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No 30.jūnija līdz 7.jūlijam Rīgā norisinājās  XXV Vispārējie latviešu 
dziesmu un XV deju svētki, kuros piedalījās arī Daugavpils novada  
amatiermākslas kolektīvi. 

Dziesmu svētki sākās ar karogu pacelšanu visos pagastos, no kuriem 
dalībnieki mēroja ceļu uz svētkiem. 

Daugavpils novada kolektīvi izpelnījās gan svētku apmeklētāju, 
gan kultūras nozares pārstāvju atzinību. Daugavpils novada Kultū-
ras centra teātra trupa „Trešais variants” Vērmanes dārzā rādīja iz-
rādi „Skroderdienas Silmačos. Millenium” (režisori Inta Uškāne un 
Viesturs Rencis), kas iestudēta pēc R. Blaumaņa lugas „Skroderdienas 
Silmačos” motīviem. Pēc izrādes teātra trupa „Trešais variants” saņē-
ma kultūras ministres Žanetas Jaunzemes Grendes un Latvijas Nacio-
nālā kultūras centra direktores Daces Melbārdes parakstītu Pateicību 
par veikumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā.

Vispārējos dziesmu un deju svētkos Daugavpils novadu 
godam pārstāvēja 21 kolektīvs

Daugavpils novads tika 
pārstāvēts arī mazākum-
tautību kolektīvu koncert-
uzveduma ietvaros – šajā 
pasākumā priekšnesumu 
sniedza Silenes kultūras 
nama vokālais ansamblis 
„Līgaviņas”.

Kopumā novadu pārstā-
vēja 21 kolektīvs – dejotāji, 
dziedātāji, amatierteātris, 
koklētāji, pūtēji, lietišķās 
mākslas studija u.c. – svēt-
ku dalībnieku sastāvs bija 
ļoti raibs, piemēram, jau-
nākajai novada pārstāvei, 
kura uzstājās Ambeļu pa-
gasta folkloras kopā «Spei-
ga», bija tikai 9 gadi, bet 
gados cienījamākās dalīb-
nieces (79 gadi) bija dāmas 
no Naujenes pagasta KC 
Folkloras kopas «Rūžeņa».

Daugavpils novads XXV 
Vispārējos latviešu dzies-
mu un XV deju svētkos tika 
pārstāvēts godam, un par 
to pateicība pienākas gan 
visiem dalībniekiem, gan 
kolektīvu vadītājiem! 

Daugavpils novada Kul-
tūras pārvalde saka lielu 
paldies ikvienam, kas pie-
dalījās svētku sagatavoša-
nās procesā!



    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 

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!
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DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes lēmumi

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

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
05.08. Naujenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
12.08. Višķu pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aļona Annišineca
12.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
19.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
05.08. Ambeļu pagasta pārvalde 13.00-15.00
19.08. Špoģu vidusskola 09.00-12.00
Andrejs Bruns
12.08. Demenes pagasts, Kumbuļu ciems 09.00-12.00
20.08. Sabiedriskais centrs "Laucesa", 

Laucesas pagasts 09.00-11.00

Jevgeņijs Gridasovs
14.08. Sventes pagasta pārvalde 18.00-20.00
28.08. Medumu pagasta pārvalde 18.00-20.00
Valērijs Hrapāns
07.08. Tabores pagasta pārvalde 14.00-16.00
21.08. Skrudalienas pamatskola 14.00-16.00
Roberts Jonāns
08.08. Sventes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
12.08. Līksnas pagasta pārvalde 13.00-16.00
26.08. Ambeļu pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars Kucins

Informācija www.dnd.lv/deputāti

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte
06.08. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
20.08. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
19.08. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.30
19.08. Naujenes pagasta pārvalde 11.00-13.00
Anita Miltiņa
06.08. Sēlijas 25, 212.kab., LLKC telpas 13.00-17.00
13.08. Sēlijas 25, 212.kab., LLKC telpas 13.00-17.00
20.08. Sēlijas 25, 212.kab., LLKC telpas 13.00-17.00
Aivars Rasčevskis
05.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
26.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
09.08. Sventes vidusskola 17.00-19.00
20.08. Sventes vidusskola 17.00-19.00
Aleksandrs Studeņņikovs
27.08. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00

27.jūnija sēdē pieņemti 11 lēmumi: 
• Izbeidza novada domes deputāta 

R.Jermaļonoka pilnvaras sakarā ar viņa personis-
ku rakstveida iesniegumu par pilnvaru nolikšanu.

• Apstiprināja grozījumus Daugavpils nova-
da pašvaldības nolikumā. 

• Izveidoja novada domes pastāvīgās komite-
jas: fi nanšu komiteju 9 locekļu sastāvā, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komiteju, sociālo un 
veselības jautājumu komiteju  un tautsaimniecības 
komiteju katru 8 locekļu sastāvā, kā arī ievēlēja ko-
miteju locekļus.

• Apstiprināja novada pašvaldības 2012.gada 
publisko pārskatu.

• Atļāva J.Jalinskai, J.Belkovskim, 
A.Sibircevam un E.Kucinam savienot ieņemamo 
amatu ar novada domes deputāta amatu.

• Piešķīra novada pašvaldības izpilddirek-
torei V.Kezikai ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 
daļu un papildatvaļinājumu no 09.07.2013. līdz 
05.08.2013.

• Izvirzīja darbam Latgales plānošanas re-
ģiona Attīstības padomē novada domes priekšsēdē-
tāju J.Jalinsku.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu LVL 
35140 pasažieru autobusa iegādei.

11.jūlija sēdē pieņemti 42 lēmumi: 
• Apstiprināja saistošos noteikumus „Dau-

gavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” 
maksas pakalpojumi”. Saistošie noteikumi pēc atzi-
numa saņemšanas no Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas stāsies spēkā nākošajā 
dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas 
izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

• Apstiprināja grozījumus Daugavpils nova-
da pašvaldības nolikumā. 

• Nolēma piedalīties kā partnerim bez fi -
nansiālā ieguldījuma biedrības „NEVO DROM D” 
projektā „Etniskā daudzveidība: Romu integrācijas 
aspekti”, kurš tiek virzīts uz Sabiedrības integrā-
cijas fondā izsludināto Eiropas Ekonomikas zonas 
fi nanšu instrumenta fi nansētās programmas „NVO 
fonds” atklāto projektu konkursu.

• Piešķīra papildus fi nansējumu no novada 
domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem: Nau-
jenes pagasta pārvaldei Ls 3580 Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas gaiteņa un kāpņu remontam, 
Līksnas pagasta pārvaldei Ls 10993 „Dzīvojamās 
mājas Nr.3, 525.km” jumta seguma remontam un 
Sociālo pakalpojumu centram „Pīlādzis” Ls 3947 
ēkas daļas nojaukšanas darbu organizācijas projek-
ta izstrādāšanai un nojaukšanas darbu veikšanai.

• Atzina Līksnas pagasta pārvaldes 
26.06.2013. rīkoto autobusa MERCEDES BENZ 
SPRINTER 308 izsoli par nenotikušu un atļāva pār-
dot autobusu par brīvu cenu - Ls 715.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā 2 dzīvokļiem Skrudalienas pagastā.

• Nolēma pārņemt no Salienas pagasta pār-

valdes valdījuma novada domes valdījumā nekus-
tamā īpašuma „Salienas vidusskola ”, Centrāles 
iela 21, Saliena, Salienas pagasts, ēkas „Skola” un 
“Darbnīca” projekta „Salienas pagasta katlu mājas 
rekonstrukcija” īstenošanai.

• Nolēma nodot bez atlīdzības no Salienas 
pagasta pārvaldes bilances novada domei projekta 
“Salienas pagasta katlu mājas rekonstrukcija” būv-
niecības izmaksas Ls 9832. 

• Atļāva atsavināt novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu „Tabore-22”, Tabores  pagastā.

• Nolēma nodot no novada domes valdījuma 
Nīcgales pagasta pārvaldes valdījumā nekustamo 
īpašumu ”Strautiņi”, Nīcgales pagastā.

• Nolēma komandēt novada pašvaldī-
bas izpilddirektori V.Keziku no 05.09.2013. līdz 
11.09.2013. pašvaldību izpilddirektoru mācību 
braucienā uz Baltkrieviju un Ukrainu.

25.jūlija sēdē pieņemti 56 lēmumi:  
• Apstiprināja ar 01.09.2013. Vaboles pagas-

ta teritorijā sadzīves atkritumu savākšanas tarifu  
par faktiski izvesto atkritumu daudzumu  – Ls 9,26 
par 1 m3 ( bez PVN).

• Nolēma organizēt no 19. līdz  21. septem-
brim  novada  dienas un gadatirgu ar mērķi veidot  
novada atpazīstamību, veicināt lauku ražotāju un 
tautas mantojuma produktu  attīstību,  atbalstīt  
vietējās tradīcijās, dabas un  kultūras  vērtībās   
balstītu  uzņēmējdarbību, sekmēt  veselīgu dzīves 
veidu, paplašināt  starptautisko sadarbību un izvei-
doja rīcības komisiju.

• Grozīja novada domes 27.05.2010. lēmumu 
Nr.618 „Par Daugavpils novada atsevišķu sociālo 
gadījumu izskatīšanas komisijas izveidošanu” un 
apstiprināja komisiju jaunā sastāvā.

• Atbalstīja projektu „Estrādes celtniecība un 
teritorijas labiekārtošana Tabores pagasta Tabores 
ciema parka teritorijā”, „Sventes ciema publiskās 
pirts telpu renovācija sadzīves pakalpojumu kvali-
tātes uzlabošanai” un „Sabiedriskās pirts iekštelpu 
vienkāršota renovācija Silenes ciemā” ieceres. 

• Atļāva iesniegt projektus pasākumam 
“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitā-
tes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā”: Ambeļu pagasta pārvaldei – pro-
jektu „Ambeļu kultūras nama skatuves aprīkoju-
ma un kulišu iegāde” ar kopējo fi nansējumu Ls 10 
010,33 un Laucesas pagasta pārvaldei - projektu 
„Celiņu izveide Laucesas kultūras namam, pirms-
skolas vecuma bērnu dienas centram un Birznieku 
pamatskolai” ar kopējo fi nansējumu Ls 9071.55. 

• Nolēma pārņemt novada domes valdīju-
mā nekustamos īpašumus (ceļus un ielas) Ambeļu, 
Kalkūnes, Līksnas, Naujenes, Sventes, Tabores un 
Višķu pagasta teritorijā projekta  „Daugavpils nova-
da pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnie-
ciskās darbības attīstības sekmēšana” īstenošanai.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu LVL 
83248 greidera iegādei. 

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: Spirejas, Atpūtas 150A, Sventes pagas-
tā, Veldres, Višķu pagastā un „Savišķi 5”, Saviški, 
Tabores pagastā.

• Nodeva atsavināšanai pašvaldības nekus-
tamos īpašumus: 18.novembra iela 388-27, Vecs-
tropi, Naujenes pagastā un Parka iela 4-3, Svente, 
Sventes pagastā.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašu-
ma Parka iela 4-3, Svente, Sventes pagastā izsoles 
noteikumus.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos 
īpašumus: „Mednieki”, Kamariški, Medumu pagas-
tā un „Dunski 4”, Dunski, Naujenes pagastā. 

• Nolēma veikt novada pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa Nr. 27, 18.novembra iela 388, Vecstropi, 
Naujenes pagastā, maiņu pret līdzvērtīgu fi ziskai 
personai piederošo dzīvokli Nr. 111, Meža iela 4, 
Krauja, Naujenes pagastā. 

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašu-
ma „Sloboda”, Mazsloboda, Kalupes pagastā izsoles 
protokolu. 

• Piešķīra vienreizēju pabalstu 3 personām 
Naujenes un Biķernieku pagastā apkures krāsns 
remontam.

• Nolēma komandēt novada domes priekšsē-
dētāja vietnieku Arvīdu Kucinu 26 jūlijā un  depu-
tāti Janīnu Kursīti 26., 27.jūlijā uz Glubokoje pil-
sētu  (Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabals) 
piedalīties starptautiskajā investīciju forumā Ei-
roreģiona „Ezeru zeme” projekta „3 solis” ietvaros. 

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

Daugavpils novadā startē konkurss 
„Mana dzīves vide”

Aicinām piedalīties Daugavpils novada domes 
izsludinātajā konkursā „Mana dzīves vide”, kura 
mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos Dau-
gavpils novada  teritorijas ainavas veidošanā  un 
teritorijas sakopšanā,  rosināt iedzīvotāju līdzda-
lību kultūrvides veidošanā, atbalstīt īpašnieku 
labo gribu namu un to  apkārtnes sakopšanā, kā 
arī apzināt, godināt un popularizēt  konkursa uz-
varētāju  pieredzi un sasniegumus. 

Konkurss tiek izsludināts sekojošās nomi-
nācijās: 

1. Sakoptākais ciems; 
2. Sakoptākā lauku sēta; 
3. Sakoptāka individuālā  māja;
4. Tradīcijas un kultūras mantojums lauku sētā;
5. Sakoptākā koka mantojuma māja/sēta; 
6.  Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
7.  Labākais  (sabiedriskākais) daudzdzīvokļu 

mājas pārvaldnieks; 
8.  Labākais  (sabiedriskākais) daudzdzīvokļu 

mājas vecākais;  
9. Sakoptākā iestāde;
10. Sakoptākais ražošanas  uzņēmums (zemnie-

ku saimniecība); 
11. Sakoptākā tirgotava  vai kafejnīca;
12. Pievilcīgākais tūrisma piedāvājums;
13. Speciālbalva (Skaistākais  dārzs,  krāšņā-

kais  puķu dārzs,  skaistāko un praktisko ideju 
dārzs). 

Konkursā var piedalīties  Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā esošie zemes, privāt-
māju, dzīvokļu īpašnieki, daudzdzīvokļu māju 

pārvaldnieki vai citas pilnvarotas personas, kas 
aktīvi darbojas, sekmējot lauku vides attīstību un 
veidojot skaistu un sakoptu lauku sētu, daudzdzī-
vokļu māju, zemnieku saimniecību, uzņēmumu 
vai iestādi ar jaunām, neparastām idejām, atra-
dumiem un risinājumiem.    

Dalībai konkursā var pieteikt pagasta pārval-
des, pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kā arī  radi, 
draugi, kaimiņi un ikviens  iedzīvotājs, kurš ir 
pamanījis kādas nominācijas cienīgu pretendentu  
un iepriekš to saskaņojis ar īpašnieku. 

Daugavpils novada  administratīvajā teritori-
jā katra  pagasta pārvalde organizē pretendentu  
pieteikšanos  augstāk minētajās nominācijās.  

Dalībai konkursā var pieteikties līdz 2013.gada 
19.augustam, aizpildot pieteikuma anketu attie-
cīgajā pagasta pārvaldē, Daugavpils novada do-
mes Pašvaldības īpašuma nodaļā Rīgas ielā 2, 
2.stāva 38.kabinetā, Daugavpilī vai elektroniski 
nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu vasilisa.
pudovkina@dnd.lv. Pieteikuma anketa pieejama 
Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā www.
dnd.lv. Konkursa vērtēšanas kritērijus katrā no 
nominācijām skat. mājas lapā www.dnd.lv kon-
kursa nolikumā.  
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Raiņa mājā Berķenelē reģistrēta pirmā laulība

13.jūlijā notika pirmā laulību reģistrācija Raiņa mājā Berķenelē.  Pirmie 
kāzu viesi ir atzinīgi novērtējuši Raiņa mājas atmosfēru un nama vēstu-
risko auru. Reģistrācijas vieta ir piemērota  sevišķi sirsnīgām kāzām t.i.  
nelielām kāzām līdz 20 cilvēkiem. 

Berķenelē laulību iespējams reģistrēt svinīgajā zālē, un vasaras periodā 
arī pie Raiņa mājas iekoptajā parkā. Tiesa gan, izvēloties reģistrēt laulību 
ārpus telpām, jārēķinās ar nelielu risku, ņemot vērā, ka laika apstākļi 
mēdz būt ļoti mainīgi.

Kopš 1.janvāra ir stājušies spēkā grozījumi „Civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas likumā”, kas paredz, ka laulības var norisināties ne tikai dzimt-
sarakstu nodaļā, bet arī ārpus tās telpām – pilī, ezera krastā, varbūt pat 
kāda pakalna virsotnē. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19.pantā 
cita starpā noteikts: «Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amat-
persona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas 
noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus 
apstākļus.»

Izvēloties iespējamo laulību noslēgšanas vietu, pārim būtu jāpadomā, 
cik tā būs piemērota ne tikai no jaunlaulāto estētiski emocionālā viedokļa, 
bet arī praktiski. Jāatceras, ka dzimtsarakstu nodaļas amatpersonām ir 
jāņem līdzi gan zīmogs un dokumenti, gan citas amata pienākumu izpil-
dei paredzētās lietas. Laulības reģistrācija nav tikai svinīgs, skaists pasā-
kums cilvēku priekam, bet pirmām kārtām - valstisks akts.

Daugavpils novadā, kopš grozījumu stāšanās spēkā, ārpus dzimtsaraks-
tu nodaļas telpām laulības ir tikušas reģistrētas Sventes muižā, kā arī pie 
novada skaistākajiem ezeriem.

Izvēloties laulāties ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, jaunajam pā-
rim jārēķinās, ka tas izmaksās dārgāk, jo tas ir īpašs pakalpojums - dzimt-

sarakstu nodaļas vadītājam ir jānokļūst līdz izraudzītajai vietai, jāņem līdzi doku-
menti, spiedogs. Pakalpojumu cenrādis atrodams mājas lapā www.dnd.lv

Atskats uz starptautiskā projekta „Trešais solis Eiroreģiona 
“Ezeru zeme” stratēģijai” investīciju forumu Baltkrievijā 

Jāzeps Krukovskis
Attīstības nodaļas 
Projektu daļas projektu koordinators

No 26. līdz 27. jūlijam Baltkrievijas pilsētā Glu-
bokoje (Глыбокае) notika projekta „Trešais solis 
Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai - kopīga nā-
kotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekono-
miskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrie-
vijas pierobežas teritorijās” starptautiskais inves-
tīciju forums, kurā piedalījās ap 200 pārstāvjiem 
no Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas. Daugavpils 
novadu šajā konferencē pārstāvēja Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Ku-
cins, Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, 
Attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa, tūrisma, 
atpūtas un kultūras aģentūras „TAKA” direktors 
Rolands Gradkovskis, Attīstības nodaļas projek-
tu koordinators Jāzeps Krukovskis, SIA „Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Daugav-
pils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Janīna 
Kursīte, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centrs” Daugavpils nodaļas vadītājs Gun-
tars Melnis, atpūtas bāzes „Silene” izpilddirektore 
Aļona Raščevska, kā arī Raiņa mājas Berķenelē 
pārstāves: Elita Poļakova un Lilita Novicka.

Projekts tika veidots ar mērķi stiprināt Eirore-
ģiona “Ezeru zeme” pārrobežu sadarbības struktū-
ras administratīvo kapacitāti, palielināt kopīgu un 
koordinētu pasākumu apjomu un kvalitāti. 

Investīciju foruma pirmajā dienā tika uzsvērtas  
sabiedrības un investīciju iespējas. Tika prezentēti 
gan kultūras projekti, gan reģiona infrastruktūras 
un dzīves vides uzlabošanas projekti, kā arī in-
vestīciju piedāvājumi ražotājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem. Šīs plenārsēdes mērķis bija demons-
trēt reālo ekonomisko situāciju Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pierobežu teritorijās, apzinot la-

bās prakses piemērus un veicinot piere-
dzes apmaiņu, kā arī sniegt iespēju uz-
ņēmējiem gūt nepieciešamo informāciju 
un atrast partnerus uzņēmējdarbības 
veikšanai projekta dalībvalstīs. Šajā ple-
nārsēdē mūsu novada pārstāvji prezen-
tēja sadarbības iespējas tūrisma jomā un 
tādus kultūras un tūrisma objektus kā 
Raiņa māju Berķenelē, projektu „Tema-
tiskie ciemi”  un Slutišķu sādžu, kā arī 
atpūtas bāzi „Silene”. Dalībnieku intere-
se par prezentācijām un diskusijām bija 
tik liela, ka plenārsēde turpinājās arī 
nākamajā dienā. Paralēli plenārsēdēm 
bija organizēta izstāde, kurā dalībnieki 
varēja iepazīties ar uzņēmumu produkci-
ju, tūrisma iespējām, dibināt kontaktus 
neformālā gaisotnē un iesaistīties rado-
šajās darbnīcās, kuras organizēja Raiņa 
mājas Berķenelē pārstāves. 

Otrās dienas rīts tika uzsākts ar ple-
nārsēdes noslēdzošo daļu, kuras beigās 
foruma dalībnieki tika aicināti darba 
grupās apspriest aktuālos jautājumus. 
Darba grupu sesijās dalībnieki apsprie-
da turpmāko sadarbību, esošo investīci-
ju politiku un iespējamos uzlabojumus, 
kā arī sniedza priekšlikumus Eiroreģiona „Ezeru 
zeme” 2013. – 2017. gadu attīstības stratēģijas iz-
veidei. Tika iepazīta arī katras projektā iesaistītās 
pašvaldības pieredze investīciju piesaistē un attīs-
tības programmu īstenošanā – gan labās prakses 
piemēri, gan kļūdas. Tika pārspriesti arī jautājumi 
par jauniešu nodarbinātību, it sevišķi lauku reģio-
nos un iedzīvotāju skaita samazināšanos pierobe-
žu teritorijās. Lai gan šķiet, ka projekta dalībvals-
tis, ņemot vērā to vēstures un attīstības iespējas, 

ir atšķirīgas, tomēr mūs vieno kopējas problēmas 
– jauniešu migrācija uz lielajām pilsētām un ārze-
mēm, iedzīvotāju skaita samazināšanās pierobežu 
teritorijās. Pēc foruma moderatora vārdiem, balt-
krievi jau šobrīd saskaras ar kvalifi cēta darbaspē-
ka trūkumu reģionos. Tas atsaucas arī uz mūsu 
ekonomikas ekspertu prognozēm tautsaimniecībā 
tuvā nākotnē.

 Višķos aizvadīta Lauksaimnieku diena
16.jūlijā Višķu estrādē Daugavpils lauksaimnieku apvienība 

rīkoja Lauksaimnieku dienu.
Pasākuma ietvaros notika Viduslatgales profesionālās vidus-

skolas un Bebrenes Profesionālās vidusskolas prezentācijas, kā 
arī lauku labumu tirdziņš, kurā varēja iegādāties mājas vīnus, 
sierus un citus gardumus.

Lauksaimnieku dienā bija iespējams iepazīties ar dažādu fi r-
mu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, un iegādāties 
dažādas lauksaimniecībā noderīgas lietas – zāles pļāvējus, stā-
dus, mājdzīvniekus u.tml.

Pasākumu atklāja Daugavpils lauksaimnieku apvienības va-
dītājs Maigurs Krievāns un Daugavpils novada domes priekšsē-
dētājas vietnieks Arvīds Kucins, kuri pateicās visiem lauksaim-
niekiem par viņu darbu un novēlēja bagātīgu ražu.

Arī Daugavpils novada domes deputāte Janīna Kursīte svei-
ca visus novada lauksaimniekus un dāvināja Daugavpils lauk-
saimnieku apvienībai īpašu karogu.

Lauksaimnieku dienas apmeklētājus priecēja arī dažādas spē-
les un atrakcijas, kā arī novada pašdarbības kolektīvu priekšne-
sumi.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 30.maijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-

šie noteikumi Nr.9 (protokols Nr.16., 6.&, lēmums Nr.519)
Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistoša-

jos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu”  

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos no-
teikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu” šādus grozījumus:
1.1. svītrot saistošo noteikumu 8.2.apakšpunktu;
1.2. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

„13. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var 
apstrīdēt Daugavpils novada domē.”

1.3. papildināt ar  13.1punktu šādā redakcijā:
„13.1 Daugavpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes, pagasta pārvalžu un iestāžu 
ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem 

Nr.9 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos notei-
kumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu””  

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Lat-
vijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Svītrots saistošo noteikumu 8.2.pakšpunkts, 
kas paredzēja dzimšanas apliecības iesnieg-
šanu, jo atbilstoši Administratīvā procesa 
likuma 59.panta otrajai daļai, ja iestādei 
nepieciešamā informācija ir nevis adminis-
tratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas in-
stitūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis 
pieprasa no administratīvā procesa dalībnie-
kiem. 
Saistošie noteikumu konkretizē lēmumu ap-
strīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību:
1. Daugavpils novada pašvaldības izpilddi-

rektora lēmumu var  apstrīdēt  Daugav-
pils novada domē.

2. Daugavpils novada domes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
likumā noteiktajā kārtībā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē 
pašvaldības budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Grozījumi tiek apspriesti darba grupā. 
Saistošo noteikumu izstrādes projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.dnd.lv

2013.gada 30.maijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saistošie 
noteikumi Nr.10 (protokols Nr.16., 7.&, lēmums Nr.520)

Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
22.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas un at-

ļaujas izsniegšanas kārtību, publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad 
rīko publisko apspriešanu, zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības sa-
mazināšanu aprēķināšanas kārtību Daugavpils novada administratīvajā teri-
torijā.

2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā 
vai valdījumā esošajā teritorijā cērt saskaņā ar Ministru kabineta  2012.gada 
2.maija noteikumiem Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža».

3. Šie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fi ziskajai un juridiskajai perso-
nai, kura Daugavpils novada administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus 
meža.

II. Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanas noteikumi
4. Daugavpils novada administratīvajā teritorijā koku novērtēšanu veic un 

lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža pieņem attiecīgā 
Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvalde (turpmāk – Pārvalde), kuras 
teritorijā tiek plānota  koku ciršana ārpus meža.

5. Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanai zemes īpašnieks vai tiesis-
kais valdītājs, vai tā pilnvarota persona (turpmāk – iesniedzējs) iesniedz raks-
tisku iesniegumu Pārvaldē. Iesnieguma pielikumā iesniedzējs pievieno īpašuma 
vai valdījuma tiesību apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ze-
mesgabala robežu plāna kopiju un  shēmu ar norādītu cērtamo koku atrašanās 
vietu.

6. Pārvaldes amatpersona, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumen-
tus, izvērtē iesnieguma pamatotību, koku ciršanas atbilstību normatīvajiem ak-

tiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, veic koku apse-
košanu dabā un pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu vai par 
atteikumu izsniegt atļauju:

6.1. 20 (divdesmit) darba dienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami 
ekspertu vai institūciju atzinumi;
6.2. 10 (desmit) darba dienu laikā – pārējos gadījumos.

7. Pārvaldes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Daugavpils novada 
domē. Daugavpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Publiskās apspriešanas kārtība
8. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Daugavpils novada administra-

tīvajā teritorijā ārpus meža plānots izcirst kokus publiskajos objektos – visai sa-
biedrībai brīvi pieejamos apstādījumos, kas sevī ietver parkus, skvērus, alejas, 
kapsētas, piemiņas vietas, dzīvojamo un rūpniecisko teritoriju apstādījumus u.c. 
platības.

9. Publisko apspriešanu rīko pēc Pārvaldes ierosinājuma un to nodrošina 
Daugavpils  novada pašvaldība. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis”, Daugavpils novada domes mājaslapā internetā www.dnd.lv un 
Pārvaldes mājaslapā internetā.

10. Publiskās apspriešanas ilgums nevar būt īsāks par trim nedēļām. Publis-
kās apspriešanas rezultātus apstiprina Daugavpils novada dome.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
11. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par 

dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Daugavpils nova-
da ciemu teritorijās (turpmāk – zaudējumu atlīdzība).

12. Zaudējumu atlīdzību aprēķina pēc formulas:
V = D x K1 x K2 x K3 x K4 x K5, kur
V – zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls),
D – koka diametra koefi cients, kas vienāds ar attiecīga koka caurmēru 1,3 m 

augstumā no sakņu kakla (cm),
K1 – koka sugas koefi cients, kuru nosaka atkarībā no koka sugas,
K2 – koka nociršanas iemesla koefi cients,
K3 – apdzīvotas vietas koefi cients,
K4 – koka atrašanās vietas koefi cients,
K5 – pašvaldības koefi cients – 1.
13. Koefi cienti tiek noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija 

noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 3.pielikumu.
14. Ja konstatēta koku patvaļīga izciršana, Pārvaldes amatpersona nosūta 

attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam rakstisku uzaicināju-
mu uz koku ciršanas vietas apskati un akta par koku patvaļīgu izciršanu sa-
stādīšanu. Ja attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc Pārvaldes 
amatpersonas uzaicinājuma neierodas, akts tiek sastādīts bez attiecīgā  zemes 
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja klātbūtnes. Personām, kuras veikušas patvaļīgu 
koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

15. Zaudējumu atlīdzību iemaksā Daugavpils novada pašvaldības budžetā, sa-
skaņā ar izrakstīto rēķinu. Kvīts par zaudējumu atlīdzības samaksu jāiesniedz 
Pārvaldē.

V. Noslēguma jautājumi
16. Personas, kuras pārkāpj šo saistošo noteikumu nosacījumus, ir saucamas 

pie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās administratīvās at-
bildības par patvaļīgu koku ciršanu.

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes ēkā, Daugavpils novada pašvaldības pagas-
tu pārvalžu ēkās un publicējami Daugavpils novada domes mājaslapā internetā. 

18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Daugavpils 
novada domes 2011.gada 12.maija saistošie noteikumi Nr.12 „Par saskaņošanas 
kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Daugavpils novada teritorijā”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem 
Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka dome ir 
tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot adminis-
tratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par citiem likumos 
un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautā-
jumiem. 

Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā 
pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku cir-
šanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka 
zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazi-
nāšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzi-
nāšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās 
pašvaldības budžetā.

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu 
Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
22.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod 
saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, no-
sakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās 
apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai 
nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus 
meža izvērtēšanas un atļaujas izsniegšanas kārtību, 
publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko 
publisko apspriešanu, zaudējumu atlīdzības par dabas 
daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas kārtību 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.

2013.gada 1.augustā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības sama-
zināšanu tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā. 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav ne-
pieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas un 
darba vietas.

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un uz-
ņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saisto-
šo noteikumu tiesiskais regulējums, ir zemes īpašnieki 
vai tiesiskie valdītāji, kuru nekustamie īpašumi atro-
das Daugavpils novada administratīvajā teritorijā. 

Saistošie noteikumi nosaka publiskās apspriešanas 
kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu 
par koku ciršanu ārpus meža, nodrošinot iespēju sa-
biedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Tiešās ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi projektam 
nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties sais-
tošo noteikumu piemērošanā, ir attiecīgās Daugav-
pils novada pašvaldības pagasta pārvaldes, kuru te-
ritorijā tiek plānota koku ciršanu ārpus meža.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas kon-
sultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo no-
teikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma 
raksta izskatīšanas Daugavpils novada domes attīstī-
bas un tautsaimniecības komitejas sēdē, publicēšanas 
pašvaldības mājaslapā internetā www.dnd.lv un sa-
ņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, būtiskākie no tiem (izvērtējot 
lietderības apsvērumus) iekļauti saistošajos noteiku-
mos. 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informāci-
jas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un 
iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

2013.gada 30.maijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.13 (protokols Nr.19., 2.&, lēmums Nr.665)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saisto-
šajos noteikumos Nr.1 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
NOLIKUMS”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1.     Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojek-

tus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlē:
6.1.   fi nanšu komiteju 9 locekļu sastāvā;
6.2.  izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 8 locekļu sa-

stāvā;
6.3.  sociālo un veselības jautājumu komiteju  8 locekļu sastāvā;
6.4.  tautsaimniecības komiteju 8 locekļu sastāvā.” 

1.2.     Izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:
„27.    Sociālo un veselības jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai 

domes sēdē jautājumus, kas saistīti ar šādu pašvaldības autonomo funkciju 
izpildi:

27.1. sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
27.2. nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvo-

tāju veselīgu dzīvesveidu;
27.3. nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi, soci-

ālo rehabilitāciju, sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli 
mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionā-
tos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 
mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar nakts-
mītni u.c.);

27.4. gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko 
un mantisko tiesību un interešu aizsardzību;

27.5. piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un ne-
tiklības apkarošanā;

27.6. savas kompetences ietvaros izskatīt amatpersonu, iestāžu, kapi-
tālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un 
iesniegt tos fi nanšu komitejā.

28. Tautsaimniecības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jau-
tājumus, kas saistīti ar šādu pašvaldības autonomo funkciju izpildi:

28.1. izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teri-
torijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju 
un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību;

28.2.   noteikt  kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie 
meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;

28.3.   sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā te-
ritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;

28.4.   izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts 
likumos;

28.5.  saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu no-
teikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;

28.6.    nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības pro-
cesa tiesiskumu;

28.7.    valsts statistikai nepieciešamo ziņu vākšana un sniegšana;
28.8.    sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana;
28.9.   savas kompetences ietvaros izskatīt amatpersonu, iestāžu, 

kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus 
un iesniegt tos fi nanšu komitejā;

28.10.  organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus  (ūdensap-
gāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, 
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpa-
šumā atrodas dzīvojamais fonds;

28.11. gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 
apgaismošana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, atkri-
tumu savākšanas un izvešanas kontrole, pretplūdu pasākumi, kapsētu un 

beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana),
28.12.  piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā.”

1.3.     Svītrot 29.punktu. 
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi, tie publicējamai 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis”  un izliekami novada domes un pagasta pārvalžu ēkās.

2013.gada 11.jūlijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.15(protokols Nr.15., 41.&, lēmums Nr.715)

Grozījums Daugavpils novada domes 2013.gada 21.jūnija sais-
tošajos noteikumos Nr.12 „Grozījums Daugavpils novada domes 
2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils nova-
da pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 21.jūnija saistošajos no-
teikumos Nr.12 „Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums”” 
grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstī-
šanas, tie publicējami Daugavpils pašvaldības bezmaksas izdevumā „Dau-
gavpils novada vēstis un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu 
pārvalžu ēkās”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, 
tie publicējami Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Dau-
gavpils novada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu 
pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem 

Nr.15  „Grozījums Daugavpils novada domes 2013.gada 21.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums”””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 1.punktam pašvaldības 
dome apstiprina pašvaldības nolikumu, kurš atbilsto-
ši 24.pantam stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pa-
rakstīšanas, ja tajā nav noteikts cits spēkā stāšanās 
laiks. Tātad minimālais termiņš, kad attiecīgie sais-
tošie noteikumi par pašvaldības nolikumu var stāties 
spēkā ir viena diena.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā stājas spē-
kā Daugavpils  novada domes 2013.gada 21.jūnija 
saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījums Daugavpils no-
vada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums””. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to 
izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz 
kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais re-
gulējums.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās 
procedūras.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.dnd.lv, pieejams Daugavpils 
novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

2013.gada 11.jūlijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.16(protokols Nr.20., 42.&, lēmums Nr.716)

Grozījums Daugavpils novada domes 2013.gada 27.jūnija sais-
tošajos noteikumos Nr.13 „Grozījumi Daugavpils novada domes 
2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils nova-
da pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 27.jūnija saistošajos notei-
kumos Nr.13 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums”” grozī-
jumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstī-
šanas, tie publicējami Daugavpils pašvaldības bezmaksas izdevumā „Dau-
gavpils novada vēstis un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu 
pārvalžu ēkās”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, 
tie publicējami Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Dau-
gavpils novada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu 
pārvalžu ēkās.

2013.gada 1.augustā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 1.augustā

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem 

Nr.16  „Grozījums Daugavpils novada domes 2013.gada 27.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums”””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 1.punktam pašvaldības 
dome apstiprina pašvaldības nolikumu, kurš atbil-
stoši 24.pantam stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
parakstīšanas, ja tajā nav noteikts cits spēkā stāša-
nās laiks. Tātad minimālais termiņš, kad attiecīgie 
saistošie noteikumi par pašvaldības nolikumu var 
stāties spēkā ir viena diena.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā stājas spē-
kā Daugavpils  novada domes 2013.gada 27.jūnija 
saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības noli-
kums””. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to 
izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, 
uz kuru attiecināms saistošo noteikumu regulē-
jums.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās proce-
dūras.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.dnd.lv, pieejams Daugav-
pils novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

 Silenes ciemā nodots ekspluatācijā 
ūdenssaimniecības infrastruktūras 

būvobjekts

Daugavpils novada pašvaldība 2013.gada 12.jūlijā bez aizrādījumiem 
pieņēma ekspluatācijā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils 
novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/102/008 objektu „Ūdensapgādes inženiertīklu būvniecība un rekons-
trukcija, kanalizācijas tīklu būvniecība”.

Saskaņā ar 2012.gada 20.augustā noslēgtā līguma nosacījumiem, būvdar-
bus Silenes ciemā veica Personu apvienības „UNL-K” Vadošais biedrs SIA 
„Nordserviss”, būvuzraudzības darbus objektā veica Valērijs Obrazumovs, 
bet autoruzraudzību nodrošināja SIA „Ekolat”. Projekta kopējās izmaksas ir 
LVL 558 336,38, to skaitā ERAF līdzfi nansējums LVL 298 658,67, pašvaldī-
bas līdzekļi LVL 259 677,71, tai skaitā PVN LVL 96 671,94.

Projekta ietvaros tika atjaunots esošais ūdensapgādes avots, izbūvēti jauni 
3083,2 m ūdensvada un 2476,5 m kanalizācijas tīkli Skaista, Aizupes un Zie-
du ielā, kā arī izbūvētas divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Ziedu un 
Aizupes ielā. Daļa Silenes ciema mājsaimniecību jau ir pieslēgtas jaunajam 
ūdensvada tīklam. Projekta īstenošanas rezultātā 55 mājsaimniecībām būs 
iespēja izmantot centralizēto sadzīves kanalizāciju un ūdensvadu.

Izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Silenes ciema iedzīvotājiem 
nodrošinās kvalitatīvu un normatīviem aktiem atbilstošu dzeramo ūdeni ar 
stabilu spiedienu, samazinās ūdens zudumus, kā arī sekmēs energoresursu 
racionālu izmantošanu.

 Salienā rekonstruēta katlu māja

Daugavpils novada pašvaldība 2013.gada 19.jūlijā bez aizrādījumiem pie-
ņēma ekspluatācijā projekta „Salienas pagasta katlu mājas rekonstrukcija” 
Nr.11-03-L32100-00185 objektu.

Saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem, būvdarbus Salienas pagastā 
veica SIA „Latgales gāzes serviss”, būvuzraudzības darbus objektā veica 
Valērijs Obrazumovs, bet autoruzraudzību nodrošināja A/S „Komunālpro-
jekts”.

Projekta ietvaros tika rekonstruēta katlu māja, ar kuras palīdzību tiks no-
drošināta apkure Salienas vidusskolā, darbmācības ēkā, pagasta pārvaldes 
un kultūras nama ēkās, kā arī daudzdzīvokļu namā. 

Tika nomainīta arī siltumtrase, tāpēc projekta īstenotāji prognozē, ka sil-
tuma zudums tiks ievērojami samazināts. Rekonstruētā katlu māja samazi-
nās arī apkures izdevumus, jo, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sistēmu, ir 
nepieciešams par 30% mazāk kurināmā.

Projektu līdzfi nansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
(ELFLA), atbalstīja Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.Daugavpils novada čempionātā 

minifutbolā 1.vietu otro gadu pēc 
kārtas izcīna Naujenes pagasta 

komanda 

Novada augstākas līgas čempionātā minifutbolā šogad  piedalījās 8  koman-
das. Pēc divu mēnešu spraigām cīņām un nospēlētām 56 spēlēm ir noskaidroti  
novada čempionāta minifutbolā sacensību uzvarētāji.  

Novada minifutbola čempionāta lielo kausu izcīnīja Edgara  Kucina  trenētā  
Naujenes pagasta komanda ar 32 punktiem. Naujenieši uzvarēja 10 spēlēs, 
divas nospēlēja  neizšķirti, bet zaudējumus piedzīvoja tikai 2 spēlēs. Koman-
das sastāvā spēlēja un  čempionāta zelta medaļas izcīnīja: Rolands Jankovskis, 
Vjačeslavs Vansovičs,  Jevgēnijs Osipovs, Vitālijs Lipiņš, Deniss  Sarafaņuks, 
Nikolajs Gedzjuns, Sergejs Komļevs, Māris Šeršņevs, Vjačeslavs Pučko, El-
mārs Rudovičs, Oļegs Pilats, Artūrs Antans, Aivars Pozņaks un Mihails Iva-
novs. Naujenes komandai ir arī labākā iesisto  un zaudēto vārtu attiecība - tā 
43 reizes pārspēja pretinieku vārtsargu, ielaižot  savos vārtos tikai 13 bumbas.  

Otrās un trešās vietas ieguvēji tika noskaidroti tikai pēdējā spēlē. 2.vietu 
un sudraba godalgas ar 28 punktiem izcīnīja Demenes pagasta komanda (tre-
neris Antons Barkovskis) un 3.vietā ar 26 punktiem Kalupes pagasta koman-
da  (treneris  Aleksandrs Vabiščevičs). 4.vietu ar 21 punktu izcīnīja pagājušā 
gada novada 2. līgas sacensību uzvarētāji un čempionāta debitanti - Skruda-
lienas pagasta komanda (treneris Viktors Servuts). Tālākajās vietās ierindojās 
Kalkūnes, Sventes, Biķernieku un Vaboles pagasta komandas. 

Rezultatīvākā spēlētāja balvu otro gadu pēc kārtas saņēma Vjačeslavs Van-
sovičs no Naujenes par 24 gūtajiem vārtiem. Novada domes deputāts Edgars 
Kucins un novada sporta nodaļas vadītājs Eduards Lihoveckis pasniedza pie-
miņas  balvas novada čempionāta labākajiem spēlētājiem: Sergejam Komļe-
vam (Naujene), Jevģēnijam Narovskim (Kalupe), Igoram Vaņkovam (Demene), 
Pāvelam Lapkovskim (Skrudaliena), Oļegam Stolam (Kalkūne), Genadijam 
Ribickim (Svente ), Jevģēnijam Višņevskim (Biķernieki) un Zintim Saulītim 
(Vabole). Par čempionāta labāko  tiesnesi komandu treneri vienbalsīgi nosauca 
čempionāta galveno tiesnesi Ivaru  Cauni.
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Projektu konkursa 
„Uzlabosim savu ikdienu” 

aktivitātes Daugavpils novadā
Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

Šogad ir apstiprināti 4 projekti Daugavpils novada domes izsludinātajā pro-
jektu konkursā jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” Tas tiek rīkots jau trešo 
gadu ar mērķi veicināt Daugavpils novada jaunatnes līdzdalību jauniešiem 
svarīgu jautājumu risināšanā un attīstīt jauniešos organizatoriskās spējas, ra-
dot iespēju uzlabot savu ikdienu. 

Tā Višķu pagasta jauniešu biedrība „VJCS” par piešķirto fi nansēju-
mu projektam „Mēs par aktīvu jaunatni!” ir iegādājusies sporta inven-
tāru – galda tenisu, novusu, galda spēles u.c. inventāru, kas tagad ir izvietots 
jauniešu pulcēšanās vietā estrādē. Šajā telpā katru dienu ir rosība, jo ikviens 
interesents var atnākt un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku spēlējot dažādas 
spēles. Turklāt jauniešiem ir iespēja piedalīties arī rīkotajos novusa un strītbo-
la turnīros.

Sventes pagasta biedrība „Smile for life” ieguva fi nansējumu pro-
jekta „Labāk zāģēt nekā brāķēt!” īstenošanai. Par piešķirto fi nansējumu 
viņi jau ir iepirkuši fi nierzāģi u.c. instrumentus, kā arī darba materiālus, ar 
kuriem mācās strādāt radošajās darbnīcās visas vasaras garumā, lai nostipri-
nātu savas prasmes un zināšanas. Septembra beigās viņi rīkos arī noslēguma 
pasākumu, kur parādīs, ko ir apguvuši, lai turpmāk savos un pagasta rīkotajos 
pasākumos noformējumu veidotu paši saviem spēkiem. 

Nīcgales pagasta jaunieši ar projekta „Otrā elpa vingrošanas stie-
ņiem” palīdzību 9 nedēļu laikā vēlas sakārtot apkārtējo vidi un izvei-
dot jaunu atpūtas un ielu vingrošanas laukumu pagastā. Turklāt vin-
grošanas stieņi tiks ņemti no vecā sporta laukuma, dodot tiem „otro elpu.” Šis 
projekts arī veicinās veselīga dzīves veida popularizēšanu Nīcgales pagasta jau-
niešu vidū un jauniešu iesaistīšanos pagasta dzīvē. Jau augusta beigās jaunieši 
iedzīvotājiem prezentēs savu veikumu – atjaunoto ielu vingrošanas laukumu. 

Vaboles pagasta jauniešu biedrība „Ļepetņīks” šovasar projekta 
„Uzlabojam savu sporta kultūru” ietvaros labiekārtos volejbola sporta 
laukumu, iepirks basketbola statīvu ar grozu un bumbām, kā arī ko-
pīgiem spēkiem no dažādiem materiāliem veidos atpūtas soliņus, kas tiks iz-
vietoti ap laukumu, tādējādi dodot iespēju sava pagasta jauniešiem aktīvi un 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku sakārtotā vidē.

Veiksmīgi noritējusi Latvijas un Lietuvas jauniešu sadarbība projektā 
"Youth for Nature"

Veiksmīgi noritējusi Latvijas un Lietuvas jaunie-
šu sadarbība projektā LLIV-321 „Youth for Nature” 

Lai rosinātu jauniešu interesi par dabas un pilsē-
tas parkiem, lai veicinātu informācijas pieejamību 
jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem par aizsar-
gājamo ainavu apvidu Augšdaugava (Latvijā) un 
nacionālo parku Aukštaitija (Lietuvā), Krāslavas 
un Daugavpils novada dome sadarbībā ar Utenas 
pašvaldību Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2007.-2013.gadam ietvaros īstenoja 
projektu „ Jauniešu vietējā patriotisma rosināšana 
saskarsmē ar dabu aizsargājamās dabas teritori-
jās Augšdaugavā Latvijā un Aukštaitijā Lietuvā”.  
Projekta īsais nosaukums ir „Youth for Nature” jeb 
„Jaunieši dabai”.

Projektu līdzfi nansēja Latvijas-Lietuvas pārrobe-
žu sadarbības programma, Krāslavas, Daugavpils 
novadu un Utenas rajona pašvaldība.

Naujenē tagad ir labiekārtots 
ielu vingrošanas laukums

Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

9. jūlijā Naujenes pagastā tika atklāts labiekārtots ielu vingrošanas laukums 
Ceļinieku ciemā. Pasākuma atklāšana pulcēja ap 50 dalībnieku – gan bērnus 
un jauniešus, gan arī projekta partnerus – pārstāvjus no biedrības „Ielu vingro-
šana”. Tieši viņi bija pirmie, kas „iemēģināja” izveidoto ielu vingrošanas lau-
kumu un atklāšanas pasākumā demonstrēja savu meistarību, rādot dažādus 
interesantus vingrošanas elementus.

Jau 11. jūlija pēcpusdienā šajā laukumā notika pirmās ielu vingrošanas ap-
mācības Daugavpils novadā, ko vadīja jaunieši no biedrības „Ielu vingrošana”. 
Sapulcējās vairāk kā 30 interesenti no Naujenes pagasta un Daugavpils pilsē-
tas. Apmācību sākumā jaunieši tika iepazīstināti ar drošības instruktāžu, dar-
bojoties uz stieņiem, kā arī apguva pirmos ielu vingrošanas elementus. Tā kā 
projekta ietvaros jaunieši tiksies katru ceturtdienu plkst. 18:00 šajā laukumā, 
lai uzzinātu vairāk par ielu vingrošanu, tad apmācību dalībnieki saņēma arī 
pirmo mājas darbu – visu nedēļu trenēties, lai nostiprinātu pamatelementus 
un lai nākamajās tikšanās reizēs viņi varētu apgūt sarežģītākus elementus. 

Lielu paldies jaunieši saka SIA „LIA D”, kuri piekrita pēc jauniešu skicēm 
izveidot ielu vingrošanas laukumam nepieciešamās metāla konstrukcijas. 

Pasākums notika Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā projekta 
„Ielu vingrošana – jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju piln-
veidošana Daugavpils novadā” ietvaros. Projekts īstenots Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2013. gadam valsts budžeta fi nansējuma ietvaros.

Galvenais projekta mērķis bija izvei-
dot jauniešu radītu un veidotu dabas 
parka plānu par to, ko viņi gribētu re-
dzēt dabas  aizsargājamās teritorijās 
Augšdaugavā un Aukštaitijā, kas ir in-
teresants un tuvs jauniešiem.

Krāslavas, Daugavpils un Utenas paš-
valdību jaunieši iesaistījās parku zonu 
plānošanā un tehniskās dokumentācijas 
izstrādē Krāslavas Grāfu Plāteru par-
kam, Daugavpils Viduslaiku pils lauku-
mam un Utenas Vyzuonaitis parkam, 
savukārt 9 dienu nometnē bija iespēja 
iepazīt dažādu speciālistu darba specifi -
ku saistībā ar parku plānošanu, maršru-
tu veidošanu, māksliniecisko noformēju-
mu un aprakstu veidošanu bukletiem, 
video fi lmēšanu u.tml.

Kā atzina viena no projekta koordi-
bija gan radošās darbnīcas, gan orientēšanās spēles 
un komandu pārbaudījumi, piedalījās dažāda vecu-
ma jaunieši, gan tie, kas darbojās projekta ietvaros 
rīkotajā nometnē, gan pirmsskolas vecuma bērni, 
kuri tikai uzsāk savas dabas pētnieku gaitas. 

natorēm – Daugavpils novada Izglītības pārvaldes 
pārstāve Iluta Kriškijāne- atsaucība no jauniešiem 
bija liela, un viņi labprāt iesaistījās visās projekta 
aktivitātēs.

Arī projekta noslēguma dienas pasākumā, kurā 
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Laika posmā no 23.jūnija  līdz 2.jūlijam septiņi  Daugavpils novada sko-
lēni no dažādām  novada skolām vecumā no 13 līdz 16 gadiem, noslēgtā 
Sadarbības nodomu protokola ietvaros starp Daugavpils novada domi un 
Vācijas Republikas Internacionālās Savienības e.V Ziemeļu nodaļu, pie-
dalījās  vasaras nometnē Vācijā,  Kropelinā.

Nometnes laikā novada  skolēni  kopā ar 7 vācu vienaudžiem ļoti aktīvi 
un interesanti pavadīja laiku, ņemot dalību projektā „Mūsu daba ir arī 
mūsu veselība”, kura ietvaros tika piedāvātas dažādas ekskursijas, sporta 
pasākumi, kā arī ar dabu un veselību saistītās radošās darbnīcas. Mūsu 
skolēni bija pārsteigti par Vācijas jauniešu, pedagogu sirsnību un atsau-
cību, par ko liecināja tas, ka jau pirmajā vakarā izveidojās ļoti labs kon-
takts. Jauniešiem kopīgi piedaloties aktivitātēs, visi dalībnieki sadrau-
dzējās un solīja saglabāt kontaktus arī turpmāk. Novada pārstāvjiem tā 
bija pirmā pieredze dalībai kopīgā projektā ārpus Latvijas, lai iepazītos 
ar Vācijas kultūru, tradīcijām, izglītības sistēmu. Projektu vadīja vācu 
diplomētā pedagoģe Sigrida Warnke un sociālā darbiniece Ulrike Lueth. 
Novada skolēnu grupas vadītāja bija Sventes vidusskolas vācu valodas 
skolotāja Ella Balaško.

Jauniešiem Vācijā pavadītās dienas paliks atmiņā kā laiks, kurā gūtas 
pozitīvas emocijas, jauni draugi un daudz lielāka izpratne par mūsu vides 
unikalitāti un nepieciešamību to aktīvi aizsargāt. 

Daugavpils novada jauniešiem šovasar 5 nometnes 
Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

Šogad pirmo gadu tika izsludināts Daugavpils 
novada jauniešu brīvā laika organizēšanas projektu 
konkurss, kura ietvaros tika atbalstīta 5 nometņu 
organizēšana Daugavpils novadā jauniešiem vecu-
mā no 13 līdz 18 gadiem. 

Tā no 1. līdz 5. jūlijam Birznieku pamatskolā 
norisinājās nometne „Radošs piedzīvojums,” 
kurā 15 jaunieši no Laucesas pagasta varēja pieda-
līties dažādās radošajās darbnīcas - izliet sveces un 
ziepes, iemācīties centību un rūpību, apgūstot deku-
pāžas tehniku un veidojot sērkociņu mājiņas. Jau-
niešiem bija noorganizēta foto-orientēšanās spēle 
Dzelzceļnieku parkā, kā arī bija iespēja vienu dienu 
pabūt Jūrmalā – apskatīt izstādi „Kūrorta mode” 
un pavadīt aktīvu dienu jūras krastā. Tikpat aktīva 
bija arī nometnes pēdējā diena, kuru jaunieši pava-
dīja Dervaņišķu ezera krastā, veicot orientēšanās 
uzdevumus un šaujot mērķī. Nometnes dalībnieki 
šīs 5 dienas novērtēja pozitīvi un atzina, ka labprāt 
arī nākamgad iesaistītos tikpat radošā piedzīvoju-
mā! 

Savukārt no 12. līdz 16. jūlijam Kalupes pa-
gasta jaunieši piedalījās nometnē „Lai tēvu 
pagalms neaizaug…” Jauniešiem katrai diena 
bija izvirzīts savs moto, kas atainoja dienas prog-
rammu, kā „Vērsim pie ragiem,” „Liksim galvas 
kopā,” „Aiziet dabā!” un „Neturi sveci zem pūra!” 20 
nometnes dalībniekiem bija iespēja apgūt zināšanas 
un praktiskas iemaņas projektu vadībā un biznesa 

pamatos. Nometnes laikā 
jauniešiem, darbojoties 2 ko-
mandās, bija jāizstrādā sava 
projekta ideja, ko nometnes 
pēdējā dienā viņi prezentēja 
grupas dalībniekiem. Taču 
paralēli tam jaunieši piedalī-
jās dažādās spēlēs un pildīja 
uzdevumus, pavadīja aktīvu 
dienu pie dabas kopā ar SIA 
„ESCape”, pārvarot šķēršļu 
trasi parkā, kā arī devās iepa-
zīt Kalupes pagasta uzņēmī-
gākās un interesantākās zem-
nieku saimniecības un tikās 
ar pārvaldes darbiniekiem, 
lai uzzinātu, kādi projekti ir 
jau realizēti pagastā un kādi 
tikai vēl taps. Interesantās 
prezentācijas noslēgumā arī 
parādīja, ka šīs 5 dienas bija 

Savukārt no 5. augusta Daugavpils novadā nori-
sināsies 2 nometnes. Līdz 12. augustam 15 Nau-
jenes pagasta meitenes piedalīsies nometnē 
„5 dienas Meiteņu zemē,” kur apgūs teorētiskās 
un praktiskās zināšanas dažādās dzīves jomās. Bet 
līdz 16. augustam 12 Skrudalienas jaunieši 
piedalīsies nometnē „Atklāj sevi,” kur apgūs 
teorētiskās un praktiskās zināšanas par dabas taku 
veidošanu, aktīvi pavadīs laiku dažādās sportiskās 
aktivitātēs, kā arī dosies pārgājienā.

Septiņi skolēni piedalījās vasaras nometnē Vācijā

 Noritēja Višķu pagasta jauniešu dienas 2013
Neskatoties uz mākoņaino un vēso laiku, 19. jūlijā 

Višķu pagasta estrādē notika Višķu pagasta jaunie-
šu dienas, kuras apmeklēja ne tikai vietējie jaunie-
ši, bet arī jaunieši no Līksnas, Dubnas, Maļinovas 
un Vaboles pagasta. 

Pasākumu svinīgi atklāja Daugavpils novada 
domes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins. 
Pirms sporta aktivitātēm jaunieši tika iepazīstināti 
ar pasākuma organizatoriem – 15 brīvprātīgajiem 
jauniešiem no Višķu jauniešu centra „Sapnis”, kuri 
uzraudzīja pasākuma norisi. Pasākuma program-
ma bija daudzveidīga: atjautīgākie varēja pieda-
līties dambretes turnīrā, precīzākie – mest šautri-
ņas, bet izveicīgākie – spēlēt strītbolu un volejbolu. 
Paralēli sporta aktivitātēm norisinājās arī radošās 
darbnīcas, kur ikviens varēja izveidot sev „ūsiņas” 
un „lūpiņas”, kas lieliski iederējās fotografējoties, kā 
arī atstāt savu novēlējumu jauniešu centram kopējā 
kolāžā.

Tā kā sliktie laika apstākļi neļāva īstenot visu 
programmu un dažus sporta veidus nācās uz brīdi 
pārtraukt, dalībniekiem bija iespēja jauniešu centra 
telpās uzspēlēt novusu, galda tenisu, šahu, galda ho-
keju, kas tika iegādāts Daugavpils novada projekta 
„Uzlabosim savu ikdienu” ietvaros. Lietum pie-
rimstot, kustība ārā atsākās. Komandas pabeidza 
spēles un tika noskaidroti uzvarētāji. Velobraucienā 
uzvarēja Jānis Soms, šautriņu mešanā 3. vietu iegu-
va Āris Kalnietis, 2. vietu Valentīns Gurjaņčiks, bet 

1. vietu Jānis Briška. Savukārt 
komandu sporta veidos jautra-
jā stafetē uzvarēja apvienotā 
Dubnas un Špoģu komanda „X” 
(Annija Trubiņa, Artūrs Rimša, 
Edvīns Jaudzems), kuri kopā ar 
Annu Sverževsku, Aināru Za-
rānu un Valentīnu Gurjaņčiku 
veiksmīgi startēja arī volejbolā, 
kļūstot par uzvarētājiem, taču 
strītbolā 1.vietu ieguva koman-
da „V” ( Sonja Mančorova, Pā-
vils Mozulis, Jānis Kļavinskis).

Pasākuma noslēgumā dalīb-
nieki un vietējie iedzīvotāji bau-
dīja koncertu. To atklāja Dau-
gavpils novada domes deputāts,  
Špoģu vidusskolas direktors 
Jānis Belkovskis. Koncertā uz-
stājās pagasta jaunieši: Agate 
Jermaļonoka, Laura Gribuste, 

produktīvas un vajadzīgas, kas jauniešiem ne tikai 
ļāva lietderīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī pilnveidot 
savas zināšanas un prasmes, kā arī aicināja pado-
māt, kā attīstīt savu pagastu.  

No 22. līdz 28. jūlijam Tabores pagastā nori-
sinājās nometne „VARAVĪKSNE,” kurā piedalī-
jās 20 jaunieši. Nometnes moto bija „Dzīve – tā ir 
varavīksne, kuru krāsojam mēs paši,” tāpēc katrai 
dienai, pavadītai nometnē, bija sava krāsa un savs 
uzdevums, ko veikt jauniešiem.

Višķu pagasta jaunieši saka lielu paldies visiem 
pasākuma atbalstītājiem: Daugavpils novada do-
mei, Višķu pagasta pārvaldei, Daugavpils Univer-
sitātei, kā arī informatīvajam atbalstam – „Latga-
les Laikam.” Višķānieši cer, ka šāds pasākums kļūs 
par tradīciju un ar katru gadu piesaistīs aizvien 
vairāk jauniešu.

Santa Matisāne, Laura Bicāne, Višķu jauniešu deju 
ansamblis „ANTRA”, kā arī Ambeļu pagasta bur-
vīgās balss īpašniece Viktorija Avdejeva. Koncerta 
laikā tika apbalvoti sporta spēļu uzvarētāji, kā arī 
Višķu jauniešu centra „Sapnis” rīkotā daiļliteratū-
ras konkursa „Es lepojos ar Višķu pagastu, jo …” 
uzvarētāja – Sigita Sunepa. Pēc nelielas atpūtas se-
koja balle kopā ar „Ginc un Es.”

Kalupes pagasta jaunieši nometnē "Lai tēvu laipas neaizaug"
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IZSOLES

SLUDINĀJUMS

Henrihu Kivlinieku (attēlā centrā) pagodināja kupls apsveicēju pulks

 Svētdien, 14.jūlijā, Grīvas lidlaukā norisinājās 
festivāls „Asti gaisā”, ko organizēja Kalkūnes 
pagasta pārvalde sadarbībā ar Daugavpils nova-
da domi, tūrisma, atpūtas un kultūras aģentūru 
„TAKA” un biedrību „DISK”.

Pasākuma plašā un daudzpusīgā programma 
bija piemērota visu vecumu apmeklētājiem: ma-
zākajiem bija iespēja piedalīties dažādās atrakci-
jās, kā arī darboties papīra plastikas, pūķu un citu 
lidojošo objektu veidošanas meistardarbnīcās, kā 
arī piedalīties plenērā; lielākajiem apmeklētājiem 
tika piedāvāta Latvijas robežsardzes tehniskā ap-
rīkojuma izstāde. Katram apmeklētājam ar savu 
izveidoto pūķi bija iespēja piedalīties sacensībās 
un cīnīties par galveno balvu – lidojumu virs Dau-
gavas. 

Festivāla dalībniekus sagaidīja lieliski priekš-
nesumi no jauniešu vokālajām un deju grupām, 
austrumu deju dejotājiem, cirka studijas un leļļu 
teātra. Visi interesanti varēja vērot arī aizraujo-
šus paraugdemonstrējumus no Latvijas robež-
sardzes kinologiem un viņu četrkājainajiem kolē-
ģiem.

Festivāla kulminācijā debesis izraibināja bied-
rības „DISK” aviošovs. Meistarīgie izpletņlēcēji 
un lidotāji nevienu neatstāja vienaldzīgu. Pasā-
kuma izskaņā muzikālu baudījumu piedāvāja 
Latvijā pazīstamie dziedātāji Nikolajs Puzikovs 
un Viktors Lapčenoks.

Kā atzina viena no festivāla idejas autorēm un 
rīkotājām Brigita Madelāne, ideja par šādu fes-
tivālu radās jau pagājušā gada vasarā, kad tika 
izlemts – Daugavpils novada iedzīvotājiem ir jā-
piedāvā pasākums, kurš apvienotu 21.gs. tehnolo-
ģijas, mūziku un mākslu! B.Madelāne pastāstīja, 
ka jau pats festivāla nosaukums „Asti gaisā” lie-
cina par pasākuma mērķi – iepriecināt apmeklē-
tājus un ļaut pieaugušajiem uz brīdi atgriezties 
bērnībā.

Pasākuma organizatori informēja, ka jau drīzu-
mā sāks gatavoties nākamā gada festivālam, ko 
sola vēl vērienīgāku, kā arī novēlēja visiem svētku 
apmeklētājiem un Daugavpils novada iedzīvotā-
jiem būt priecīgākiem un turēt asti augstu gaisā! 

Grāmatas ,,Kalupieša dzīves gājums” 
atklāšanas pasākums

Ikviens savā dzīvē izstaigā daudzus līkločus, 
pirms atrod ceļu pats pie sevis. Ceļā vērojami vi-
jumi, loki, grambas un akmeņi. Bet, ja savā dzīves 
ceļā ņem līdzi ticību, mīlestību un cerību, tas ej-
ams droši. Par ceļrāžiem iededzot ģimeni un darbu, 
sirdsgudrību un dzīvesprieku- gājums priecēs gan 
pašu, gan citus ielīksmos.

12. jūlijā Kalupes pagasta pārvaldes zālē nori-
sinājās Henriha Kivlinieka grāmatas ,,Kalupieša 
dzīves gājums” atklāšanas pasākums. Tie bija sir-
snīgi un pozitīvu emociju pārpilni svētki gan pašam 
autoram, gan viesiem.  Sveikt Henriha Kivlinieka 
kungu bija ieradusies Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska, novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, asociētais pro-
fesors Henrihs Soms, māksliniece un grāmatas vi-
zuālā noformējuma autore Silva Linarte, pārstāvji 
no  Vārkavas novada domes, Kalupes pagasta pār-
valdes, kā arī draugi, ģimenes locekļi un citi labvēļi.

,,Kalupieša dzīves gājums” ir jau trešā autora sa-
rakstītā grāmata, tajā stāstīts par Henriha Kivli-
nieka dzīves gaitām, piedzīvoto un pārdzīvoto, par 
cilvēkiem un notikumiem. Sveicēji vēlēja H. Kiv-
linieka kungam stipru veselību,  radošu garu un 
enerģiju, lai drīz vien visi tik pat kuplā skaitā pulcē-
tos uz ceturtās grāmatas atklāšanu. Autors atzina, 
ka ideju netrūkst, un ar neatlaidību, līdzcilvēku pa-
līdzību un atbalstu jebkurš mērķis ir sasniedzams.

Festivāls „Asti gaisā” apvienoja tehnoloģijas, mūziku un mākslu

2013. gada 17. septembrī plkst. 13.00 Dau-
gavpils novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots divistabu dzīvokļa īpašums Nr.3 ar 
kopējo platību 48 m², kurš atrodas pēc adreses 
Parka iela 4, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils 
novads. Dzīvoklis atrodas divstāvu dzīvojamās 
mājas, pirmajā stāvā.

Objekta nosacītā cena jeb sākumcena - Ls 960.00
Izsoles dalībnieki uz atsavināmā objekta izso-

li var reģistrēties līdz 2013.gada 13.septembrim 
plkst. 15.00 Daugavpils novada domē, 26. kabi-
netā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00), 
Rīgas iela 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot re-
ģistrācijas maksu Ls 10.00 un nodrošinājumu 10% 
apmērā (96 Ls) no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22.

Tālr. uzziņām:  65476827, 29412676.
Sventes pagasta pārvaldē – 654 07710, 29556390.

 Līksnas pagasta pārvalde pārdod par brī-
vu cenu pašvaldībai piederošo kustamo man-
tu – autobusu MERCEDES BENZ SPRIN-
TER 308 , izlaiduma gads 2001., nobraukums 
319698 km. Autobuss nav tehniskā kārtī-
bā. Autobusam nav veikta tehniskā apskate.
Autobusa cena Ls 715,00 (Septiņi simti piecpadsmit 
lati 00 santīmi).

Autobusa atrašanās vieta – Līksnas pagasta pār-
valde, Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, 
Daugavpils novads. Autobuss apskatāms, iepriekš 
to saskaņojot  pa tālr. 26321365 

Personām, kuras vēlas iegādāties autobusu MER-
CEDES BENZ SPRINTER 308, piecu dienu laikā 
no sludinājuma publicēšanas, jāiesniedz pieteiku-
mu Līksnas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8, 
Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā. 

Ja pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole 
starp šīm personām.

Tālruņi uzziņām 26590341; 26321365
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Sanktpēterburgas masu mediji un tūroperatori iepazina Latgali

Mudīte Kiseļova
Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 
„TAKA” tūrisma speciāliste

Jūnija nogalē Latgalē viesojās žurnālisti un tū-
roperatori no Sanktpēterburgas. Piecu dienu laikā 
viesi apmeklēja populārus reģiona tūrisma objek-
tus. Brauciena dalībnieki iepazinās ar Balvu un 
Rugāju novada tūrisma piedāvājumu, apmeklēja 
Rēzeknes novadu un pilsētu, Preiļu novadu, iepa-
zina Marka Rotko Mākslas centru Daugavpilī un 
tūrisma objektus Daugavpils novadā. Savukārt, ap-
meklējot Ludzas Lielo latgaļu tirgu, viesi iepazinās 
ar Latgales reģiona amatniecības tradīcijām.

Uz tālāko sadarbību un Latgales reģiona popu-
larizēšanu Sanktpēterburgas tirgū viesi skatās ļoti 
optimistiski, tūroperatori izteica vēlmi sadarboties 
ar Latgales tūrisma fi rmām, kas gatavas uzņemt 
tūristus no Krievijas kultūras galvaspilsētas, savu-
kārt žurnālisti brauciena laikā aktīvi strādāja, un 
jau drīzumā viņu iespaidi par Latgali tika atspogu-
ļoti Sanktpēterburgas izdevumos. 

Kā priekšrocības tūristu piesaistei no Sanktpē-
terburgas uz Latgali, Sanktpēterburgas pārstāvji 
atzīmēja:

• Latgales iedzīvotāju viesmīlību, sirsnību un 
patiesu prieku;
• pieejamas cenas;
• ekoloģiski tīros produktus;
• samērā nelielo attālumu no Sanktpēterbur-

gas līdz Latgalei;
• tīru ekoloģiju, brīnišķīgu dabu un ezeru 
daudzumu;
• blīvi apbūvēto piepilsētu teritoriju neesamī-
bu;
• valodas barjeras neesamību;
• lielu izmitināšanas variantu izvēli;
• makšķerēšanas iespējas;
• pietiekoši labu ceļu infrastruktūru.

Savukārt, kā vājās puses Sanktpēterburgas pār-
stāvji atzīmēja:

• robežas šķērsošanu un tās ilgumu;
• vīzas formēšanas nepieciešamību;
• vājo izklaides infrastruktūru;
• nelielo suvenīru izstrādājumu sortimentu;
• informācijas trūkumu krievu vai angļu va-
lodā tūrisma objektos;

• sabiedriskā transporta nepietiekamo kus-
tību.

Īpašas atsauksmes no Sanktpēterburgas  pār-
stāvju puses ieguva Daugavpils sinagoga, atpūtas 
bāze Daugavpils novadā “Silene”, atpūtas bāze “Sil-
malas”, zvejnieku mājas “Zvejnieki” un senlietu ko-
lekcija “Saipetnieki”.

Viennozīmīgi visi uzsvēra, ka vēl ilgi paliks atmi-
ņā Latgales kulinārais mantojums, pirts rituāli un 
Latgales folkloras bagātās tradīcijas.

Vizīti organizēja Latgales plānošanas reģions sa-
darbībā ar Daugavpils novada pašvaldības aģentūru 
„TAKA” projekta  „Tour de Latgale and Pskov” 
( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ) ie-
tvaros.

Nometne „Cerības dzirkstelīte” palīdz piepildīt bērnu sapņus
24.jūlijā Demenes pagastā sākās Daugav-

pils novada domes fi nansēta nometne „Cerības 
dzirkstelīte”, kurā piedalās 30 bērni no augsta 
sociālā riska ģimenēm. Nometni atbalsta arī 
Demenes pagasta pārvalde, Latgales zoodārzs, 
Daugavpils novada Sociālais dienests, Vitāli-
ja Novicka ārsta prakse, sociālā riska ģimeņu 
bērnu atbalsta centrs „Paspārne”, LR Valsts ro-
bežsardze, Kumbuļu katoļu draudze un tūrisma 
aģentūra „Gertruda”.

Nometnes laikā bērni dosies ekskursijās, pa-
vadīs laiku pie dabas, nodarbosies ar dažādām 
sporta aktivitātēm, veidos priekšnesumus un 
nodarbībās apgūs dziedāšanu, zīmēšanu, dejas 
un papīra plastiku.

Nometnes brīvprātīgie organizatori Lolita Un-
gure un Aleksejs Blaževičs ir aizsākuši akciju 
„Labs darbs”, kuras ietvaros ikvienam ir iespēja 
ziedot, lai tiktu piepildīti maznodrošināto bērnu 
sapņi. Iepriekšējā tikšanās reizē bērni izpauda 
savas vēlmes – saņemt makšķeri, bumbu, rotaļu 
mašīnu, lelles u.c. Kādam tās var šķist pavisam 
ikdienišķas lietas, bet šiem bērniem tas ir nepie-
pildīts sapnis, kuru mēs varam palīdzēt īstenot. 

Kā pastāstīja akcijas idejas autori, viņu gal-
venais mērķis bija nostiprināt bērnu ticību sap-
ņiem un pārliecību par to, ka vēlmes var piepil-
dīties. Atsaucība no apkārtējiem bijusi necerēti 
liela, jo ziedojumi pienākuši no Daugavpils no-

vada, kā arī no Rīgas un Lielbritānijas. Paši or-
ganizatori ir priecīgi par akcijas veiksmīgu nori-
si un atzina, ka labprāt veidos šādas kampaņas 
arī nākotnē, jo tā ir iespēja paradīt bērniem, ka 
sapņi piepildās.

Nometnē „Cerības dzirkstelīte” darbojas vai-
rāki brīvprātīgie jaunieši, kuri skaidroja, ka ie-
saistās šajā darbā, jo tā ir iespēja palīdzēt, kā arī 
gūt pieredzi komunikācijā ar bērniem. Jaunieši 
labprāt dalās savās prasmēs un zināšanās ar 
nometnes bērniem, kā arī piesaista savus drau-
gus un paziņas, tāpēc ar katru gadu palielinās 
brīvprātīgo skaits nometnēs. 

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Andris Zukuls (1964.g.)
Dmitrijs Pavlovs (1957.g.)

Demenes pagasts
Artēmijs Ziļs (1945.g.)

Mihails Loginovs (1958.g.)
Emilija Smulko (1939.g.)

Dubnas pagastā
Antoņina Anufrijeva (1940.g.)

Anna Zaloznaja (1942.g.)

Kalupes pagastā
Anastasija Šišlova (1943.g.)

Jevgēnija Lansberga (1937.g.)
Andrivs Sitiņš (1920.g.)

Apolonija Kraševska (1924.g.)
Anna Meinarte (1940.g.)

Laucesas pagastā
Aleksandrs Kalāns (1925.g.)

Pārsla Taimiņa (1959.g.)
Antoņina Lapire (1922.g.)

Līksnas pagastā
Helēna Stašulāne (1928.g.)

Maļinovas pagastā
Genādijs  Bogdanovs (1970.g.)

Naujenes pagastā
Veronika Lipiņa (1931.g.)

Leokādija Urbāne (1927.g.)
Salienas pagastā

Veronika Lebedeka (1911.g.)
Vladimirs Jermašonoks (1938.g.)

Skrudalienas pagastā
Mihails Maksimčuks (1931.g.)

Sidors Pirtans  (1915.g.)

Sventes pagastā
Velta Avguceviča (1942.g.)

Vaboles pagastā
Jevgēnijs Kozlovskis (1937.g.)

Vecsalienas pagastā
Rasma Ostrovska (1933.g.)

Višķu pagastā
Leonora Avišāne (1927.g.)

Leons Zahars (1949.g.) 
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Pilnā sparā rit atvaļinājumu laiks, kad aizvien 
vairāk cilvēku cenšas pavadīt brīvo laiku pie da-
bas, aktīvi atpūšoties un izbaudot siltās dienas. 
Vienu no aktīvās atpūtas veidiem – izbraucienus 
ar laivām un plostiem pa gleznainajiem Daugavas 
lokiem, dabas parka "Daugavas loki" teritorijā – at-
tīsta biedrības „Beibuks SK” valdes priekšsēdētājs, 
ūdenstūrisma entuziastu un atbalstītāju pasākuma 
„Vislatvijas ūdenstūristu saiets „Lielais plosts” rīko-
tājs Ilmārs Lociks. 

Ar Ilmāru Lociku tiekamies kempingā „Ozianna”, 
pašā Daugavas loku krastā. Kempinga apmeklētā-
ju atsauksmēs Ilmārs tiek dēvēts par lādzīgu, sir-
snīgu, pretimnākošu un atsaucīgu saimnieku. Siltā 
vasaras dienā pieprasījums pēc plostiem un laivām 
ir liels, taču Ilmārs ir izbrīvējis laiku, lai dalītos ar 
"Daugavpils Novada Vēstīm" pārdomās par ūdens-
tūrismu, Latgales dabu un savu aizraušanos. 

Kā Jūs nonācāt līdz idejai plostot pa Dauga-
vas lokiem un aicināt to darīt arī citus?

Savulaik mēs bijām draugu kompānija, kurai pa-
tika braukt, atpūsties pie ūdens, paši braucām ar 
laivām, piepūšamajiem plostiem, un parādījās in-
teresenti, kas lūdza iznomāt, tāpēc tika izveidota 
biedrība (biedrība „Beibuks SK”, aut.piez.), domu 
biedru kompānija, kas brauc paši, kā arī izīrē un 
tirgo plostus, laipas, piestātnes un laivas citiem, po-
pularizējot aktīvu dzīvesveidu un atpūtu pie ūdens.

Cik liela ir interese par šādu aktīvās atpūtas 
veidu?

Interese ir liela, pēdējos gados tā ir krietni augusi. 
Varbūt tāpēc, ka uzlabojas infrastruktūra ap tūris-
ma objektiem, tāpēc, ka cilvēki aizvien vairāk sāk 
reklamēt savu rūpalu, bet ar katru gadu cilvēku 
skaits kļūst aizvien lielāks.

Ar ko jārēķinās visiem interesentiem, kas ir 
izlēmuši doties pie Jums un pirmo reizi izmē-
ģināt izbraucienu ar plostu vai laivu?

Noteikti jānodrošinās ar jautru kompāniju, labu 
garastāvokli un atbilstošu apģērbu. Es uzskatu, ka 
nav slikta laika, ir tikai nepiemērots apģērbs vai 
kompānija. Ja ir piemērots apģērbs un laba kom-
pānija, nekas vairāk nav vajadzīgs. Atliek tikai 
atbraukt un uzkāpt uz plosta vai iekāpt laivā, viss 
pārējais ir sagatavots. Mēs nodrošinām visu nepie-
ciešamo inventāru un aprīkojumu – glābšanas ves-
tes, airus, u.c. piederumus braucienam ar laivu, kā 
arī galdus, krēslus, grilus un nojumes tiem, kas vē-
las doties izbraucienā ar plostu. Arī braucienam ar 
kanoe laivu nav obligāti nepieciešama iepriekšēja 
sagatavotība, mēs parādīsim, pastāstīsim, instruē-
sim. Jābūt tikai vēlmei to darīt. Laivā, tāpat kā au-
tomašīnā pie stūres, ir nepieciešams īss adaptācijas 
laiks, un pēc desmit minūtēm braucējs jau jutīsies 
kā īsts profesionālis

Kurš gadalaiks vai mēnesis ir vispiemērotā-
kais braucienam ar plostu vai laivu pa Dau-

doties izbraucienā ar plostu vai laivu, cilvēks atslē-
dzas no ikdienas, no sava darba, no pilsētas tvana, 
no negatīvām emocijām, no trokšņiem… Daba un 
Daugava sniedz klusumu, mieru un līdzsvarotību, 
tāpēc brauciens pa Daugavas lokiem var izvērsties 
arī kā ārstējošā kūre. 

Ja kāds vēl nav to izbaudījis, tas noteikti ir jāizda-
ra, un pašiem jāpārliecinās, kādu ietekmi tas atstāj. 
Par to, ka šī ietekme ir pozitīva, liecina tas, ka cil-
vēki brauc atkārtoti, gadā vismaz 60% no viesiem ir 
tādi, kas pie mums jau ir bijuši. 

Tātad Daugavpils novada iedzīvotāji var le-
poties ar Daugavas lokiem un to ainavu?

Noteikti var lepoties! Mēs dzīvojam tādā vietā, 
tādā zemē, par ko mūs daudzi apskauž un apskau-
dīs. Mēs varam lepoties ar to, ka dzīvojam šeit!

Aprakstā par Jūsu piedāvātajiem izbraucie-
niem ar plostiem un laivām ir teikts, ka tā ir 
iespēja aplūkot „civilizācijas nesabojātu stūrī-
ti”. Kā Jums šķiet, vai Latgalē un Latvijā ko-
pumā ilgi saglabāsies šādas vietas?

Kamēr būs maz piebraucamo ceļu un iespēju uz-
celt būves, kā tas ir vērojams tagad, tikmēr šādas 
vietas pie Daugavas būs. Dabas parka reglamentē-
jošie noteikumi nosaka, cik tuvu upei drīkst būvēt 
ēkas vai ceļus. Piebraucamo ceļu ir maz, caur me-
žiem izbraukt nevar, tāpēc ir saglabājušies šie ne-
lielie stūrīši, pie kuriem var piekļūt tikai no upes. 
Civilizācijas nesabojātas vietas saglabāsies, jo daba 
jau neļaus sevi pilnībā pakļaut.

Kādā publikācijā Jūs ļoti tēlaini aprakstāt 
braucienu ar plostu: „Klusi ūdens šļaksti, lie-
ga vēja plūsma, ugunskura sprakšķi, zvaig-

znēm piebērtas naksnīgās debesis…”, izklau-
sās, ka esat radošs un māksliniecisks cilvēks, 
vai tā ir?

Man nav tiešas saskarsmes ar māksliniecisko, bet 
apraksts ir veidots, paklausot sirdsbalsij, rakstot tā, 
kā cilvēks jūt. Tā es izjūtu šos braucienus, kuri iz-
velk no cilvēka visu slikto un ieliek vietā labo. 

Tā grūti runāt par radošumu (smejas), varu radoši 
kaut ko uzbūvēt vai salauzt, bet kopumā esmu ļoti 
praktisks cilvēks. Neesmu runātājs, vairāk darītājs.

Kas Jūs piesaista šajā nodarbē? Vai tieši tur 
neslēpjas Jūsu radošā puse – spējā saskatīt 
visu skaisto, ko sniedz šādi braucieni?

Mani piesaista darbs ar cilvēkiem… Tā ir mana 
sirdslieta, es pats ar to nodarbojos, un man patīk, ka 
cilvēkus, kuri atbrauc un izmēģina, tas arī piesais-
ta, un viņi no šejienes aizbrauc laimīgi. Šajā jomā 
strādāju jau desmit gadus, un varu uz dažiem pirk-
stiem pārskaitīt tās grupas, kuras bija ar kaut ko 
neapmierinātas, un arī tādos gadījumos, tas tomēr 
notiek savas neizdarības vai nesaprašanas dēļ. Cil-
vēki atbrauc ar konkrētu mērķi – atpūsties, relaksē-
ties, atslēgties no visa apkārtējā – un šeit viņi atrod 
meklēto. Viss ir vienkārši un praktiski, nezinu, vai 
tas ir radoši?! (smejas) 

Ja Jūs uzsverat savas nodarbošanās prak-
tisko pusi, vai kaut kādā mērā salīdzināt sevi 
ar tiem plostniekiem, kuri bija sastopami Dau-
gavas krastos 19. un 20.gs.?

Viņi tomēr ar plostiem pelnīja savu dienišķo mai-
zīti, es arī savā veidā to daru, bet plosti vairāk ir 
kā hobijs. Ar to trijos mēnešos nevar nopelnīt tik, 
lai nodrošinātu sevi visam gadam. Līdz nesenam 
laikam man bija cits maizes darbs, un šī bija tikai 
papildus nodarbošanās. Tagad tas sāk izaugt no ho-
bija līmeņa, bet miljonus neviens te nepelna, jo ir 
nepieciešami samērā lieli ieguldījumi.

Vai nākotnē interese par izbraucieniem ar 
plostiem pieaugs?

Interese noteikti augs, cilvēku, kas gribēs braukt, 
kļūs arvien vairāk, jo pozitīva informācija starp cil-
vēkiem plūst ļoti ātri. Aizvien vairāk cilvēki atbrauc, 
izmēģina, un nodot informāciju tālāk. Tehnoloģiju 
laikmets cilvēkiem sniedz arvien vairāk stresu un 
sadzīvē samazinās iespējas pielietot fi zisku spēku, 
tāpēc augs pieprasījums pēc aktīvas atpūtas. 

Jo vairāk tehnoloģiju, jo vairāk cilvēks tieksies 
pēc aktivitātēm pie dabas, un izbrauciens pa Dau-
gavu ir vienkārša lieta, ko var darīt jebkura vecu-
ma, dzimuma un sociālā slāņa pārstāvji. 

Tā kā vasaras dienas paskrien ļoti strauji, 
ko Jūs ieteiktu vēl pagūt izdarīt dabas mīļotā-
jiem Latgalē?

Aicinu atbraukt uz Daugavas lokiem un, braucot 
ar plostu vai kanoe laivu, izbaudīt aizejošās vasaras 
burvību un sagaidīt rudeni! 

Ar I. Lociku sarunājās Marta Kive - Ostrovska

gavas lokiem?
Katram gadalaikam ir savas priekš-

rocības – pavasarī straume ir ātrāka, 
bet jārēķinās, ka naktis ir aukstākas; 
vasarā braucēji var izbaudīt ūdens prie-
kus un sauļošanos pilnā apmērā, savu-
kārt, daudzi izvēlas braukt zelta rudenī, 
lai vērotu skaistās dabas ainavas. Mēs 
gaidām ciemiņus līdz pat oktobrim, un 
rudeņos bieži vien atbrauc mākslinieki, 
kuri vēlas iemūžināt fotogrāfi jās brīniš-
ķīgo ainavu.

Kāpēc brauciens ar plostu pa Dau-
gavas lokiem ir interesantāks, nekā 
brauciens pa Gauju pie Siguldas?

Es neteiktu, ka viens vai otrs variants 
ir labāks vai interesantāks, iesaku ap-
skatīt gan Gaujas lokus, gan Daugavas 
lokus, bet, ja jāsalīdzina, Daugava ir 
platāka, ar ātrāku ūdensteci, savādāku 
krastu reljefu un tikai sev raksturīgo da-
bas ainavu. Ļoti ekstrēmus braucienus 
neatrast ne Gaujā, ne Daugavā – abas 
upes sniedz atpūtu un relaksāciju. Do-

Ilmāra Locika sirdslietas – Daugava un darbs ar cilvēkiem



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

APSVEICAM

21.septembrī 
Daugavpils novada dienu 

ietvaros Rīgas ielā 
(gar Dubrovina parku) 

notiks 
Daugavpils novada dienu 

gadatirgus! 
Sekojiet informācijai 

www.dnd.lv

Sveicam  jaunlaulātos!
• Jevgeņiju Matešu un Karinu Korotkovu
• Edgaru Dočkinu un Lailu Maksimovu
• Evaldu Markelevičus un Egitu Gereišu
• Ēriku Grosbergu un Elīnu Kokinu
• Aināru Mozuli un Lauru Miglāni
• Artūru Natarovu un Jūliju Litvinovu
• Raimondu Bērziņu un Kristīni Demidenko
• Sergeju Rakeviču un Raisu Pupiņu
• Edmundu Malahovski un Ināru Geižinu
• Jevgeņiju Spalvi un Ingu Audzeri
• Sergeju Makejevu un Natāliju Tomiļinu
• Sergeju Jevdokimovu un Kristīnu Dogžanti
• Andreju Lavrecki un  Jūliju Cvetkovu
• Andreju Kažanovu un Aleksandru Boroviku
• Oļegu Sedaču un Marinu Karažeļaskovu
• Vitāliju Paņkovu un Olgu Aleksancevu
• Ingu Mickeviču un Olgu Pidhačnaju
• Edgaru Tarunu un Ilutu Gundegu
• Vladimiru Kirsanovu un Mariju Ivanovu
• Edgaru Kazakeviču un Darju Vinžanovu
• Vilmāru Guļkeviču un Jūliju Tretjakovu
• Jevgeņiju Kovaļovu un  Irinu Meļņičuku 

Novadā dzimuši
Ambeļu  pagastā

Veronika Makņa (6.jūlijs)
Biķernieku  pagastā

Elizabete Romanovska (2.jūlijs)
Dubnas pagastā

Davids Logoiko (4.jūlijs)
Kalupes pagastā

Andrejs Lavrenovs (10.jūlijs)
Evita Celpanova (14.jūlijs)

Samanta Celpanova (14.jūlijs)
Līksnas pagastā

Alise Dzene (10. jūlijs)
Adriana Diāna Cīrule (20.jūlijs)

Maļinovas pagastā 
Dmitrijs Spiridonovs (27. jūnijs)

Marija Strode (7. jūlijs)
Naujenes pagastā

Alisters  Avkštolis (13. jūlijs)
Gatis Kalvišs (16. jūlijs)

Nīcgales pagastā
Patrīcija Paula Purvinska (13. jūlijs)

Salienas pagastā
Jeļizaveta Jurča (14.jūlijs)

Vecsalienas pagastā
Iļja Strinovičs (11.jūlijs) 

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

audzināšanā !

12. Grāmatu svētki Vabolē
Piektdien, 16. augustā no plkst.10.00 Vabolē 

norisināsies jau par tradīciju kļuvušie Daugav-
pils novada 12. Grāmatu svētki. Katru gadu šie 
svētki ir ļoti gaidīti, jo ir saistoši ar plašu infor-
mācijas klāstu, diskusijām ar sabiedrībā populā-
riem cilvēkiem, iespēju iegādāties grāmatas tieši 
no izdevniecībām, ar dažādiem konkursiem un 
balvām. Interesanti ir visiem – bērniem, jaunie-
šiem, pieaugušajiem. Ikviens laipni gaidīts un 
aicināts!

Grāmatu svētkus atklās Vaboles kultūras 
namā ar grāmatu komercizstādi – pārdošanu, 
kurā piedalīsies lielākie grāmatu izdevēji Lat-
vijā. Būs interesanta kultūras programma gan 
bērniem, gan pieaugušajiem.  Kā viens no cent-
rālajiem pasākumiem būs  „Latvijas Avīzes” or-
ganizētā publiskā diskusija ”Vai nākamā gada 
budžets dos iespēju labāk dzīvot?” Publiskajā 
diskusijā piedalīsies  LR  Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis un citi politiķi.

Daugavpils novada 
12.Grāmatu svētki Vabolē

2013. gada 16. augustā
PROGRAMMA

10.00 - 15.00     Grāmatu komercizstāde
Piedalās izdevniecības: „Lauku Avīze”, “Zvaigzne ABC”, “Jumava”, “Nordik”,  
“Tapals”, “Avots”, Divpadsmit u.c.

15.30  Pircēji pie dalās jaunāko grāmatu izlozē „”Veiksmīgais pircējs”-      
Vaboles pagasta Kultūras  nama  zālē

13.00   Spēcinošā latgaļu zupa–  laukumā pie Skrindu dzimtas muzeja
10.30  Muzikāls sveiciens no folkoras kopas “Vabalis” –  Vaboles pagasta       

kultūras nama zālē
11:00   Grāmatu svētku atklāšana –  Vaboles pagasta kultūras nama zālē

Pieaugušajiem
11.30  „Latvijas Avīzes”publiskā diskusija”Vai nākamā gada budžets dos 

iespēju labāk dzīvot?”Piedalās :  LR  Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis (Vienotība), uzaicināti satiksmes ministrs Anrijs 
Matīss, LPS priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, 11.Saeimas deputāts, 
Tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš (RP), Daugavpils do-
mes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis (V) –  Vaboles pagasta kultūras nama 
zālē 

13.30   „Žurnāliste ar rakstnieces talantu”- tikšanās ar dramaturģi, rakstnieci, 
literāti Moniku Zīli (Lauku Avīze)  –   Vaboles pagasta kultūras namā

14.30    „No zirga deķa līdz vamzim”- novadnieces Ģertrūdes Rasnačes per-
sonālizstādes atklāšana –  Skrindu  dzimtas muzejā

14.00   „Apgūsti senās prasmes”    aušanas prasmju darbnīca  - Skrindu dzim-
tas muzejā

14.00  Skrindu dzimtas muzeja ekspozīciju „Atvērts logs-gaismas ceļš”, 
„Muna sāta”, izstāžu un videodokumentālo fi lmu apskate

14.00   „Vari, radi,dari”- rotu izgatavošanas darbnīca no dabas materiā-
liem –  Skrindu dzimtas muzejā 

Bērniem un jauniešiem
11.00    „Esi drošs, stiprs, izveicīgs”- veiklības stafetes kopā ar Zemessardzes, 

34. Artilērijas bataljonu,  informatīvo stendu, ieroču un ekipējuma 
izstāde

13.30    „Kā top grafi ka?” - grafi kas iespieddarbu demonstrējumi ar māksli-
nieka J. Svenča grafi kas darbu spiedi - Skrindu dzimtas muzejā

13.30    „Ceļojumu mozaīka” - saruna ar ceļotāju  Pēteri Strubergu (Jumava) 
– Vaboles vidusskolā

11.00    Kustību prieks dejā ar Vaboles parka feju
Svētku atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Zemkopības mi-

nistrija, Jelgavas tipogrāfi ja, Latvijas Bērnu fonds, Lattelecom, SIA Drukātava, 
Arctic Paper Baltic State SIA,   VAS „Latvijas Dzelzceļš”, SIA „LDz Cargo”, SIA 
„LDZ ritošā sastāva serviss”, Nacionālie bruņotie spēki, EPIB, SIA „Balta Eko”, SIA 
Drukātava, SIA VESTA-LK,  Inese Vaidere, dr.Pāvils Vasariņš, Mārtiņš Lasmanis, 
Jānis Lancers, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Daugavpils novada dome, Vaboles pa-
gasta pārvalde 

Informatīvie atbalstītāji: laikraksti „Latvijas Avīze”, ”Latgales Laiks”, 
“Daugavpils Novada Vēstis”

Notiks interesantas  tikšanās  ar dramaturģi, 
rakstnieci, literāti Moniku Zīli un ceļotāju  Pēte-
ri   Strubergu Skrindu dzimtas muzejā. Svētku 
dalībniekiem būs iespēja piedalīties novadnieces 
Ģertrūdes Rasnačes personālizstādes „No zirga 
deķa līdz vamzim”atklāšanā,    aušanas prasmju, 
rotu izgatavošanas no dabas materiāliem darb-
nīcās, ekspozīciju „Atvērts logs-gaismas ceļš”, 
„Muna sāta”, izstāžu un videodokumentālo fi lmu 
apskatē. 

Bērnus un jauniešus varētu īpaši interesēt ze-
messargu organizētās spēles un paraugdemons-
trējumi, kustību prieks dejā ar Vaboles parka 
feju, grafi kas iespieddarbu demonstrējumi.                                                                                                                                  

12. Grāmatu svētku iniciatore ir Lauku biblio-
tēku atbalsta biedrība. Tās darbības mērķis ie-
tver sevī grāmatu lasīšanas prestiža vairošanu 
un materiālo atbalstu lauku bibliotēkām.

Interesenti tiek aicināti piedalīties Grāmatu 
svētkos un diskusijai sagatavot jautājumus.

Sīkāka informācija  pa tālr.: 65475846,65431949


