaru termiņu ar 2012.gada 
1. novembri sakarā ar iziešanu no  bērna kopšanas 
atvaļinājuma.

• Nolēma pieņemt Naujenes bērnu namam 
SIA „Akvarius” ziedojumu Ls 15000.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā 10 dzīvokļiem Maļinovas pagastā.

• Nolēma piedzīt nekustamā īpašuma nodok-
ļa nokavētos maksājumus no 10 personām Ambeļu 
un Naujenes pagastos.

• Grozīja dzīvojamo māju privatizācijas un 
īpašuma atsavināšanas komisijas sastāvu,  izslē-
dzot Olgu Ziskinu un iekļaujot Vjačeslavu Moska-
ļenko.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: „102”, Celtnieks, Kalkūnes pagastā, Ļes-
noje 7, Ļesnoje 26, Sventes pagastā.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos 
īpašumus „Kumelīšu pušķis”, Skrudalienas pagastā 
un „Svikliški 5, Tabores pagastā.

• Nolēma piešķirt Sventes pagasta pārvaldei 
Ls 197,03 no nekustamā īpašuma Ļesnoje 20 un 
Ls 40,20 no nekustamā īpašuma Ļesnoje 115 atsa-
vināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldības budžetā 
līdzekļiem. 

• Nolēma palielināt pašvaldības 2012.gada 
budžeta ieņēmumus, palielinot ieņēmumus no iedzī-
votāju ienākuma nodokļa par Ls 45000 un budžeta 
izdevumus par Ls 45000, palielinot izdevumus:

- pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošanai par Ls 23504, piešķirot Sventes pagasta 
pārvaldei Ls 8567, Skrudalienas pagasta pārvaldei 
Ls 6954, Kalkūnes pagasta pārvaldei Ls 7983,

- atpūtai, kultūrai un reliģijai par Ls 2100,
- vispārējiem valdības dienestiem par Ls 

19396.  
• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu LVL 

24184,00 pasažieru autobusa iegādei. 
• Grozīja novada domes 23.08.2012. lēmumu 

Nr. 919 „Par autobusa iegādi” un noteica, ka auto-
busu reģistrēs uz Līksnas pagasta pārvaldes vār-
da, fi nansējumu nodrošinās no pagasta pārvaldes 
līdzekļiem Ls 6046 un ņems aizņēmumu no Valsts 
kases.

• Nolēma piešķirt 1 personai Naujenes pa-
gastā vienreizēju pabalstu apkures krāsns remon-
tam.

• Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu pašvaldī-
bas dzīvoklim Naujenes pagastā un sociālās dzīvo-
jamās mājas statusu ēkai „Baltmāja”, Dārza iela 55, 
Randene, Kalkūnes pagastā.

• Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 4 
personām Naujenes pagastā.

• Pieņēma 20 lēmumus zemes jautājumos. 

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā „Publis-
kie dokumenti”.

Koordinācijas padomes sēdē šādas projektu idejas: 
„Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas 
uzlabošana un izglītības pakalpojuma pieejamības 
paaugstināšana” (kopējās izmaksas - LVL 3939887) 
un „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu 
rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības 
sekmēšanai” (kopējās izmaksas - LVL 1924994).
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Informācija pierobežas 
iedzīvotājiem

Daugavpils novada dome informē, ka tuvākais 
laiks, kad pierobežas iedzīvotāji var pieteikties 
vienkāršotajai Latvijas un Baltkrievijas satik-
smes atļaujas saņemšanai, ir līdz 2012.gada 
20.decembrim. Lai iedzīvotājs saņemtu atļauju, 
tam ar iesniegumu un pievienotajiem dokumen-
tiem jāvēršas attiecīgajā pagasta pārvaldē.

Atgādinām, ka atļaujas var saņemt pierobežas 
teritoriju iedzīvotāji – personas, kuras pastāvī-
gi dzīvo pierobežas teritorijā ne mazāk kā vienu 
gadu, un kuru ieceļošanas mērķis atbilst Latvijas 
un Baltkrievijas vienošanās prasībām. 

Atļaujas tiek izsniegta vairākkārtīgai robe-
žas šķērsošanai, ar derīguma termiņu no vie-
na gada līdz pieciem gadiem, nepārsniedzot 
uzturēšanās ilgumu 90 dienas pusgada laikā.
Valsts nodeva par atļaujas pieteikuma izskatīša-
nu ir noteikta 20 EUR apmērā. No valsts nodevas 
atbrīvoti pensionāri,  bērni līdz 18 gadu vecumam 
un invalīdi.

Ir uzsākta Naujenes novadpētniecības 
muzeja rekonstrukcija

Apkures sezona ir  klāt

Apkures sezona Daugavpils novadā ir sākusies. 
Kā jau ierasts, pirmās pie siltuma tika pieslēgtas 
izglītības iestādes – bērnudārzi un skolas. Saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem, siltumapgāde tiek nodro-
šina pēc iedzīvotāju lūgumaa vai, ja vidējā āra tem-
peratūra trīs dienas nepārsniedz +8 grādus. 

Kā informēja Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts, pa-
gastos jau ir sagādāti 75% no vajadzīgā kurināmā 
daudzuma (malka un šķelda), pārējo kurināmo plā-
nots iepirkt jaunajā budžeta gadā. Turklāt šķeldas 
un malkas cenas ir palikušas pagājušās apkures 
sezonas līmenī – 7 – 8 Ls šķeldas beramkubs un 16 
– 18 Ls malkas kubikmetrs (bez PVN). 

Centrālā siltumapgāde jau no oktobra vidus ir 
nodrošināta Višķu, Višķu tehnikuma, Špoģu, Vec-
stropu, Naujenes, Kraujas, Lociku, Kalkūnes un 
Salienas ciemā. Vēl oktobrī Kalupes ciemā siltum-

apgāde tika pieslēgta daļēji, jo ne visas mājas 
izteica vēlmi uzsākt apkures sezonu. Sventes cie-
mā siltumapgāde tika pieslēgta vēlāk, sakarā ar 
katlu mājas rekonstrukcijas darbiem -  jaunajā 
katlu mājā ir uzstādīti divi jauni apkures katli, 
kuri darbosies ar šķeldu. Jauno katlu māju pa-
redzēts nodot ekspluatācijā š.g. 6.novembrī. Sil-
tumapgādes sākums aizkavējās Randenes ciemā, 
siltummezglu montāžas darbu dēļ. Visvēlāk ap-
kure tika pieslēgta Dārza ielas 55 mājā, jo tika 
pievilkts jauns siltumtrases posms. 

Kas notiek ar tarifi em? Vai tie ir saglabājušies 
iepriekšējā gada līmenī? Kā skaidro A.Aizbalts, 
Naujenes pagastā tarifs ir ļoti mainīgs, jo to ietek-
mē dabas gāzes cenas. SIA „NPS” pārziņā ir sešas 
katlu mājas – Naujenē siltums tiek nodrošināts 

iepriekšējā gada, kas tarifu ļauj saglabāt pērnā gada 
līmenī. Arī Nīcgalē, Salienā un Sventē spēkā ir vecā 
tarifu likme - 0,97 Ls/m² , 0,90 Ls/m²  un 0,96 Ls/m². 
Tā kā Sventes ciemā renovēta katlu māja, tuvākajā 
laikā tiks veikts siltumskaitītāja monitorings, kas 
ļauj cerēt uz tarifa samazinājumu. A.Aizbalts arī 
atzina, ka nākamgad jāmeklē iespējas atrast līdzek-
ļus Višķu tehnikuma un Nīcgales ciema katlu mājas 
rekonstrukcijas darbiem. 

Lielas problēmas sagādā pieaugošā parādu nasta, 
ko rada iedzīvotāju laikus nenomaksātie rēķini par 
siltuma piegādi dzīvokļos. Kopējā parādu summa 
šobrīd pārsniedz 223 000 latu. Pērn 9 parādu piedzi-
ņas lietas nonāca tiesā. 

Novada dome aicina iedzīvotājus rūpēties par sa-
vām daudzdzīvokļu mājām, siltinot tās, lai ilgtermi-
ņā varētu ieekonomēt. Visuzskatāmākais rezultāts 
siltināšanas darbiem ir, ja salīdzina Naujenes dvīņu 
mājas Vecpils ielā 3 un Vecpils ielā 6. Siltinātajā 
mājā Vecpils ielā 3 vidējais siltumpatēriņš pagāju-
šajā gadā bija 95KWh/m², savukārt Vecpils ielā 6 – 
152 KWh/m². Vēl dramatiskāka situācija atklājas, 
ja salīdzina ar citām daudzdzīvokļu mājām novadā 
– piemēram, Kalkūnes pagastā dažām mājām sil-
tumpatēriņa rādītājs ir trīs reizes augstāks –Ran-
denes ielā 1 – 372 KWh/m², Kalkūnes ielā 9 - 343 
KWh/m², Randenes ielā 3 - 309 KWh/ m².  Iedzīvotā-
jiem nepieciešams veidot uzkrājuma fondus, lai va-
rētu sākt vismaz ar nelieliem ieguldījumiem energo-
resursu ietaupīšanai, piemēram, nomainot ārdurvis 
kāpņutelpās, nosiltinot pagrabtelpas un tml. 

Daina Kriviņa
Projekta vadītāja

2012. gada martā tika saņemts apstiprinājums 
projektam „Naujenes novadpētniecības muzeja re-
konstrukcija” (Nr. 11-03-L32100-000186). 21. sep-
tembrī ir uzsākta projekta realizācija.

Projekta mērķis ir veikt Daugavpils novada Nau-
jenes novadpētniecības muzeja rekonstrukciju, lai 
paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzla-
bojot pašvaldības infrastruktūras stāvokli, un pa-
augstinātu kultūras objekta sniegto pakalpojumu 

konkurētspēju.  
Projekta aktivitātes: 
• Autonomās centralizētās apkures izveidošana 

galvenās ēkas apkurei - katlu telpas ierīkošana eso-
šajā saimniecības ēkā, apkures katla uzstādīšana ar 
atjaunojamo energoresursu pielietošanu;

• Galvenās ēkas rekonstrukcija, iekšējās apkures 
sistēmas ierīkošana, malkas krāšņu demontāža;  

• Logu un ārdurvju nomaiņa, jumta rekonstrukci-
ja, ēkas fasādes siltināšana u.c. 

Finansējuma avots: Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai (ELFLA) – Lauku attīstības 
programmas pasākums “Pamatpakalpojumi ekono-
mikai un iedzīvotājiem”, kuru administrē LR Zem-
kopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Dien-
vidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

Projekta budžets: projekta kopējās izmaksas sa-
stāda LVL 238 842,00, no kurām projekta īsteno-
šanai piešķirtais Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) publiskais fi nansējums 
sastāda LVL 126 000,00 (90% no attiecināmajām iz-
maksām). Pārējo projekta realizācijai nepieciešamo 
fi nansējumu, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par 
tehniskās dokumentācijas izstrādi, rekonstrukcijas 
būvdarbu veikšanu, autoruzraudzības un būvuz-
raudzības veikšanu, nodrošinās Daugavpils novada 
pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

 Projekta īstenošana jāveic līdz 2013. gada 1. ap-
rīlim.

 Ūdenssaimniecības 
attīstība Randenes 

ciemā

Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Randenes 
ciemā” realizācija. Projektu fi nansē: ERAF līdzfi -
nansējums 85% un pašvaldības fi nansējums 15%. 
Kopējā līgumdarbu summa sastāda Ls 158820,11. 
Darbu izpildītājs: SIA „RIO”. Paredzēts veikt 
ūdensapgādes tīklu, ūdenstorņa un rezerves ur-
buma rekonstrukciju, notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu rekonstrukciju.

Aicinām apmeklēt informatīvos seminārus „Kā iedzīvotājiem panākt ma-
zāku maksu par siltumu”, ko rīko Daugavpils novada Pašvaldības īpašuma 
nodaļa sadarbībā ar pagasta pārvaldēm un SIA ”Grand Eko”. 

Informatīvo semināru mērķis ir informēt un palielināt Daugavpils novada daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotāju zināšanu līmeni par aktualitātēm un attīstības tendencēm 
mājokļu energoapsaimniekošanas jomā, 25.10.2012 Daugavpils novada saistošajiem 

noteikumiem „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu un piešķiršanas  kārtību  
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”  un  Eiropas Reģionālas at-
tīstības fonda aktivitātēm ”Daudzdzīvokļu  māju  siltumnoturības  uzlabošanas pasākumi”. Semināri 
tiek rīkoti, lai veicinātu  diskusiju par to, kā iedzīvotājiem sagatavoties mājas renovācijas uzsākšanai, ko 
varam darīt nekavējoties, lai rēķini kļūtu mazāki, kā nenokavēt Eiropas fondu un pašvaldības atbalstu, 
kā veicināt māju kopīpašuma daļu apsaimniekošanu, kā izmainīt attieksmi pret apkārtējo vidi. 

Laiks un vieta: 
12.novembris, plkst. 18.00 Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

centrā, 18.Novembra ielā 392, Vecstropi, Naujenes pagasts; 
13.novembris,  plkst.18.00 Kalkūnes pagasta pārvaldes zālē; 
14.novembris, plkst. 15.00 Kalupes pagasta pārvaldes zālē;
14.novembris ,plkst. 18.00 Špoģu mūzikas un  mākslas skolas zālē.
Vairāk informācijas mājas lapas www.dnd.lv sadaļā „Jaunumi” vai zvanot pa tālruni Daugavpils no-

vada Pašvaldības īpašuma nodaļai: 26357842, 65476739, 29412676 vai attiecīgajai pagasta pārvaldei.

ar šķidro kurināmo, Kraujā un Locikos – ar šķeldu, 
Vecstropos – ar dabasgāzi. Ja pērn tarifs svārstījās 
no 37 – 39 Ls/MWh, tad šogad tas jau pakāpies līdz  
42 Ls/MWh (šeit un turpmāk tekstā tarifi  tiek norā-
dīti bez PVN). Ja Latvijas Gāze pacels gāzes cenas, 
nav izslēgts, ka tarifs vēl var kāpt. 

Višķu pagastā apkuri nodrošina pašvaldības 
aģentūra „Višķi”. Višķos spēkā ir tarifs - 41,50 Ls/
MWh.

Kalkūnes pagastā tarifs palicis bez izmaiņām -  
44,78 Ls/MWh. „Ja izdosies Randenes ciemā nomai-
nīt siltumtrasi, tarifs nākamgad var arī samazinā-
ties, pie nosacījuma, ka  iedzīvotāji nesāks masveidā 
atslēgties no centrālās apkures,” norāda A.Aizbalts. 

Kalupes pagastā tarifs ir nemainīgs - 41,80 Ls/
MWh. Lai gan šķeldas cenas ir pakāpušās par des-
mit santīmiem, pagasta pārvaldei ir uzkrājums no 

Atgādinājums
 Daugavpils novada dome atgādina, ka līdz 

2012.gada 31.decembrim nodokļa maksātāji, 
kuriem uz 01.09.2011. ir nekustamā īpašuma 
nodokļa parādi, var dzēst uzkrāto nokavējuma 
naudu, piesakoties NODOKĻA ATBALSTA 
PASĀKUMAM (tālrunis uzziņām 65476745).

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

Naujenes Novadpētniecības muzejā uzsākti 
rekonstrukcijas darbi
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Vaboles 45.vienības 
gaidas iesaistījās 
Labo darbu nedēļā

Nav cienījamākas profesijas par skolotāja arodu

Silenes pamatskolā viesojās starptautiskā 
projekta Comenius dalībnieki

4.oktobrī, Daugavpils novada Kultūras centrā no-
tika svinīgais pasākums, veltīts Daugavpils novada 
pedagogiem. 

Pasākuma gaitā pateicības raksti tika pasniegti 
skolotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem, starp 
tiem – Ingrīda Litiņa (Vaboles vidusskola), Vitālijs 
Aleksejevs (Kalupes pamatskola), Žaneta Matu-
ševska (Biķernieku pamatskola), Marija Umbraš-
ko (Špoģu vidusskola), Andžejs Začinajevs (Nauje-
nes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs), Nellija 
Muižniece (Sventes vidusskola, Nīcgales pamatsko-
la), Inese Sauša (Kalupes pamatskola), Valentīna 
Ivanova (Špoģu vidusskola), Jadviga Bobkova (Zem-
gales vidusskola), Biruta Ondzule (Sventes vidus-
skola), Anna Volkova (Sventes vidusskola), Iveta 
Lazareva (Špoģu vidusskola), Aina Sukāne (Sven-
tes vidusskola), Natālija Bārtule (Naujenes pamat-
skola), Natālija Laitāne (Lāču pamatskola), Aloīda 
Suveizda (Špoģu vidusskola), Veneranda Kucina 
(Vaboles vidusskola), Alla Starovoitova (Zemgales 
vidusskola) un Ināra Miglāne (Vaboles vidusskola). 

Swedbank balvas tika pasniegtas Antrai Jurgelā-
nei (Špoģu vidusskola) un Nataļjai Ogurcovai (Me-
dumu vidusskola). 

Uzrunas vārdus svētkos teica Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Daugavpils 
novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika 
un Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes 
vadītāja Irēna Bulaša.

bērniem. Šis gads skolotājiem ir nozīmīgs 
ar to, ka valdība tomēr ir spējusi par 10 % 
palielināt skolotāju algas. Novadā 15 skolo-
tāji ir ieguvuši 4. un 5. kvalitātes novērtē-
šanas pakāpi. Šogad ļoti priecē arī tas, ka 
tika atvērtas jaunas pirmskolas grupiņas 
- Špoģu vidusskolā un Birznieku pamat-
skolā. Ja vien novadā nebūtu tik smagas 
demogrāfi skās situācijas, arī aktīvas cil-
vēku prombraukšanas uz ārzemēm, justos 
lielāka stabilitāte.” Irēna Bulaša arī uzsvē-
ra, ka ir pienācis laiks novērtēt skolotāja 
darbu, „jo mūsu nākotne ir atkarīga tieši no 
viņiem – viņu sirdsdegsmes un prasmēm.”

Izglītības pārvaldes vadītāja svētkos pe-
dagogiem novēlēja būt optimistiem, vēl il-
gus gadus saglabājot mīlestību un cieņu, ko 
sniedz viņu skolēni. 

Vanda Kezika savā uzrunā sacīja lielu 
paldies skolotājiem, kas izvēlējās kādu no 
Daugavpils novada skolām kā savu darba 
vietu. 

Sventes vidusskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotāja Aina Sukāne, kas 
skolotājas profesijai veltījusi jau 25 gadus, 
uzsver, ka sarežģītākais un svarīgākais uz-
devums ir sagatavot izlaiduma klases skol-
niekus valsts pārbaudes darbiem. Par sva-
rīgāko uzdevumu mācību procesā skolotāja 

atzīst mācīt bērniem skaisti pasniegt sa-
vas domas, nosaucot skolēnu mācīšanās 
fragmentārismu, kā būtisku nepilnību, 
kas būtu jālabo. A. Sukāne - „Ja mēs pret 
skolēniem izturamies godīgi, tad mums 
ar viņiem ir ļoti labas attiecības. Ja viņi 
to ir pelnījuši, viņus vajag sabārt; ja viņi 
ir darījuši labi, viņus vajag uzlielīt; ja tu 
esi apsolījis, plīsti pušu, bet izdari. Nav 
sliktu cilvēku, mūsos vienkārši dažkārt 
ir par maz spēka, lai prastu saprast vienam otru. 
Novēlu visiem skolotājiem šo prasmi pilnveidot 
un būt radošiem, lai mācību process būtu vēl in-
teresantāks!” 

Vaboles vidusskolas matemātikas skolotāja Ve-
neranda Kucina kā galveno skolēna darbā atzīst 
mācīšanās regularitāti, sistemātiskumu un pat-
stāvību. Lieti noder arī modernie mācību līdzekļi 

– interaktīvās tāfeles. Tas arī ir tas, kas patīk sko-
lēniem. „Ar katru gadu vairāk saprotu, ka tas, ko 

Sofi ja Mole 
 Projekta vadītāja

No 24. līdz 28.septembrim Silenes pamatskolā 
viesojās Eiropas Savienības Mūžizglītības prog-
rammas Comenius apakšprogrammas „Skolu 
daudzpusējās partnerības” projekta „A path to 
the Past” (Taciņa uz pagātni) dalībnieki no Tur-
cijas, Polijas, Anglijas, Rumānijas un Bulgārijas. 
Projekta dalībnieku mērķis ir pētīt savas un citas 
valsts kultūrmantojumu, iepazīties ar projekta 
partnervalstu izglītības sistēmu, propagandēt sa-
vas valsts skaistākās vietas, kā arī izveidot kon-
taktus ar bērniem no citām valstīm.

Viesiem tika sagatavota plaša programma, ku-
ras laikā viņi iepazinās ar Latvijas izglītības sis-
tēmu, apmeklēja mācību stundas Silenes pamat-
skolā, viesojās Sventas vidusskolā, diskusijas vei-

dā risināja projekta problēmas. Viesi 
sagatavoja un prezentēja izstādi par 
savām valstīm un cienāja skolēnus 
ar nacionāliem našķiem.

25.septembrī Silenes pamatsko-
las aktu zālē tika organizēts vakars 
kopā ar skolotājiem un vecākiem. 
Vakarā piedalījās Daugavpils nova-
da domes Izglītības pārvaldes vadī-
tāja Irēna Bulaša un Skrudalienas 
pagasta pārvaldes vadītāja Betija 
Ivanova. Projekta dalībnieki saga-
tavoja un parādīja prezentācijas par 
savas valsts skaistākajām vietām 
un savām skolām. Vakara ielūgtais 
Špoģu vidusskolas deju kolektīvs ne 
tikai izpildīja latviešu tautas dejas, 
bet arī iemācīja raksturīgākos deju 
elementus mūsu viesiem.

Tāpat projekta dalībnieki piedalījās ekskursijās 
ar mērķi iepazīt Latgales dabu un vēsturi. Prog-
rammā tika iekļauts Leļļu un Maizes muzejs, Ag-
lonas bazilika, Krusta kalns un Velnezers, Nauja-
nes ielejas un Latviešu centrs. Projekta dalībnieki 
tikās ar Daugavpils novada domes vadību un de-
putātiem. 28.septembrī kopā ar Silenes pamat-
skolas skolotājiem viesi apmeklēja mūsu galvas-
pilsētu - Rīgu.

Vizītes noslēgumā viesi pateicās par Silenes pa-
matskolas viesmīlību, izsakot cerību arī nākama-
jos projektos darboties kopā. 

Projekts turpināsies līdz 2013.gadam, kad Sile-
nes pamatskolas delegācija dosies atbildes brau-
cienā uz Poliju un Bulgāriju.

daru, man patīk un padodas. Varu teikt, ka tas ir 
mans sirds darbs. Novēlu katram skolotājam jau-
kus, saprotošus un  mācīties gribošus skolēnus un 
radošus kolēģus”, tā V. Kucina.  

Kad visi pateicības raksti un dāvanas tika izda-
lītas, skolotājus un visus klātesošos ar koncertu 
priecēja mūziķis, dzejnieks un mākslinieks Rodrigo 
Fomins.  

Swedbank īpašā balva pasniegta Antrai Jurgelānei 
(Špoģu vidusskola)

Swedbank īpašā balva pasniegta Nataļjai Ogurcovai 
(Medumu vidusskola)

Projekta Comenius dalībnieki viesojas Silenes pamatskolā

Ingrīda Litiņa
Vaboles vidusskolas direktores vietniece

Latvijā no 22. līdz 28.oktobrim notika Labo darbu 
nedēļa, kuras laikā ikviens tika aicināts sniegt palī-
dzību līdzcilvēkiem un vairot palīdzēšanas kultūru 
valstī. Arī Vaboles 45.gaidu vienības meitenes jau 
ceturto gadu iesaistījās šajā akcijā. Visas 27 meite-
nes centās šajā nedēļā piedomāt pie tā, kas ir labs 
darbiņš un kā to varētu veikt. Meiteņu darbi bija 
vienkārši, bet noderīgi - nomazgāti trauki mammas 
vietā, sagrābtas lapas kaimiņu tantei, aiznesti tan-
tei āboli un citi.

Desmit gaidas atrada laiku, lai piedalītos kopīgi 
organizētos darbos - Elīza, Paula un Gunta kopā ar 
Vaboles pagasta sociālo darbinieci Valentīnu Skrin-
du apkopa vientuļo cilvēku kapu kopiņas Mukānu 
kapos, Inese, Žanna, Antra, Amanda, Megija, Emī-
lija un Evita, kopā ar skolotājām Ingrīdu Litiņu un 
Elitu Skrupsku, apkopa 1.pasaules karā kritušo ka-
ravīru piemiņas vietu Līksnas pagastā un sakopa 4 
Līksnas draudzes priesteru kapu kopiņas Patmaļu 
kapos.

I.Bulaša – „Katra Skolotāju diena katram skolo-
tājam ir īpaša. Tā ir īpaša diena arī vecākiem un 
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Nīcgalē noritēja Novada senioru sadraudzības pasākums

Daugavpils novadā notikuši pirmie mobilā mamogrāfa izbraukumi
Daugavpils no-

vadā notika mo-
bilā mamogrāfa 
izbraukumi, kurā 
ikviena sieviete 

bez maksas varēja pārbaudīt savu krūšu veselību. 
Aizvadītajā gadā Latvijā sasniegts antirekords ar 
krūts vēzi saslimušo sieviešu skaita ziņā - 2011. 
gadā krūts vēzis diagnosticēts vairāk nekā 1200 sie-
vietēm, un tik augsts saslimšanas rādītājs ar krūts 
vēzi nav reģistrēts pēdējo 30 gadu laikā.

Daugavpils reģionālā slimnīca mobilo mamogrā-
fu iegādājusies Daugavpils novada domes īstenotā 
Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadar-
bības 2007.-2013.gadam projekta „Krūts vēža mūs-
dienīgu apzināšanas, profilakses agrīnas diagnos-
tikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” (LLB-1-090) 
ietvaros. 

Projekta mērķis ir padarīt pieejamākus medicīnas 
pakalpojumus šo trīs pierobežas reģionu sievietēm, 
kā arī pievērst sabiedrības, ārstu, ģimenes ārstu un 
ginekologu uzmanību krūts vēža slimībai, uzlabot 
profilaktisko apskati, agrīno diagnostiku un krūts 
vēža ārstēšanu.

Mobilais mamogrāfs atvieglos Daugavpils novada 
pacientēm iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrā-

fijas izmeklējumu dzīves vietas tuvumā. Veikt ma-
mogrāfiju tiek aicinātas visas sievietes, izņemot tās, 
kuras ir jaunākas par 18 gadiem un kuras pēdējo 
divu gadu laikā jau ir veikušas minētos izmeklēju-
mus. Vienas sievietes izmeklēšana ilgst aptuveni 15 
minūtes, un vienā izbraukumā mobilais mamogrāfs 
var izmeklēt 30 - 40 sievietes. Ārsts rentgenologs iz-
vērtē uzņemtos attēlus un izmeklējumu rezultātus 
nosūta ģimenes ārstam. Sieviete pēc rezultāta var 
griezties pie sava ģimenes ārsta nedēļu pēc veikta-
jiem izmeklējumiem. 

Projekta koordinators no Daugavpils reģionālās 
slimnīcas puses - Edgars Levkāns stāsta, ka pro-
jekta gaitā ir jāizmeklē aptuveni 1000 sievietes, 
uzsverot šī projekta nozīmību arī Lietuvā. Konkrē-
ti Zarasai apgabala sievietes ir ieinteresētas šajā 
projektā, jo Zarasiem tuvākais mamogrāfs atrodas 
Utenā, kas ir 60 km attālumā. Savukārt, Baltkrie-
vijas sievietēm izmeklējumus veiks mobilais mamo-
grāfs, kuru iegādājies viens no lielākajiem projekta 
partneriem - Grodņas reģionālā slimnīca, pastāstīja 
Daugavpils novada domes projektu vadītāja Inese 
Matisāne. 

Inese Matisāne arī uzsver, ka darbietilpīgs ir bijis 
laiks līdz mamogrāfa iegādei, jo bija jāsakārto ie-
pirkuma dokumentācija, tehniskā specifikācija un 
jāveic sagatavošanas darbi. I. Matisāne iedrošina 

sievietes nebaidīties un nākt izmeklēties, jo, ja sie-
viete ir vesela, viņa ir laimīga, un tad laimīga ir arī 
viņas ģimene. 

9.oktobrī mamogrāfs darbojās Līksnas pagastā, 
pārbaudot vairāk kā 30 sieviešu krūšu veselību. 

Līksniete Berta Vingre iespēju pārbaudīties te-
pat, tuvumā no mājām, uzskata kā ļoti labu. B. Vin-
gre uzsver, ka par savu veselību ir jārūpējas, ejot uz 
dažādām apskatēm, lai, laicīgi diagnosticējot kādu 
no saslimšanām, varētu uzsākt ārstēšanos.

Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoli-
ņa - „No apmeklētājām bija tikai pozitīvas atsauks-
mes, jo reizēm pie ārsta uz Daugavpili ir apgrūtino-
ši aizbraukt, un šis pasākums tiek atlikts uz neno-
teiktu laiku. Varbūt šo pieredzi varētu pielāgot arī 
citiem pakalpojumiem un speciālistiem, piemēram, 
bērnu ārstiem (LOR, pediatri, alergologi). Vecāka 
gadu gājuma cilvēki būtu pateicīgi, ja būtu iespēja 
uz vietas apmeklēt, piemēram, acu ārstu.”

Ambeļu pagastā mobilā mamogrāfa izmeklēju-
mus veica aptuveni 46 cilvēki, no kuriem 12 vīrieši 
izmantoja iespēju veikt plaušu rentgenus. Savu-
kārt, Demenes pagastā iespēju veikt bezmaksas 
pārbaudi izmantoja 63 sievietes.

Mobilā mamogrāfa izbraukumi atsāksies 2013.
gadā. Sekojiet informācijai www.dnd.lv

Aina Pabērza
Pasākuma vadītāja

 Novadu senioru sadraudzības pasākums pie 
Nīcgales Lielā akmens notika zem Miķeļdienas 
zīmes, pakārtojot visas norises šo tradicionālo lat-
viešu svētku aktivitātēm. 

 Pasākuma vieta – atpūtas laukums pie Nīcga-
les Lielā akmens - ir izvietojies četru ceļu krusto-
jumā, tādēļ šajā reizē daudzie sadraudzības pa-
sākuma dalībnieki simboliski varēja ierasties no 
visām debess pusēm- gan visu Daugavpils novada 
pagastu seniori, gan īpaši gaidītie Ilūkstes nova-
da seniori, ar kuriem visus taču vieno nesenā ko-
pīgā pagātne bijušajā Daugavpils rajonā. 

Lai pasākuma dalībniekiem – senioriem būtu 
vieglāk iepazīties, ierodoties katrs pats sev iz-
veidoja vizītkarti – uz jau sagatavotas krāsainas 
papīra lapiņas rakstīja savu vārdu, kas kopā ar  
rudenīgajām kļavu lapām tika piespraustas pie 
tērpa. Arī šī aktivitāte palīdzēja socializēties, jo 
seniori aktīvi viens otram palīdzēja- daudziem 
vairs pirksti nav tik veikli un acis tik „gaiši ne-
rāda”.

Pārnovadnieki tika sagaidīti īsteni latgaliskā 
viesmīlībā – ar tradicionālu cienastu un Nīcgales 
folkloras kopas dziedāto „Gosti brauc”.

Dalībniekus uzrunāja Latvijas – Šveices sadar-
bības programmas apakšprojekta „Mūža atvasa-
ra” koordinatores Ināra Pomjalova un Skaidrīte 
Davne. 

Miķeļdiena latviešu tradīcijās ir ražas svētki, 
tādēļ tālākā pasākuma gaitā notika Daugavpils 
un Ilūkstes novada senioru dižošanās ar savu ra-
došo un praktisko darbu ražu. 

Lai iedrošinātu pārejos, pirmie uzstājās mā-

Pie Miķeļdienas aktivitātēm pieder arī 
ķekatās, vai kā Latgalē saka „čigānos”, 
iešana, tādēļ pasākuma dalībnieki tika 
iesaistīti rotaļā ar pārģērbšanos, kas vi-
sos izraisīja lielu jautrību un pozitīvas 
emocijas. Šī norise tika iemūžināta kopī-
gā „fotosesijā”. 

Miķeļdienā tiek minētas mīklas. Šajā 
aktivitātē varēja iesaistīties arī mazāk 
kustīgie seniori, apliecinot savu asprātī-
bu un radošo garu, jo tika minētas gan 
tradicionālas, gan modernās, nenopiet-
nās mīklas. Visiem atminētājiem tika 
dāvināti āboli no pašu senioru sarūpētā 
„balvu fonda”.

Mīklu minēšana ir viena no Miķeļdie-
nā tradicionāli iesākošās vakarēšanas 
sastāvdaļām. Pie vakarēšanas pieder arī 

Ielūgums
2012.gada 20.novembrī plkst. 11.00 

novada seniori tiek laipni aicināti 
apmeklēt apakšprojekta „Mūža 
atvasara” noslēguma pasākumu 
Daugavpils novada Kultūras centrā, 
Dobeles ielā 30, Daugavpilī. 

Tālr. uzziņām 65476742; 26579469

Skaidrīte Davne uzrunā senioru sadraudzības pasākuma 
dalībniekus

dziedāšana un sadziedāšanās. Te lieti noderēja 
sākumā izveidotās vizītkartes, kas ļāva senioriem 
sadalīties neformālas grupiņās un atcerēties vi-
siem kopā dziedamas ziņģes un dziesmas. Te lieti 
noderēja arī Vaboles pagasta tautas muzikanta 
Jāņa Giptera ermoņiku spēlēšana.

Senajiem latviešiem līdz Miķeļdienai jau bija 
ieskābēti kāposti, tādēļ kā loģisks noslēgums šim 

Ierodoties īpaši gaidītajiem – Ilūkstes novada senioriem

jinieki - Nīcgales folkloras kopa, kas ir lielisks 
starppaudžu sadarbības piemērs, jo kopā dzied 
gan cienījama vecuma seniores, gan vidējās un 
jaunākās paaudzes dalībnieces. Nīcgalietes ne 
vien dziedāja, bet arī iesaistīja tautas rotaļās kus-
tēties gribošos pasākuma dalībniekus.

Višķu pagasta seniores priecēja ne vien ar savu 
dziedājumu, bet arī ar dzejas lasījumu. Naujene 

ir lielākais Daugavpils novada pagasts, ko pārstā-
vēja gan dziedātāji, gan dejotājas, kas dejas solī 
spēja iesaistīt publiku. 

Ilūkstes novada seniori dižojās ar savu apakš-
projekta „Mūža atvasara” radošajās darbnīcās 
praktiski paveikto, uzdāvinot Daugavpils novada 
senioriem no salmiem gatavotu Miķeļdienas zir-
gu. Dvietes pagasta senioru teatralizētais uzve-
dums lieliski izsmīdināja publiku. 

Nīcgales folkloras kopas dalībnieces izstāstīja 
teiku par Lielo akmeni, aicinot pieskarties liela-
jam milzim un gūt tā enerģiju.

Mājinieki – Daugavpils novada seniori kopā ar Nīcgales 
folkloras kopu „Neicgalīši”

sadraudzības pasākumam bija kā-
postu viras baudīšana, jo svaigais 
gaiss un aktīvā piedalīšanās (savu 
iespēju robežās) piedāvātajās akti-
vitātēs radīja lielisku apetīti. 

Sadraudzības pasākums pagāja 
sirsnīgā un draudzīgā gaisotnē. 
Abu novadu senioriem bija iespēja 
iepazīt citam citu, atjaunot vecās 
pazīšanās. Tas bija kā aicinājums 
mazāk aktīvajiem neiesūnot, dar-
boties un pašiem veidot dažādas 
neformālas interešu apvienības, 
kas neprasa īpašus līdzekļus - ne-
pieciešama tikai uzņēmība, kuras 
Daugavpils un Ilūkstes novadu se-
nioriem netrūkst. 
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Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Kas jāzina ikvienam par atkritumu apsaimniekošanu 
pašvaldības administratīvajā teritorijā

 Latvijā par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā ir 
atbildīgas pašvaldības. 

Daugavpils novada pašvaldība, saskaņā ar Atkri-
tumu apsaimniekošanas likumu, ar lēmumu ir pie-
ņēmusi saistošos noteikumus „Par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Daugavpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā” (spēkā no 2011.gada 3.jūnija), 
kas nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību Daugavpils novada administratīvajā terito-
rijā, administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkri-
tumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksā-
jumi par šo atkritumu apsaimniekošanu. 

Kā tiek organizēta atkritumu apsaimnieko-
šana? 

Atkritumu apsaimniekošana Daugavpils novadā 
tiek veikta 19 sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas zonās. Katra pagasta pārvalde, atsaucoties uz 
pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, izsludina 
iepirkumu atkritumu apsaimniekošanas operato-
ram. Pēc iepirkuma procedūras, izvēloties attiecī-
go operatoru, tiek noslēgts līgums  par atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšanu savā 
administratīvajā teritorijā. Cieto sadzīves atkritu-
mu savākšanu visā novada teritorijā veic SIA „Eko 
Latgale”. Pēc līguma noslēgšanas, gan juridiskās, 
gan fi ziskās personas (arī vasarnīcu biedrības), sa-
ņem informāciju no pagasta pārvaldes par to, ka ir 
jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekošanas 
operatoru (turpmāk tekstā – operators). Ja līdz kā-
dam iedzīvotājam nav nonākusi šāda informācija, 
tad viņam ir jāgriežas pagasta pārvaldē, pārvalde 
sazināsies ar operatoru un operators izbrauks un 
noslēgs līgumu. Operators vienu reizi mēnesī ie-
sniedz pagasta pārvaldei informāciju par noslēg-
tajiem līgumiem ar iedzīvotājiem. Ja pagasta pār-
valde konstatē un operators informē, ka kādam šie 
līgumi nav noslēgti, pagasta pārvalde izsūta brīdi-
nājumu. Ja arī pēc brīdinājuma, persona neierodas 

šo līgumu slēgt vai atsakās to darīt, pagasta pārval-
dei ir tiesības sniegt informāciju Valsts policijai ar 
lūgumu sastādīt administratīvo protokolu un saukt 
pie administratīvās atbildības. 

Operators vienmēr ir pretimnākošs. Ar operatoru 
var vienoties par atkritumu izvešanas biežumu un 
pakalpojumu apmaksas kārtību, ņemot vērā iedzī-
votāju skaitu vai saražoto atkritumu apjomu. Slē-
dzot līgumu, līdzi jābūt personu apliecinošam doku-
mentam. 

Kāda ir operatora pakalpojumu apmaksas 
kārtība? 

Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem maksu sastā-
da par mēnesi, savukārt privātmāju un vasarnīcu 
īpašniekiem rēķini tiek sastādīti pēc pieprasījuma. 
Tie var maksāt, piemēram, reizi trijos mēnešos, rei-
zi pusgadā, reizi gadā vai sezonāli (piemēram, tikai 
vasaras mēnešos). Nereti rodas problēma, kad at-
kritumu konteineros tiek mesti arī bio atkritumi 
(zāle, zari, lapas, koku, krūmu atgriezumi u.c. augu 
valsts atlikumi), kas nekādā veidā nav pieļaujams. 

Maksu par atkritumu izvešanu nosaka pēc faktis-
ki izvesto atkritumu daudzuma vai atbilstoši paš-
valdības apstiprinātajām normām uz vienu cilvēku. 
LR Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pants 
nosaka, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu 
veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu; sa-
biedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts ta-
rifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonos; dabas resursu nodoklis par atkritumu 
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

Kādi ir cieto sadzīves atkritumu savākšanas 
tarifi ? 

Cieto sadzīves atkritumu savākšanas tarifi  Dau-
gavpils novada administratīvajā teritorijā, kas ap-
stiprināti ar Daugavpils novada domes lēmumiem, 
ir šādi: 

• Ambeļu, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, 
Maļinovas, Medumu, Nīcgales, Skrudalienas, Tabo-
res un Vaboles pagastā - Ls 0.83 (bez PVN) no viena 

cilvēka mēnesī;
• Biķernieku un Demenes pagastā - Ls 0.79 (bez 

PVN) no viena cilvēka mēnesī;
• Naujenes pagastā - Ls 0.88 (bez PVN) no viena 

cilvēka mēnesī;
• Dubnas un Sventes pagastā - Ls 0.90 (bez PVN) 

no viena cilvēka mēnesī;
• Višķu pagastā -   Ls 0.43 (bez PVN) no viena 

cilvēka mēnesī (jaunais tarifs drīzumā stāsies spēkā 
pēc publicēšanas "Daugavpils Novada Vēstīs");

• Vecsalienas pagastā - Ls 1.00 (bez PVN) no vie-
na cilvēka mēnesī. 

Salienas pagasta pārvalde kopš 2012.gada marta 
vairs neslēdz līgumu ar SIA „Eko Latgale”, to no-
slēdz paši iedzīvotāji, un maksa par pakalpojumiem 
tiek aprēķināta, ņemot vērā savākto atkritumu ko-
pējo daudzumu. 

Atkritumu izvešanas tarifi  katrā pagasta terito-
rijā atšķiras, ņemot vērā attālumu līdz atkritumu 
poligona atrašanās vietai. 

Kā notiek atkritumu savākšana? 
Atkritumu apsaimniekotāja pienākumos ietilpst 

arī atkritumu tvertņu uzstādīšana. SIA “Eko Latga-
le” veic atkritumu savākšanu divos veidos: kontei-
nera sistēma (izvietojot atkritumu tvertnes pagastu 
centros, daudzdzīvokļu māju tuvumā) un maisu sis-
tēma (uz maisiem jābūt SIA „Eko Latgale” logotips), 
gadījumos, ja atkritumu radītājs nevar nogādāt sa-
vāktos atkritumus līdz atkritumu tvertnei. 

Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina sadzīves 
atkritumu nogādāšanu uz atkritumu poligonu vis-
maz 3 reizes mēnesī no attiecīgo pagastu ciemiem, 
kur iedzīvotāju skaits ir virs 100, bet pārējā teritori-
jā vismaz 1 reizi mēnesī.

Daugavpils novada dome aicina personas neka-
vēties slēgt līgumus ar atkritumu apsaimnieko-
tāju. Atkritumu radītāja pienākums ir iekļauties 
pašvaldības noteiktajā kopējā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, kas paredz, ka ikvienai 
mājsaimniecībai jānoslēdz līgums par sadzīves at-
kritumu savākšanu ar sadzīves atkritumu apsaim-
niekotāju, ko izvēlējusies pagasta pārvalde.  

1. Kādus Daugavpils novada pašvaldības pa-
līdzības veidus dzīvokļu jautājumu risināšanā 
var saņemt? 

― Daugavpils novada pašvaldība novada iedzīvo-
tājiem sniedz sekojošus palīdzības veidus dzīvokļu 
jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai 
tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, sociālā 
dzīvokļa izīrēšanā un palīdzību īrētās dzīvojamās 
telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.

2. Kāda iedzīvotāju grupa ir tiesīga saņemt 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā?

― Daugavpils novada palīdzību dzīvokļu jautā-
jumu risināšanā var saņemt personas, kuras savu 
dzīvesvietu deklarējušas Daugavpils novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā, un kurām ir 
piešķirts maznodrošinātās personas statuss. Sa-
skaņā ar likumu „Par palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā”, iedzīvotāju grupas, kas ir tie-
sīgas saņemt palīdzību, ir: pensionāri, bērni bāreņi, 
denacionalizētu māju īrnieki, politiski represētās 
personas, repatrianti, maznodrošinātās personas: 
invalīdi, pēc soda izciešanas atbrīvotās no ieslodzī-
juma vietas, personas, kuru apgādībā ir nepilnga-
dīgs bērns.

― Saskaņā ar 2010. gada 21. janvāra Daugav-
pils novada domes saistošiem noteikumiem 
Nr. 3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risi-
nāšanā”, iedzīvotāju grupas, kas ir tiesīgas saņemt 
palīdzību, ir maznodrošinātās personas (ģimenes): 

• kuru īrētā  vai īpašumā esoša dzīvojamā 
telpa ir avārijas stāvoklī;

• kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā tel-
pa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes 
vai avārijas rezultātā, un šī persona iesniegumu ir 
iesniegusi ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc sti-
hiskas nelaimes vai avārijas;

• kuras īrē atsevišķu istabu sociālajā dzīvok-
lī, sakarā ar dzīves apstākļu uzlabošanos, ko aplie-
cina Daugavpils novada Sociālā dienesta atzinums, 
ja šīs personas regulāri pilda sociālās dzīvojamās 
telpas īres līguma nosacījumus,

• kuras vismaz divus pēdējos gadus nepār-

traukti ir deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils 
novada administratīvajā teritorijā, kuras audzina 
trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus un īrē (lieto) 
vienistabas dzīvokli, vienu istabu vai tādu dzīvoja-
mo telpu, kuras dzīvojamā platība ir mazāka par 6 
m2 uz vienu cilvēku;

• kuras noslēgušas laulību pēdējo divu gadu 
laikā, ja viens no laulātajiem ir vismaz trīs pēdē-
jos gadus nepārtraukti deklarējis savu dzīvesvietu 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, un 
ģimene īrē (lieto) vienistabas dzīvokli, vienu istabu 
vai tādu dzīvojamo telpu, kuras dzīvojamā platība ir 
mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku, un kuras ienā-
kums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 
Ls 120;

• kurai mājas īpašnieks, izņemot pašvaldību, 
nepagarina dzīvojamās telpas īres līgumu, kaut gan 
persona pildījusi īres līgumā ietvertās saistības un 
tā ir: 

• atsevišķi dzīvojoša persona, kura sasniegu-
si pensijas vecumu vai ir darbnespējīga invaliditā-
tes dēļ un kurai nav likumīgo apgādnieku;

• persona, kuras kā vecāka apgādībā ir bērns 
un šī persona audzina bērnu bez otra vecāka līdz-
dalības.
 ― Saskaņā ar 2010. gada 21. janvāra Daugav-
pils novada domes saistošiem noteikumiem 
Nr. 3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risi-
nāšanā”, Daugavpils novada dome piešķir mazno-
drošinātam personām vienreizēju pabalstu līdz Ls 
200 :

• to īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās 
telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja personas 
īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvoja-
mā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi  un nav 
iespējams nodrošināt šo personu ar dzīvošanai derī-
gu dzīvojamo telpu vai pagaidu dzīvojamo telpu, ja 
attiecīgajā brīdī nav neizīrētu dzīvojamo telpu;

• to īrētajās vai īpašumā esošajās dzīvoja-
mās  telpās vai dzīvojamās mājās  lokālo apkures 
sistēmu remontam, ja personas īrētajā vai īpašumā 
esošajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir sa-

gruvusi krāsns un nav iespējams nodrošināt telpu 
ar apkuri.                       

Remontējot dzīvojamās telpas, Daugavpils nova-
da dome piešķir maznodrošinātām personām pabal-
stu 50% apmērā no remontdarbu izmaksām, bet ne 
vairāk kā Ls 500, vienreiz desmit gados, remontējot 
viņu īrētās dzīvojamās telpas, ja šo telpu izīrētājas 
nav pašvaldība, vai remontējot šo personu īpašumā 
esošās dzīvojamās telpas.

Saskaņā ar 2009. gada 29.decembra Daugav-
pils novada domes saistošiem noteikumiem 
„Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi -
nansējuma apjomu un piešķiršanas kārtī-
bu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas” pašvaldības 
līdzfi nansējums energoefektivitātes pasākumiem 
tiek sniegts ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros 
un var tikt piešķirts šādiem projektiem un sekojošā 
apmērā:

1) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvo-
jamā mājā - 20% apmērā no kopējām darbu izmak-
sām, bet ne vairāk kā Ls 20 000 projekta realizāci-
jai;

2) dzīvojamai mājai piesaistīta zemesgabala labie-
kārtošanai – 20% apmērā no kopējām darbu izmak-
sām;

3) dzīvojamas mājas energoefektivitātes audita 
veikšanai – 50% apmērā no kopējām darbu izmak-
sām.

Personas, kuras vēlas saņemt palīdzību dzīvok-
ļu jautājumu risināšanā, var griezties attiecīgajā 
Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldē 
vai Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma 
nodaļā (38., 26.kab.) Rīgas ielā 2, Daugavpilī, tālr. 
65476739, 26357842, 65476827, 29412676. 

Ar informāciju par iesniedzamajiem dokumen-
tiem, kas nepieciešami dzīvokļu jautājumu risinā-
šanas gadījumā, var iepazīties Daugavpils novada 
domes mājas lapas www.dnd.lv sadaļā „Daugavpils 
novada dome” → „Mājokļi” → „Palīdzība dzīvok-
ļu jautājumu risināšanā” → „Saistītie normatīvie 
akti ”.
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Izsakām līdzjūtību mūžībā
aizgājušo tuviniekiem.

Animācijas darbnīcās Berķenelē tapa divas jaunas multfilmas
No 16. līdz 18.oktobrim Raiņa mājā 

Berķenelē notika animācijas radošās 
darbnīcas, kurās piedalījās 9 skolēni no 
Daugavpils novada Kalupes pamatsko-
las un Špoģu vidusskolas 5. un 6.klases. 
Animācijas meistardarbnīcas Berķenelē 
norit jau trešo gadu. Multfi lmu radīša-
nas procesu vadīja pieredzējuši animā-
cijas fi lmu veidotāji un pedagogi - Dace 
Liepa un Jānis Sausnītis no Rīgas, ar 
kuriem jau ilgāku laiku muzejam ir iz-
veidojusies laba sadarbība. Animācijas 
darbnīcu atbalstīja Daugavpils novada 
Kultūras pārvalde un Valsts Kultūrka-
pitāla fonds. 

Muzejā tapa multfi lmas, smeļoties ie-
dvesmu no Raiņa bērnības iespaidiem 
Berķenelē, kas atspoguļoti dzejoļu krā-
juma „Dagdas piecas skiču burtnīcas” 
nodaļā „Vienīgā aina”. Raiņa māja Ber-
ķenelē par savu mērķi izvirzījusi izveidot 
multfi lmu ciklu ar dzejoļiem no šīs nodaļas. Trijās 
dienās tapa divas animācijas fi lmas pēc dzejoļu 
„Ezera noslēpums” un „Atkal ezers” motīviem, tā-
dējādi papildinot muzejā jau esošo 6 multiplikāci-
ju fi lmu arhīvu.

Radošajās animācijas darbnīcās bērni iepazi-

kas multfi lmā kustēsies. Tad zīmējumus 
noliek zem fotokameras un, lēnām kus-
tinot un bīdot uz priekšu, fotografē. Tad 
fotogrāfi jas tiek montētas datorā un at-
sevišķi ieraksta skaņu,” animācijas fi l-
mu tapšanas noslēpumus atklāja Dace 
Liepa. Intensīvi strādājot pat trīs dienas, 
visbiežāk multfi lma nav garāka par 2 
minūtēm. „Šis process prasa pacietību. 
Lai taptu 1 sekunde, ir nepieciešami 12 
fotokadri.”

Bērni atzina, ka animācijas fi lmu vei-
došanā krietni noderēja iegūtās prasmes 
mūzikas un mākslas skolās – skolēni ne 
tikai rūpējās par vizuālo noformējumu, 
bet arī paši ierakstīja mūziku. Visvai-
rāk gan bērnus aizrāva fotografēšanas 
process. Mazie mākslinieki vienbalsīgi 
apstiprināja, ka labprāt šādā darbnīcā 
piedalītos arī nākamgad – iegūtā piere-
dze lieti noderēs arī citu radošo ideju rea-

lizācijai. 
Jaunizveidotās animācijas fi lmas tiks ierakstī-

tas diskos un uzdāvinātas tām skolām, kuru bērni 
piedalījās radošajās darbnīcās. Tāpat multiplikā-
cijas fi lmiņas varēs rādīt muzeja apmeklētājiem 
un ciemiņiem. 

nās gan ar Raiņa mājas vēsturi un Raiņa dzeju, 
gan arī apguva animācijas fi lmu veidošanas ābe-
ci. Atšķirībā no iepriekšējā gada, kad jaunieši 
veidoja multfi lmas, izmantojot plastilīna tehno-
loģiju, šogad bērni animācijas taisīja aplikācijā. 
„Sākumā jāuzzīmē foni un tad atsevišķas detaļas, 

Animācijas meistardarbnīcu dalībnieki – skolēni kopā ar pedagogiem

Diriģentu parāde pulcēja zižļu meistarus no četrām valstīm
24.oktobrī Daugavpils novada Kultūras centrā 

norisinājās Naujenes pūtēju orķestra koncerts 
„Diriģentu parāde”. Pateicoties Naujenes mūzi-
kas un mākslas skolas iniciatīvai, mūzikas meis-
tari no četrām valstīm – Latvijas, Baltkrievijas, 
Polijas un Izraēlas –nostiprināja starptautisko 
sadarbību, vienojoties mūzikas skaņās.

ģents Egons Salmanis. „Es esmu pateicīgs Nau-
jenes mūzikas skolas vadītajam, savam ilggadē-
jam draugam Spodrim Kačānam par uzaicināju-
mu piedalīties šajā pasākumā. Man ir prieks, ka 
Latgalē ir tik darboties gribošs un varošs kolek-
tīvs. Tas mani dara mierīgu, sagaidot Vispārējos 
Dziesmu un deju svētkus,”  turpina E.Salmanis. 

Noslēdzoties koncertprogrammai, kuru pavadī-
ja nedalītas klausītāju ovācijas, diriģenti saņēma 
Pateicības un piemiņas balvas, kuras pasniedza 
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ināra Mukāne, Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centra pūtēju orķestru nozares ek-
sperte Astrīda Ķēniņa, Naujenes pagasta pārval-
des vadītāja Ināra Miglāne un mūzikas skolas di-
rektors Spodris Kačāns. 

Uzstājas Naujenes pūtēju orķestris (diriģents – J. Grīnberts)

Skatītājus, Latvijā un ārvalstīs atzītu diriģen-
tu vadībā,  orķestris priecēja ar repertuāru, sākot 
no klasikas līdz populārajai mūzikai. Diriģentu 
parādi atklāja Naujenes orķestra diriģents Jā-
nis Grinberts, kura vadībā orķestris ieguva Zel-
ta diplomu X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētkos. Koncertu daiļoja spoži diriģentu 
vārdi  – Dziesmu svētku pūtēju orķestru virsdi-
riģents, Latvijas Universitātes orķestra vadītājs 
Jānis Puriņš, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju 

orķestra diriģents Harijs Zda-
novskis, muzicēšanas tradīciju 
kopējs Daugavpilī Voldemārs 
Skutāns, vairāku Dziesmu svēt-
ku pūtēju orķestru virsdiriģents 
Raimonds Igolnieks un Lat-
gales novada pūtēju orķestru 

virsdiriģents, pū-
tēju orķestra „Bal-
vi” vadītājs Egons 
Salmanis.  Balt-
krieviju pārstāvēja 
Sergejs Laščuks no 
Grodņas pilsētas, 
Izraēlu - Rēzeknē 
dzimušais Samuils 
Hagins, kurš šobrīd 
darbojas kā peda-
gogs Afulas pilsētas 
mūzikas skolā un 

Koncertā diriģenti pārstāvēja Latviju, Baltkrieviju, Poliju un 
Izraēlu

līdztekus muzicē Afulas kamerorķes-
trī. Poliju pārstāvēja Zambrovas pil-
sētas Jauniešu Pūtēju orķestra diri-
ģents Kšistofs Vitkovskis un Adama 
Mickeviča Poznaņas Universitātes 
orķestra diriģents Miroslavs Kordov-

skis. 
Zižļu meistari slavēja Naujenes pūtēju orķes-

tri, kas spēja pierādīt savu augsto profesionalitā-
ti, pieslīpējoties katra diriģenta individuālajam 
raksturam un stilam. „Neapšaubāmi, ideja par 
diriģentu parādi ir ļoti svaiga un interesanta. 
Vēl jo vairāk tāpēc, ka šeit ir diriģenti ne tikai no 
Latvijas. Visvērtīgāk un radošāk tas ir jaunajiem 
mūziķiem, jo katrs diriģents nāk ar savu pieeju,” 
atzina Latgales novada pūtēju orķestru virsdiri-

Mūžībā aizgājuši
līdz 29.10.2012.  
Ambeļu  pagastā

Fjodors Romanovs (1940.g.)
Evalds Kampāns (1938.g.)

Valentīna Karelova (1932.g.)
Biķernieku  pagastā

Viktors Andrejevs ( 1980.g.)
Demenes pagastā

Henrihs Strinovičs (1930.g.)
Jozs Jaronsks (1951.g.)

Kalkūnes pagastā
Regīna Deruka (1942.g.)
Gaļina Gorkina (1964.g.)

Staņislavs Romancevičs (1961.g.) 
Artjoms Karpovs (1923.g.)

Kalupes pagastā
Stepans Zubovs (1947.g.)

Laucesas pagastā
Jakovs Filipovs  (1948.g.)

Feodosija Tomilina (1920.g.)
Līksnas pagastā

Valentīna Kjarkuže (1942.g.)
Maļinovas pagastā

Leonīds Ignatjevs (1958.g.)
Vassa Harlamova(1923.g.)

Naujenes pagastā
Eduards Iekalns (1944.g.)

Marianna Ostrovska (1927.g.)
Raina Nikolajeva  (1949.g.)
Marija Nikolajeva (1938.g.)

Otto Pupins (1951.g.)

Ivans Maksimovs (1945.g.)
Antons Orbidāns (1944.g.)

Veronika Plesunova(1943.g.)
Svetlana Vasiļjeva(1964.g.)

Nīcgales pagastā
Alberts Jānis Soms(1946.g.)

Salienas pagastā
Igors Starinskis (1942.g.)

Juzefa Bodendorfe (1941.g.)
Vera Dibovska (1924.g.)
Skrudalienas pagastā

Vanda Vladinovska (1923.g.)
Jeļena Mihailova (1928.g.)

Sventes pagastā
Edmunds Minkevičs (1931.g.)

Tabores pagastā
Vasīlijs Sokolovs (1956.g.)

Česlavs Saikovskis (1935.g.)
Vecsalienas pagastā
Ivans Ļahs (1953.g.)

Natālija Kokina (1934.g.)
Višķu pagastā

Jāzeps Grustiņš (1940.g.)
Janina Peršenkova ((1951.g.)

Oļegs Fjodorovs (1940.g.)
Filimonija Trofi mova ( 1931.g.)
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APSVEICAM

JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

AFIŠA

IZSOLES

Zemes nomnieku  
ievērībai

Tie zemes nomnieki, kuri vēlas iegādāties savā 
īpašumā Daugavpils novada pašvaldībai piedero-
šās zemes vienības, kuras šobrīd tiek iznomātas, 
pamatojoties uz jūsu noslēgtajiem zemes nomas 
līgumiem, tiek aicināti iesniegt ierosinājumus 
Daugavpils novada Pašvaldības īpašuma nodaļā 
(kab. 38., 26, Rīgas ielā 2, Daugavpilī) vai attie-
cīgajā pagasta pārvaldē (tajā, kuras administra-
tīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums). 
Ierosinājumus lūdzam iesniegt līdz 1.decembrim, 
lai laicīgi tiktu saplānoti budžeta līdzekļi pašval-
dības īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā. 

Tālruņi uzziņām: Daugavpils novada domē – 
65476739, 65476827, 26357842, 29412676

― 2012.gada 21. novembrī  plkst. 13.00 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) 
tiks pārdots vienistabu dzīvokļa īpašums Nr.112, ar 
kopējo platību 38.1 kvm un dzīvokļa īpašumā ietilp-
stošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai 
piesaistītās zemes ar kadastra apzīmējumu 4474 
006 0422 ,  394 / 46310 domājamās daļās, kas at-
rodas Meža ielā 4, Krauja, Naujenes pagasts, Dau-
gavpils novads. Dzīvoklis atrodas piecstāvu daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas piektajā stāvā. Objekta 
sākotnējā cena – Ls 1028.00;

― 2012.gada 21. novembrī  plkst. 14.00 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas iela 2, 
Daugavpils, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) 
tiks pārdots trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr.72, ar 
kopējo platību 67.1 kvm un dzīvokļa īpašumā ietilp-
stošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai 
piesaistītās zemes ar kadastra apzīmējumu 4474 
001 0547 , 654/34930 domājamās daļas, kas atrodas  
Vienības ielā 1, Lociki, Naujenes pagasts, Daugav-
pils novads. Dzīvoklis  atrodas piecstāvu daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas ceturtajā stāvā. Objekta 
sākotnējā cena – Ls 2684.00;

― 2012.gada 21. novembrī  plkst. 15.00 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas iela 2, 
Daugavpils, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) 
tiks pārdots divistabu dzīvokļa īpašumu Nr.3, ar 
kopējo platību 61.5 kvm un dzīvokļa īpašumā ietilp-
stošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai 
piesaistītās zemes ar kadastra apzīmējumu 4492 
002 0565 un palīgēku, 5950/120730 domājamās da-
ļas, kas atrodas  „Cibuļovka 4”, Cibuļovka, Tabores 
pagasts, Daugavpils novads. Dzīvoklis atrodas trīs-
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā otrajā stāvā.   
Objekta sākotnējā cena – Ls 1350.00 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles notei-
kumiem un reģistrēties uz izsoli  līdz 2012.gada 
20. Novembrim,  plkst. 16.30,   Daugavpils novada 
domē,  38., 26.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 16.30), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu Ls 10 un nodrošinā-
jumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas.

 ― 2012.gada 4. decembrī plkst. 13.00 Daugav-
pils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiks 
pārdots nekustamais īpašums „Pie upītes”, Skrud-
alienas pagasts, Daugavpils novads, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4486 005 0628  0.288 ha platībā un ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 4486 005 0628 001. Objekta sākotnējā 
cena – Ls 3600.00.

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteiku-
miem un reģistrēties uz izsoli līdz 2012.gada 30. no-
vembrim plkst. 16.30 Daugavpils novada domē 38., 
26..kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
16.30) Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot 
reģistrācijas maksu Ls 20 un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 

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

audzināšanā !

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
08.11. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
22.11. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
Aļona Annišineca
12.11. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00

26.11. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 13.00-14.00

Jānis Belkovskis
05.11. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
26.11. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Juris Bleidelis
08.11. Tabores pagasta pārvalde 09.00-11.00
22.11. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
05.11. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
12.11. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
26.11. Skrudalienas pagasts 13.00-16.00
Edgars Kucins
14.11. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

21.11. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 16.00-18.00

Janīna Kursīte
06.11. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
20.11. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
12.11. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Ināra Ondzule
12.11. Kalupes pamatskola 15.30-18.00
26.11. Kalupes pamatskola 15.30-18.00
Vasilisa Pudovkina
22.11. Naujenes pagasts, Lociki 16.30-18.30
28.11. Biķernieku pagasta pārvalde 16.30-18.30
Aivars Rasčevskis
05.11. Nīcgales pagasta pārvalde 14.00-17.00
26.11. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-17.00
Antoņina Redkova
05.11. Salienas vidusskola 14.00-15.30
12.11. Salienas vidusskola 14.00-15.30
26.11. Salienas vidusskola 13.00-15.00
Aleksandrs Sibircevs
13.11. Sventes pagasta pārvalde 15.00-17.00
23.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Valērijs Smarguns
05.11. Salienas vidusskola 09.00-11.00
29.11. Vecsalienas pagasta pārvalde 08.00-12.00
Mečislavs Vēveris
05.11. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
09.11. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
16.10. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
19.10. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
Lūcija Voitkeviča
05.11. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 14.00-16.00

12.11. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 14.00-16.00

26.11. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 13.00-14.00

Lociku ciemā ir savairojušies klaiņojoši 
suņi, kuri apdraud iedzīvotājus. Ko šajā si-
tuācijā darīt?
Atbild Ināra Miglāne
Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja 

Ja ir zināms, kā sauc suņa saimnieku, jāzvana 
policijai, kura sastādīs administratīvo protokolu 
un varēs sodīt suņa saimnieku. Savukārt, ja suņa 
saimnieks nav skaidri zināms, labāk vērsties pa-
gasta pārvaldē. Locikos klaiņojošie suņi tiek ķer-
ti katru nedēļu, to veic speciāli apmācīts cilvēks, 
kura rīcībā ir nepieciešamais aprīkojums. Pirms 
pāris nedēļām daži noķertie suņi tika aizvesti uz 
dzīvnieku patversmi. Centīsimies šo problēmu at-
risināt līdz ziemai, jo rudenī savairojušies suņi, 
iestājoties salam, būs izbadējušies un nikni, tāpēc 
var apdraudēt ciemata iedzīvotājus.  

Novadā dzimuši    
Ambeļu  pagastā

Santa Skromāne(15.oktobrī)
Demenes pagastā

Edgars Pupiņš (2.oktobrī)
Kalupes pagastā

Anastāsija Sidoreviča (17.septembrī)
Līksnas pagastā

Ričards Krišjāns (1.oktobrī)
Naujenes pagastā

Nadežda Bogdanova (25.septembrī)
Jelizaveta Osipova ( 29.septembrī)

Marianna Moisejeva (2.oktobrī)
Valerija Igiševa (12.oktobrī)
Linda Onzule (11.oktobrī)

Višķu pagastā
Armands Joksts (4.oktobrī)

Sveicam  jaunlaulātos!
• Ingrīdu Gipteri un Raimondu Rimicānu
• Ruslanu Stremovsku un Pāvelu Kalugu 
• Valentīnu Franskeviču un Aleksandru Tavkinu
• Irinu Šaraņinu  un Juriju Jaščenkovu
• Svetlanu Vansoviču un Artūru Umbraško
• Liānu Leibču un Vladimiru Vasiļjevu
• Tatjanu Šūmani un Aleksandru Svilpi 
• Kristīn u Poltarjonoku un Igoru Timšānu

Pasākums „Spēkavīru kaujas” 08.11. 18.00 Naujenes jaunatnes iniciatīvas 
un sporta centrs

Pasākums „Zemnieku lustes Mārtiņos” 09.11. 19.00 Kalkūnes pagasta pārvalde
Rudens balle 09.11. 19.00 Sventes Tautas nams
Pasākums veltīts Lāčplēša dienai 12.11. 12.30 Biķernieku kultūras nams
Salienas pagasta svētki 24.11. 15.00 Salienas kultūras nams
Folkloras kopa „Dyrbini” danču vakars 21.11. 18.00 Novada Kultūras centrs
Diskotēka jauniešiem 23.11. 21.00 Demenes kultūras nams
Rudens balle 24.11. 19.00 Biķernieku kultūras nams
Pēcpusdiena kopā ar deju kopu „Magones” 24.11. 13.00 Špoģu Mūzikas un mākslas skola
Erudītu spēle „Kas?Kur?Kad? Mana Latvija” 24.11. 10.00 Vecsalienas pagasts
Vaboles amatierteātra izrāde „Sīvysmōtes 
senču laiki” 25.11. 15.00 Vaboles kultūras nams

Ukraiņu cirks „Transformeris” 26.11.
27.11.

16.00
10.00

Demenes kultūras nams
Nīcgales Tautas nams

Konkursa „Sakoptākā sēta” noslēguma 
pasākums 29.11. 20.00 Vecsalienas pagasts

Krievu romanču vakars „Ciemos pie 
dziesmas” 30.11. 17.00 Kalkūnes pagasta pārvalde

Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienai veltīto pasākumu afi ša pieejama portālā 
www.dnd.lv , kā arī pagastu p ārvaldēs.

norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22. 

Tālr. uzziņām: 65476739, 65476827, e-pasts: 
vasilisa.pudovkina@dnd.lv;kornelija.gailite@dnd.lv,  
Naujenes  pagasta pārvaldē – 654 76840, 65476841, 
Tabores pagasta pārvaldē – 654  71219, 654 71228, 
29338225.


