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VĒSTIS
DAUGAVPILS  NOVADA

Noslēgusies „Ēnu diena 2014”
12. februārī Daugavpils novada domē norisinā-

jās par tradīciju kļuvusī akcija “Ēnu diena”. Tās 
laikā skolēniem tika dota iespēja uzzināt par nova-
da domes darbinieku ikdienu, iepazīties ar nozaru 
speciālistu darba pienākumiem un gūt iespaidus 
par iespējamo nākotnes profesiju. 
Daugavpils novada domē kopumā vie-
sojās 11 skolēni, kļūstot par “ēnām” 
Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektorei, novada domes priekš-
sēdētājai, vērojot darbu Juridiskajā 
daļā, Informācijas un tehnoloģiju 
kompetences centrā, Dabas parka 
„Daugavas loki” nodaļā, Sporta no-
daļā, Informācijas un sabiedrisko 
attiecību daļā, kā arī Daugavpils 
novada Sociālajā dienestā un Izglī-
tības pārvaldē. Jaunieši uz Daugav-
pils novada domi bija ieradušies ne 
vien no Daugavpils un Daugavpils 
novada skolām, bet arī no Preiļiem. 
Šogad interesi par piedalīšanos “Ēnu 
dienā” Daugavpils novada domē izrā-
dījuši 40 jaunieši, pieteikumos norā-
dot, ka tā ir iespēja viņiem jau savlai-
cīgi uzzināt par savu iecerēto nākotnes 
profesiju. Akcijas ietvaros skolēni ne 
tikai sekoja līdzi ikdienas darbiem, bet 
arī iesaistījās un varēja rast atbildes 
uz sev interesējošiem jautājumiem.

„Ēnas” labprāt devās līdzi saviem 

ēnu devējiem, lai klātienē vērotu darbu sevis izvēlē-
tajās nozarēs. Ēnu dienas noslēgumā skolēni kļuva 
vēl jo vairāk pārliecināti, ka nākotnē vēlas apgūt 
tieši viņu „ēnotās” personas profesiju. 

„Ēnu dienas” noslēgumā katrs skolēns saņēma 

apliecinājumu par savu dalību „Ēnu dienā”. Dalo-
ties ar iespaidiem par dienas gaitā redzēto un pie-
dzīvoto, skolēni atzina, ka „ēnot” bija interesanti, 
aizraujoši un lietderīgi.  

 Daugavpils novada Kultūras centra jauktais koris „Latgale” 
atzīmēja 50 gadu jubileju

Sestdien, 15. februārī, Daugavpils novada Kul-
tūras centrā notika jauktā kora „Latgale” 50 gadu 
jubilejas koncerts, kurā kora dalībnieki priecēja vi-
sus klātesošos ar garīgajām dziesmām, latgaliešu 
tautasdziesmām un Latgales mūsdienu komponistu 
dziesmām. 

Nozīmīgajā jubilejā kori sumināja kupls sveicēju 
pulks: Ilūkstes novada Lašu kora dalībnieki, Dau-
gavpils Latviešu kultūras centra folkloras kopa 
„Svātra” (vadītāja Sarmīte Teivāne), kā arī vairāki 
Daugavpils novada Kultūras centra kolektīvi - tau-

tas deju ansamblis „Līksme” (vadītāja Aija Dauge-
le), vokālais ansamblis „Stage On” (vadītāja Tatjana 
Larionova), folkloras kopa “Dyrbyni” – Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas pārstāvji, Vārkavas novada 
domes priekšsēdētāja un daudzi citi.

Kora „Latgale” tēlu, stāju un skanējumu veido 
tā dziedātāji – katrs ar savu balsi un personību. 
Viņi ir sanākuši no dažādām vietām – no Līksnas, 
Špoģu, Nīcgales, Naujenes, Laucesas un Dvietes 
pagastiem, kā arī no Ilūkstes un Daugavpils. Kora 
„Latgale” dalībnieku vidū ir cilvēki, kas korī dzied 

divdesmit, trīsdesmit un pat 
četrdesmit gadus: Līde Vana-
ga, Antons Soms, Vita Stapke-
viča, Zoja Moskaļenko, Lūcija 
Vaivode, Jevgenijs Ostrovskis, 
Irēna Ancāne, Lilija Lozda, 
Silvija Glorija Kupčikiene un 
Amandis Podiņš. Dalībnieki, 
kas daudzu gadu garumā ir 
dziedājuši korī, saņēma Latvi-
jas Nacionālā kultūras centra 
atzinības rakstus.

Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalins-
ka un pašvaldības izpilddirek-
tore Vanda Kezika apliecināja 
cieņu kora dalībnieku personī-
gajam ieguldījumam kora ra-
došajā darbā un pasniedza pa-
teicības. Novada vadība patei-
cās par tradicionālās kultūras 
vērtību uzturēšanu Daugav-
pils novadā un novēlēja, lai arī 
turpmāk dziedātājiem ir spēks 
un labā griba būt piederīgiem 
novada kultūras dzīvei!

Daudz sirsnīgi sveicieni un laba vēlējumi tika vel-
tīti gan diriģentei Anitai Zarānei, kura vada kori jau 
trīspadsmito gadu, gan Vispārējo latviešu Dziesmu 
svētku virsdiriģentei, Latgales dziesmas māmuļai 
Terēzijai Brokai, kura kopā ar kori „Latgale” izdzie-
dājusi mūsu novada skaistākās dziesmas 22 gadu 
garumā.

Daudzi klātesošie novēlēja korim „Latgale” sas-
niegt arī 100 gadu jubileju un vairāk,  skanēt cauri 
gadiem un vienot neskaitāmas latgaliešu paaudzes!



    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 priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
03.03. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-18.00

10.03. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

17.03. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

24.03. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
10.03. Daugavpils novada dome 14.00-17.00
Aļona Annišineca
10.03. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
24.03. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
10.03. Špoģu vidusskola  15.00-18.00
24.03. Višķu pagasta pārvalde  16.00-18.00
Andrejs Bruns

10.03. Laucesas pagasta kultūras nams 
c.Mirnijs 09.00-12.00

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

Jevgeņijs Gridasovs
12.03. Ambeļu pagasta pārvalde 17.00-19.00
24.03. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns
05.03. Skrudalienas pamatskola 13.00-15.00
19.03. Demenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Roberts Jonāns
11.03. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
03.03. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
10.03. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
17.03. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
24.03. Raiņa ielā 20 (SIA "Irinkom" telpās) 13.00-16.00
Edgars Kucins

12.03. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 15.00-18.00

19.03. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte
04.03. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
18.03. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
05.03. Nīcgales pagasta pārvalde 13.30-15.00
26.03 Salienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
26.03. Demenes pagasta pārvalde 16.00-17.30
Anita Miltiņa
10.03. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 09.00-12.00
18.03. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 15.00-17.00
Aivars Rasčevskis
05.03. Nīcgales pagasta pārvalde 13.00-15.00
12.03. Maļinovas pagasta Jauniešu centrs 10.00-12.00
18.03. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-12.00
18.03. Dubnas pagasta pārvalde 13.00-15.00
18.03. Višķu pagasta pārvalde 16.00-18.00
19.03. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-15.00
Aleksandrs Sibircevs
14.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
25.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.03. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00

Daugavpils novada domes lēmumi

IZSOLES

2014.gada 30.janvāra sēdē pieņemti 23 lēmumi:  
• Atskaite par Daugavpils novada pašvaldī-

bas izpildinstitūciju paveikto 2013.gadā.
• Noņēma no kontroles kā izpildītus 875 lē-

mumus un atzina par spēku zaudējušiem 14 Dau-
gavpils novada domes lēmumus.

• Izdarīja grozījumus Daugavpils novada 
domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku 
atlīdzības sistēmas regamentā.

• Veica izmaiņas Daugavpils novada pašval-
dības administratīvās komisijas sastāvā.  

• Grozīja Daugavpils novada domes noliku-
mu par Daugavpils novada domes apbalvojumiem,  
nosakot naudas balvas apmērā 75,00 euro pēc no-
dokļu ieturēšanas.

• Veica grozījumus Daugavpils novada 2014.
pasākumu plānā, kurā atcēla 2  novada pasākumu 
organizēšanu un atsevišķiem pasākumiem sama-
zināja fi nansējumu.

• Apstiprināja 3 saistošos noteikumus - 
„Daugavpils novada pašvaldības budžets 2014.ga-
dam”, „Par sabiedrisko kārtību Daugavpils nova-
dā” un „Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.
gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par 
Daugavpils novada simboliku””, kuri pēc atzinuma 
saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas stāsies spēkā nākošajā dienā 
pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izde-
vumā „Daugavpils novada vēstis””.

• Atbalstīja Daugavpils novada pašvaldības 
dalību Daugavpils Universitātes Sistemātiskās 
Bioloģijas institūta projektā „Dabas aizsardzības 
plāna izstrāde un ieviešanas uzsākšana dabas lie-
gumam „Ļubasts””, kuru ir plānots iesniegt Latvi-
jas vides aizsardzības fonda projektu konkursam 
„Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
t.sk. dabas kapitāla izpratnē”.

• Atcēla sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam  
dzīvoklim Nr.50, 18.novembra iela 389, Vecstropi, 
Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos 
īpašumus: „Galdnieki 31a” un Dāza iela 53, Ran-
dene, Kalkūnes pagastā.

2014.gada 13.februāra sēdē pieņemti 46 lēmu-
mi:

• Veica grozījumus Daugavpils novada do-
mes 2012.gada 13.septembra lēmumā Nr.922 „Par 
grozījumiem Daugavpils novada domes 2009.gada 
29.oktobra lēmumā Nr.1176 „Par Daugavpils no-
vada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu””, 
kā arī nodeva publiskai apspriešanai Daugavpils 
novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
2.redakciju.

• Izdarīja precizējumus Daugavpils novada 
domes 2013.gada 28.novembra saistošajos notei-
kumos Nr.41 „Grozījumi Daugavpils novada do-
mes 2013.gada 30.maija saistošajos noteikumos 
Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils 
novada administratīvajā teritorijā””.

• Nolēma noslēgt sadarbības līgumu kopā 
ar Daugavpils pilsētas domi un Ilūkstes novada 
domi par sadarbību veselības aprūpes pieejamības 
nodrošināšanai, pilnvarojot Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētāju Janīnu Jalinsku parakstīt sa-
darbības līgumu.

• Apstiprināja Daugavpils novada sociālās 
aprūpes iestāžu uzturēšanas izmaksas.  

• Apstiprināja projekta „Kompleksi risinā-
jumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Biķernieku pamatskolā” Nr. KPFI-15.2/18 kopējās 
izmaksas                  EUR 213 880,14 un projekta 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisi-
ju samazināšanai Špoģu Mūzikas un mākslas sko-
lā” Nr. KPFI-15.2/14 kopējās izmaksas EUR 170 
745,54, kā arī minēto projektu  ieņēmumu - izde-
vumu tāmes.

• Nolēma ņemt aizdevumus Valsts kasē pro-
jekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai Biķernieku pamatskolā” 
Nr. KPFI-15.2/18 EUR 154 536,00 apmērā un pro-
jekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolā” Nr. KPFI-15.2/14 EUR 142816,00 apmērā 
īstenošanai .

• Atbastīja projekta „Daugavpils novada 
Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu papildi-
nāšana” iesniegšanu Zivju fonda pasākumā „Zivju 
resursu pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā”.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu SIA 
„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pa-
matkapitāla palielināšanai 1 546 809 euro apmērā 
Kohēzijas fonda projekta „Šķeldas katlu mājas iz-
veide Naujenes pagasta Vecstropos, veicot pāreju 
no fosilā kurināmā izmantošanas siltumenerģijas 
ražošanā uz atjaunojamiem energoresursiem”  īs-
tenošanai un 411 896 euro  apmērā projekta „Sil-
tumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināša-
na Naujenes novada Vecstropos, izbūvējot jaunus 
siltumtrašu posmus” īstenošanai.  

• Atļāva Daugavpils novada pašvaldības ies-
tādei “Višķu sociālās aprūpes centrs”     uzsākt teh-
niskā projekta „Višķu sociālās aprūpes centra ēkas 
renovācija”  aktualizāciju.

• Nolēma izsludināt Daugavpils novada biz-
nesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs 2014” 2014.
gada 18.februārī, kā apstiprināja konkursa vērtē-
šanas komisijas sastāvu un nolikumu

• Izveidoja Daugavpils novada pedagoģiski 
medicīnisko komisiju un apstiprināja komisijas 
nolikumu. 

• Veica grozījumus Daugavpils novada aiz-
sargājamo kultūras mantojuma objektu sarakstā.

• Nodeva no Daugavpils novada domes val-
dījuma 1 dzīvokļa īpašumu un 8 nekustamos īpa-
šumus Tabores, Višķu, Kalkūnes, Līksnas, Medu-
mu, Sventes, Naujenes un Maļinovas pagastu pār-

valžu valdījumā.
• Izbeidza atsavināšanas procesu uz Dau-

gavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu  
Aglonas iela 51, Višķi, Višķu pagasts un nodeva to 
Višķu pagasta pārvaldes valdījumā.

• Nolēma rīkot atkārtotas izsoles nekustamo 
īpašumu Daugavas iela 21-3, Krauja, Naujenes pa-
gasts, un Baltmāja, Kalkūnes pagasts, pārdošanai 
un apstiprināja izsoles noteikumus.

• Nolēma atļaut Dubnas pagasta pārvaldei 
veikt iepirkuma procedūru jauna pasažieru mikro-
autobusa ar 8+1 sēdvietām iegādei, kas nepiecie-
šams dienesta braucieniem, skolēnu un pašdarbī-
bas kolektīvu pārvadājumiem, bērnu un jauniešu 
izbraukumiem uz pasākumiem.

• Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu dzīvok-
lim Nr.9, „Bruņene 24”, Bruņene, Skrudalienas 
pagastā un atcēla sociālā dzīvokļa statusu dzīvok-
lim Nr.6, Draudzības iela 13, Demene, Demenes 
pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

2014.gada  25.martā plkst. 9.00 Daugavpils 
novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums "Baltmāja", ar kadastra numu-
ru 4460 003 0390, kas sastāv no vienas zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0390,   2224 
m2  platībā, vienas divstāvu ēkas ar kadastra apzī-
mējumu 4460 003 0390 001; 387.9 m2  platībā, kurš 
atrodas Dārza ielā 55, Randenē, Kalkūnes pagastā,  
Daugavpils novadā. Nekustamais īpašums atrodas 
dzīvojamo māju apbūves teritorijā, 1.0 km attālumā 
no Daugavpils pilsētas robežas, piebraucamie ceļi 
labā stāvoklī, asfaltēti. Teritorija apsaimniekota, 
tuvumā atrodas pārtikas preču veikals, sabiedriskā 
transporta pietura. Transporta kustība ievērojama, 
gājēju kustība ir mērena, transporta novietošana 
brīva.   

Objekta nosacītā cena jeb sākumcena - EUR 
22 422.00 

2014.gada 25.martā plkst. 9.30 Daugavpils 
novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpi-
lī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
divistabu dzīvokļa īpašums Nr.3, ar kopējo platību 
48kvm (Daugavas ielā 21, Kraujā, Naujenes pagas-
tā, Daugavpils novadā) ar kadastra numuru 4474 
900 0398 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudz-
dzīvokļu mājas un  zemes  4797 / 53563 domāja-
mās daļas. Dzīvoklis atrodas trīsstāvu 12-dzīvokļu 
dzīvojamās mājas pirmajā stāvā. Dzīvoklis atrodas 
klusā, pievilcīgā Kraujas ciemā, ir bērnudārzs, vei-

kals, doktorāts, bibliotēka, Jauniešu centrs, 100 m 
no Daugavas upes, līdz Daugavpils pilsētas cen-
tram 10 km, ļoti laba satiksme (katru pusstundu 
kursē maršruta autobuss), 20 minūtes līdz Daugav-
pils pilsētai. 

Objekta nosacītā cena jeb sākumcena – EUR 
2504.00 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles no-
teikumiem, reģistrēties izsolei līdz 2014. gada 21. 
martam  plkst. 15.00 Daugavpils novada domē,  12., 
19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksā-
jot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošināju-
mu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas 

Tālr. uzziņām:
Daugavpils novada domē: 654 76739,65476827, 

26357842, 29412676
Kalkūnes pagasta pārvaldē 654 40828, 

65474023, 28348366
Naujenes pagasta pārvaldē: 65476840, 

65476841, 20219044, 29322587
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 12.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.42 (protokols Nr.31., 2.&, lēmums Nr.1249)

Licencētās makšķerēšanas nolikums Sventes ezerā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pir-

mās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabi-
neta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – mak-
šķerēšanas kārtība” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sventes ezers atrodas Daugavpils novada Sventes pagasta dabas parka 

„Sventes ezers” teritorijā. 
2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu Sventes ezers (1.pielikums) 

ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Sventes ezers ir izno-
māts izmantošanai zivsaimnieciskiem mērķiem biedrībai „Sventes pērle” (2010.
gada 1.martā noslēgts Sventes ezera ūdenstilpes nomas līgums starp Daugav-
pils novada pašvaldības Sventes pagasta pārvaldi, kura rīkojas Daugavpils no-
vada domes vārdā, un biedrību Sventes pērle”).

3. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Re-
publikas Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 „Licen-
cētās amatierzvejas - makšķerēšanas – kārtība” un Sventes ezera zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulāri papildināt Sventes ezera 
zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu iz-
mantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes 
antropogēno slodzi.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils novada domes pilnvarota ju-
ridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, 
Daugavpils, LV-5401, tālr. 29768455).

5. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar saskaņojuma 
lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Daugavpils novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 45.pan-
tā noteiktajā kārtībā.

6. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēša-
nas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne 
vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē ofi -
ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada preses 
izdevumos. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir 3 (trīs) gadi 
no spēkā stāšanās dienas.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
7. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā ezera platībā.
8. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decem-

bra noteikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” ar šādiem papildus no-
sacījumiem:

8.1. makšķerēšana no laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk 
kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta; 

8.2. makšķerēšana no krasta atļauta jebkurā diennakts laikā;
8.3. makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot 

peldlīdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem.
9. Makšķerēt Sventes ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies, 

un tam ir līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm, 
personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (iz-
ņemot personas ar invaliditāti) – arī makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas li-
cences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām 
personām.

III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par 
makšķerēšanas licencēm

10. Licences veids un cena:
10.1. vienas dienas licence     - 4,50 euro;
10.2. maija mēneša vienas dienas licence   - 7,50 euro;
10.3. maija mēneša licence (no 1.-31.maijam)   - 21,50 euro;
10.4. mēneša licence     - 14,50 euro;
10.5. trīs mēnešu licence                                    - 21,50 euro;
10.6. pusgada licence     - 28,50 euro;
10.7. gada licence      - 36,00 euro;
10.8. bezmaksas gada licence    - bezmaksas.

11. Licenču derīguma termiņi:
11.1. vienas dienas licence – derīga vienu dienu (izņemot maija mēnesi) 

un atbilstoši makšķerēšanas veidam tā izmantojama šī nolikuma 8.1. vai 
8.2.apakšpunktā noteiktajā diennakts periodā;

11.2. maija mēneša vienas dienas licence – derīga vienu dienu laika periodā 
no 1. – 31.maijam;

11.3. maija mēneša licence – derīga vienu mēnesi no 1. – 31.maijam;
11.4. mēneša licence – derīga vienu mēnesi, licencē norādītajā laika periodā, 

izņemot maija mēnesi;
11.5. trīs mēnešu licence – derīga trīs mēnešus kalendārā gada laikā, licencē 

norādītajā laika periodā, izņemot maija mēnesi;
 11.6. pusgada licence – derīga sešus mēnešus kalendārā gada laikā, licencē 

norādītajā laika periodā, izņemot maija mēnesi;
11.7. gada licence – derīga vienu kalendāro gadu, licencē norādītajā laika 

periodā, izņemot maija mēnesi;
11.8. bezmaksas gada licence – derīga vienu kalendāro gadu, licencē norādī-

tajā laika periodā, izņemot maija mēnesi.
12. Kopējais licenču skaits nav ierobežots. 

IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
13. Bezmaksas gada licences paredzētas:

13.1. personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;
13.2. politiski represētajām personām;
13.3. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
13.4. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
13.5. Sventes ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locek-

ļiem un Daugavpils novada Sventes pagasta teritorijas maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem, saskaņā ar pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organi-
zētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu un atbilstoši pašvaldības apstiprinātam 
attiecīgo personu sarakstam. 
14. Šī nolikuma 13.punktā minētajām personām makšķerējot jābūt līdzi per-

sonu apliecinošam dokumentam, kurš dod tiesības izmantot iepriekš minētās 
atlaides pēc tam, kad ir saņemta bezmaksas gada licence saskaņā ar šī noliku-
ma 19. punktā paredzēto kārtību.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
15. Licence (licenču paraugi 2.A – 2.G pielikumā) ir stingrās uzskaites veidla-

pa un tajā tiek norādīts:
15.1. licences nosaukums (veids);
15.2. makšķerēšanas vieta;

15.3. licences kārtas numurs;
15.4. licences derīguma laiks;
15.5. licences cena;
15.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju un tā zīmoga vieta;
15.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
15.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts;
15.9. licences izsniegšanas datums.

16. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 
makšķerēšanas nolikumu Sventes ezerā.

17. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņe-
mot vērā to veidu un maksas lielumu par makšķerēšanas licencēm.

VI. Makšķerēšanas licences realizācijas kārtība
18. Licenču izplatīšanas vietas:

18.1. IU „VETZOOCENTRS”, Lāčplēša iela 14, Daugavpils (no plkst. 9.00-
17.00), tālr.29768455;

18.2. viesu māja „Pakrasti”,  Pakrasti, Sventes pagasts, Daugavpils novads 
(no plkst. 8.00-22.00), tālr.29768455;

18.3. biedrība „Sventes pērle”, Kandavas iela 19, Daugavpils (no plkst. 9.00-
17.00),   tālr.29768455.

19. Bezmaksas gada licences makšķerēšanai var saņemt tikai Daugavpils nova-
da pašvaldības Sventes pagasta pārvaldē (Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts, 
Daugavpils novads, darba laiks: pirmdien – piektdien no plkst. 7.30 – 16.30) un 
biedrībā „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, tālr. 29768455), uzrādot 
attiecīgos dokumentus (personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši personas 
statusam - invaliditātes apliecību, politiski represētas personas apliecību, pie-
krastes zemes īpašuma robežu plānu, piekrastes zemes īpašnieka ģimenes lo-
cekļa radniecību apliecinošu dokumentu).

VII. Līdzekļu, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, 
izlietojums

20. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz 
10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu - pārskaitā-
mi valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

21. 80% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rī-
cībā un tiek izmantoti licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tās pārvaldes 
nodrošināšanai, kā arī citiem ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā 
paredzētajiem mērķiem (vides un zivju resursu aizsardzība, zivju krājumu pa-
vairošana).

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
22. Makšķernieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā 

lomu uzskaites tabulā (3.pielikums), norādot lomu kilogramos pa atsevišķām 
sugām (limitētās sugas arī gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz 
atsevišķas lapas.

23. Makšķerniekam ar lomu uzskaites datiem aizpildītā licence pēc tās dar-
bības termiņa beigām 1 (viena) mēneša laikā jānodod licences iegādes vietā vai 
jānosūta biedrībai „Sventes pērle” pēc adreses Kandavas iela 19, Daugavpils, 
LV-5401 (tālr.29768455). Par lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un  datu 
nenodošanu biedrībai „Sventes pērle” makšķerniekam tiks liegta iespēja iegā-
dāties vai saņemt licenci makšķerēšanai Sventes ezerā tekošajā un nākamajā 
gadā.

24. Licences ar lomu uzskaiti līdz nākamā gada 1.februārim licencētās mak-
šķerēšanas organizētājs biedrība „Sventes pērle” nosūta valsts zinātniskajam 
institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais insti-
tūts”. 

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi 
un pienākumi

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
25.1. sadarbībā ar Daugavpils novada pārvaldi sniegt informāciju ofi ciālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada laikrakstos 
par pašvaldības saistošajiem noteikumiem par licencēto makšķerēšanu Sven-
tes ezerā, un nodrošināt  atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Sventes ezera 
piekrastē;

25.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas 
licenču realizāciju ezera tuvumā, laikā, kad ir atļauta makšķerēšana, kā arī 
Daugavpils pilsētas un novada laikrakstos un Sventes pagasta sabiedriskajās 
vietās sniegt rakstisku informāciju par licenču realizāciju;

25.3. realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
25.4. nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot makšķerēša-

nas licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī nolikuma VII. 
nodaļā noteiktajām prasībām;

25.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēša-
nas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un attiecī-
gās daļas pārskaitījumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos divas reizes gadā 
– līdz 15.jūlijam un 15.janvārim - par iepriekšējo pusgadu;

25.6. uzskaitīt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;

25.7. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās 
personas vai Daugavpils novada domes pilnvarotās personas statusa iegūša-
nas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzība pasākumos;

25.8. uzskaitīt makšķernieku lomus un sniegt attiecīgās ziņas valsts zināt-
niskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnis-
kais institūts” saskaņā ar šī nolikuma 24.punktu;

25.9. iepazīstināt makšķerniekus ar Sventes ezera licencētās makšķerēša-
nas nolikumu;

25.10. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatī-
šanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem pasākumiem Sventes ezera 
apsaimniekošanā, t.sk., par šī nolikuma X. nodaļā paredzētiem pasākumiem 
zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

25.11. veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencētās mak-
šķerēšanas nolikumu;
26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem šādus pa-

kalpojumus, kas neietilpst licences cenā:
26.1. izīrē laivas;
26.2. izīrē atpūtas līdzekļus;
26.3. sniedz informāciju par makšķerēšanas vietām.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju 
resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot ūdenstilpes nomas līgu-
ma prasības, zinātniskās rekomendācijas un „Sventes ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumus”, izstrādā un īsteno pasākumu plānu Sventes ezera 
zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai:
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27.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai:

27.1.1. 2014. gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot to kāpurus līdz 
350000 gab.,

27.1.2. 2015. gads – zandarta mazuļu ielaišana līdz 70 000 gab.;
27.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:

27.2.1. malu zvejniecības apkarošana,
27.2.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude,
27.2.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas 

kontrole.
XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole

28. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsar-
dzības pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī 
Daugavpils novada domes pilnvarotās personas. Licencētās makšķerēšanas no-
likumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši 
kompetencei uzrauga arī Valsts policija, pašvaldības policija, zemessardze, kā 
arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

29. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pār-
valde, Valsts ieņēmumu dienests un Daugavpils novada dome.

XII. Noslēguma jautājumi
30. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas  Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes ēkā un Daugavpils novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu ēkās.   

31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Daugavpils 
novada domes 2010.gada 1.jūlija saistošie noteikumi Nr.15 „Licencētās makšķe-
rēšanas nolikums Sventes ezerā”.

1. pielikums 
Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Sventes ezera shēma

2.A pielikums 
Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Vienas dienas licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālr.29768455 
 

Vienas dienas licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 4,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                                                     (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                      (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                    (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Vienas dienas licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 4,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 

2.B pielikums 
Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Maija mēneša vienas dienas licences paraugs makšķerēšanai 

Sventes ezerā
 

Biedrība “Sventes pērle” 
Reģistrācijas Nr. 40008103237 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 
tālr.29768455 

 
Maija mēneša vienas dienas licence 

makšķerēšanai Sventes ezerā 
 

Licence Nr._____ 
 
Cena 7,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                           (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                                              (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                                           (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Maija mēneša vienas dienas licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 7,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                                             (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
2.C pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Maija mēneša licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Maija mēneša licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 21,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                              (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                                       (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                   (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Maija mēneša licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 21,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                                                   (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (datums) 
 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                 (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 2.D pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Mēneša licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Mēneša licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 14,50 euro 
 
Licence izsniegta 
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                            (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                                (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                   (vārds, uzvārds, paraksts)  
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Mēneša licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 14,50 euro 
 
Licence izsniegta 
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                 (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2.E pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Trīs mēnešu licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Trīs mēnešu licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 21,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                            (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                              (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                   (vārds, uzvārds, paraksts)  
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Trīs mēnešu licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 21,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                               (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                 (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
2.F pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Pusgada licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā, izņemot 

maija mēnesi
 

Biedrība “Sventes pērle” 
Reģistrācijas Nr. 40008103237 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 
tālr.29768455 

 
Pusgada licence 

makšķerēšanai Sventes ezerā, 
izņemot maija mēnesi 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 28,50 euro 
 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                                   (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                                                  (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                                (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                                   (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Pusgada licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā, 

izņemot maija mēnesi 
 

Licence Nr._____ 
 

Cena 28,50 euro 
 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                               (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                                                (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
2.G pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Gada licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā, izņemot 

maija mēnesi 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Gada licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā, 

izņemot maija mēnesi 
 

Licence Nr._____ 
 
Cena 36,00 euro 
 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                 (paraksts) 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                             (datums) 
 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                    (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Gada licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā, 

izņemot maija mēnesi 
 

Licence Nr._____ 
 

Cena 36,00 euro 
 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                                                    (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                           (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                    (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 

2.I pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Bezmaksas gada licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā, 

izņemot maija mēnesi
 

Biedrība “Sventes pērle” 
Reģistrācijas Nr. 40008103237 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 
tālr.29768455 

 
Bezmaksas gada licence 

makšķerēšanai Sventes ezerā, 
izņemot maija mēnesi 

 
Licence Nr._____ 

 
 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                                         (paraksts) 

 
 
Licence derīga ________________________ 
                                                      (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                                   (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Bezmaksas gada licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā, 

izņemot maija mēnesi 
 

Licence Nr._____ 
 

 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Licence derīga ________________________ 
                                             (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                                                (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 
 

 

3. pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Makšķernieka lomu uzskaites tabula

    
Datums

Makšķerēšanas 
ilgums (stundas) Zivju suga Zivju skaits 

(gab.)
Zivju 

svars (kg)

Makšķerēšanas licence kopā ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu 1 (viena) 
mēneša laikā pēc darbības termiņa beigām ir jānodod licences iegādes vietā 
vai jānosūta biedrībai „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālr.29768455).

Par lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un datu nenodošanu biedrībai 
„Sventes pērle” makšķerniekam tiks liegta iespēja iegādāties vai saņemt licenci 
makšķerēšanai Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.
Makšķernieks ______________________________
                                               (vārds, uzvārds)

Paraksts          ______________________________

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošajiem no-
teikumiem Nr.42 „Licencētās makšķerēšanas nolikums Sventes ezerā”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Saistošo 
noteikumu projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Zvejniecības likuma 10.panta trešā daļa nosaka, 
ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus licen-
cētai amatierzvejai — makšķerēšanai un zem-
ūdens medībām — tās administratīvajā teritori-
jā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par licencēto amatierzveju šajos ūdeņos 
paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām 
zvejas atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 
2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licen-
cētās amatierzvejas – makšķerēšanas  kārtība” 
13.punkts nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma 
saņemšanas pašvaldība to apstiprina ar saisto-
šajiem noteikumiem . 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt biolo-
ģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli 
izmantot vērtīgo zivju krājumus Sventes ezerā. 
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķe-
rēšanas kārtību, limitus, makšķerēšanas atļau-
ju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus 
nosacījumus makšķerēšanai Sventes ezerā 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu 

Nav attiecināms 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedū-
rām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots www.dnd.lv sadaļā Daugavpils 
novada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo no-
teikumu projekti.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 12.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-

tošie noteikumi Nr.43 (protokols Nr.31., 2.&, lēmums Nr.1250)
Licencēto zemūdens medību nolikums Sventes ezerā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – 
makšķerēšanas kārtība” 13.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra 
noteikumu Nr. 1498 „Makšķerēšanas noteikumi” 7.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sventes ezers atrodas Daugavpils novada Sventes pagasta dabas parka 

„Sventes ezers” teritorijā. 
2.  Saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I pielikumu Sventes ezers (1.pieli-

kums) ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Sventes ezers 
ir iznomāts izmantošanai zivsaimnieciskiem mērķiem biedrībai „Sventes pēr-
le” (2010.gada 1.martā noslēgts Sventes ezera ūdenstilpes nomas līgums starp 
Daugavpils novada pašvaldības Sventes pagasta pārvaldi, kura rīkojas Daugav-
pils novada domes vārdā, un biedrību „Sventes pērle”).

3. Licencētās zemūdens medības Sventes ezerā tiek organizētas saskaņā ar 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem 
Nr.574 „Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas – kārtība” un 2009.gada 
22.decembra noteikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” ar nolūku dot 
iespēju Sventes ezerā nodarboties ar zemūdens medībām, kā arī papildināt zivju 
krājumus (vismaz vienu reizi 3 gados), ko izmanto zemūdens medībās un mak-
šķerēšanā. 

4. Licencētās zemūdens medības organizē Daugavpils novada domes pilnvaro-
ta juridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” (Kandavas iela 
19, Daugavpils, LV-5401, tālr. 29768455).

5. Licencēto zemūdens medību nolikums pēc tā saskaņošanas ar saskaņojuma 
lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Daugavpils novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 45.pan-
tā noteiktajā kārtībā.

6. Informāciju par licencēto zemūdens medību vietām, licencēto zemūdens me-
dību organizētāju un zemūdens medību licenču iegādes iespējām pašvaldība ne 
vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms licencēto zemūdens medību sākuma publicē 
ofi ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada pre-
ses izdevumos. Licencēto zemūdens medību nolikuma darbības ilgums ir 3 (trīs) 
gadi no spēkā stāšanās dienas.

II. Licencēto zemūdens medību noteikumi
7. Licencētās zemūdens medības paredzētas visā Sventes ezera platībā.
8. Licencētās zemūdens medības notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.

gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” ar šādu 
papildus nosacījumu – licencētās zemūdens medības atļautas tikai gaišajā dien-
nakts laikā un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

III. Zemūdens mednieka pienākumi
9. Zemūdens medniekam pēc šī nolikuma X. nodaļā norādīto personu pieprasī-

juma ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un attiecīgā derīguma termiņa 
makšķerēšanas karte (izņemot personas, kurām atbilstoši normatīvajiem ak-
tiem nav nepieciešama makšķerēšanas karte), kā arī zemūdens medību licence

10. Zemūdens medniekam katru reizi pirms licencēto zemūdens medību uz-
sākšanas ir iepriekš jāpiesakās pie zemūdens medību organizētāja, konkretizē-
jot plānoto zemūdens medību vietu un laiku. 

IV. Licencēto zemūdens medību licenču veidi, skaits 
 un maksa par zemūdens medību licencēm

11. Licences veids un cena:
11.1. vienas dienas licence     - 7,50 euro;
11.2. trīs dienu licence     - 14,50 euro;
11.3. mēneša licence     - 36,00 euro.

12. Licenču derīguma termiņi:
12.1. vienas dienas licence – derīga vienu dienu;
12.2. trīs dienu licence – derīga trīs dienas, licencē norādītajā laika periodā; 
12.3. mēneša licence – derīga vienu mēnesi, licencē norādītajā laika periodā.

13. Kopējais licenču skaits nav ierobežots. 
14. Organizējot zemūdens medību sacensības, to dalībniekiem obligāti jāiegā-

dājas viena no 11. punktā minētajām licencēm.
V. Zemūdens medību licences saturs un noformējums

15. Zemūdens medību licence (licenču paraugi 2.A, 2.B un 2.C pielikumā) ir 
stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:

15.1. licences nosaukums (veids);
15.2. makšķerēšanas vieta;
15.3. licences kārtas numurs;
15.4. licences derīguma laiks;
15.5. licences cena;
15.6. ziņas par licencēto zemūdens medību organizētāju un tā zīmoga vieta;
15.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
15.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts;
15.9. licences izsniegšanas datums.

16. Zemūdens medību licences otrajā pusē atrodas lomu uzskaites tabula.
17. Licences pasaknī zemūdens mednieks parakstās par iepazīšanos ar licen-

cēto zemūdens medību nolikumu Sventes ezerā.
VI. Zemūdens medību licenču realizācijas kārtība

18. Licenču izplatīšanas vietas:
18.1.  IU „VETZOOCENTRS”, Lāčplēša iela 14, Daugavpils (no plkst. 9.00-

17.00), tālr.29768455;
18.2.  viesu māja „Pakrasti”,  Pakrasti, Sventes pagasts, Daugavpils novads 

(no plkst. 8.00-22.00), tālr.29768455;
18.3. biedrība „Sventes pērle”, Kandavas iela 19, Daugavpils (no plkst. 9.00-

17.00),   tālr.29768455.
VII. Zemūdens medību licenču realizācijā iegūto naudas līdzekļu 

izlietojums
19. No zemūdens medību licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% 

reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro 
pusgadu pārskaitāmi valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu vei-
došanai.

20. 80% no iegūtās summas paliek licencēto zemūdens medību organizētāja 
rīcībā un tiek izmantoti licencēto zemūdens medību organizēšanai un tās pār-
valdes nodrošināšanai, kā arī citiem ūdenstilpes licencēto zemūdens medību 
nolikumā paredzētajiem mērķiem (vides un zivju resursu aizsardzība, zivju krā-
jumu pavairošana).

VIII. Zemūdens mednieku lomu uzskaites kārtība
21. Zemūdens mednieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē no-

rādītajā lomu uzskaites tabulā (3.pielikums), norādot lomu kilogramos pa at-
sevišķām sugām (limitētās sugas arī gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot 
ierakstus uz atsevišķas lapas.

22. Zemūdens medniekam ar loma uzskaites datiem aizpildītā licence pēc tās 
darbības termiņa beigām 10 (desmit) dienu laikā jānodod licences iegādes vietā 
vai jānosūta biedrībai „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālr.29768455). Par lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un datu nenodošanu 
biedrībai „Sventes pērle” zemūdens medniekam tiks liegta iespēja iegādāties li-
cenci  zemūdens medībām Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.

23. Licences ar lomu uzskaiti līdz nākamā gada 1. februārim licencēto zem-
ūdens medību organizētājs biedrība „Sventes pērle” nosūta valsts zinātniskajam 
institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais insti-
tūts”. 
IX. Licencēto zemūdens medību organizētāja sniegtie pakalpojumi un 

pienākumi
24. Licencēto zemūdens medību organizētājam ir šādi pienākumi:

24.1.  sadarbībā ar Daugavpils novada domi sniegt informāciju ofi ciālajā iz-
devumā „Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada laikrakstos 
par pašvaldības saistošajiem noteikumiem par licencētajām zemūdens medī-
bām Sventes ezerā un nodrošināt  atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Sven-
tes ezera piekrastē;

24.2.  nodrošināt zemūdens medību licenču pieejamību, kā arī zemūdens 
medību licenču realizāciju VI.nodaļā norādītajās izplatīšanas vietās;

24.3.  realizēt zemūdens medību licences atbilstoši normatīvo aktu prasī-
bām;

24.4.  nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot zemūdens me-
dību licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī nolikuma VII.
nodaļā noteiktajām prasībām;

24.5.  iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto zemūdens me-
dību licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un attie-
cīgās daļas pārskaitījumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos 2 (divas) reizes 
gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim - par iepriekšējo pusgadu;

24.6.  uzskaitīt izsniegtās zemūdens medību licences īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;

24.7.  nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās 
personas vai Daugavpils novada domes pilnvarotās personas statusa iegūša-
nas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

24.8.  uzskaitīt zemūdens medību lomus un sniegt attiecīgās ziņas valsts 
zinātniskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zi-
nātniskais institūts” saskaņā ar šī nolikuma 23.punktu;

24.9.  iepazīstināt zemūdens medniekus ar licencēto zemūdens medību noli-
kumu Sventes ezerā;

24.10. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatī-
šanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem pasākumiem Sventes ezera 
apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencēto 
zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā 
un uzturēšanā; 

24.11.  veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencēto zemūdens 
medību nolikumu.

25. Licencēto zemūdens medību organizētājs sniedz zemūdens medniekiem šā-
dus pakalpojumus, kuri neietilpst licences cenā:

25.1.  sniedz konsultācijas par publiskajām atpūtas vietām Sventes ezera 
tuvumā;

25.2.  organizē laivu, apmešanās vietu un atpūtas līdzekļu īri;
25.3.  sniedz informāciju par zemūdens medību un makšķerēšanas vietām 

Sventes ezerā.
X. Licencēto zemūdens medību un vides aizsardzības kontrole

26. Licencētās zemūdens medību nolikumā paredzēto licencēto zemūdens me-
dību noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aiz-
sardzības pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā 
arī Daugavpils novada domes pilnvarotās personas. Licencēto zemūdens medī-
bu nolikumā paredzēto licencēto zemūdens medību noteikumu ievērošanu atbil-
stoši kompetencei uzrauga arī Valsts policija, pašvaldības policija, zemessardze, 
kā arī licencēto zemūdens medību organizētājs.

27. Licencēto zemūdens medību organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pār-
valde, Valsts ieņēmumu dienests un Daugavpils novada dome.

XI. Noslēguma jautājumi
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas  Dau-

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

29. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Daugavpils 
novada domes 2010.gada 1.jūlija saistošie noteikumi Nr.16 „Licencēto zemūdens 
medību nolikums Sventes ezerā”.

1. pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteikumiem 

Nr. 43 (protokols Nr. 31., 3.&, lēmums Nr. 1250)
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2.A pielikums 
Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.43 (protokols Nr.31., 3.&, lēmums Nr.1250)
Vienas dienas licences paraugs zemūdens medībām Sventes ezerā 

Biedrība “Sventes pērle” 
Reģistrācijas Nr. 40008103237 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālr.29768455 

 
Vienas dienas licence 

zemūdens medībām Sventes ezerā 
 

Licence Nr._____ 
 
Cena 7,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                                                     (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                      (paraksts) 

 
Licence derīga __________________                                                                                     
                                                               (datums) 
 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                    (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Vienas dienas licence 
zemūdens medībām Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 7,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                           (vārds, uzvārds, personas kods) 
 
 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                                                (datums) 
 
 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 2.B pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.43 (protokols Nr.31., 3.&, lēmums Nr.1250)
Trīs dienu licences paraugs zemūdens medībām Sventes ezerā 

Biedrība “Sventes pērle” 
Reģistrācijas Nr. 40008103237 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 
tālr.29768455 

 
Trīs dienu licence 

zemūdens medībām Sventes ezerā 
 

Licence Nr._____ 
 
Cena 14,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
__________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                                              (paraksts) 

 
Licence derīga ____________________ 
                                                (datums) 
 
 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Trīs dienu licence 
zemūdens medībām Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 14,50 euro 
 
Licence izsniegta 
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
 
 
 
 
Licence derīga _________________ 
                                             (datums) 
 
 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Mēneša licence 
zemūdens medībām Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 36,00 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                            (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                               (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                    (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Mēneša licence 
zemūdens medībām Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 36,00 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                           (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                 (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
3. pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteikumiem 

Nr.43  (protokols Nr.31., 3.&, lēmums Nr.1250)
Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabula

Datums Zemūdens medību 
ilgums (stundas) Zivju suga Zivju skaits 

(gab.)
Zivju svars 

(kg)

Zemūdens medniekam ar lomu uzskaites datiem aizpildītā licence pēc tās 
darbības termiņa beigām 10 (desmit) dienu laikā jānodod licences iegādes vietā 
vai jānosūta biedrībai „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālr.29768455).

Par zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un datu ne-
nodošanu biedrībai „Sventes pērle” zemūdens medniekam tiks liegta iespēja ie-
gādāties licenci zemūdens medībām Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.

Zemūdens mednieks   ______________________________
                                                       (vārds, uzvārds)

Paraksts                       _____________________________
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.43 „Licencēto zemūdens medību nolikums Sventes ezerā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Zvejniecības likuma 10.panta trešā daļa nosaka, 
ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus licencē-
tai amatierzvejai — makšķerēšanai un zemūdens 
medībām — tās administratīvajā teritorijā esošajos 
ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
licencēto amatierzveju šajos ūdeņos paredzēta zve-
jas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām 
(licencēm). Ministru kabineta 2003.gada 14.oktob-
ra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas 
– makšķerēšanas  kārtība” 13.punkts nosaka, ka 
pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība 
to apstiprina ar saistošajiem noteikumiem . Minis-
tru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu 
Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” 7.punkts no-
saka, ka makšķerēšana īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju ūdeņos notiek atbilstoši šiem noteiku-
miem un attiecīgo teritoriju individuālajiem aizsar-
dzības un izmantošanas noteikumiem. Zemūdens 
medību rīku izmantošana īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju upēs un ezeros (izņemot privātos ezerus, 
kuros zvejas tiesības nepieder valstij) ir atļauta, ja 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās 
amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību ir saska-
ņots un attiecīgajā pašvaldībā pieņemts konkrētās 
ūdenstilpnes zemūdens medību nolikums vai arī 
licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir pare-
dzētas zemūdens medības.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģis-
kās daudzveidības aizsardzību un racionāli izman-
tot vērtīgo zivju krājumus Sventes ezerā. Saistošie 
noteikumi nosaka licencēto zemūdens medību kār-
tību, licenču izsniegšanas kārtību un maksu, lomu 
uzskaites kārtību, kā arī citus nosacījumus licencē-
tām zemūdens medībām Sventes ezerā.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privāt-
personām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots www.dnd.lv sadaļā Daugavpils no-
vada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo noteiku-
mu projekti.

2.C pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteikumiem 

Nr.43 (protokols Nr.31., 3.&, lēmums Nr.1250)
Mēneša licences paraugs zemūdens medībām Sventes ezerā

Sventes ezera shēma
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Iepazīšanās ar deputātu
Turpinot rubriku „Iepazīšanās ar deputātu”, pie-

dāvājam uzzināt novada domes deputāta, Laucesas 
kultūras nama direktora un biedrības „Jaunības 
spārni” valdes priekšsēdētāja Andreja Bruna domas 
par novada aktualitātēm, kā arī iepazīties tuvāk ar 
viņa mērķiem, idejām un brīvā laika pavadīšanas 
veidiem. 

Pastāstiet, lūdzu, par tām nozarēm Daugav-
pils novadā, kuras Jums šķiet prioritāras?

Pirmkārt, mani uztrauc visi jautājumi, kas sais-
tīti ar jauniešiem un bērniem – viņu brīvā laika 
pavadīšanas veidi, nodarbinātība, u.c. Tik daudzi ir 
aizbraukuši, ir grūti nodrošināt lielu skaitu jaunie-
šu kādā no novada pasākumiem, tāpēc gribas viņus 
maksimāli piesaistīt dažādām aktivitātēm. Es uz-
skatu, ka jauniešiem ir vairāk jāuzticas, piemēram, 
esmu devis jauniešiem iespēju nākt uz centra (Sa-
biedriskais centrs "Laucesa"; int.piez.) trenažieru 
zāli, kad viņiem ir ērti. Jaunieši parasti nāk vēlāk 
vakaros, viņiem ir uzticēta atslēga no rezerves ie-
ejas, kas sniedz iespēju būt patstāvīgiem un sajust, 
ka viņiem uzticas. Viņiem nav katru reizi jāmeklē 
mani un jālūdz atļauja, lai darbotos ar trenažieriem. 

Man rūp arī sociālās palīdzības jautājums, kon-
krēti – sociālo dienestu darbs. Iespējams es kļūdos, 
bet man šķiet, ka cilvēkiem, kuri ir nokļuvuši grūtā 
situācijā, ir jāpalīdz ne tikai sociāli, bet arī no iz-
glītojošā aspekta. Daudzi nezina, kādas sociālās ga-
rantijas viņiem pienākas. Ne visi lasa nolikumus un 
likumus, īpaši krievvalodīgie. Tam ir jāpievērš pa-
pildus uzmanība, piemēram, reizi mēnesī jāaprau-
ga šie cilvēki klātienē. Runājot par man aktuālām 
tēmām, gribu minēt arī pagastu pārvaldes, proti, 
gribētos, lai pagastu administrācijas izrāda lielāku 
aktivitāti, jo šobrīd neredzu cilvēkos vēlmi līdzdar-
boties dažādos brīvā laika pasākumos. 

labojumus sabiedriskajā centrā. Tie bija salīdzinoši 
nelielu projektiņi 500 Ls un 900 Ls vērtībā. Protams, 
ir arī vērienīgāki projekti. Darbojamies pagasta un 
iedzīvotāju labā.

Ar kādu mērķi Jūs balotējāties deputāta 
amatam?

Lai man būtu vairāk iespēju palīdzēt cilvēkiem, 
lai risinātu jaunatnes lietu jautājumus, kā arī so-
ciālās problēmas. Novadā ir nozares, kuras nepie-
ciešams iekustināt, man šķiet, ka deputāts to var 
izdarīt. Ir jāsāk aktīvāk identifi cēt problēmas un 
risināmos jautājumus, savādāk reizēm ir tāda šķie-
tamība - ja neviens nesūdzas, tātad problēmu nav. 

Ar ko Jūs nodarbojaties tad, kad nepildāt 
deputāta un Laucesas kultūras nama direkto-
ra pienākumus?

Vasaras periodā brīžos, kad nav jābūt darbā, es 
noteikti esmu pie ezera, savā atpūtas vietā. Tur ir 
pludmale, volejbola laukums, laivas, nesen ar pro-
jekta starpniecību tika iegādāti jauni katamarāni. 
Vasarās pēc darba vienmēr esmu tur. Reizēm man 
patīk arī makšķerēt, bet tikai vasarā. Daudz esmu 
domājis arī par zemledus makšķerēšanu, bet pagai-
dām nav neviens, kurš mani tajā varētu iesaistīt. 
Tas ir tāds mazs sapnis, un vēl es ļoti vēlos apgūt sē-
ņošanas gudrības. 9 gadus esmu strādājis par mež-
sargu, bet tā arī neesmu iemācījies atpazīt sēnes. 
Ļoti vēlos apgūt šīs divas lietas! Varbūt, gadiem 
ejot, to izdarīšu. Esmu sibīrietis, tāpēc jau no bēr-
nības man patīk arī pirtis, karstas pirtis. Kopā ar 
jauniešiem bieži spēlēju volejbolu, gan ziemā, gan 
vasarā. Citi sporta veidi tik ļoti nevilina. 

Kāds ir Jūsu dzīves moto?
Jūs nu gan pajautājāt! Es pat nezinu. Man bie-

ži jautā, kad es sākšu nomierināties. Jāsaka gan, 
ka tagad jau esmu palicis mierīgāks, taču sieva un 

tams, bija grūti mainīt dzīvi un pierast pie jaunas 
vides, bet 1977.gadā mēs atbraucām uz Latviju, 
man tolaik bija 10 gadi. Kopš 1977.gada dzīvoju šeit 
un ne reizi neesmu bijis dzimtenē. Agrāk bija vēlē-
šanās braukt, bet tagad tā ir mazinājusies. Nezinu, 
vai gribu braukt tikai, lai apskatītu ciemu, kurā dzī-
vojām. 

Mūsu rubrikā „Iepazīšanās ar deputātu” ir 
arī jautājumi, kas jāuztver ar humoru, tāpēc 
pastāstiet, lūdzu, par ko Jūs pēdējo reizi sodī-
ja Ceļu policija?

Godīgi jāatbild? Man vispār ir ļoti labs kontakts 
ar policiju, jo man pieder atpūtas vieta, bet, ja ru-
nājam nopietni, pēdējais sods bija pirms pieciem ga-
diem, iespējams, pat senāk. Jāsaka, ka tolaik sodi 
bija mazāki. Cenšos būt priekšzīmīgs autovadītājs. 

Nosauciet, lūdzu, trīs lietas Daugavpils no-
vadā, ar kurām Jūs visvairāk lepojaties!

Es noteikti saukšu tās lietas, kuras ir tepat bla-
kus - mūsu pagastā. Laucesā ir ļoti skaita vieta –
Mīlestības kalns, kas ir nonācis privātīpašumā. Žēl, 
ka netika izmantota iespēja, un tur neizveidoja pub-
lisku atpūtas vietu vai skatu laukumu. Vēl gribu 
minēt Laucesas muižu un Laucesas Svētā Pētera 
un Pāvila Romas katoļu baznīcu. Tā gan ir katoļu 
baznīca, bet es pats esmu pareizticīgais. Redziet, tā 
arī mēdz gadīties – latvietis, sibīrietis un vēl pareiz-
ticīgais. 

 Ar Andreju Brunu sarunājās Marta Kive

Kurās jomās Jūs vislabāk orientējaties?
Es darbojos Sociālo un veselības jautājumu komi-

tejā un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ko-
mitejā. Kā kultūras nama vadītājs jūtos gana kom-
petents kultūras jomā, un arī sociālā sfēra man nav 
sveša. Ir nācies strādāt arī ar t.s. simtlatniekiem, 
sadalīt darbus un dot norīkojumus. 

Jūs esat novada domes deputāts, kā arī strā-
dājat pagastā, kā Jūs vērtējat sadarbību starp 
novada domi un pagasta administrāciju?

Sadarbība ir ļoti laba, jau vairākus gadus strādā-
ju pagastā. Galvenais ir nākt un stāstīt par problē-
mu vai jautājumu, tad arī tas tiks atrisināts. Jābūt 
pastāvīgam kontaktam. 

Kāds ir Jūsu kā deputāta ieguldījums Dau-
gavpils novada un tā iedzīvotāju dzīvēs?

Kā deputāta? Kā deputāts laikam vēl neko daudz 
neesmu paguvis, negrasos sevi lielīt. Situācija ar 
darbu pagastā ir savādāka, manā vadībā tikuši īste-
noti vairāki projekti, piemēram, Mirnija ciema ielu 
apgaismojums, sabiedriskā centra otrā stāva labie-
kārtošana, kā arī ēkas siltināšanas projekts. Bied-
rība „Jaunības spārni”, kurā esmu vadītājs, 2010.
gadā īstenoja projektu 900 Ls vērtībā, pie centra 
tika nobruģēts laukums. Kā deputāts cenšos risināt 
iedzīvotāju problēmas, jo cilvēki zvana un griežas 
pie manis pēc palīdzības. 

Pastāstiet, lūdzu, par biedrību „Jaunības 
spārni”?

Biedrība darbojas kopš 2006.gada, tajā ir 15 bied-
ri. Rakstam dažādus projektus un cenšamies pa-
nākt uzlabojumus pagasta dzīvē. Pateicoties Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” 
izsludinātajiem projektiem, īstenojām nelielus uz-

un vecmāmiņas. Mana vecmāmiņa un vecāki ir 
dzimuši un auguši Sibīrijā, arī es un mani brāļi un 
māsas esam dzimuši tur. Starp citu, ģimenē esmu 
sestais bērns, kopā esam trīs brāļi un trīs māsas. 

Kas Jūs atveda uz Daugavpils novadu?
Vidējā māsa studēja Rīgā, pēc absolvēšanas at-

griezās Sibīrijā, apprecējās, bet vēlāk, kā jau tas 
padomju laikā ierasts, saņēma nosūtījumu strādāt 
Latvijā, tieši Laucesas pagastā. Iekārtojās un aici-
nāja arī mūs pārvākties uz Latviju. Vecākiem, pro-

tuvinieki bieži atgādina, ka vai-
rāk jābūt mājās ar ģimeni, bet 
es saku, ka piederu visai sabied-
rībai. Visu dzīvi esmu bijis ļoti 
sabiedrisks un aktīvs, nevaru 
sēdēt malā ar klēpī saliktām ro-
kām. Man vienmēr ir kaut kur 
jāiet, kaut kas jādara. Varētu 
jau vienkārši pasēdēt kabinetā 
un neko nedarīt, bet nesanāk. 

Kas Jūs mudina darboties?
Laikam entuziasms… Cilvēki 

nāk, griežas pie manis ar saviem 
jautājumiem un problēmām, un 
man gribas visiem palīdzēt – gan 
pensionāriem, gan bērniem. Ne-
gribu lielīties, bet spēju atrast 
kopīgu valodu gan ar sirmgalv-
jiem, gan bērniem un pusau-
džiem. Šis talants manī laikam 
ir no mātes. Mamma bija labsir-
dīgs, gādīgs cilvēks, kas visiem 

palīdzēja. 
Kādas ir Jūsu spilgtākās 

rakstura iezīmes?
Es jau varētu teikt – 

skaists, gudrs, brīnišķīgs un 
pats galvenais, ka pieticīgs. 
Ja runājam nopietni, jāmin 
labestība, kādreiz biju arī 
diezgan jūtīgs, piemēram, 
mani viegli varēja aizkustināt 
līdz asarām. Esmu līdzjūtīgs 
– par citu sāpēm un problē-
mām pārdzīvoju vairāk kā 
par savām. Arī darba lietās 
visu uztveru ļoti personīgi – 
nevaru pēc darba laika aiziet 
mājās un aizmirst par visu. 
Bieži vien pirms miega pārdo-
māju darba problēmas, neva-
ru atslēgties. Manu raksturu 
ir ietekmējis arī tas, ka esmu 
dzimis Sibīrijā. Ļoti daudz 
īpašību manī ir no vecākiem 
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Iepazīšanās ar deputātu
Rubriku „Iepazīšanās ar deputātu” turpina no-

vada domes deputāts Jevgeņijs Gridasovs, kurš 
„Daugavpils novada vēstīm” labprāt pastāstīja par 
savām prioritātēm, mērķiem, kā arī ģimeni un va-
ļaspriekiem.  

Kurām nozarēm Daugavpils novadā Jūsu-
prāt nepieciešama papildus uzmanība?

Es domāju, ka primārā joma noteikti ir sociālā 
politika, t.i. atbalsts maznodrošinātajiem iedzīvo-
tājiem, pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm. Es 
darbojos divās komitejās -  Sociālo un veselības jau-
tājumu komitejā, kā arī Tautsaimniecības komite-
jā. Darbs Sociālo un veselības jautājumu komitejā 
man šķiet ļoti saistošs, jo tādejādi rodas iespēja pa-
līdzēt tiem novada iedzīvotājiem, kuriem tas ir ne-
pieciešams. Es pārstāvu politisko partiju apvienību 
„Saskaņas centrs”, un viens no apvienības vadmo-
tīviem ir sociālās palīdzības nodrošināšana, tāpēc 
izvēlējos darboties tieši šajās komitejās. 

Kā Jums šķiet, vai domes deputāti sniedz lie-
lu pievienoto vērtību novada attīstībā?

Varu atbildēt tikai par sevi. Par deputātu esmu 
ievēlēts salīdzinoši nesen, un man šķiet, ka mums 
visiem ir vairāk jākomunicē ar iedzīvotājiem, lai 
izprastu viņu problēmas. Piemēram, kārtējā ap-
meklētāju pieņemšanas reizē var uzzināt par dažā-
diem iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem, un nav 
būtiski, vai tie ir sarežģījumi ar ģimenes ārstu vai 
kāds cits jautājums. Galvenais ir iedziļināties, mek-
lēt problēmas cēloņus, risinājumus un virzīt tālāku 
jautājuma izskatīšanu. Cenšos izmantot to, ka de-
putātam ir pieejama plašāka informācija, un skaid-
rot iedzīvotājiem dažādus jautājumus. 

Daudzviet novadā joprojām aktuāls ir jautājums 
par ielu apgaismojumu, vairākos ciemos tā ir no-
pietna problēma, īpaši gada tumšākajā laikā. Ir vie-
tas, kur visā ciemā atrodamas tikai divas laternas, 
kas ir darba kārtībā. Jāiedziļinās arī tādos jautāju-
mos, un tie ir jārisina, jo iedzīvotājiem jāpārvietojas 
arī pēc 18:00 vakarā, kad ir ļoti tumšs. 

Vai esat identifi cējis jautājumus vai problē-
mas, kuru risināšanai Jūs vēlētos pievērsties 
tuvākajā laikā?

Mani interesē dažādas iespējas, kā atbalstīt mūsu 
novada jauniešus. Veicināt viņu palikšanu novadā, 
nevis izceļošanu uz ārzemēm. Iespējams, nepiecie-
šams piesaistīt ES fondu atbalstu, lai visiem jau-
niešiem nodrošinātu iespēju apgūt kādu profesiju. 
Turklāt, nevis jebkuru, bet kādu no profesijām, kas 
ir nepieciešamas šeit novadā. Jāņem vērā, ka arī 
lauku reģionos cilvēks var attīstīties, apgūt profesi-
ju un iemācīties apstrādāt zemi, uz kuras viņš dzī-
vo. Jācenšas iesaistīt jauniešus arī pagastu darbos, 
mudināt apgūt profesijas, kas noderētu komunālajā 
sfērā. Ir jāmeklē metodes, kā veicināt jauniešu vēl-
mi izglītoties, kā arī mazināt gados jauno iedzīvotā-
ju aizbraukšanu. 

Pastāstiet, lūdzu, ar ko Jūs nodarbojaties 
tad, kad nepildāt domes deputāta pienāku-
mus?

Kad balotējos deputāta amatam, strādāju uzņē-
mumā, realizējot konkrētus pienākumus un uzde-
vumus, kas saistīti ar programmēšanu. Visbiežāk 
es programmēju adāmmašīnas, kuras attiecīgi pēc 
programmām, radīja izstrādājumus. Uzņēmums 
eksportēja dažādas preces – džemperus, jakas, 
u.tml. Produkcija visbiežāk tika sūtīta uz rietu-
miem. Šajā uzņēmumā strādāju neilgi, un štatu 
samazināšanas rezultātā, es kā jauns speciālists, 
zaudēju darbu. 

Kas Jūs pamudināja balotēties deputāta 
amatam?

Viens no mērķiem bija meklēt „sāpīgos jautāju-
mus” vai problēmas, ar kurām ikdienas dzīvē saska-
ras novada iedzīvotāji. Turklāt, ne tikai identifi cēt 
šīs problēmas, bet kopā ar pagastu pārvaldēm vai 
pašvaldības vadību tās arī risināt. Lai kaut ko uz-
labotu novadā, ir jāķeras pie konkrētu jautājumu 
risināšanas – medicīnisko pakalpojumu pieejamība, 
ielu apgaismojumi, ceļu segums, ielu un ceļu tīrīša-
na u.tml. Uzskatu, ka man kā deputātam ir jāpalīdz 
iedzīvotājiem, īpaši šajā grūtajā laikā. 

Kādi ir Jūsu vaļasprieki?
Man ir ģimene un divi bērni, kurus es ļoti mīlu, 

un, protams, lielāko daļu sava laika es cenšos veltīt 
tieši viņiem. Cenšos iedziļināties viņu problēmās, 
palīdzēt mācībās, u.tml. Papildus tam man patīk arī 
dažādi sporta veidi, esmu pabeidzis Sporta skolu, 
apguvu volejbolu. Ļoti patīk šis sporta veids, cenšos 
spēlēt pēc iespējas biežāk. Draugi iemācīja spēlēt 
basketbolu, no bērnības patīk arī futbols, īsāk sakot, 
visi aktīvie sporta veidi. Skatos arī dažādas sporta 
pārraides, esmu komandas „Dinamo Rīga” atbalstī-
tājs, sekoju arī Krievijas futbola izlases veiksmēm 
un neveiksmēm. Mani interesē ne tikai Daugavpils 
novada vai Latvijas sporta dzīve, bet arī čempionāti 
Krievijā un citviet pasaulē. 

Par ko Jūs gribējāt kļūt bērnībā?
Bērnībā, kad mācījos skolā, man patika nodarbo-

ties ar sportu, saistīja arī matemātika. Ļoti gribējās 
strādāt profesijā, kurā varētu pielietot matemātis-
kās dotības. Rezultātā absolvēju Sanktpēterburgas 
Valsts universitātes Lietišķās matemātikas fakul-
tāti. Es sapratu, ko nozīmē matemātika, ieguvu 
zināmus pamatus informātikas sfērā, bet tas bija 
ļoti sen, un šī joma attīstās ļoti strauji. Katru gadu 
kaut kas mainās, un tolaik es nespēju iekļauties tik 
strauji mainīgā vidē. Man joprojām patīk darbi un 
uzdevumi, kurus jārisina matemātiskā ceļā. 

Kā ir ar deputāta pienākumiem, vai tajos no-
der matemātiķa dotības?

Es labprāt savienotu šīs abas lietas! 
Studijas Sanktpēterburgas Valsts universi-

tātē ir ļoti interesanta izvēle, kā Jūs līdz tai 
nonācāt?

Mans vecākais brālis – Jurijs Gridasovs mācījās 
Sanktpēterburgā, Veterinārajā institūtā. Tieši viņš 
pastāstīja par universitāti, es aizbraucu, apskatījos 
un man iepatikās. Noteikti nenožēloju savu izvēli 
un studiju gadus. Tā ir ļoti interesanta vieta un laba 
mācību iestāde. 

Vai Jūs esat dzimis Daugavpils novadā?
Jā, esmu vietējais. Vairāk kā divdesmit gadus 

nodzīvoju ciematā Vecstropi, Naujenes pagastā, 
taču pēc tam kopā ar sievu un bērniem pārcēlos uz 
Sventes pagasta Sventes ciemu. Lai gan šie ciemati 
ir attīstījušies dažādi, savā ziņā tie ir diezgan līdzī-
gi. Bērnībā man patika dzīvot Vecstropos, ciemats 
tikai sāka attīstīties, visur būvēja piecstāvu ēkas, 
un, protams, bija daudz citu bērnu, ar kuriem pava-
dīt laiku. Dzīve šajā ciematā bija ļoti aktīva, atceros 
bērnu laukumus, hokeja spēlēšanu un citas intere-
santas lietas. Turpat blakus bija mežs, ezers, īsta 
paradīze lielai bērnu kompānijai. Taču arī Sventē 
man ļoti patīk, tur ir manas saknes. Sventes pa-
gastā dzīvoja mana vecmāmiņa, tagad tur ir mani 
tuvinieki – tante un māsas, attiecīgi dzīve šajā vie-
tā man sniedz iespēju būt tuvāk ģimenei. Ciemats 
visu laiku attīstās, vieta ir ļoti skaista, turklāt, lie-
lā Sventes vidusskola kā magnēts pievelk bērnus 
un jauniešus, tāpēc varu būt mierīgs par to, ka arī 
maniem bērniem būs tikpat interesanta bērnība kā 
man. Cenšos būt sabiedriski aktīvs un piedalīties vi-
sos ciemata dzīves pasākumos. Vakaros apmeklēju 
sporta zāli, bieži vien esmu kā treneris, kas bērniem 
parādā, kā pareizi jāveic viens vai otrs vingrinā-
jums. Esmu pamanījis, ka bērni ieklausās tajā, ko 
saku, un tas, protams, ir ļoti patīkami. 

Vai Jūsu dzīvē ir kāds cilvēks, kura viedoklī 
ieklausāties un ņemat piemēru?

Es ļoti agri zaudēju tēvu, tāpēc mana autoritāte 
jau no bērnības bija mans vecākais brālis – Jurijs. 
Vienmēr centos viņam līdzināties, „panākt viņu” un 
tiekties pēc sasniegumiem. Dzīvē esmu saticis da-
žādus cilvēkus, darba gaitās iepazinos ar Eleonoru 
Kokinu, no kuras esmu ļoti daudz mācījies. Viņas 
viedoklī esmu vienmēr ieklausos. Zinu, ka vienmēr 
varu griezties pie viņas pēc padoma – gan ikdienā, 
gan grūtos brīžos. 

 Ar Jevgeņiju Gridasovu sarunājās Marta Kive 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 28.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-

tošie noteikumi Nr.46 (protokols Nr.32., 5.&, lēmums Nr.1314)
Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saisto-

šajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils no-
vada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” 
šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.5. onkoloģisko saslimšanu pacientiem.”;
1.2. papildināt ar sadaļu: 

                 „Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem 
23.11.Tiesības saņemt pabalstu ir onkoloģisko saslimšanu pacientiem, 

kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.
23.12. Pabalsts tiek izmaksāts 70,00 euro apmērā.
23.13. Persona Sociālajā dienestā iesniedz:
23.13.1. iesniegumu pabalsta piešķiršanai;
23.13.2. ģimenes ārsta izrakstu no ambulatorās vai stacionārās kartes (for-

ma 027y).”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada 28.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.46 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. 
gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Dau-
gavpils novada domes 2009.gada 29.decembra sais-
tošie noteikumi Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem 
Daugavpils novada pašvaldībā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republi-
kas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
4. punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu.
Saistošie noteikumi paredz papildināt saistošos notei-
kumus ar sadaļu „Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pa-
cientiem”, kurā noteikts, ka tiesības saņemt pabalstu 
ir onkoloģisko saslimšanu pacientiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvajā teri-
torijā, kā arī tas, ka pabalsts tiek izmaksāts 70,00 euro 
apmērā, personai iesniedzot Sociālajā dienestā iesnie-
gumu pabalsta piešķiršanai un  ģimenes ārsta izrakstu 
no ambulatorās vai stacionārās kartes (forma 027y).

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budže-
tu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, ir 
nepieciešami papildus naudas līdzekļi 7114,00 euro.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, 
uz kurām attiecināms saistošo noteikumu projekta tie-
siskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama per-
sonām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils 
novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties 
Daugavpils novada Sociālajā dienestā. Saistošie no-
teikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Izstrādājot saistošos noteikumus, notika konsultāci-
jas ar sociālajiem darbiniekiem, pagastu pārvalšu va-
dītājiem. Saistošo noteikumu projekts un paskaidro-
juma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.dnd.lv

 

2013.gada 28.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.47 (protokols Nr.32., 6.&, lēmums Nr.1315)

Grozījums Daugavpils novada domes 2010. gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto 
daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.103 „Audžuģi-
menes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” grozījumu un aizstāt 28. 
punktā ciparu un vārdu „128,06 euro” ar ciparu un vārdu „145,00 euro”.

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada 28.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.47 „Grozījums Daugavpils novada domes 2010. 
gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību 

Daugavpils novadā””
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils 
novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošie noteiku-
mi Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Repub-
likas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes no-
teikumi” 43.punktu.
Saistošie noteikumi paredz 28.punktā aizstāt ciparu 
un vārdu „128,06 euro” ar ciparu un vārdu „145,00 
euro”.       

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

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi ne-
pieciešami papildus naudas līdzekļi 4780,00 euro.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, 
uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama saskaņā 
ar Daugavpils novada Naujenes, Līksnas, Kalkūnes, 
Višķu, Skrudalienas bāriņtiesas pieņemtajiem lēmu-
miem par bērna ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar 
bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss 
un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils no-
vada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Izstrādājot saistošos noteikumus notika konsultācijas 
ar sociālajiem darbiniekiem, pagasta pārvalžu vadī-
tājiem, bāriņtiesu locekļiem. Saistošo noteikumu pro-
jekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.dnd.lv

 
2013.gada 28.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-

tošie noteikumi Nr.48 (protokols Nr.32., 2.&, lēmums Nr.1316)
Grozījums Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra sais-

tošajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 
Daugavpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā” 6.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošo noteiku-
mu Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašval-
dībā” grozījumu un aizstāt 5.3.apakšpunktā ciparu un vārdu „213,43 euro” ar 
ciparu un vārdu „230,00 euro”.

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada 28.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.48 „Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 
29. decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta iz-

maksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils 
novada domes 2009.gada 29.decembra saistošie notei-
kumi Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 
Daugavpils novada pašvaldībā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35. panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu un 
25.panta pirmo daļu.
Saistošie noteikumi paredz 5.3.apakšpunktā aizstāt 
ciparu un vārdu „213,43 euro” ar ciparu un vārdu 
„230,00 euro”.       

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budže-
tu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi  ne-
pieciešami papildus naudas līdzekļi 2220,00  euro. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  mpašvaldības 
teritorijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, 
uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama personām, 
kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils nova-
da administratīvā teritorija.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils no-
vada Sociālais dienests. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Izstrādājot saistošos noteikumus notika konsultācijas 
ar sociālajiem darbiniekiem, pagastu pārvalžu vadī-
tājiem, deputātiem. Saistošo noteikumu projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada 
pašvaldības interneta mājas lapā www.dnd.lv

 

Precizēti ar Daugavpils novada domes 2014.gada 13.februāra lēmumu 
Nr.55 (protokols Nr.3., 3.&) 2013.gada 28.novembrī pieņemtie saistošie 
noteikumi Nr.41 (protokols Nr.31., 2.&, lēmums Nr.1249)
Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru 
kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ār-
pus meža” 22. punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošajos notei-
kumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīva-



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w. d n d . l v 112014.gada 27.februāris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
jā teritorijā” šādus grozījumus:

1.1.  izteikt saistošo noteikumu 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:
„6. Pārvaldes amatpersona, izskatot iesniegumu un tam pievienotos do-

kumentus, izvērtē iesnieguma pamatotību, koku ciršanas atbilstību normatī-
vajiem aktiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, veic 
koku apsekošanu dabā un pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsnieg-
šanu vai atteikumu izsniegt atļauju saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 
2.maija noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

7. Pārvaldes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu  
Daugavpils novada domē. Daugavpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt tie-
sā.

8. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja plānots izcirst kokus Dau-
gavpils novada administratīvajā teritorijā  ārpus meža ciema teritorijā.”;

1.2.svītrot saistošo noteikumu 12.punktā lata simbolisko apzīmējumu „(Ls)”;
1.3.  papildināt saistošos noteikumus ar 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:                      

„1.4. svītrot saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā vārdus „likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu””.

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajiem noteiku-

miem Nr.41 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija sais-
tošajos noteikumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā paš-
valdība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu 
ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudē-
jumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, 
kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas 
kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašval-
dības 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 no-
zīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti atseviš-
ķi saistošo noteikumu punkti.

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

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldī-
bas 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 

Saistošo noteikumu grozījumi tika apspriesti darba 
grupā. Saistošo noteikumu izstrādes projekts un pa-
skaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada paš-
valdības interneta mājas lapā www.dnd.lv .

Atšķirības siltumenerģijas 
tarifos liecina - jāpievēršas 

energoefektivitātei
2013.gada nogalē Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta veik-

tajā pētījumā par energoefektivitātes mērķiem un pašvaldību ilgtspējīgiem 
siltumenerģijas tarifi em, tika secināts, ka Latvijā nav vienotu kritēriju, pēc 
kuriem tiek regulēti siltumenerģijas tarifi . Pētījumā tika analizēti dati no 
dažādām Latvijas pašvaldībām, un konstatēts, ka, siltumenerģijas ražošanā 
izmantojot dabasgāzi, aptuveni 70% tarifa veido dabasgāzes izmaksas, bet 
atlikušos 30% pārējās izmaksas - remonti, algas u.c. Izmantojot siltumener-
ģijas ražošanā koksni, kurināmā izmaksas tarifā ir zemākas, bet lielāku 
izmaksu daļu veido kapitālieguldījumi. 

Pētnieki uzsvēra, ka ir pienācis pēdējais brīdis, lai glābtu centralizēto sil-
tumapgādi, kas ir videi draudzīgāka un spēj nodrošināt lētāku siltumener-
ģiju. Zemākie siltumenerģijas tarifi  ir tajās pašvaldībās, kur siltums tiek 
ražots, izmantojot vietējo kurināmo, taču kopumā situācija pašvaldībās ir 
tik dažāda, ka noteikt vienotu tarifa līmeni ir ļoti sarežģīti.

Aplūkojot to pagastu datus, kuros ir centralizētās apkures sistēmas, re-
dzams, ka siltumenerģijas tarifi  ir atšķirīgi. Tarifi  tiek noteikti, izrietot 
no tā, cik liels kurināmā un elektrības daudzums tiek patērēts. Patērētā 
kurināmā un elektrības daudzums tiek dalīts ar platības lielumu, tādejādi 
iegūstot konkrētu maksu par vienu kvadrātmetru. Tarifu var ietekmēt arī 
tas, cik liels personāls apkalpo attiecīgo katlumāju. (skat.1.grafi ku) 

Ņemot vērā, ka grafi kā apkopoti 2013./2014.gada apkures sezonas dati, 
tarifi  ir norādīti latos. Rēķinos maksa par siltumenerģiju ir norādīta eiro 
(izmaksas tiek konvertētas pēc noteiktā maiņas kursa 0.702804).

Siltuma patēriņu (un līdz ar to arī maksu) dzīvojamā mājā vispirms nosa-
ka ēkas tehniskais stāvoklis. Tādēļ šī maksa var ievērojami atšķirties pat 
blakus esošos namos, it sevišķi, ja viens no tiem ir siltināts. Siltuma patē-
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Vidējie siltumenerģijas tarifi Daugavpils novadā 
2013./2014.gada apkures sezonā (Ls/m2) 

Vidējais tarifs

riņš namā ir cieši saistīts ar attiecīgās ēkas apsaimniekošanas un siltuma 
sistēmas uzturēšanas kvalitāti. To ietekmē arī laika apstākļi - jo ārā auk-
stāks, jo kurinām un maksājam vairāk. Grafi kā redzams, ka Naujenes pa-
gastā vidējie siltumenerģijas tarifi  ir zemāki kā citos pagastos. Šo rādītāju 
ietekmē fakts, ka divās daudzdzīvokļu mājās (Naujenes ciemā, Vecpils ielā 
3 un Lociku ciemā, Vienības ielā 8) ir īstenos energoefektivitātes program-
mas, un vidējais apkuras tarifs ir 0,45Ls/m2 Vienības ielā 8 un 0,36Ls/m2 
Vecpils ielā 3.

Ja daudzdzīvokļu mājā nav siltummezgla, tarifs tiek noteikts par 1m2. 
Mājās, kurās ir siltummezgls, lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms 
tiek izteikts megavatstundās. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirek-
tores vietnieks Aleksandrs Aizbalts pastāstīja, ka visās dzīvojamās mājās 
Sventes un Nīcgales ciemā tiek plānots uzstādīt siltummezglus, lai siltum-
enerģijas tarifs būtu pārskatāmāks un katrs mājas iedzīvotājs varētu norē-
ķināties pēc mājas faktiski patērētā siltuma daudzuma. 
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Minimālās un maksimālās siltumenerģijas izmaksas 
2013./2014.gada apkures sezonā (Ls/m2) 

„Pagastos un ciemos, kuros ir individuālie siltummezgli, katrs dzīvokļa 
īpašnieks maksā pēc atšķirīga tarifa. Piemēram, nosiltinātās mājas iedzīvo-
tāji Lociku ciemā decembrī maksāja 0,46Ls/m2, savukārt, janvārī, kad vidē-
jā gaisa temperatūra bija -7,6°C, maksa bija 0,68Ls/m2. Šajā laika periodā 
analoģiskas nesiltinātas mājas iedzīvotāji maksāja 1,06Ls/m2. Tarifa apjo-
mu būtiskie ietekmē arī tas, vai visi mājas iedzīvotāji ir siltuma patērētāji, 
t.i. vai visiem dzīvokļiem ir pieslēgts siltums, piemēram, janvārī Kalkūnes 
pagasta Randenes ciemā minimālās izmaksas bija 1,28Ls/m2 (Kalkūnes 16), 
savukārt, maksimālās – 2,74Ls/m2 (Randenes 1), kur siltums ir pieslēgts 
tikai vienam dzīvoklim. Krasas atšķirības vērojamas arī citos ciemos un pa-
gastos, piemēram, Višķos janvāra mēnesī minimālo izmaksu lielums bija 
1,11 Ls/m2 un maksimālo – 1,81Ls/m2, savukārt, Kalupes ciemā minimālās 
izmaksas sastādīja 0,59Ls/m2, bet maksimālās – 1,53Ls/m2. Atšķirīgie tarifi  
uzskatāmi parāda, ka mājas ir jāsiltina, ir jādomā par to energoefektivitāti, 
jo tarifi  nekļūs zemāki. Tendence liecina, ka cenas elektrībai un kurināma-
jam, kas veido lielāko daļu no visām izmaksām, tikai turpinās pieaugt, līdz 
ar to palielināsies arī siltumenerģijas tarifi . Samazināt maksu par siltumu 
mēs varam, tikai samazinot siltuma patēriņu, respektīvi, īstenojot dažādas 
energoefektivitātes aktivitātes ,” uzsvēra A.Aizbalts.

Iezīmējot 2014.gada plānus, A.Aizbalts pastāstīja, ka ir uzsākta Višķu 
tehnikuma jaunās katlumājas būvniecība, un jūnija beigās plānots to no-
dot ekspluatācijā. Projektam īstenojoties, Višķu tehnikuma ciemā būs jauna 
katlu māja ar diviem apkures katliem, kā arī siltumtrases pagarinājums 
par 400m, kas tiks pievienots kopējai sistēmai. „Arī Nīcgales ciemā tiks 
veikti uzlabojumi – ir noslēgusies tehniskā projekta izstrāde par Nīcgales 
ciema siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju, un līdz nākošajai apkures se-
zonai šis jautājums noteikti tiks atrisināts,” pastāstīja Daugavpils novada 
pašvaldības izpilddirektores vietnieks.

Kopumā novadā situācija ar siltumtrasēm ir ļoti nopietna, īpaši jāmin Viš-
ķu tehnikuma un Sventes ciema siltumtrases, kuras ir ļoti novecojušas. Tra-
ses būvētas 70.gados un šobrīd darbojas ar ļoti lieliem siltuma zudumiem. 
A.Aizbalts pastāstīja: „Mēs ļoti aktīvi sekojam līdzi ES fondu izsludināta-
jiem projektiem, gaidot, kad būs iespēja rekonstruēt siltumtrases. Komer-
santiem šāda programma jau ir pieejama, tiesa gan – ar 50% līdzfi nansēju-
mu. Pašvaldībām pieejams tikai aizņēmums katlu māju rekonstrukcijām. 
Šai situācijai ir vairāki iespējamie risinājumi. Proti, nodot siltumapgādes 
nozari pašvaldības SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” pārziņā, attiecīgi 
uzņēmums varēs iesniegt projektu pieteikumu vai arī pārveidot pašvaldī-
bas aģentūru „Višķi” par SIA, kas sniegtu iespēju pretendēt uz ES fondu 
līdzekļiem. Katrā ziņā no pašvaldības budžeta nav iespējams fi nansēt visus 
nepieciešamos renovācijas darbus.”

Novada pagastos un ciemos atšķiras arī izmantoto kurināmo veidi, piemē-
ram, Sventes ciemā tiek pielietota šķelda, Nīcgale ciemā – malka, Kalupes 
ciemā tiek izmantota gan šķelda, gan malka. Višķu pagastā siltumenerģiju 
nodrošina ar šķeldu, savukārt, Naujenes pagastā izmanto dabasgāzi, šķel-
du, akmeņogles un šķidro kurināmo. 
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2014.gada informatīvo semināru plāns pašvaldībās
Pasākums Datums Norises vieta Atbildīgie

Marts
Informatīvais seminārs Medumu pagasta uzņēmējiem, lauksaimniekiem:
‘’Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem.’’ 
PVD, VAAD, MKPC, grāmatvedības speciālists, ‘’Altum’’ (Hipotēku banka)

14.03. 

10.00-12.00

Medumu 
pagasts KN

J.Kursīte
I.Kolomijčuka

Informatīvais seminārs Sventes pagasta uzņēmējiem, lauksaimniekiem: 
‘’Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem.’’ 
PVD, VAAD, MKPC, grāmatvedības speciālists

17.03. 

10.00-12.00

Sventes 
pagasts

J.Kursīte
I.Kolomijčukas 

Informatīvais seminārs Kalkūnes pagasta uzņēmējiem, lauksaimniekiem:
‘’Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem.’’ 
PVD, VAAD, MKPC, grāmatvedības speciālists, ‘’Altum’’ (Hipotēku banka).

17.03. 

13.00-15.00

Kalkūnes 
pagasts

J.Kursīte
I.Kolomijčuka

Informatīvais seminārs Višķu, Ambeļu, Maļinovas pagasta uzņēmējiem, 
lauksaimniekiem: ‘’Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem.’’  
PVD, VAAD, MKPC, grāmatvedības speciālists, ‘’Altum’’ (Hipotēku banka)

24.03. 

10.00-12.00

Višķu pagasta 
pārvaldes kon-
ferenču zālē

J.Kursīte
J.Mozulis
R.Grustāne

Informatīvais seminārs Dubnas, Maļinovas pagasta uzņēmējiem, lauk-
saimniekiem: ‘’Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem.’’  
PVD, VAAD, MKPC, grāmatvedības speciālists, ‘’Altum’’ (Hipotēku banka)

24.03.

13.00-15.00

Dubnas 
pagasta 
pārvalde KN

J.Kursīte
J.Mozulis

Informatīvais seminārs Skrudalienas pagastu uzņēmējiem, lauksaimnie-
kiem: ‘’Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem.’’ 
PVD, VAAD, MKPC, grāmatvedības speciālists, ‘’Altum’’ (Hipotēku banka)

26.03. 

10.00-12.00

Skrudalienas 
pagasts KN

J.Kursīte
R.Januševska

Informatīvais seminārs Tabores, Lauceses pagastu uzņēmējiem, lauksaim-
niekiem: ‘’Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem.’’ 
PVD, VAAD, MKPC, grāmatvedības speciālists, ‘’Altum’’

26.03. 

13.00-15.00

Lauceses 
pagasts KN

J.Kursīte
Ņ.Sisa

Informatīvais seminārs Kumbuļu, Demenes pagastu uzņēmējiem, lauk-
saimniekiem: ‘’Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem.’’ 
PVD, VAAD, MKPC, grāmatvedības speciālists, ‘’Altum’’ 

31.03. 

10.00-13.00

Demenes 
pagasts KN

J.Kursīte
Ņ.Sisa

Informatīvais seminārs Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas pagastu uzņē-
mējiem, lauksaimniekiem: ‘’Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem.’’ 
PVD, VAAD, MKPC, grāmatvedības speciālists, ‘’Altum’’

31.03. 

13.00-15.00

Salienas 
pagasts KN

J.Kursīte
R.Januševska

 Daugavpils novada domē viesojās VARAM ministrs E.Cilinskis
19.februārī Daugavpils novada domē viesojās vi-

des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Einārs Cilinskis, kurš par vienu no savas darbības 
prioritātēm ir izvirzījis tikšanos ar Latvijas pašval-
dību vadītājiem, lai klātienē ar novadu priekšsēdētā-
jiem pārrunātu pašvaldībām aktuālus jautājumus. 

Ministrs E.Cilinskis atzīmēja, ka līdz šim ministri-
jai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Latgales 
pašvaldībām, kā arī ar Latgales plānošanas reģionu. 

Tikšanās sākumā Daugavpils novada domes Attīs-
tības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa sniedza ieskatu 
novada attīstības stratēģijā, kā arī iepazīstināja ar 
būtiskākajiem novadā īstenotajiem projektiem. 

Novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika 
iezīmēja situāciju Daugavpils novadā, uzsverot, ka 
Daugavpils novads ir viens no lielākajiem Latvijā, 
un tajā nav nevienas pilsētas, tikai lauku teritorijas. 
V.Kezika uzsvēra, ka, izņemot sadarbības projektus, 
novadam nav citu attīstības iespēju, turklāt, jopro-
jām ir aktuāls jautājums par dažādu infrastruktū-
ras objektu labiekārtošanu. 

Atbildot uz Daugavpils novada pašvaldības pār-
stāvju jautājumiem par ceļu kvalitātes uzlabošanu, 
E.Cilinskis informēja, ka infrastruktūras uzlaboša-
na reģionos ir ministrijas darba kārtībā, taču jāņem 
vērā, ka valdības darbība noris saskaņā ar NAP, 
kura vadmotīvs ir izaugsme, tāpēc liela daļa līdzekļu 
tiek virzīta jaunu darbavietu radīšanai, tātad – uz-
ņēmējdarbībai. Lai pilnīgāk izprastu infrastruktū-
ras problēmas reģionos, E.Cilinskis tuvākajā laikā 

Neraugoties uz neseno Valsts kontroles paziņojumu, 
ka plānošanas reģioni nelietderīgi izmanto fi nansē-
jumu, ministrs vairakkārt uzsvēra pašvaldību un 
plānošanas reģionu sadarbības nozīmi.    

„Nākošajā nedēļā jautājums par plānošanas reģio-
niem tiks skatīts attiecīgajā Saeimas komisijā, taču 
jāmin, ka Valsts kontroles publiskais viedoklis, sa-
līdzinājumā ar pašu ziņojumu, ir mazliet pārspīlēts. 
Katras iestādes darbs ir uzlabojams, bet VARAM 

neatbalsta viedokli, ka plānošanas reģioni ir jālik-
vidē. Latgales novadā ir ļoti aktīvs plānošanas re-
ģions, kas ievērojami veicinājis attīstību,” skaidroja 
E.Cilinskis.

Vizītes laikā E.Cilinskis skaidroja, ka ministrija 
turpinās iepazīties ar aktuālākajām problēmām re-
ģionos, un, ka Latgales rīcības plāna ieviešanas laikā 
iegūtā pieredze un zināšanas noteikti tiks novirzītas 
līdzīgu pasākumu īstenošanai arī citviet Latvijā.

plāno tikties ar satiksmes un 
zemkopības ministriem. Mi-
nistrs arī uzsvēra, ka pašval-
dībai jāturpina vērst uzmanī-
ba uz pārrobežu projektiem 
un jāmeklē inovatīvi risinā-
jumi, piemēram, pamatojoties 
uz novada dabas daudzveidī-
bu, izmantot Eiropas Savie-
nības LIFE programmu, kas 
atbalsta vides un dabas aiz-
sardzības projektus.

Tuvākajā laikā tiek plānota 
arī plašāka Latgales pašval-
dību konference, kuras laikā 
tiks pārrunātas esošās Lat-
gales attīstības programmas 
priekšrocības un trūkumi. 

Sarunā piedalījās arī Lat-
gales plānošanas reģiona va-
dītāja Iveta Maļina Tabūne. 

 Februārī notika ikgadējā lauku attīstības konsultantu izvērtēšana
13.februārī Daugavpils novada domē notika ik-

gadējā lauku attīstības konsultantu izvērtēšana. 
Daugavpils novadā šobrīd darbojas 6 lauku attīs-
tības konsultanti: Mārtiņš Malnačs, kurš konsul-
tē Līksnas, Nīcgales, Kalupes un Vaboles pagastu 
lauksaimniekus; Regīna Januševska, kura Elvī-
ras Sokolovas prombūtnes laikā darbojas Salie-
nas, Vecsalienas un Skrudalienas pagastos; Inna 
Kolomijčuka, kuras pārziņā ir Sventes, Medumu 
un Kalkūnes pagasti; Jānis Mozulis – Višķu, Dub-
nas un Maļinovas pagasts; Ņina Sisa – Demenes, 
Laucesas un Tabores pagasts; Ruta Grustāne – 
Naujenes, Biķernieku un Ambeļu pagasti, kā arī 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
Daugavpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultan-
te Janīna Kursīte. 

Lauku attīstības konsultanta pienākums ir 
sniegt informatīvos un konsultatīvos pakalpoju-
mus lauku uzņēmējiem un lauku iedzīvotājiem 
par lauku attīstību un lauku uzņēmējdarbību, tai 
skaitā, par valsts, ES un citiem atbalsta veidiem; 
sniegt konsultatīvo atbalstu uzņēmējdarbības uz-
sākšanā un attīstībā; izvērtēt teritorijas resursus; 
izplatīt aktuālo ar lauku attīstību saistīto infor-
māciju un organizēt informa-
tīvās dienas.

Lauku attīstības konsul-
tantu izvērtēšanā pašvaldī-
bas vadība, kā arī paši kon-
sultanti pārrunāja situāciju 
lauku attīstības jomā, apzi-
nāja nepieciešamos uzlabo-
jumus un papildus veicamos 
darbus. „Šajā izvērtēšanas 
reizē būtiska uzmanība tika 
pievērsta iedzīvotāju infor-
mētības jautājumam, proti, 
dažos pagastos ir ļoti slikts 
interneta pārklājums, kas 
attiecīgi ietekmē arī konsul-
tanta darbu. Lauku attīstī-
bas konsultanta darbs lielā 
mērā ir saistīts ar ES regulu 
un Lauku atbalsta dienesta 
informācijas izskaidrošanu 
lauksaimniekiem. Ja nav 
piekļuve internetam, konsul-
tantam nav pat iespējas sekot 
līdzi kontrolējošo iestāžu ak-
tualitātēm. Lai gan daudzviet 
novadā joprojām ir sarežģīju-
mi ar interneta kvalitāti, pa-
gasta pārvalžu vadītāji ir ap-
solījuši risināt šo problēmu,” 
pastāstīja J.Kursīte. 

Tikšanās reizē Janīna Kur-
sīte uzsvēra, ka turpmāk SIA 
LLKC aktīvāk izmantos no-

vada bezmaksas laikrakstu „Daugavpils novada 
vēstis”, lai informētu lauksaimniekus, uzņēmē-
jus ,novada  iedzīvotājus par aktualitātēm lauk-
saimniecības jomā. Īpaša uzmanība tiks pievērta 
krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, kuri, lielākoties, 
neskatās Latvijas ziņu pārraides, tāpēc nesaņem 
nepieciešamo informāciju un ir ļoti tālu no Latvi-
jas un Eiropas kopējās politikas. Lauku attīstības 
konsultantu uzdevums ir izglītot iedzīvotājus uz-
ņēmējdarbības jomās, sniedzot maksimālu infor-
mācijas apjomu. 

Līdz šim SIA LLKC Daugavpils nodaļa reizi 
gadā rīkoja informatīvās dienas pašvaldībās, taču, 
ņemot vērā pagastu pārvalžu vadītāju lūgumu, 
tās turpmāk organizēs divas reizes gadā – rudenī 
un pavasarī. Šogad informatīvās dienas pagastos 
sāksies no 17.marta, un, kopā ar lauku attīstības 
konsultantiem, informatīvo atbalstu sniegts arī 
PVD, VMD ,VAAD un grāmatvedības speciālis-
ti. Salienā un Vecsalienā ir ļoti daudz bioloģisko 
lauksaimnieku, tāpēc šajos pagastos lielāks uz-
svars tiks likts tieši uz bioloģiskās lauksaimnie-
cības jomu, un zemnieki tiks aicināti pievienoties 
idejai „Zaļais grozs”, kas apvieno bioloģiskās pro-

dukcijas ražotājus. 
Lauku attīstības konsultantu pienākumos ie-

tilpst uzņēmējdarbības veicināšana lauku reģio-
nos kopumā, tāpēc kopējais darba apjoms ir liels 
– jākonsultē gan lielie, gan mazie uzņēmumi. Ak-
tīvi noris darbs arī ar dažādām biedrībām, jāpa-
līdz organizēt dažādi semināri, jāsniedz informā-
cija par projektiem u.tml.  

 „Lauku attīstības konsultantam ir jābūt pla-
ša profi la speciālistam – jāorientējas gan uzņē-
mējdarbībā, gan sociālajā jomā, reizēm nepie-
ciešamas pat psihologa prasmes. Konsultantam 
jāpārstāv abu pušu intereses – gan kontrolējošo 
iestāžu, gan lauksaimnieka. Mēs esam tilts  abām 
pusēm,” uzsvēra J.Kursīte.

Lauku attīstības konsultanti informēja, ka arī 
šogad tiks īstenots Valsts Lauku tīkla pasākums 
jauniešiem „Tu vari vairāk”, ar mērķi aktivizēt 
jauniešus, kuri vēlas mācīties un uzsākt, vai at-
tīstīt savu uzņēmējdarbību laukos, kā arī infor-
mēt un izglītot lauku jauniešus par uzņēmējdar-
bības sniegtajām iespējām.
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SARUNA AR PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJU

Pirmās ziņas par Demenes novadu atrodamas 
1493. gadā. Līdz 1830. g. Demenes novads piederējis 
Freitāgu - Loringhofenu dzimtai, kas to parādu dēļ 
pārdeva. Pagasts dibināts ap 1885. gadu, apvieno-
jot Briģenes, Šembergas, Behovas, Feldhovas, De-
menes un Demenes mācītājmuižas pagastus. 1945. 
gadā pagastā tika izveidotas Demenes, Jāņuciema 
un Līdumnieku ciema padomes. 1979. gadā Deme-
nes ciema padome apvienojās ar Jāņuciema padomi, 
bet 1998. gadā tai pievienojās Līdumnieku pagasts. 
2009. gadā pagasts kā teritoriāla vienība iekļauts 
Daugavpils novadā. Demenes pagasta dienvidos uz 
Lietuvas robežas pie Demenes robežkontroles pun-
kta atrodas Latvijas galējais dienvidu punkts, ko 
iezīmē akmens zīme «Saules puķe». 

Nosaukums „Demene” cēlies no vācu valo-
das vārda „dämmen”, kas nozīmē „dambis”

V.G. „Demenes vecais nosaukums ir Taržeka. 
Līdz I Pasaules karam šeit bijusi diezgan apdzīvota 
vieta. 20.gadu sākumā  Demenē bija uzceltas Tarže-
kas pamatskola un Demenes pagasta ēka. Sākotnēji 
tas bijis ebreju miestiņš. Kopš tiem laikiem ir sagla-
bājušies arī ebreju kapi netālu no Demenes.” 

Valentīna Gadzāne nāk no Valkas rajona Trikā-
tas pagasta. Mācības pirmajā klasē uzsāktas Aina-
žu pamatskolā, taču vēlāk, kopā ar vecākiem pārce-
ļoties uz Daugavpils rajona Sventes pagastu, mācī-
bas turpinājās Sventes astoņgadīgajā skolā, vēlāk 
- Daugavpils 5. vidusskolā. „Pēc skolas absolvēša-
nas iestājos Jelgavas rajona Zaļenieku tehnikumā. 
Ieguvu ekonomista specialitāti un atnācu strādāt uz 
Daugavpils rajona kolhozu „Matrosova”, pie toreizē-
jā kolhoza vadītāja Vilhelma Baika.” 

„Ataustot bērnības atmiņām, tēvs man vien-
mēr ir bijis tuvāks”

V.G. Mamma strādāja par galveno grāmatvedi, 
vēlāk - lopkopības brigadieri, tepat Demenē. Tēvs 
nomira, kad man bija 13 gadi. Mamma visu dzīvi 
bija līdzās, un es - viņai. Tomēr, ataustot bērnības 
atmiņām, tēvs man bija tuvāks. Ja runā par vecāku 
iedoto dzīves gudrību, tad tā bija šāda - lauki nav tā 
sliktākā vieta, kur dzīvot un strādāt. Man vēl nebija 
25 gadi, kad es skaidri apzinājos, ka man laukos būs 
sava māja un dārzs, kurā augs zemenes. Laikam tas 
arī bija tas, kā bērnībā trūka. Tagad man ir māja un 
dārzs, bet zemeņu nav. Smejas. 

„Spilgtāk atmiņā no skolas laikiem palikuši 
skolas biedri un skolotāji”

V.G. „Savā pirmajā skolā Ainažos es ieguvu labas 
latviešu valodas zināšanas, Sventes skolā toreiz 
mācības notika tikai krievu valodā. Sventes skolā 
mums bija ļoti laba vācu valodas skolotāja Anna 
Lazareva, arī krievu valodas skolotāja Lidija Vino-
gradova. Vecāki man abi nākuši no Krievijas, un 
ģimenē dzimtā valoda, protams, bija krievu. 1996.
gadā izgāju naturalizāciju un kļuvu par Latvijas pil-
soni. Mums bija ļoti draudzīga klase. Pusotru gadu 
atpakaļ mums bija atkalredzēšanās, 44 gadi kopš 
Sventes skolas absolvēšanas. Atbrauca klasesbiedri 
no Ukrainas, Liepājas. Atcerējāmies skolas laikus. 
Bija ļoti interesanti mācīties... Skolā iegūtās zināša-
nas lieti noderēja, stājoties augstskolā. Pasniedzēji 
brīnījās, kā tik labi visu zinu, un es teicu, ka man 
esot bijuši ļoti labi skolotāji.”

„Jau sākumskolā sapņoju - kad izaugšu, 
būšu skolotāja”

V.G. „Domas par to, kāda būs mana profesija nā-
kotnē, bija jau sākumskolā. Un tad pēkšņi 10.klasē 
- pārdomāju. Iestājos tehnikumā, tad Latvijas lauk-
saimniecības akadēmijā par lauksaimniecības orga-
nizatoru. Gāja gadi un es sapratu, ka man trūkst 
zināšanu juridiskajā jomā, un aizgāju mācīties uz 
Baltijas Krievu Institūtu, tepat Daugavpilī, iegūs-
tot jurista kvalifi kāciju. Manu sapni pēc daudziem, 
daudziem gadiem īstenoja mana meita Irina, kura 
pašlaik strādā par bioloģijas skolotāju Rīgas 96.vi-
dusskolā.” Smaida. 

„Es neprotu savu dzīvi mainīt kardināli un 
ātri”

V.G. „Mana pirmā darba vieta bija kolhozs „Mat-
rosova”, tur es satiku arī savu topošo vīru. Kad ap-
precējāmies, abi aizbraucām strādāt uz Padomju 
saimniecību „Uzvara”, tepat blakus, Kumbuļos. Tur 
mēs abi nostrādājām 7 gadus, vēlāk man piedāvāja 
darbu par galveno ekonomisti Padomju saimniecībā 
„Demene”. Demenē esmu jau no 1979.gada 1.aprī-
ļa. Jau 34 gadi! Kā tagad atceros - 26.martā mani 
izsauca uz rajona partijas komitejas sēdi, kur tiku 
apstiprināta par galveno ekonomisti. Tā es strādā-
ju līdz 1989.gadam. 1987.gadā toreizējais Rajona 

izpildkomitejas priekšsēdētājs Viktors Krols man 
piedāvāja nākt uz Demenes ciema padomi, es attei-
cos. Taču 1989.gadā - piekritu. 1989.gada decembrī 
tiku ievēlēta par ciema padomes deputāti uz diviem 
gadiem. No ciema padomes es aizgāju 1994.gadā. 
1997.gadā nāca priekšlikums atkal atgriezties uz 
Demeni un es piekritu. Startēju vēlēšanās un tiku 
ievēlēta par ciema padomes priekšsēdētāju. Jāsaka, 
ka neprotu savu dzīvi mainīt kardināli un ātri. Es 
vienmēr labi pārdomāju savus lēmumus. Man pa-
tīk, kad ir pamats un stabilitāte. Nekur nav labāk, 
kā savās mājās.”. 

„Vienmēr esmu mācījusies no spēcīgiem un 
raksturā stipriem cilvēkiem”

V.G. „Ja runā par cilvēkiem, kas šo gadu laikā 
man ir daudz devuši, tad es nevaru neminēt iepriek-
šējo Demenes ciema padomes priekšsēdētāju Al-
bertu Kēnigsbergu - ļoti cienīgu cilvēku. Viņš man 
ļoti daudz iemācīja. Tāds bija arī sovhoza vadītājs 
- Antonijs Rogoļevs, ar kuru kopā tolaik strādājām, 
Kumbuļu ciema padomes priekšsēdētājs Ambrosijs 
Titovs. Mācījos arī no direktora Edmunda Minkē-
viča - cilvēka ar savu stingro nostāju. Viņš mūsos 
ieaudzināja būt vienmēr atbildīgiem par savu pa-
teikto vārdu.” 

„Uzskatu, ka lielākā priekšrocība, esot par 
vadītāju - sievieti, ir spēja uzklausīt”

V.G. „Man, kā vadītājai - sievietei, ir vieglāk iz-
prast cilvēkus, kas atnāk izrunāties, dažreiz arī pa-
raudāt. Vīrietim varbūt to neizstāstīsi, ne vienmēr 
sapratīs. Bet viss pārējais jau mums tāpat kā vīrie-
šiem - darbs ir visiem vienāds, un tas ir jāpadara. 
Varbūt vienīgi uz dažiem tehniskiem jautājumiem 
būtu vieglāk atbildēt vīrietim. Bet tad ir komandā 
jābūt tādam cilvēkam, kas orientējas un var izdarīt 
labāk. Man tādi ir.”  

„Man ir ļoti spēcīga komanda”
V.G. "Es uzskatu, ka man ir ļoti laba komanda. 

Visi esam sastrādājušies un viens otram palīdzam. 
Arī paliekot ar citu vadītāju, viņi visi kā viens tur-
pinās strādāt vienotā komandā, jo viņi visi ir ļoti zi-
noši. Ir arī jauni kadri, piemēram, komunālās saim-
niecības vadītājs strādā pagastā vēl tikai pusotru 
gadu un jaunā Kultūras nama vadītāja. Visi pārējie 
strādā jau ilgus gadus un man nekad nav bijis kau-
ns par saviem speciālistiem.”  

„Žēl, ka jaunatne aizbrauc prom”
V.G. „Uzskatu, ka lielākā problēma valstī un arī 

pie mums, pagastā, ir arvien vairāk prom braucošie 
jaunieši. Tagad mēs visi izjūtam, kā ir, kad trūkst 
darbaspēka. Vēl viena, manuprāt, liela problēma 
ir neapsaimniekotā zeme, kas aizaug. Tas ir sāpīgs 
jautājums, sevišķi pavasarī, kad sākas kūlas de-
dzināšana un sākt degt mājas. Tātad cilvēks neat-
bild un negrib pat domāt, ka viņš rīkojas nepareizi. 
Zeme nevar palikt novārtā, tas ir nepareizi. Šajā 
jautājumā likumdošana šodien ir bezspēcīga. Jābūt 
kādam risinājumam, jo tā ir mūsu zeme, tai ir jābūt 
apstrādātai.”

„Šogad mūsu pirmā prioritāte - sakārtot dzī-
vojamo fondu”

V.G. „Pirmā prioritāte šogad - tas ir mūsu dzīvoja-
mais fonds, ko apsaimniekojam paši. Jālāpa jumti. 
Pirms diviem gadiem mēs nomainījām jumtu vienai 
ciemata daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai. Šogad, 
pateicoties novada domes Pašvaldības īpašuma no-

gada laikā uzraksta pa trim projektiem un tie visi 
tiek atbalstīti. Pēdējais no projektiem, kas veiksmī-
gi noslēdzās, tā ir sociālā dzīvokļa izveide Kumbuļu 
ciemā. Sociālais dzīvoklis tika izremontēts, pateico-
ties Demenes pagasta biedrības „Sociālā atbalsta 
centrs” un Daugavpils un Ilūkstes novadu partne-
rības „Kaimiņi” dalībai Eiropas attīstības program-
mā. Tajā uzturas cilvēki no Maļinovas, Skrudalie-
nas, Demenes. Šī ideja ir vienkārši lieliska, jo tie ir 
vientuļie cilvēki, kuriem ir nepieciešams atbalsts un 
atbilstoša aprūpe. Vajadzētu turpināt ieceri par vēl 
viena sociālā dzīvokļa remontu. Arī to dzīvokli, kurā 
mums kādreiz bija pansija, vajadzētu remontēt un 
savest kārtībā, jo tas vēl tomēr nav līdz galam pie-
lāgots dzīvošanai. Tagad ir atbalstīts mūsu jauniešu 
biedrības projekts - tiks atjaunota trenažieru zāle. 
Daudzi darbi jau ir paveikti - ir sakārtota Kultū-
ras nama spoguļzāle, labiekārtots Briģenes ezera 
krasts. Šogad ir saņemts atbalsts no Lauku atbalsta 
dienesta un tiks turpināts darbs pie stāvlaukuma 
izveides pie Briģenes ezera un teritorijas labiekār-
tošanas. Jo vairāk mums būs NVO un tik radošu cil-
vēku, kas ir spējīgi uzrakstīt un aizstāvēt projektus, 
jo skaistāks būs mūsu pagasts.”. 

„Pagasta simbols, melnais stārķis, turpina 
vairot optimismu” 

V.G. "Melnie stārķi ļoti labi strādā un, cerams, arī 
turpinās strādāt. Smejas. Jaunatnes maz, dzimstī-
ba samazinās. Mēs atceramies sevi 80-tajos gados, 
kad sākām strādāt, tikām nodrošināti ar dzīvojamo 
platību, bija stimuls palikt dzimtenē. Un tagad, pēc 
30 gadiem, jaunieši jau nepaliek, bet tēmē aizbraukt 
labākas dzīves meklējumos...”

„Lepojos ar sakārtotajiem un labiekārtota-
jiem ciematiem”

V.G. „Man ir liels prieks, kad pie mums atbrauc 
cilvēki un pasaka „Cik pie jums skaisti!”. Tas ir vis-
labākais novērtējums. Esmu optimiste, to novēlu arī 
citiem. Priekš kam raudāt? Vajag domāt, strādāt, 
darīt. Pats no sevis jau nekas rokās neiekritīs. Vi-
siem novēlu veselību, izturību, mieru un labestību 
vienam pret otru.”

Valentīna Gadzāne: „Būsim labestīgi viens pret otru un - laimīgi”

Tikšanās ar iedzīvotājiem 
Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs aktīvi piedalīties sapulcēs, lai sa-

ņemtu informāciju par savās pagasta pārvaldēs 2013.gadā paveikto darbu un 
plāniem 2014.gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada domes vadībai, deputā-
tiem un speciālistiem. 

Datums Norises vieta Laiks
04.03. Nīcgales pagasta Tautas nams 13.30
12.03. Maļinovas pagasta Jauniešu centrs 10.00
18.03. Skrudalienas pagasta pārvalde 10.00
18.03. Dubnas pagasta pārvalde 13.00
18.03. Višķu pagasta pārvalde 16.00
19.03. Līksnas pagasta pārvalde 10.00
19.03. Vaboles pagasta pārvalde 14.00
25.03. Sventes Tautas nams 16.00
26.03. Salienas pagasta pārvalde 13.00
26.03. Demenes pagasta pārvalde 16.00

daļas vadītājai, vienai 
no Jāņuciema divpad-
smitdzīvokļu mājai būs 
jauns jumts. Zemgales 
ciemā, dzīvojamai mājai 
Nr. 6, kas ir bijusī ro-
bežsargu māja, būvēta 
1936.gadā, ir jānomaina 
elektroinstalācijas sis-
tēma gaiteņos, jāsaved 
kārtībā jumts un fasāde. 
Trešā prioritāte - ķerties 
klāt pārvaldes ēkai - no-
siltināt ēkas fasādi un 
jumtu. Un, protams, arī 
ciemata labiekārtoša-
na. Man ir prieks par 
visiem tiem projektiem, 
kas izgājuši, sevišķi - 
par bērnu laukumiem, 
par bērnu centriem. 
Prieks par mūsu NVO, 
par biedrību „Sociālā 
atbalsta centrs”, kuri 
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Martā tiks izsludināti 2 projektu konkursi novada jauniešiem
Iluta Kriškijāne 
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

12.februārī notika pagasta jaunatnes lietu atbil-
dīgo sanāksme, kurā tika pārrunāts paveiktais, kā 
arī plānoti jauni pasākumi jauniešiem. Lai atbals-
tītu jauniešu iniciatīvu, šogad tiks rīkotas 2 hip-
hop deju meistarklases, kas notiks Dubnas Kul-
tūras namā 22.februārī un Medumu Tautas namā 
22. martā. 

Viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas tika iz-
skatīts sanāksmē, bija projektu aktualitātes. Jau-
natnes lietu atbildīgie tika informēti par projektu 
„EmploYouth,” kurā Daugavpils novada dome pie-
dalās, lai uzzinātu citu valstu (Spānijas, Itālijas, 
Vācijas, Austrijas un Horvātijas) pieredzi un prog-
rammas, kas veicina jauniešu bezdarba samazi-
nāšanos, mudina jauniešus uzsākt savu uzņēmēj-
darbību, pašiem kļūstot par darba devējiem. Tā kā 
arī šogad tiks izsludināts konkurss „Esi uzņēmējs 
2014,” tad sapulces laikā atbildīgie tika aicināti 
uzrunāt sava pagasta jauniešus tajā piedalīties. 
Tāpat tika pārrunātas jaunās programmas „Eras-
mus +” aktualitātes, jo 11. februārī Daugavpilī 
norisinājās seminārs par šo programmu. Tā kā šīs 
programmas ietvaros turpmāk būs iespēja ne tikai 
īstenot jauniešu apmaiņas, bet arī veidot stratē-
ģiskās partnerības un doties pieredzes apmaiņas 
braucienos, tad sapulces laikā tika pārrunāti arī 
iespējamie projekti šai programmai, ļaujot iepazīt 
jaunatnes darba organizēšanu citās valstīts, gūstot 
ieskatu labās prakses piemēros, kurus nākotnē va-
rētu īstenot arī pie mums novadā. 

12. martā novada dome izsludinās 2 projek-
ta konkursus jauniešiem. Ar mērķi atbalstīt 

jauniešu iniciatīvas Daugavpils novadā un sniegt 
fi nansiālo atbalstu jauniešu centriem, jaunie-
šu biedrībām un jauniešu neformālajām grupām 
novadā, veicinot jauniešu līdzdalību sev svarīgu 
jautājumu risināšanā, tiks izsludināts konkurss 
„Uzlabosim savu ikdienu!” Savus projektus pie-
teikt varēs jauniešu biedrības, neformālās grupas 
(vismaz 3 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem) un 
jauniešu centri. Finansiāls atbalsts tiks sniegts 
tiem jauniešu iniciatīvu projektiem, kuri tiks 
īstenoti Daugavpils novadā no 2014. gada 1. 
jūnija līdz 31. oktobrim. Viena projekta mak-
simāli atbalstāmā summa ir 715,00 eiro. Par 
šiem līdzekļiem jaunieši varēs iegādāties inventā-
ru jauniešu pulcēšanās vietām (centriem) lietderī-
ga brīvā laika pavadīšanai, veikt centru vai telpu 
labiekārtošanu un iegādāties tehniku, kā arī orga-
nizēt pasākumus vai apmācības, kas veicinātu jau-
nu prasmju un iemaņu apguvi un socializēšanos 
ar citiem jauniešiem. Šogad, tāpat kā pagājušajā 
gadā, kopā ar projekta pieteikumu ir jāiesniedz arī 
atbalsta vēstule no pagasta pārvaldes. Ņemot vērā 
lielo atsaucību, tika nolemts, ka iesniegt varēs ti-
kai 1 projekta pieteikumu no katra pagasta. Ja to-
mēr tiks saņemti vairāki pieteikumi, tad tie tiks 
nodoti vērtēšanai pagasta pārvaldes vadītājam. 
Vadītājs izlems, kuru no vairākiem projektiem ie-
sniegt šajā konkursā. Projekta pieteikumus va-
rēs iesniegt līdz šī gada 30. aprīlim (ieskaitot) 
plkst. 12:30 gan drukātā formā, nododot tos 
Izglītības pārvaldes projektu koordinatorei Ilutai 
Kriškijānei Daugavpils novada Kultūras centrā, 
Dobeles ielā 30, Daugavpilī, gan elektroniski, 
sūtot projekta pieteikumu uz e-pastu: iluta.kris-
kijane@dnd.lv.

Jau otro gadu pēc kārtas 12. martā tiks iz-
sludināts Daugavpils novada jauniešu brīvā 
laika organizēšanas projektu konkurss ar 
mērķi atbalstīt jauniešu brīvā laika organizēšanu 
un neformālās izglītības nometņu norisi Daugav-
pils novadā. Tajā piedalīties varēs pašvaldības 
iestādes un/vai NVO, kas ir reģistrētas LR Uz-
ņēmumu reģistrā un darbojas novada teritorijā. 
Projekta konkursā tiks atbalstīta dienas vai 
diennakts nometņu organizēšana jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 18 gadiem no 2014. gada 
16. jūnija līdz 31. augustam, kuras attīstītu jau-
niešos radošās spējas un sociālās prasmes, sniegtu 
iespēju apgūt jaunas prasmes un iemaņas, pielie-
tojot formālās un neformālās izglītības metodes, 
kā arī veicinātu jauniešu integrāciju, starpkul-
tūru dialogu un sadarbību starp nometnes dalīb-
niekiem. Nometņu garums nedrīkst pārsniegt 10 
pilnas diennaktis. Daugavpils novada domes 
fi nansējums nometņu organizēšanai nevar 
būt lielāks par 1140,00 eiro, turklāt ir obligāti 
jāparedz iesniedzēja līdzfi nansējums. To var 
veidot kā fi nanšu līdzekļi, tā arī materiālais (tel-
pu, inventāra, transporta pakalpojumu noma u.c.) 
un nemateriālais (brīvprātīgais darbs) nodroši-
nājums. Projekta pieteikumus varēs iesniegt 
līdz šī gada 18. aprīlim (ieskaitot) plkst. 14:00, 
personīgi, iesniedzot Izglītības pārvaldes vadītā-
jai Irēnai Bulašai, Daugavpils novada domē, Rīgas 
ielā 2, Daugavpilī (37.kab.), kā arī elektroniski no-
sūtot uz e-pastu: irena.bulasa@dnd.lv . 

Projektu konkursu nolikumi 12. martā tiks 
publicēti Daugavpils novada domes mājas lapā 
www.dnd.lv. 

Tika prezentēts jauns koģenerācijas stacijas projekts
7.februārī Demenes pagasta pārvaldē notika 

informatīvā sanāksme, kuras laikā SIA „Bīstamo 
atkritumu serviss” un SIA „EcoGen” pārstāvji pre-
zentēja jauno koģenerācijas stacijas projektu. Būv-
niecības iecere paredz, ka tā būs konteinera tipa 
ar biogāzi darbināma koģenerācijas stacija, kuras 
siltumenerģijas jauda būs 208kW, bet elektriskā 
jauda – 230kW. Staciju plānots būvēt Demenes pa-
gastā, īpašumā „Šakališki”.

Saskaņā ar LR Komercreģistra datiem, SIA 
„Bīstamo atkritumu serviss” ir kompānija, kas no-
darbojas ar atkritumu izvešanu, konteineru nomu 
un bīstamo atkritumu savākšanu, savukārt, otra 
projektā iesaistītā kompānija – SIA „EcoGen” - 
Latvijas uzņēmums, kurā strādājošie speciālisti 
nodarbojas ar biogāzes staciju projektēšanu, bio-
mēslojuma izstrādi no digestāta un kūdras maisī-
juma, biogāzes miniražotņu būvniecību u.tml. Šī 
brīža kompānijas īpašnieki un būvniecības ieceres 
autori uzņēmumu un bīstamo atkritumu savākša-
nas, īslaicīgās uzglabāšanas (līdz 1 gadam) un pār-
kraušanas laukumu, iegādājās pirms nepilniem 2 
gadiem. 

Atgādināsim, ka pirmā būvniecības iecere par 
biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecību, 28.de-
cembra novada domes sēdē tika noraidīta, pama-
tojoties uz nepilnībām projektā un Demenes iedzī-
votāju negatīvo nostāju. Domes noraidījumu SIA 
„Bīstamo atkritumu serviss” nolēma apstrīdēt ju-
ridiskā ceļā.

Ņemot vērā Daugavpils novada domes deputā-
tu un Demenes pagasta iedzīvotāju aizrādījumus 
un ieteikumus, tika izstrādāts jauns būvniecības 
projekts, kas kardināli atšķiras no iepriekšējā. 
Identiska stacija, kuras jauda ir 0,8MW, šobrīd 
jau darbojas Jūrmalā, un tā atrodas aptuveni 20m 
attālumā no „Līvu” akvaparka āra baseiniem, 

kur vasaras sezonā atpūšas ģimenes ar maziem 
bērniem, uzskatāmi parādot, ka tas netraucē ap-
kārtējos iedzīvotājus. Atšķirībā no iepriekšējā pro-
jekta, stacijas kompleksā nav paredzētas lagūnas 
un fermentācijas iekārtas (bioreaktori), ir plānots 
izvietot biogāzes rezervuāru, kura tilpums būs 27 
kubikmetri (ar šādu biogāzes daudzumu var no-
drošināt stacijas darbu nedēļas garumā). Kā izej-
viela netiks izmantota biomasa – reizi nedēļā staci-
jai tiks piegādāta attīrīta un sašķidrināta biogāze, 
kas tiks izmantota koģenerācijas motoros. Sašķid-
rinātā biogāze tiks pārstrādāta siltumenerģijā un 
elektriskajā enerģijā, kas tiks pārdota AS «Sadales 
tīkls». 

Iedzīvotāji bija noskaņoti skeptiski – tika izteik-
tas bažas par to, vai sašķidrinātā gāze, mijiedarbī-
bā ar Demenes pagasta teritorijā esošo izgāztuvi, 
neradīs piesārņojumu vai pat draudus iedzīvotāju 
drošībai. Lai gan būvniecības ieceres autori uzsvē-
ra, ka uzsāks teritorijas sakārtošanu, tiklīdz tiks 
rasti tam nepieciešamie līdzekļi, iedzīvotāji turpi-
nāja paust neapmierinātību. 

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika aicināja sanākušos izprast situāci-
ju un nejaukt stacijas būvniecības ieceri ar jautā-
jumu par esošās izgāztuves sakārtošanu. „Ņemot 
vērā jūsu viedokli un kritiku, deputāti noraidīja 
iepriekšējo projektu, jo tas nebija savienojams ar 
lauksaimniecības darbību, šis projekts paredz pa-
visam savādāku tehnoloģiju, kurā nav ietvertas 
videi kaitīgas izejvielas. Pašvaldībai ir jāpieņem 
lēmums par būvatļaujas izsniegšanu. Būvniecības 
idejas autori ir iesnieguši visus nepieciešamos do-
kumentus, ko pieprasa Būvniecības likums, kā arī 
Reģionālās vides pārvaldes jaunos tehniskos no-
teikumus, ko, saskaņā ar LR likumdošanu, izvēr-
tēs Daugavpils novada domes Būvvalde,” uzsvēra 

V.Kezika. 
Lai kliedētu iedzīvotāju šaubas par laukumu, 

kur īstermiņa tiek uzglabāti atkritumi, V.Kezika 
piedāvāja organizēt procesa monitoringu, sekojot 
līdzi tam, kā būvniecības idejas autori īsteno nosa-
cījumus par izgāztuves sakārtošanu u.c.

SIA „EcoGen” valdes loceklis Artjoms Grivkovs 
pastāstīja, ka informatīvo tikšanos daļēji ierosinā-
ja novada dome, lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar 
jauno projektu un redzēt, ka ir novērsti tie aspekti, 
kas viņus uztrauca, piemēram, troksnis, iespēja-
mās smakas un ceļu seguma bojāšana. „Mūsu mēr-
ķis ir atbildēt uz visiem iedzīvotāju jautājumiem, 
lai novērstu jebkādus pārpratumus. Arī iepriekš 
esam saskārušies ar iedzīvotāju pretestību, kas 
sakņojas neizpratnē vai informācijas trūkumā, tie-
ši tāpēc arī esam gatavi atbildēt uz visiem jautāju-
miem,” uzsvēra A.Grivkovs.

Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentī-
na Gadzāne pastāstīja: „Jaunais projekts ir pie-
ņemamāks par iepriekšējo, taču iedzīvotājiem ir 
taisnība – uzņēmumam ir jāsaved kārtībā sava 
teritorija, jāuzrāda apliecinoši dokumenti par to, 
ka tiek pārtraukta bīstamo atkritumu izvietošana 
šajā vietā, un jāatbrīvo teritorija no bīstamajiem 
atkritumiem. Es uzskatu, ka tad iedzīvotājiem ne-
būs iebildumu. Šobrīd lielākās pretenzijas ir pret 
iepriekšējiem fi rmas īpašniekiem, kuri ir radījuši 
šo haosu.”

Daugavpils novada domes Būvvalde 14.febru-
ārī izsniedza būvatļauju SIA „Bīstamo atkritumu 
serviss”. Teritorija, kurā, saskaņā ar būvniecības 
ieceri, tika būvēta koģenerācijas stacija, atrodas 
uzņēmuma īpašumā, un paredzētās darbības nav 
pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Mūžībā aizgājuši    
Ambeļu  pagastā

Šaušs Staņislavs (1924.g.)
Smertjevs Aleksejs (1957.g.)

Biķernieku  pagastā
Maļinovskis Andrejs (1938.g.)

Demenes pagastā
Ļutinskis Teofi ls (1928.g.)

Jačmenkins Feoktists (1942.g.)
Kalkūnes pagastā

Tolstenko Viktors (1930.g.)
Grāvele Genovefa (1925.g.)

Kalupes pagastā
Bedņakovs Feoktists (1942.g.)

Brakovska Lidija (1945.g.)
Kokarītis Vitālijs (1960.g.)

Līksnas pagastā
Baika Viktorija (1926.g.)

Medumu pagastā
Lapkovska Marija (1928.g.)

Naujenes pagastā
Ščepetkova Ludmila (1956.g.)

Bogdanova Aija (1965.g.)
Potaševs Grigorijs (1950.g.)
Zaznobins Aleksejs (1928.g.)

Andruškeviča Leonarda (1934.g.)
Tiliševska Marianna (1931.g.)

Nīcgales pagastā
Cibuļskis Ernests (1940.g.)

Salienas pagastā 
Keirāne Vilhelmīna (1921.g.)
Timofejevs Gordijs (1938.g.)

Skrudalienas pagastā
Ragozins Ilmārs (1951.g.)

Sventes pagastā
Igumenova Anna (1927.g.)

Migovičs Vladimirs (1960.g.)

Tabores pagastā
Kižlo Antoņina (1965.g.)

Vaboles pagastā 
Cimotiša Emīlija (1928.g.)

Višķu pagastā
Vanags Jānis (1937.g.)

Stepanova Feodosija (1933.g.) 
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PERSONĪBA

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ir uz-
sākuši ļoti aktīvu gadu, piedaloties dažādos Latvijas 
mēroga konkursos un godam nesot Daugavpils novada 
vārdu. Februārī koklētāju ansamblis „Dzirksteļeite” 
ļoti veiksmīgi startēja Latvijas izglītības iestāžu ins-
trumentālo ansambļu un vokāli-instrumentālo an-
sambļu festivālā – konkursā; skolas audzēkne Laura 
Gribuste iekļuva konkursa fi nālā, kurā sacentās labā-
kie dziedātāji no visas valsts; jaunie mākslinieki Elā-
na Gavrilova un Inga Čevere ieguva godalgotas vietas 
starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Es dzīvo-
ju pie jūras” – tie ir tikai daži no Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu sasniegumiem. 

Ceļā uz panākumiem jaunajiem talantiem palīdz ne 
tikai profesionāli pedagogi, bet arī iniciatīvas bagātais 
skolas direktors Andrejs Repins, pateicoties kuram 
skolā notiek aktīva darbība un mūzikai un mākslai 
tiek piesaistīti bērni ne tikai no Višķu pagasta, bet 
arī no Ambeļu, Dubnas, Kalupes, Nīcgales, Vaboles, 
Līksnas, Maļinovas un Kalkūnes pagastiem. Papildus 
audzēkņu iesaistīšanai dažādos konkursos, direktors 
rūpējas arī par skolas labiekārtošanu, īstenojot skolā 
ES projektus.

Pastāstiet, lūdzu, par skolas labiekārtošanas 
projektu?

Esam saņēmuši ES atbalstu, kā arī novada pašvaldī-
bas fi nansējumu, lai realizētu projektu, kura ietvaros 
skolas ēka tiks pilnībā nosiltināta, paredzēta arī jumta 
nomaiņa, tāpēc ceram, ka mūsu skola kļūst ne tikai vi-
zuāli skaistāka, bet arī siltāka un mājīgāka. Šis ir ļoti 
vērienīgs projekts, par sava budžeta līdzekļiem mēs to 
noteikti nevarētu atļauties. Mums blakus atrodas lielā 
Špoģu vidusskola, arī tā tiks renovēta, attiecīgi pagas-
tā veidosies skaists izglītojošais centrs. 

Jūs minējāt, ka bez Eiropas fondu līdzfi nan-
sējuma nebūtu iespējami tik vērienīgi labiekār-
tošanas darbi, vai kopumā ar skolai piešķirto 
fi nansējumu ir pietiekami, lai realizētu nepiecie-
šamās ieceres?

Ļoti labs jautājums  - atbildēšu ar pretjautājumu! 
Vai Jūs esat satikusi cilvēku, kurš ir apmierināts ar 
piešķirto dotāciju? Mērķi vienmēr ir lielāki, vienmēr 
gribētos kaut ko vairāk, bet mums jādzīvo ar to fi nan-
sējumu, kāds ir piešķirts. Nesaku, ka skolai katas-
trofi ski pietrūkst fi nansējuma, meklējam atbalstu arī 
dažādos fondos un varam īstenot savas idejas. Novada 
pašvaldība dara daudz, un mūs ļoti atbalsta – arī pe-
dagogu atalgojums daļēji tiek līdzfi nansēts no pašval-
dības budžeta. Tomēr jāpiebilst, ka mūsu ieceres ir lie-
las, protams, ka gribētos vairāk līdzekļu, bet, tajā pašā 
laikā, mēs priecājamies par to, kas mums ir!

Kādas ir Jūsu lielās ieceres?
Mērķi ir diezgan ambiciozi – nākotnē es redzu mūsu 

skolu kā skaistu un aktīvu kultūras centru. Kādā no-
zīmē kultūras centru?! Man negribētos, lai šī skola 
būtu tikai bērniem, vēlos, lai arī pieaugušie šeit var 
nākt un apgūt dažādas prasmes. Skola varētu būt vie-
ta, kur gan jaunieši, gan vecāka gadu gājuma cilvēki, 
kuri vēlas savu brīvo laiku pavadīt lietderīgi, iegūtu 
dažādas prasmes, radītu darbiņus u.tml. Es saprotu, 
ka pieaugušu cilvēku nebūtu viegli iemācīt spēlēt kādu 
instrumentu, jo gadi tomēr dara savu, bet, radot kādu 
darbu ar savām rokām, ienest siltumu dvēselē, var ik-
viens. Pakāpeniski šī iecere tiek realizēta, un pie sko-
las Špoģos ir piesaistīta lietišķās mākslas studija, kurā 
jaunieši un pieaugušie var iemācīties veidot mākslas 
darbus no klūgām. Gribētos, lai mūsu skolā notiek da-
žādi skaisti koncerti, kuros piedalās Latvijā populāri 
izpildītāji, un, kurus mūsu iedzīvotāji var apmeklēt 
bezmaksas, gūstot pozitīvas emocijas. Lai realizētu 
šo vēlmi, ir nepieciešamas vairākas lietas, piemēram, 
koncertfl īģelis, kurš atbilst profesionālo mākslinieku 
prasībām. Lielajiem meistariem ir vajadzīgs kvalita-
tīvs skanējums. Es varētu sapņot par dažādām skais-
tām lietām, bet ir jāspēj novērtēt arī tas, kas mums ir. 
Esmu patiesi priecīgs, ka tepat blakus atrodas Višķu 
estrāde, kurai jākļūst par novada brīvdabas kultūras 

 Andrejs Repins: "Katram cilvēkam jātiecas vairot skaisto!"
dzīves centru, kurā skanētu dažādi koncerti. Man ir 
gadījies pabūt daudzās Latvijas vietās, tāpēc zinu, ka 
šādas brīvdabas koncertzāles ir ļoti populāras. Piemē-
ram, Ventspilī, manā dzimtajā pilsētā, vasaras sezonā 
atpūtas parka estrādē ikviens var baudīt mūziku  „dzī-
vajā” izpildījumā.

Iedomājieties uz brīdi, ka Jūsu nākotnes vīzija 
ir piepildījusies, kurš būtu tas mākslinieks, kura 
uzstāšanos Jūs vēlētos redzēt Višķu pagastā?

Labs jautājums … varbūt Muktupāvels?! Ziniet, 
man vienmēr ir patikuši mākslinieki, kuriem ir savs 
raksturs un tradīcijas. Bieži vien apkārt ir dzirdama 
popmūzika, kura ir vērsta uz plašu sabiedrību, bet man 
gribētos pagasta iedzīvotājiem paradīt „īsto” mākslu, 
piemēram, Raimonda Paula klavierspēli dzīvajā izpil-
dījumā. Es kādreiz dziedāju kamerkorī un iemīlējos 
Andra Vecumnieka koru mūzikā – tās ir kolosālas 
dziesmas un skaņdarbi. Cepuri nost! Mēs nedrīkstam 
aizmirst, ka šeit ir arī skola, tāpēc caur mūziku iedzī-
votājiem ir jāsniedz arī izglītojošais aspekts. 

Kādas prasmes, papildus instrumentu spēlei, 
var apgūt mūzikas skolā?

Mēs esam bērnu mūzikas un mākslas skola un pa-
gaidām diemžēl mums nav iespēju skolā nodrošināt vi-
sas tās programmas, kuras gribētos. Lielākajās pilsētu 
skolās ir plašāks mūzikas programmu piedāvājums, 
arī mēs, protams, vēlamies papildināt piedāvājumu 
klāstu, bet ir jābūt arī mūsdienīgiem, proti, paaudze 
atšķiras no paaudzes. Mums jāiet kopsolī ar laiku un 
jāizvērtē, ko mūsdienu bērni gribētu mācīties. Tradi-
cionālās vērtības, bez šaubām, saglabājas – klavieres, 
akordeona spēle, pie mums var iemācīties spēlēt arī 
kokli. Ņemot vērā, ka Latgalē šāda programma ir reti 
sastopama, tā ir unikāla iespēja. Esam lepni, ka pie 
mums var apgūt īsta latviešu tautas instrumenta spē-
li. Es nevarētu teikt, ka ļoti daudzi skolēni mācās šajā 
programmā, bet tomēr tā ir pieprasīta, bērni mācās, 
piedalās konkursos un godam pārstāv mūsu reģionu. 
Manuprāt, skolai ir iemesls lepoties, bet nedrīkst ap-
stāties pie sasniegtā – jebkurai skolai ir jāaug kopā ar 
audzēkņiem! Piemēram, ja esmu pabeidzis universitā-
ti pirms 20 gadiem, tas nenozīmē, ka visas manas zi-
nāšanas šodien ir aktuālas. Viss mainās, ir jāiet tālāk, 
lai spētu bērniem dot ko jaunu!

Kādus instrumentus Jūs pārvaldāt?
Es esmu pianists, pārvaldu klavierspēli, bet univer-

sitātē bija jāapgūst arī kāds papildus instruments. 
Izvēlējos akordeonu, kaut gan joprojām nepārvaldu 
to pilnībā. Mūziķis nevar spēlēt uz visiem instrumen-
tiem, katram nepieciešamas savas prasmes un katram 
ir cita specifi ka. 

Kā intervijā Jūs esat teicis, ka mūzikas skola 
palīdz bērniem „atvērties”, vai mūzika ir univer-
sāls līdzeklis ne tikai bērniem, bet arī pieaugu-
šajiem?

Ziniet, pie mums bieži vien atnāk vecāki, kuri vēlas 
pieteikt savu atvasi skolā un saka, ka bērnam nav do-
tību. Vecāki ir pilnīgi pārliecināti, ka bērnam nav ta-
lanta, bet es vienmēr atbildu, ka tā nemēdz būt. Tas 
parasti ir tikai vecāku radīts attaisnojums, lai varētu 
kaut ko nedarīt, nevest bērnu uz mūzikas skolu u.tml. 
Visi bērni ir talantīgi! Atšķiras tikai tas, kā šis talants 
izpaužas. Katrā cilvēkā slēpjas talants, jautājums ti-
kai, kā to izvilināt laukā. Piedzimstot gandrīz visiem 
bērniem ir absolūtā dzirde, viņi sajūt un atpazīst 
mammu pēc balss. Bērns spēj atšķirt mammas balsi 
no daudzām citām balsīm telpā. Ar laiku šī spēja sa-
mazinās, un arī tas ir normāls process. Ja mamma 
nedzied bērnam šūpuļdziesmas, nelasa pasakas, saik-
ne ar mammas balsi samazinās, un pakāpeniski pa-
zūd arī absolūtā dzirde. Šo teoriju lieliski var novērot, 
raugoties uz mūsu skolas audzēkņiem. Stājoties skolā 
sešu gadu vecumā, bērns dzied, viņam patīk šī nodar-
be, un tas jau ir ļoti daudz, bet, salīdzinot šo bērnu tad, 
kad viņš ir nonācis līdz pēdējai klasei, ir redzams, cik 
strauja attīstība ir notikusi. Tas ir novērojams arī tad, 
ja bērns ir mācījies tikai trīs, četrus gadus un kaut 
kādu iemeslu dēļ pametis skolu, vienalga viņš ir kļuvis 
aktīvāks, atvērtāks un sabiedriskāks. Mūzikas skolā 
bērns pierod pie papildus slodzes, apzinās, kā izvirzīt 
mērķi un tiekties uz to, turklāt, nereti mūzika palīdz 
pārvarēt arī pusaudžu vecuma sarežģījumus. 

Vai Jūsu dzīve jau no bērnības ir bijusi saistīta 
ar mūziku?

Esmu veicis to pašu ceļu, ko visi mani audzēkņi. 
Mamma izlēma, ka man jāapgūst kādas muzikālas 
prasmes, iespējams tādēļ, ka viņa pati bija mūzikas 
skolotāja. Jāpiebilst, ka papildus mūzikai, es apmek-
lēju ļoti daudz un dažādus pulciņus. Attiecībā uz mū-
zikas skolu bija strikta vecāku nostāja – ja reiz esi uz-
sācis mācības, tās ir jāpabeidz. Tas man ir ļoti daudz 
ko devis, mūzikas skolā es iemācījos sasniegt mērķus, 
tāpēc es gribētu, lai visiem vecākiem būtu tādi uzskati. 
Divas reizes bija vēlēšanās pamest mūzikas skolu, bet, 
lielā mērā pateicoties vecāku atbalstam, es to pabei-
dzu. 8.klasē pašam radās spēcīga vēlme turpināt sais-
tīt dzīvi ar mūziku, un es iestājos Mūzikas vidusskolā. 
2.vai 3.kursā atkal uznāca kārtējā krīze, un es izlēmu, 
ka vairs negribu mācīties, bet arī tas pārgāja. Tāds lai-
kam ir dzīves process – cilvēkam mainās mērķi un in-
tereses, tāpēc ir labi, ja blakus ir cilvēks, kurš atbalsta 

un spēj pārliecināt. Pamatoti pārliecina pabeigt iesāk-
to! Mūzikas vidusskolu pabeidzu ar labām atzīmēm 
un es nekad neaizmirsīšu savu skolotāju, kura teica, 
ka esmu malacis, jo nekas nav skaistāks par vīrieti pie 
klavierēm. Pēc tam es iestājos Daugavpils Universitā-
tē. Mācoties bērnu mūzikas skolā, es nemaz nedomāju, 
ka visa mana dzīve būs saistīta ar mūziku. No sākuma 
mūzika bija brīvā laika pavadīšanas veids, pēc tam jau 
izveidojās kas vairāk. Es visiem mūsu audzēkņiem 
stāstu, ka nekad nevar zināt, ar ko būs saistīta viņu 
dzīve. 

Ko Jums nozīmē mūzika?
Tā ir mana dzīve! Mūzika ir mana dzīve un man tas 

patīk! Bieži vien domāju, cik žēl, ka mūsu dzīve tagad 
ir tik politizēta. Viss tiek saistīts ar politiku, tāpēc es 
nepiedalos politiskās darbībās. Māksla un politika nav 
savienojama. Man patīk vairot skaisto un nodarboties 
ar mākslu, jo tikai mūzika un māksla ļauj izpaust 
emocijas. Man patīk mans darbs, turklāt, vairāk ne-
vis direktora, bet skolotāja darbs. Man patīk redzēt, kā 
mūsu audzēkņi aug un attīstās. Es piedomāju pie tā, lai 
skolēni mani neuztver kā drūmu direktoru, kurš prot 
tikai bārties. Ir jāatrod zelta vidusceļš starp stingro di-
rektoru un foršo draugu! Kontaktējoties ar bērnu kā 
ar līdzvērtīgu personu, var iegūt kolosālus rezultātus. 
Runājot ar bērnu, var daudz ko secināt. Piemēram, pie 
mums notiek dažādas nometnes, kurās bērni raksta 
atsauksmes par skolotājiem. Viens no jautājumiem ir, 
kurš skolotājs bērniem vislabāk patīk. Visbiežāk sko-
lēni atbild, ka viņiem patīk mākslas skolotājs Valdis 
(Valdis Grebežs; int.piez.) un direktors, jo viņi ir inte-
resanti un vienmēr smaidīgi. Tas taču ir skaisti! Bet 
es no šīs aptaujas arī redzu, ka mūsu bērniem trūkst 
pozitīvā noskaņojuma un labvēlīga dialoga.

Vai Jums pašam ir izdevies atrast vidusceļu 
starp stingro direktoru un foršo draugu?

Es nevaru pilnībā atbildēt uz šo jautājumu, jo paau-
dzes mainās, tam ir jāseko līdzi. Ja ar vieniem ir izde-
vies atrast šo vidusceļu, tas nenozīmē, ka izdosies arī 
ar citu skolēnu paaudzi. Ir jāiet līdzi pārmaiņām, jābūt 
modernam. Pats svarīgākais, es jūtu, ka esmu atradis 
savu īsto vietu dzīvē -  man patīk strādāt ar bērniem! 
Mūsu skolā bija Valentīna dienas pasākums, kurā 
darbojās pasts un bērni varēja uzrakstīt viens otram 
mīlestības vēstulīti. Ziniet, biju ļoti pārsteigts, bet arī 
es saņēmu vēstules! Tās bija rakstītas anonīmi, bet pēc 
pāris stundām bērni sāka nākt un jautāt, vai esmu sa-
ņēmis viņu vēstules. Tas ir tik skaisti! Dēļ tā ir jādzīvo!  

Jūs teicāt, ka neesat vietējais, kas Jūs ir atve-
dis uz Daugavpils novadu?

Esmu ventspilnieks, un man bieži uzdod jautājumu, 
kas mani ir atvedis uz otru Latvijas malu? Dzīve! Tāda 
ir dzīve! Mana pilsēta ir Ventspils, tā ir mana mīļā-
kā pilsēta, es to joprojām mīlu. Tā puse un jūra mani 
saista, bet arī Daugavpils man nav sveša! Šeit ir mani 
draugi, mans darbs un mani audzēkņi. Man vienmēr 
ir paticis salīdzināt. Saprotiet, Latvija ir maza valsts, 
bet cilvēki ir tik atšķirīgi – ventspilnieki ir uzņēmīgā-
ki, bet daugavpilieši ir atvērtāki. Tas ir ļoti interesanti! 
Nav labāku vai sliktāku cilvēku, ir dažādi! Šajā pusē 
esmu kopš 1989.gada, jau 24 gadus, no tiem 20 gadus 
strādāju par skolas direktoru. Sākumā biju mūzikas 
skolotājs Ilūkstē, pēc tam nokļuvu Špoģos. Tāda ir dzī-
ve, un jāatceras, ka, nevis vieta padara cilvēku krāš-
ņāku, bet cilvēks vietu! Ir būtiski, ko cilvēks var atstāt 
pēc sevis. Man, piemēram, ļoti negribas būt slavenam, 
teikšu godīgi, negribas, bet vēlos, lai mani atceras, kā 
labu cilvēku, kurš ir paveicis ko nozīmīgu. Uz to ir jā-
tiecas! Katram cilvēkam jātiecas vairot skaisto! 

Mūzika ir Jūsu dzīve, bet, vai Jums ir kāds ho-
bijs, kas varbūt nav saistīts ar mūziku?

Ļoti grūti pateikt… Jāpadomā! Savā dzīvē es cenšos 
paveikt pēc iespējas vairāk darbu, jo man gribas būt 
vajadzīgam. Ciematā, kurā es dzīvoju, esmu ievēlēts 
par mājas vecāko. Tas, protams, nav hobijs, tie ir pa-
pildus pienākumi. Man, piemēram, patīk dejot. Mans 
hobijs ir dejas, jo tās man ļauj pārdzīvot stresu, atslābi-
nāties un sniedz iespēju pabūt citā pasaulē. Man patīk 
salsa – dejoju vairākus gadus un pat braucu uz Rīgu, 
lai piedalītos semināros. Deja man sniedz kontaktu ar 
citu kultūru. 

Runājot Jūs lietojat gan jēdzienu „mūziķis”, 
gan „muzikants” – pastāstiet, kāda ir atšķirība?

Un kāda ir atšķirība starp skolēnu un audzēkni?
Arī tas jājautā Jums kā direktoram!
Mūziķis un muzikants…. Principā, man patīk jē-

dziens mūziķis, jo tas vairāk saistīts ar mākslu, kas 
sniedz emocijas. Krievu valodā, piemēram, nav divu 
dažādu jēdzienu, latviešu valodā gan. Tas jāvērtē klau-
sītājam, nevis man kā mūziķim. Muzikants izklaidē 
cilvēkus, mūziķis – sniedz emocionālu pārdzīvojumu. 
Tas ir mans viedoklis.  

Jūs pats sevi dēvējat par mūziķi?
Es sevi vairāk sauktu par direktoru, bet, ja jāizvēlas 

starp mūziķi un muzikantu, tad labāk teikšu, ka esmu 
mūziķis, jo tas vairāk saistās ar dažādām emocijām. 
Patiesībā nav būtiski, kā cilvēks tiek saukts, galve-
nais, lai mēs katrs dzīvē atrastu savu īsto vietu!

Ar Andreju Repinu sarunājās Marta Kive



16 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 S2014.gada 27.februāris

APSVEICAM

JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

Sveicam  jaunlaulātos!  
• Sv etlanu Saņņikovu un Andreju Cilinski

Ieteikumi rīcībai plūdu draudu periodā aplūstošās teritorijas iedzīvotājiem:
1. Lai saņemtu palīdzību zvaniet uz attiecīgo pagasta pārvaldi; 
2. Sekojiet līdzi meteoroloģiskiem apstākļiem un prognozēm;
3. Sekojiet informācijai par ūdens līmeni Daugavas upē savā apdzīvotajā vietā;
4. Pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem;
5.Savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzī-

bām un slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem 
(nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību pagasta pārvaldi);

6. Apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt ar barību;
7. Sagatavot evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos 

līdzekļus (laivas u.c.);
8. Sagatavojiet līdzi ņemšanai evakuācijas gadījumā personiskos dokumentus (pases u.c.), naudu, 

vērtslietas, pārtiku, medikamentus, apģērbu un apavus, gultas veļu, kā arī citas pirmās nepieciešamības 
lietas.
Ieteikumi rīcībai plūdu gadījumā:

1. Par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruņiem 112, 
kā arī attiecīgo pagasta pārvaldi, lai saņemtu savlaicīgu palīdzību;

2. Evakuējoties ņemiet līdzi personiskos dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, pārtiku, medika-
mentus, nepieciešamo apģērbu un apavus, gultas veļu, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas;

3. Atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģijas un gāzes padevi, apkures ierīces un 
iekārtas. 
Gadījumā, ja ūdens līmenis ir strauji cēlies un evakuācija pašu spēkiem ir neiespējama:

1. Par apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruņiem 112, uzkā-
piet mājas augšējā stāvā, uz bēniņiem, jumta, ņemiet līdzi lietas (kabatas lukturītis u.c.), lai signalizētu 
par savu atrašanās vietu;

2. palieciet uz vietas un signalizējiet par savu atrašanās vietu, līdz ierodas palīdzība;
Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, citām visnepie-

ciešamākajām lietām. Atteikums evakuēties personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par 
iespējamajām sekām.

Nepieciešamības gadījumā par plūdu briesmām (strauju ūdens līmeņa celšanos) vietās, kur uzstādītas 
trauksmes sirēnas (pilsētās), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus brīdinās, ieslēdzot 
trauksmes sirēnas - iedzīvotājiem pēc tam jāklausās informācija, kas tiks pārraidīta radio un televīzijā.

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

audzināšanā !

 Līksnas pagasta iedzīvotāji lūdza Daugavpils novada domi izskatīt jau-
tājumu par autobusu reisa „Daugavpils - Vabole - Kalupe” maršruta iz-
maiņām un rast iespēju autobusam iegriezties Līksnas ciemata centrā, 
tādējādi apkalpojot ne tikai Līksnas ciemata, bet arī Aužguļānu un Vaiku-
ļānu sādžu iedzīvotājus. Kā norādīja paši iedzīvotāji, tas ir nepieciešams, 
jo minētajās apdzīvotajās vietās dzīvo daudz pensionāru, kuriem attālums 
līdz pašreizējām šī autobusa pieturām ir pārāk liels. Lūgumam mainīt 
maršrutu pievienojas arī Daugavpilī strādājošie līksnieši, kas ar šo reisu 
katru dienu mēro attālumu līdz pilsētai un atpakaļ. 

Atbild Anita Pabērza
Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības nodaļas transporta 
tīklu inženieris

Neskatoties uz to, ka no 2010.gada 1.janvāra funkciju, kas saistīta uz pa-
sažieru pārvadājumu organizēšanu, pārņēma Latgales plānošanas reģions, 
Daugavpils novada dome nav tiesīga pieņemt lēmumu par maršrutu izmai-
ņām. Daugavpils novada dome izskatīja Līksnas pagasta iedzīvotāju iesnie-
gumu par maršruta Nr.6183 ”Daugavpils - Vabole - Kalupe” izmaiņām.

Kopā ar SIA „Daugavpils AP” pārstāvi tika veikts pieteikto izmaiņu izvēr-
tējums. Tika konstatēts, ka iebraukšana Līksnas pagasta centrā palielinās 
km skaitu visam maršrutam un sadārdzinās biļešu cenas, ko visdrīzāk ne-
atbalstīs Vaboles un Kalupes pagastu iedzīvotāji, kuri šo maršrutu izmanto 
katru dienu, braucot uz skolu un darbu.

Izvērtējot situāciju, iesakām veikt izmaiņas maršrutos Nr.6184 „Dau-
gavpils - Kalupe - Nīcgale- Daugavpils” plkst.05.40 no Daugavpils AO un 
plkst.14.20 no Daugavpils AO, kā arī maršrutu Nr.6159 „Daugavpils - Nīc-
gale - Kalupe - Daugavpils” plkst.06.05 no Daugavpils AO un plkst.16.00 no 
Daugavpils AO, ieviešot jaunu pieturu pēc pieprasījuma Līksnas pagasta 
centrā. Iebraucot Līksnas centrā no Rīgas šosejas gar baznīcu pa Jaunatnes 
ielu, maršruta garums pagarināsies nenozīmīgi un biļešu izmaksas nepa-
augstināsies.    

Izmantojot šos maršrutus, no pagasta centra rītos kursēs autobuss uz 
Daugavpili plkst. 07.17, vakaros plkst. 16.18, bet no Daugavpils uz Līksnas 
centru rītos plkst.06.05, vakaros plkst.16.00, šos reisus varēs izmantot strā-
dājošie un skolēni. 

Iedzīvotāju iesniegums un Daugavpils novada domes viedoklis ir izsūtīts 
Latgales plānošanas reģionam, turpmākai izskatīšanai un izmaiņu ievieša-
nai. 

Novadā dzimuši 
Ambeļu pagasts

Lauris Škapars (28.janvārī)
Dubnas pagastā

Marika Zeile (13.februārī)
Kalkūnes pagastā

Ksenija Geikina (6.februārī)
Laucesas pagasts

Marks Donosijs (24.janvārī )
Līksnas pagastā

Jānis  Lazdāns (27.janvārī)
Medumu pagastā

Ksenija Romanceviča (31.janvārī
Naujenes pagastā

Milana Afanasenko (17.februārī)
Sventes pagastā

Agnija Šiškova (29.janvārī )
Vecsalienas pagastā 

Ruslans Šukjurovs (29.janvārī)
Višķu pagastā 

Amanda Vanaga (20.janvārī)

Mīļās Daugavpils novada iedzīvotājas, 
sveicam Jūs 

Starptautiskajā sieviešu dienā!

Lai pavasaris atnes Jums 
daudz smaidu, siltuma un labestības!

Daugavpils novada dome


