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Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 23.gadadienā!

Svinot šo dienu, mēs saglabājam saikni ar savas tautas vēsturi, 
izjūtam piederību savai zemei un domājam par tās rītdienu, 

neaizmirstot valstiskuma un brīvības vērtības. 
Lai skaisti un piepildīti svētki ģimenē, novadā, valstī un katrā no mums. 

Daugavpils novada domes vārdā,
  domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska

 Novads lēnām atgūstas no plūdiem
Aprīļa nogalē Daugavas palu ūdeņi arvien vairāk 

atkāpās, pamazām ļaujot pašvaldībai un iedzīvotā-
jiem atgūties no plūdiem un sākt novērst to postī-
jumus. Maksimālais Daugavas ūdens līmenis bija 
sasniegts 24.aprīlī – 7.94m. Pēc tam tas vidēji par 
15-20 cm sāka kristies, kas ļāva nepagarināt valdī-
bas izsludināto ārkārtas stāvokli Daugavpils nova-
dā un pilsētā.  Ūdens līmeņa krišanās vērojama arī 
Baltkrievijas pusē, kas droši liek cerēt, ka bīstamus 
pārsteigumus Daugava šopavasar vairs nesagādās.

Daugavpils novada domes izpilddirektores viet-
nieks Aleksandrs Aizbalts norāda, ka visu plūdu 
periodu pastāvīgi tika veikta situācijas novērošana, 
Sventes, Līksnas, Tabores un Kalkūnes pagastā 
tika nozīmētas arī nakts dežūras. Pateicoties Ze-
messardzes  34.Artilērijas bataljonam, robežsar-
giem, ugunsdzēsējiem un vietējo iedzīvotāju palīdzī-
bai, izdevās noturēt kritiskāko posmu - aizsargdam-
bi dārzkopības sabiedrības „Kooperators” teritorijā. 

Tā kā palu ūdeņi vēl daudzās vietās nav atkāpu-
šies, A. Aizbalts atzīmē, ka runāt par zaudējumu un 
iespējamo kompensāciju aplēsēm būtu pāragri. Jau 
tagad ir skaidrs, ka pašvaldībai nodarīti zaudējumi 

sistēmu rekonstrukcija lauku teritorijās”, kur varē-
tu būt paredzēta pretplūdu pasākumu realizācija. 
Perspektīvā vajadzētu pacelt ceļa posmu Mežciems 
– Paukšti.  Aizbalts rezumēja, ka plūdu seku novēr-
šanai vēl būs daudz darāmā. 

infrastruktūrai un ceļiem.  
Daugavpils novada dome 
2.maijā pieņems saistošos 
noteikumus par vienreizēju 
pabalstu dzīvojamās telpas 
vai dzīvojamās mājas re-
montam 2013.gada pava-
sara plūdu radīto bojājumu 
novēršanai. Kompensāciju 
saņems tikai tās personas, 
kurām šajā teritorijā būs 
deklarēta dzīvesvieta pirms 
plūdiem un kam nepienā-
kas apdrošināšanas atlīdzī-
ba. 

Pašvaldības speciālistu 
darba grupa līdz 10.maijam 
apkopos informāciju par 
zaudējumiem, līdz šim da-
tumam arī iedzīvotāji var 
iesniegt iesniegumus par 
palu nodarīto kaitējumu. 
Valdība solījusi kompensēt 
līdz 50% iedzīvotājiem no-
darīto zaudējumu, ko paš-
valdība izmaksās pamato-
joties uz iesniegumiem un 
kompetento institūciju atzi-
numiem.  

Atklāts vēl ir jautājums 
par zaudējumu kompensā-
ciju izmaksu zemniekiem 
par applūdušajām platī-
bām. 

„Pēc šiem plūdiem, mūsu 
nākotnes plānos ietilpst 
apsekot visu hidrotehnisko 
būvju stāvokli. Plūdi pie-
rādīja, ka aizsargdambji 
„Kooperatorā” ir par zemu, 
tāpat aizsargdambis neat-
bilst prasībām dārzkopības 
sabiedrībā „Maļutkas”. Jā-
rēķinās, ka šīs būves ir privātīpašums, tāpēc būs 
jādiskutē, cik lielā mērā iedzīvotāji ir gatavi uzņem-
ties šādas saistības un piedalīties ar savu līdzfi nan-
sējumu,” spriež A.Aizbalts.. Pašvaldība cer, ka uz 
2014. – 2020.g. plānošanas periodu tiks atvērta ES 
programma „Hidrotehnisko būvju un meliorāciju 

Latvija sākas mūsu sirdīs. Sargāsim to!



    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”

    Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

    Tirāža – 11 000 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

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

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

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

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!
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DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes lēmumi

2013.gada 11.aprīļa sēdē pieņemts 41 lē-
mums:

• Apstiprināja novada skolēnu vasaras no-
darbinātības programmu 2013.gadam.

• Apstiprināja ar 13.05.2013. sadzīves atkri-
tumu savākšanas tarifu Kalupes pagasta teritorijā 
par faktiski izvesto atkritumu daudzumu -  Ls 9.31 
(bez PVN) par 1 m3.

• Atzina par spēku zaudējušu novada domes 
25.02.2010. lēmumu Nr. 259  „Par lauku attīstības 
speciālista maksas pakalpojumiem”.

• Piekrita paturēt novada pašvaldības īpa-
šumā no MSIA „Atmodas 86” nekustamo īpašumu 
„Kalkūne 22”, Kalkūnes pagastā, par piedāvāto 
cenu  Ls 580.

• Atbalstīja projekta „Sporta inventāra iegā-
de mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenoša-
nai Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestā-
dēs”  iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijas 
izsludinātajā projektu konkursā ar kopējām projek-
ta izmaksām LVL 3000.

• Nolēma sniegt galvojumu SIA „NAUJE-
NES PAKALPOJUMU SERVISS” aizņēmumam 
uz 20 gadiem projektu īstenošanai: „Siltumapgādes 
sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes 
pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtrašu 
posmus” - LVL 392763 vai citā ekvivalentā valūtā 
un „Šķeldas katlu mājas izveide Naujenes pagas-
ta Vecstropos, veicot pāreju no fosilā kurināmā iz-
mantošanas siltumenerģijas ražošanā uz atjaunoja-
miem energoresursiem” - LVL 689858 apmērā vai 
citā ekvivalentā valūtā.

• Apstiprināja Ambeļu Brīvā laika pavadīša-
nas un sporta centra pirtī izmantoto resursu izmak-
sas (ar PVN), nosakot maksu par to izmantošanu, 
apmeklējot pirti: vienam apmeklētājam – Ls 2.20, 
pensionāriem un bērniem līdz 14 gadu vecumam – 
Ls 1.00.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā uz dzīvokli Nr.27, 18.novembra iela 
388, Vecstropi, Naujenes pagastā, uz novada paš-
valdības vārda.

• Nodeva nekustamā īpašuma Vecpils iela 
5, 6, Naujene, Naujenes pagastā, pārvaldīšanas 
tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai SIA „NAUJENES PAKALPO-
JUMU SERVISS”.

• Nolēma apturēt novada vēlēšanu komisijas 
locekles Rutas Grustānes darbību novada vēlēšanu 
komisijā, sakarā ar viņas pieteikšanu par deputāta 
kandidātu 01.06.2013. Daugavpils novada domes 
vēlēšanām.

• Apstiprināja nekustamo īpašumu Alekse-
jevka, Skrudalienas pagastā, Līdumnieki-2, Kalkū-
nes pagastā, Meža iela 4-112, Krauja, Naujenes 
pagastā, Rēzeknes iela 2-1, Līksnas pagastā, „Zem-
gales stacija 6”, Zemgale, Demenes pagastā, Ziedla-
piņas, Višķu pagastā, izsoles rezultātus.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: Kurmi, Biškrēsliņi, Ceļa Miglāni, Līčma-
la Kalupes  pagastā.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpašu-
mu: Kurmi, Biškrēsliņi, Ceļa Miglāni, Līčmala Ka-
lupes  pagastā izsoles noteikumus.

• Nolēma pārdot novada pašvaldības dzīvok-
ļa īpašumu  Nr.60, 18. novembra iela 398, Vecstro-
pi, Naujenes pagastā, dzīvokļa īrniecei par nosacīto 
cenu, nosakot nomaksas termiņu 3.5 gadus.

2013.gada 19.aprīļa ārkārtas sēdē pieņemts 
1 lēmums:  

• Nolēma pieprasīt Latvijas Republikas Mi-
nistru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju 
Daugavpils novada pašvaldības teritorijā sakarā ar 
dabas stihiju – plūdiem Daugavas upē un tās basei-
nā, kas būtiski apdraud pašvaldības infrastruktū-
ru, vides, saimnieciskās darbības  drošību un cilvē-
ku veselību un dzīvību.

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

2013.gada 23.aprīļa ārkārtas sēdē pieņemts 
1 lēmums:

• Nolēma ierobežot iekļūšanu, pulcēšanos 
un pārvietošanos dārzkopības kooperatīvās sa-
biedrības „Kooperators” Līksnas pagastā, terito-
rijā līdz 2013.gada 29.aprīlim.

2013.gada 25.aprīļa sēdē pieņemti 56 lēmu-
mi:

• Izsludināja no 25.04.2013. līdz 25.05.2013. 
novadā „Meža un dārza dienas” un apstiprināja rī-
cības komisiju.

• Grozīja novada domes deputātu, iestāžu va-
dītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamen-
tu. 

• Piešķīra novada domes priekšsēdētājai Ja-
nīnai Jalinskai ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 
daļu un papildatvaļinājumu no 29.04.2013. līdz 
21.05.2013. Viņas pienākumus uzdeva pildīt nova-
da domes priekšsēdētājas vietniekam Arvīdam Ku-
cinam.

• Atcēla novada domes 17.01.2013. lēmumu 
Nr.32 „Par nodokļu atbalsta pasākuma piemēro-
šanu Aināram Lisenokam” un atjaunoja nodokļu 
atbalsta pasākuma pamatparāda atlikumam no-
kavējuma naudu pilnā apmērā no nodokļu atbalsta 
pasākuma pamatparāda rašanās dienas.

• Piešķīra Skrudalienas pagasta pārvaldei Ls 
1770,45 no nekustamā īpašuma „Pie upītes”  atsa-
vināšanas rezultātā gūtajiem novada pašvaldības 
budžetā līdzekļiem.

• Atļāva Kalkūnes pagasta pārvaldei veikt 
iepirkuma procedūru jauna mikroautobusa iegādei, 
kas nepieciešams skolēnu pārvadājumiem un die-
nesta braucieniem.

• Atļāva Demenes pagasta pārvaldei iegādā-
ties universālo pašgājējmašīnu ūdens, kanalizācijas 
tīklu un attīrīšanas iekārtu uzturēšanai. 

• Atbalstīja Špoģu Mūzikas un mākslas sko-
las ieceri gatavot ēkas vienkāršotās rekonstrukcijas 

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
10.05. Dubnas pagasta pārvalde 11.00-13.00
16.05. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
30.05. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
Aļona Annišineca
13.05. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
20.05. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
06.05. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
20.05. Maļinovas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Juris Bleidelis

16.05. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 09.00-11.00

30.05. Naujenes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
06.05. Naujenes pagasta pārvalde 13.00-16.00
13.05. Salienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
20.05. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-16.00
27.05. Tabores pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars Kucins

15.05. Daugavas iela 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 10.00-13.00

28.05. Naujenes kultūras centrs, Lociku 
ciems 10.00-12.00

Janīna Kursīte
07.05. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
20.04. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns

20.05.
Naujenes Sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu centrs, 
Vecstropu ciems 

15.00-17.00

Ināra Ondzule
08.05. Kalupes pamatskola 15.00-17.30
13.05. Kalupes pamatskola 15.00-17.30
Vasilisa Pudovkina

14.05. Naujenes Tautas bibliotēka, Kraujas 
ciems 16.30-18.30

29.05. Biķernieku pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aivars Rasčevskis
06.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
20.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Antoņina Redkova
13.05. Salienas vidusskola 13.30-14.30
20.05. Salienas vidusskola 13.30-14.00
27.05. Salienas vidusskola 13.30-13.30
Aleksandrs Sibircevs
14.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
24.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Valērijs Smarguns
13.05. Vecsalienas pagasta mehāniskās 

darbnīcas 09.00-12.00
24.04. Salienas vidusskola 09.00-12.00
Mečislavs Vēveris
06.05. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
10.05. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
20.05. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
24.05. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
Lūcija Voitkeviča

13.05. Skrudalienas pagasts, Skrudalienas 
ciems 14.00-16.00

20.05. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 14.00-16.00

27.05. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 15.00-16.00

dokumentāciju un projekta pieteikumu „Komplek-
si risinājumi Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
energoefektivitātes paaugstināšanai” iesniegšanai 
Klimata pārmaiņu fi nanšu instrumenta fi nansēto 
projektu atklātā konkursā.

• Atļāva pašvaldības aģentūrai „Višķi” uz-
sākt Višķu tehnikuma ciema katlu mājas tehniskā 
projekta izstrādi un būvniecību.

• Nolēma pārņemt par bezmantinieka mantu 
atzīto dzīvokļa īpašumu Nr.36, Vienības iela 5, Loci-
ki, Naujenes pagastā.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā 13 dzīvokļa īpašumiem Demenes pa-
gastā.

• Noteica pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
telpu īres maksu dzīvojamā mājā Meža iela 6, Krau-
ja,  Naujenes  pagastā: 0,26 Ls/m2  no 1.maija līdz 
30.septembrim, 0,21 Ls/ m2 no 1.oktobra līdz 30.ap-
rīlim.

2013.gada 28.marta sēdē pieņemti 36 lēmu-
mi:  

• Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā 
tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā 
izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla 
izmantošanu”, kuri stājas spēkā ar 2013.gada 
pārskata gadu.

• Apstiprināja Medumu internātpamatskolas 
nolikumu, kurš stājās spēkā ar 01.04.2013.

• Grozīja novada domes 28.02.2013. lēmumu 
Nr.158 „Par Daugavpils novada domes 2013.gada 
28.februāra lēmumu Nr.158 „Par Daugavpils 
novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu 
(audzēkņu) uzturēšanas izmaksām””.

• Iznomāja biedrībai „Silenes stariņi” 
nekustamā īpašuma Silene-32 objekta Silenes 
pamatskolas ēkas nedzīvojamo telpu ar tiesībām 
veikt ēkas vienkāršoto renovāciju.

• Izsniedza atļauju SIA „LAUSE” bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei smilts atradnē  
“Kāpas II” Līksnas pagastā no 08.04.2013. līdz 
01.06.2021.

• Atļāva atsavināt Skrudalienas pagasta 
pārvaldes īpašumā esošos transportlīdzekļus: 
autobusu MERCEDES BENZ,  pārdodot izsolē ar 
sākumcenu Ls 1550 un VAZ 2131, pārdodot par 
brīvu cenu, kas nav mazāka par Ls 350.

• Nodeva nekustamā īpašuma 18.novembra 
iela 389, Vecstropi,  Naujenes pagastā, 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai „Mežmala”.

• Atļāva nojaukt ēkas daļu Lielā iela 43, 
Kalupe, Kalupes pagastā.

• Atbalstīja novada pašvaldības aģentūras 
„TAKA” ieceri piedalīties Latgales plānošanas 
reģiona atklātajā konkursā „Mācību braucienu un 
promotūru organizēšana”.

• Atcēla novada domes 27.12.2012. lēmumu 
Nr.1596 „Par nodokļu atbalsta pasākuma 
piemērošanu Anatolijam Lipinskim” un atjaunoja 
nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāda 
atlikumam nokavējuma naudu pilnā apmērā no 
nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāda rašanās 
dienas. 

• Pārdeva novada pašvaldības nekustamos 
īpašumus: Ievas, Nīcgales pagastā, „Ķirupes muiža”, 
Ķirupe un „470”, Ļūbaste 1, Līksnas pagastā.
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IZSOLES

- 4. jūnijā  plkst. 13.00 Daugavpils novada 
domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils mu-
tiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām personām 
tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) Līčmala 
4462 006 0174  10.78 ha platībā, kas atrodas  Kalu-
pes  pagastā, Daugavpils novadā.  

Objekta sākotnējā cena – Ls   9587.00
- 4. jūnijā  plkst. 15.00 Daugavpils novada 

domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils mu-
tiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām personām 
tiek pārdota zemes vienība (starpgabals)  ar kadas-
tra apzīmējumu  4462 006 0035  1.12 ha platībā, kas 
atrodas  Ceļa Miglānos, Kalupes  pagastā, Daugav-
pils novadā. 

Objekta sākotnējā cena – Ls 504.00
-  5. jūnijā plkst.13.00 Daugavpils novada 

domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils mu-
tiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām personām 
tiek pārdota zemes vienība (starpgabals)  ar kadas-
tra apzīmējumu  4462 008 0070  11.27 ha platībā, 
kas atrodas  „Biškrēsliņos”, Kalupes  pagastā, Dau-
gavpils novadā. 

Objekta sākotnējā cena – Ls 7100.00.
- 5. jūnijā  plkst. 15.00 plkst. 13.00  Daugav-

pils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils mutiskā izsolē  tiek pārdota zemes vienība 
(starpgabals) Kurmi  ar kadastra apzīmējumu 4462 
008 0074  2.96 ha platībā, kas atrodas  Kalupes  pa-
gastā, Daugavpils novadā. 

Objekta sākotnējā cena – Ls 1865.00
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 
4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazī-
ties ar izsoles noteikumiem un  reģistrēties  izsolei  
mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis”, iepriekš samaksājot 
reģistrācijas maksu  Ls 10.00 un 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

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

Tālr. uzziņām: 65476739, 65476827, 26357842, 
29412676.

LAD uzsāk iesniegumu pieņemšanu platību 
maksājumiem 2013.gadam

jas kritērijiiem (IK) 2013.gadā, tad IK iesniegums 
jāiesniedz līdz 15.maijam. Pie tam tas izdarāms 
elektroniski tikai pēc platību maksājuma iesniegu-
ma iesniegšanas EPS.

LAD aicina klientus izmantot elektronisko pie-
teikšanās sistēmu (EPS), kuras priekšrocības, sa-
gatavojot platību maksājumu iesniegumu, ir iespē-
ja taupīt laiku un izvairīties no neprecizitātēm tā 
aizpildīšanā.

Sīkāka informācija par EPS un tā lietošanu, kā 
arī 2013.gada platību maksājumu atbalsta saņem-
šanas nosacījumi atrodami LAD mājas lapas  www.
lad.gov.lv sadaļā "Tiešie maksājumi". Pēc lauku blo-
ku kartēm var griezties pie attiecīgā pagasta lauku 
attīstības speciālista, kā arī saņemt palīdzību kar-
tes aizpildīšanā.

Lauku atbalsta dienests (LAD) in-
formē, ka šī gada 15.aprīlī sākās „Pla-
tību maksājumu iesniegumu 2013.
gadā” pieņemšana.

Lauksaimniekiem, kuri pirmo reizi 
vēlas pieteikties platību maksājumu 
saņemšanai, jāreģistrējas par LAD 
klientiem. To var izdarīt tās LAD re-
ģionālās lauksamniecības pārvaldes 
(RLP) Klientu apkalpošanas un admi-
nistratīvajā daļā, kuras teritorijā at-
rodas lielākā apsaimniekojamā lauk-
samniecībā izmantojamās zemes (LIZ) 
platība.

No 15.aprīļa RLP ir pieejamas ie-
sniegumu veidlapas un „Informatīvais 
materiāls platību maksājumu saņem-
šanai 2013.gadā”. Savukārt lauku blo-
ku kartes var saņemt tajā RLP, kurā 
2012.gadā tika iesniegts platību mak-
sājumu iesniegums.

Aizpildīts iesniegums (tai skaitā iesnieguma pie-
likumi, ja ir aktīvas vides un lauku ainavas uzlabo-
šanas pasākumu saistības) un lauku bloku kartes 
ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāiesniedz līdz 
2013.gada 15.maijam. Dokumenti tiks pieņemti 
arī līdz 10.jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% 
atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto 
darba dienu pēc 15.maija.

LAD klienti, kuri ir reģistrējušies kā EPS lietotā-
ji, platību maksājumu iesniegumu 2013.gadam var 
iesniegt jau no šī gada 8.aprīļa.

Ja lauksaimnieka izaudzētā kultūra tiek izman-
tota biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā 
izejvielu ražošanai, un klients vēlas saņemt aplieci-
nājumu par izaudzētās kultūras atbilstību ilgtspē-

Par zemes robežzīmju 
saglabāšanu un 

uzturēšanu 
Ikviena zemes īpašnieka pienākums ir zināt un  

uzturēt savā īpašumā esošo zemes vienību robežas. 
Zemes īpašums sākas un beidzas tur, kur tas apzī-
mēts ar robežzīmēm - kupicām. Lai nerastos strīdi 
ar blakus esošās zemes īpašnieku, ir precīzi jāzina, 
kur ir īpašuma robežas, tātad - kur beidzas darbības 
tiesības. Robežu neievērošana var izraisīt arī  zau-
dējumus, piemēram, par svešā īpašumā izcirstiem 
kokiem.

Laika gaitā robežzīmes var izzust. Zemes īpaš-
niekam laiku pa laikam ieteicams apstaigāt sava 
īpašuma robežas, pārbaudīt, kā tās saglabājušās un 
nepieciešamības gadījumā nodrošināt robežu sav-
laicīgu atjaunošanu. 

Ja tomēr robežzīmes ir iznīcinātas vai laika gaitā 
izzudušas, īpašniekam bez liekas kavēšanās vaja-
dzētu vērsties pie zemes kadastrālās uzmērīšanas 
sertifi cētā mērnieka ar lūgumu veikt robežu apse-
košanu un nepieciešamības gadījumā - robežu at-
jaunošanu. Mērniekam noteikti jābūt sertifi cētam, 
to nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra li-
kuma 29.panta pirmā daļa. 

Zemes vienību robežu atjaunošana notiek, pama-
tojoties uz zemes īpašnieka ierosinājumu veikt mēr-
niekam attiecīgos darbus. Pamatojoties uz iesniegto 
ierosinājumu, mērnieks Valsts zemes dienestā pa-
sūta darbiem nepieciešamo informāciju no Nekus-
tamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistē-
mas, kā arī uzmērāmā un pierobežojošo īpašumu 
zemes vienībām. Pēc šiem sagatavošanās darbiem 
mērnieks kopā ar ierosinātāju un pierobežniekiem 
organizē zemes robežu apsekošanu apvidū, kā arī 
uzklausa visas iesaistītās puses, lai precīzi noskaid-
rotu robežu izvietojumu. Tad mērnieks veic robežas 
atjaunošanu, norādot vietu, kur atjaunojama robež-
zīme - kupica, un īpašnieks pats vai kopā ar piero-
bežnieku to nostiprina mērnieka norādītajā vietā. 
Par šīm darbībām mērnieks sagatavo arī robežu 
apsekošanas un atjaunošanas aktus, kuros izklās-
ta veikto apsekošanas procesu,  sniedz pamatojumu 
darbībām, norāda atjaunoto robežu aprakstu. Aktos 
mērnieks norāda arī datumu, līdz kuram jāveic ku-
picas rakšana un stigu tīrīšana, ja tas netiek izda-
rīts robežu atjaunošanas laikā. Pēc šīm darbībām 
mērnieks sagatavo zemes kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus iesniegšanai Valsts zemes dienestā un 
VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informā-
cijas sistēmā izdara atzīmi par veikto robežu atjau-
nošanu.

 „Gaidi mani” 
lūdz atsaukties

Ar Krievijas Pirmā 
Baltijas kanāla 
raidījuma "Gaidi 
mani" starpniecību un 
Daugavpils novada 
domes atbalstu, 
Latvijā, Daugavpilī 
un Daugavpils novadā 
tuvinieki meklē savus 
radiniekus: 

- tēvu Česlavu Paškeviču (dz. 1958.g.) 
meklē meita Jeļena Raskova Česlava m.

- tēvu Vladimiru Dementjevu (dz.1938. 
vai 1939.g.) vai viņa radiniekus kopš 1981.gada 
meklē meita Tatjana Tļegenova Vladimira m.

- tēvu Vladimiru Timofejevu (dz. 
1953.g.) kopš 2009.gada meklē Lidija Julsana 
Aleksandra m. Māti sauca Tatjana Viničenko. 

- tēvu Valēriju Borisenoku (dz.1945.g.) 
kopš 1972.gada meklē Ilona Zinovjeva Artura 
m.

- tēvu Anatoliju Romanovu (65 gadi 
vai vairāk) meklē dēls Aleksandrs Romanovs 
Anatolija d. 

- tēvu Aleksandru Tarasovu 
(dz.1971.g., zināms, ka viņam ir brālis Viktors, 
māsa Svetlana un vēl divas māsas) meklē meitas 
Ilona un Jekaterina Ņikitinas Aleksandra m. 

- tēvu Stefanu Jakubovski (dz.1938.g.) 
kopš 1992.gada meklē meita Anželika 
Jakubovska Stefana m.

- tēvu Konstantīnu Daudišu (Dukštu) 
meklē meita Ļubova Popkova. Māti sauca 
Marija Voroncova.

- tēvu Anatoliju Mačuku (dz.1965.g, 
zināms, ka viņam ir sieva Ludmila un dēls 
Ruslans) kopš 1991.gada meklē meita Tatjana 
Arsoba Josifa m.

- tēvu Sergeju Daņilovu (dz.1959.g.) 
meklē meita Inna Molčanova Sergeja m. Māti 
sauca Olga Molčanova.

- māsu Svetlanu Rudani (1986.g.) meklē 
brālis Sergejs Rudans Staņislava d.

- tēvu Sergeju Cimbalu (dz.1964.g.) 
meklē meita Jekaterina Ovsjuka Anatolija m.

- brāli Andreju Voljanski (dz.1978.g.) 
meklē pusmāsa Jeļena Volinskaja Vasīlija m. 

- brāli Aleksandru Grjaznovu 
(dz.1934.g.) meklē māsa Jekaterina Grjaznova 
un māsas dēls Nikolajs Grjaznovs Anatolija d.

- brāli Vladimiru Blohinu (dz.1938.g.) 
meklē Aleksandrs Kosjakins Ivana d. 

- brāli Sergeju Šaraku (dz.1978.g.) 
meklē Vjačeslavs Šaraks Pjotra d. 

- vectēvu Igoru Sergejevu (1942.g.) 
meklē mazdēls Artjoms Sergejevs Oļega d. 

- tanti Irinu Borisenoku (zināms, ka 
pēc profesijas ir ārste) kopš 2004.gada meklē 
Natālija Manerova Mihaila m. 

- tanti Ļubovu Ostrovskaju (dz.1954.g., 
zināms, ka ir meitas Irina un Jūlija) meklē 
Natālija Alabužajeva Valērija m. 

- krustmāti Irēnu Ančevsku (dz.1946.g. 
zināms, ka ir meita Antoņina ) kopš 2000.gada 
meklē krustmeita Jekaterina Trifane Vjačeslava 
m. 

- māsīcu Tatjanu Gippu (dz.1956.g., 
zināms, ka Gippa ir meitas uzvārds, 
apprecējusies 70.gadu vidū) meklē brālēns 
Jurijs Narusevičs Vasīlija d. 

- māsīcu Tatjanu Homiļevu (dz.1969.g., 
sakari pazuda pēc tēvoča Vladimira Homiļeva 
nāves) kopš 1994.gada meklē Natālija Milto 
Viktora m. 

Ja Jums ir kas zināms par šiem cilvēkiem, 
lūgums zvanīt raidījuma «Gaidi mani» 
Zemgales reģiona volontierim Mārtiņam 
Ziebergam pa telefonu: 29923833.

Nākamajā avīzes numurā tiks publicēts 
meklēto tuvinieku saraksta turpinājums.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S4 w w w. d n d . l v

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 28.februārī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie sais-
tošie noteikumi Nr.4 (protokols Nr.4., 24.&, lēmums Nr.175)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma “Par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 24. pantu, 26. panta pirmo daļu, likuma 
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3. panta otro 
daļu, 6., 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu, 12. pantu, likuma 
„Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādus gro-
zījumus:

1.1.  izteikt 7.2.2. un 7.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.2.2. maznodrošinātām vai trūcīgām personām (ģimenēm), kuras vismaz 

divus pēdējos gadus nepārtraukti ir deklarējušas savu dzīves vietu Daugavpils 
novada administratīvajā teritorijā, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus 
bērnus un īrē tādu dzīvojamo telpu, kuras dzīvojamā platība ir mazāka par 6 
m2 uz vienu cilvēku; 

 7.2.3. ģimenēm, kuras noslēgušas laulību pēdējo sešu gadu laikā, ja viens 
no laulātajiem ir vismaz divus pēdējos gadus nepārtraukti deklarējis savu dzī-
vesvietu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, un kuras ienākums uz 
vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 175.”

1.2. papildināt ar 7.2.6. un 7.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.2.6. atsevišķi dzīvojošai personai, kurai mājas īpašnieks, izņemot pašval-

dību, nepagarina dzīvojamās telpas īres līgumu, kaut gan persona pildījusi īres 
līgumā ietvertās  saistības un tai ir piešķirta invaliditāte, un kuras ienākumi 
mēnesī nepārsniedz Ls 140;

 7.2.7. personām -  uzņēmumu (komersantu) darbiniekiem, kuri uz darba 
tiesisko attiecību pamata tiek nodarbināti Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā uz darba attiecību laiku, ja darba devējs ir atzinis par nepieciešamī-
bu nodrošināt šo darbinieku ar dzīvojamo telpu. Šis punkts attiecas uz tiem 
darbiniekiem, kuru dzīves vieta nav deklarēta tajā Daugavpils novada pagasta 
teritorijā, kurā viņš tiek nodarbināts;”

1.3. izslēgt 9.2. apakšpunktu;
1.4. papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

„12.1 Daugavpils novada uzņēmumu uzaicinātajiem darbā speciālistiem 
jāiesniedz darba devēja pamatots lūgums par dzīvojamās telpas  nepiecieša-
mību un darba līguma kopija.”

1.5. aizstāt 15., 16. un 24. punktā vārdus „Īpašuma apsaimnieko-
šanas un uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļa” ar vārdiem „Pašvaldības 
īpašuma nodaļa”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.4 „Grozījumi Daugavpils novada pašvaldības 2010.gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 
Daugavpils novada domes 2010.gada 31.janvāra 
saistošie noteikumi Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā”, paredzot papildus personu 
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot 
dzīvojamo telpu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
9.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 15., 24.pantu, 26.panta pirmo 
daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro 
daļu, 6., 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta 
otro daļu, 12.pantu, likuma „Par dzīvojamo telpu 
īri” 36.1 pantu.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek paplašinātas 
personu kategorijas, kam sniedzama palīdzība, 
izīrējot dzīvojamo telpu, kā arī tiek precizēts 
to dokumentu klāsts, kas jāiesniedz palīdzības 
saņemšanai dzīvokļu jautājuma risināšanai.

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

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

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

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, 
uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās 
procedūras.

6. Informācija par 
konsultācijām 

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

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības (turpmāk 

– Pašvaldība) vienreizēja pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – 
Pabalsts) apmēru, personu loku, kurām ir tiesības šo pabalstu saņemt, kā arī tā 
piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna 
vajadzību nodrošināšanai.

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
3. Tiesības saņemt Pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem 

un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna 
vecāku pamata dzīvesvieta un bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas 
reģistrācijas brīža ir deklarēta Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.

4. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi 
bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – 
Pabalsta pieprasītājs), ja šis Pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

5. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 
santīmi) par katru bērnu.

6. Pieteikumu Pabalsta saņemšanai var iesniegt 6 (sešu) mēnešu laikā no 
bērna piedzimšanas  un tas attiecināms uz bērniem, kas dzimuši pēc 2013.gada 
1.janvāra.

7. Pēc 2013.gada 1.jūlija pieteikumu Pabalsta saņemšanai jāiesniedz 3 
(trīs) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas.

8. Lai saņemtu Pabalstu, Pabalsta pieprasītājam, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā  
šādi dokumenti:

8.1. iesniegums Pabalsta piešķiršanai un apliecinājums,  ka Pabalsts nav sa-
ņemts citā  Pašvaldībā;

8.2. bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
8.3. bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par 

adopcijas apstiprināšanu kopija, ja Pabalsta pieprasītājs ir persona, kura adoptē-
jusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni.

9. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu  pie-
ņem  Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektors 20 (divdesmit) dienu laikā 
no dienas, kad saņemti visi šo saistošo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti.

10. Pabalsta izmaksu veic Daugavpils novada dome saskaņā ar Pašvaldības 
izpilddirektora lēmumu. Pabalsts tiek ieskaitīts Pabalsta pieprasītāja norādītajā 
bankas kontā  10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

11. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots sociālās aprūpes institūcijā. 
12. Ja Pabalsts ir saņemts nepamatoti Pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, Pa-

balsta pieprasītāja pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu Pašvaldī-
bai. Ja Pabalsta pieprasītājs nepamatoti saņemto Pabalstu labprātīgi neatmak-
sā, Pašvaldībai ir tiesības attiecīgo summu piedzīt, iesniedzot prasību tiesā. 

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
13. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas  Daugav-
pils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā  „ Daugavpils novada vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajiem noteikumiem Nr.6 

„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi ir izdoti, lai sniegtu 
materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību 
nodrošināšanai.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu. 
Saistošie noteikumi paredz:
      - pirmkārt, vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu  un tā apmērs ir Ls 50,00 (piecdesmit 
lati 00 santīmi) par katru bērnu;
   - otrkārt, ka pieteikumu pabalsta saņemšanai var 
iesniegt  6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas  un 
tas attiecināms uz bērniem, kas dzimuši pēc 2013.gada 
1.janvāra;
        - treškārt, kādus dokumentus pieprasītājam jāiesniedz 
dzimtsarakstu nodaļā: iesniegumu pabalsta piešķiršanai 
un apliecinājums,  ka pabalsts nav saņemts citā 
pašvaldībā, bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot 
oriģinālu,  bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu 
vai tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu kopiju, 
ja pabalsta pieprasītājs ir persona, kura adoptējusi 
bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta 
par aizbildni.

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

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi ir 
nepieciešamas fi nansējums Ls 10000. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stā-
vokli  pašvaldības 
teritorijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, 
uz kurām attiecināms saistošo noteikumu projekta 
tiesiskais regulējums, pabalsts piešķirams personām, 
kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir Daugavpils 
novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par 
administratīva-
jām procedūrām

Saistošie noteikumi paredz, ka lēmumus par 
saistošajos noteikumos minētā pabalsta piešķiršanu 
pieņems Daugavpils novada pašvaldības  
izpilddirektors. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts tika apspriests darba 
grupā, apzinātas iedzīvotāju vajadzības tikšanās 
reizēs. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.dnd.lv

2013.gada 14.martā Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saisto-
šie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.6., 1.&, lēmums Nr.202)

 Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna pie-
dzimšanu

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

2013.gada 2.maijs



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 5

Mājas Vecpils 3 dzīvokļu īpašnieki iesaka visiem, 
kas nav apmierināti ar dzīves apstākļiem, ņemt ini-
ciatīvu savās rokās. Pat ja māju nav plānots silti-
nāt, iedzīvotājiem ir iespēja sanākt uz sapulcēm un 
detektēt savas mājas problēmas. 

Atgādināsim, ka Daugavpils novada teritorijā ir 
296 daudzstāvu mājas, kuras nepieciešams siltināt 
un veikt attiecīgos remontdarbus.

Tie, kas vēl nav pieteikušies novada pašvaldības 
līdzfi nansējumam energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai, var to izdarīt. Balstoties uz novada do-
mes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem par 
pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu un piešķirša-
nas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, pašvaldī-
ba 100% fi nansēs dzīvojamās mājas energoaudita 
pārskata sagatavošanu, termogrāfi jas veikšanu un 
tehniskā projekta sagatavošanu, apmaksās 75% 
no jumta seguma nomaiņas ar bēniņu siltināšanas 
izmaksām (ne vairāk kā Ls 20 000). 75% apmak-
sās arī apkures sistēmas renovācijas izmaksas, bet 
ne vairāk kā Ls 30 000. Novada pašvaldības līdz-
fi nansējumu Ls 14 365 apmērā energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai jau saņēma viena no Kraujas 
ciema mājām (Daugavas ielā 28). 

Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma 
daļas vadītāja Vasilisa Pudovkina iesaka izvērtēt, 
kāds līdzfi nansējums konkrētās mājas iedzīvotā-
jiem būs izdevīgāks - pašvaldības vai ERAF, un pie-
teikties pašvaldības atbalstam, jo, ņemot vērā iedzī-
votāju kūtrumu, nākamgad šī atbalsta programma 
var arī nestartēt. 

Saistošie noteikumi, pieteikuma forma līdzfi -
nansējuma saņemšanai un reģistrācijas anketa 
pieejama katrā pagasta pārvaldē un mājas lapā 
www.dnd.lv, sadaļā „Publiskie dokumenti”. Konsul-
tācijas pa tālr. 654 76739. 

stoši lati.  
2011.gada pavasarī tika uzsākti renovācijas darbi 

un pabeigti 2011.gada rudenī.  
Renovācijas izdevīgumu pierāda arī ofi ciālie namu 

apsaimniekotāja SIA „Naujenes pakalpojumu ser-
viss” sniegtie dati. Uzskatāmi redzams, ka pat ar 
visu kredītu kopējie rēķini par siltumu ir ievērojami 
mazāki nekā pērngad. Tika aprēķināts, ka energo-
efektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas 
rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums būs 
100.3 MWh gadā. 2012./2013.gada apkures sezo-
nā iegūtais siltumenerģijas zudums sastādīja 72.5 
MWh. Pēc vairākiem gadiem kredīts būs samaksāts 
un energoefektivitātes labumus varēs baudīt pilnī-
bā. 

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” jurists Rus-
lans Golovans uzsver, ka ar birokrātiju „cīnīties” 
neesot viegli. Līdzekļu piesaiste un apguve nav 
vienkāršs process. Sekmīgai mērķa sasniegšanai ir 
nepieciešams daudz pacietības no dzīvokļu īpašnie-
ku un projekta iesniedzēja puses, liels atbildības un 
profesionalitātes līmenis no būvuzņēmēja, būvuz-
rauga un projektētāja puses, kā arī sapratne un at-
balsts no sadarbības iestādes puses.

Kur iepazīties ar citu pieredzi māju siltinā-
šanā? Salīdzinošajā tabulā (skat.zemāk) norādītas 
izmaksas par izmantoto siltumenerģiju siltinātajā 
mājā Vecpils 3 (vidēji 0.40 Ls par m²) un nesiltināta-
jā mājā Vecpils 6 (0.91 Ls par m²). Ekonomikas mi-
nistrija (www.em.gov.lv) izstrādājusi daudzdzīvokļu 
māju renovācijas e-karti, kur publicēta informācija 
par katru ēku - par veiktajiem būvdarbiem, sasnieg-
to vai plānoto siltumenerģijas ietaupījumu, kā arī 
projekta kopējām izmaksām.

 EM turpina pieņemt pieteikumus līdzfi nansēju-
ma saņemšanai 50 % apmērā daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības pasākumu veikšanai. Minimālā 
viena projekta summa - ne vairāk kā 35 Ls par vie-
nu m². Valstī šim mērķim neizmantoti palikuši vēl 
15 000 Ls. 

Daugavpils novadā pieteikšanās pašvaldības līdz-
fi nansējumam māju siltināšanai notiek visai kūtri. 

Nosiltinātās mājas Vecpils ielā 3, Naujenes ciemā 
iedzīvotāju optimisms un uzņēmība ir iedvesmojo-
ša. Mājas vecākā Svetlana ar lepnumu rāda siltuma 
rēķinus - vairāk kā uz pusi mazākus nekā nesiltinā-
tās kaimiņmājas iedzīvotājiem. Viņa ir pārliecināta 
- lēmums siltināt bija pareizs.

Svetlana ir kopā ar iedzīvotājiem izgājusi visu 
garo ceļu no pirmās kopsapulces līdz siltināšanai. 
„Sākums nav bijis viegls. Vācām parakstus „par” un 
„pret”. Viena dzīvokļa īpašniece pat ar savu mazo 
pensiju bija mājas siltināšanas iniciatore. Visvairāk 
baidījāmies no tā, ka netiks panākts vajadzīgais 
efekts un nauda būs izmesta vējā. Baidījāmies par 
to, ka sāks pelēt sienas. ERAF (Eiropas reģionālās 
attīstības fonds) programma bija stimuls saņemties 
un sākt. Bez līdzfi nansējuma to, protams, pavilkt 
nebūtu iespējams. Ļoti liels ieguvums ir iespēja pa-
šiem regulēt siltumu. Tie, kam ir siltāk, var nogriezt 
radiatorus uz minimumu, tādējādi ietaupot uz rēķi-
niem. 

„Es dzīvoju pirmajā stāvā, man ir stūra dzīvoklis. 
Dzīvoklis ir palicis vairāk komfortabls, jo nav vairs 
šo siltuma zudumu. Atceros sajūtu ziemā, kad mā-
jās ir auksti un jāģērbjas trijās jakās un vienalga ir 
auksti. Tagad situācija ir krasi mainījusies, es varu 
atļauties staigāt pat basām kājām. Pirmais, ko es 
sajutu, kad sāka siltināt pagraba griestus, ka grīda 
dzīvoklī kļuva siltāka, nesala kājas. Arī mitrums, 
kas bija uz stūra sienām, pazuda. Vasarā dzīvoklī 
nav tik karsts. Arī vizuāli tagad uz māju ir patīkami 
skatīties. Māja ir saulaina un silta. Arī tie, kas at-
brauc ciemos, vienmēr par mums priecājas. Grib, lai 
viņu mājas arī izskatās skaistas. Pat drūmā laikā 
mūsu māja izstaro sauli”, stāsta dzīvokļa īpašniece 
Liāna.  

Savukārt Ludmila uzsver, ka vairs neesot tik liela 
atšķirība, vai ārā -3 vai -20 grādu - mājā jebkurā ga-
dījumā ir komfortabli. Siltums no mājas nekur ne-
pazūd. „Savā četristabu dzīvoklī (73.2 km2) marta 
mēnesī par siltumu es samaksāju 32.80 Ls, ņemot 
vērā to, ka mēs nemaksājam priekšapmaksu vasa-
ras periodā. Papildus nāk 10.51 Ls maksa par kop-
lietošanas telpām. Tikpat liela summa man bija par 
februāra mēnesi.”

Kas tika izdarīts, siltinot māju? Renovācijas 
galvenie mērķi ir bijuši samazināt siltumenerģijas 
zudumus, uzlabot mājas tehnisko stāvokli un kal-
pošanas ilgumu, paaugstināt īpašuma vērtību, uz-
labot dzīves kvalitāti, iegūt komforta stāvokli, nepa-
sliktinot dzīvokļu īpašnieku materiālo stāvokli. 

Pirmais solis ir bijis dzīvojamo māju īpašnie-
ku kopsapulcē izlemt par labu mājas siltināšanai, 
ERAF līdzfi nansējuma atbalstu un tehniskās do-
kumentācijas sagatavošanu. Pēc tam tika veikts 
energoaudits, tehniskā apsekošana, sastādīta būv-
niecības izmaksu tāme un pieteikums ERAF līdzfi -
nansējumam. 

Veiktā energoaudita gaitā tika konstatēts, ka 
siltuma zudumi notiek caur ārsienām, augšējo un 

 Daugavpils novadā mājokļu siltināšana startējusi kūtri, 
iedzīvotājus mudina rīkoties 

apakšējo pārsegumu, kā arī 
caur nenomainītiem logiem 
un durvīm.  

Projekta gaitā tika veikta 
fasādes, bēniņu pārseguma 
un pagraba griestu siltinā-
šana, veco koka logu, kā arī 
vējtvera durvju nomaiņa. 

Vēl toreiz, kad nebija pie-
ejams novada pašvaldības 
līdzfi nansējums, Vecpils 3 
dzīvokļu īpašnieki izman-
toja 50% pieejamo ERAF 
līdzfi nansējumu, 50% bija 
nepieciešams apmaksāt pa-
šiem iedzīvotājiem. Mājas 
iedzīvotāji ņēma kredītu 
bankā, kas jānomaksā 7 
gadu laikā. Ik mēnesi ie-
dzīvotāji par kredītu maksā 
0.27 Ls. Kopējā renovācijas 
darbu summa bija 39 tūk-

Naujene

1. Vecpils 3 1181,70 4,5 0,16 10 0,36 14,9 0,54 17,6 0,63 13,1 0,46 12,4 0,43 7.0 0,25 79,50 67 0.40

2. Vecpils 6 1164,50 15,8 0,58 19,5 0,71 30,7 1,12 35,9 1,30 28,7 1,02 28,9 1,03 18.0 0,64 177.5 152 0.91
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Aicinām piedalīties Meža un dārza dienās 2013
Novadnieki, zemes un meža īpašnieki, dārznie-

ki, uzņēmēji, māju saimnieki, pašvaldības dar-
binieki, skolēni, jaunieši un citi dabas draugi no 
25.aprīļa līdz 25.maijam tiek aicināti piedalī-
ties tradicionālajās Meža un dārza dienās! 

Pavasaris ir  laiks, kad dabas pamošanās, 
putnu  vīterošana un ligzdu vīšana, mudina 
arī cilvēkus sakopt, labiekārtot savu māju, sētu, 
pagalmu, mežu  un zemi. Tas ir laiks, kad mūsu 
novada iedzīvotājiem ar kopīgām idejām, ierosi-
nājumiem un darbu ir ciešāk jāsadodas rokās un 
jāveido mūsu novads, pagasts vēl labiekārtotāku, 
zaļāku un ziedošāku.

Aicinām atbalstīt un piedalīties A/S „Latvijas 
valsts meži”  tradicionālajās MEŽA DIENĀS, ku-
ras tiek rīkotas jau 85 gadus, piedaloties meža 
stādīšanā, putnu būrīšu  izlikšanā un  dabas sa-
kopšanas  talkās visā Latvijā  ar devīzi „Kopā nā-
kotnes mežam!”. 

Aicinām ikvienu aktīvi piedalīties apkārtējas 
teritorijas  sakopšanā, labiekārtošanā, ciemu, 
dzīvojamo māju, lauku sētu, parku, bērnu rotaļu, 
sporta laukumu, kapu un kultūrvēsturisko objek-

tu, kā arī īpašumā un nomā esošās zemes un tām 
blakus esošo ceļmalu, kā arī ezeru un upju krastu 
sakārtošanā. Īpašu uzmanību lūdzam pievērst at-
kritumu savākšanai un stihisko atkritumu izgāz-
tuvju likvidācijai.

Lūdzam tos zemes īpašniekus, kuru zemes un 
meži atrodas dabas parka „Daugavas loki” teri-
torijā, sakopt Daugavas krastu no atkritumiem, 
koku kritām un pavasara plūdu  atliekām. 

No mūsu čakluma, atsaucības un atbildības būs 
atkarīga daudzu  jaunu  darbu paveikšana!

Aicinām stādīt, kopt un padarīt Dau-
gavpils novadu par tīrāko, zaļāko un sa-
koptāko novadu Latgalē!

14.maijā plkst. 11.00 Medumu pagasta pārval-
dē notiks seminārs meža īpašniekiem un apsaim-
niekotājiem. Laipni aicināti visi interesenti! 

Paši aktīvākie Meža un dārza dienu dalībnieki 
tiks publicēti pašvaldības avīzē „Daugavpils No-
vada Vēstis”, mājas  lapā  www.dnd.lv un katra 
pagasta mājas lapā. 

Zvaniet, ziņojiet un sūtiet fotogrāfi jas 

Daugavpils novada Meža un dārza die-
nu rīcības komisijai  vai pagastam  par 
savām iecerēm un  paveiktajiem  dar-
biem šo dienu ietvaros!

Kontakttālruņi: 65476819, 65476738, 65476739
mob.t. 2626349541, 29159340, 26357842 
e-pasts: olga.davidova@dnd.lv

SIA „EKO Latgale” tālr. 65438392, mob. 
26800650 (sadzīves, lielgabarīta atkritumu, rie-
pu, akumulatoru, bateriju bezmaksas savākša-
na). Par lielgabarīta atkritumu savākšanas vietu 
un laiku interesējieties attiecīgajā pagasta pār-
valdē. 

Atgādinām, ka Latvijas administratīvo pārkā-
pumu kodeksā un Daugavpils novada domes sais-
tošajos noteikumos „ Par sabiedrisko kārtību” no-
teikta administratīva atbildība par sava īpašuma 
nesakopšanu, par pērnās zāles dedzināšanu un 
ugunskuru kurināšanu, sākoties ugunsnedroša-
jam periodam. Nededziniet  savu zemi!

 Talciniekiem lietus nebija šķērslis
Šī gada Lielās Talkas vad-

motīvs bija „Tīra Latvija sākas 
Tavā galvā!”, kas aicināja cil-
vēkus ne tikai sakopt apkār-
ti, bet arī savā ikdienas dzīvē 
piemērot principus, kas atbil-
stu Lielās Talkas galvenajam 
mērķim – Latvijai 2018.gadā 
kļūt par tīrāko valsti pasau-
lē. Neskatoties uz lietaino un 
drēgno laiku, talcinieki neno-
bijās un devās ārā, lai vienotos 
kopīgos darbos. 

Daugavpils novadā šogad 
piedalījās 1721 cilvēks un tika 
savākti 4330 atkritumu mai-
su. Vislielāko maisu skaitu - 

Paldies visiem, kuri palīdzēja 
Latvijai kļūt skaistākai!

650 - izdevās piepildīt Kalkūnei, Višķi savāca 
450, Saliena 398, Naujene 357 un Skrudalie-
na 310 maisus. 

Iedzīvotāji ne tikai vāca atkritumus, bet arī 
darīja citus labus darbus –radīja brīnišķīgas 
puķu dobes, uzkopa kapsētu, parku un skolu 
teritorijas, attīrīja ūdenstilpnes, izgatavoja 
putnu būrīšus, atjaunoja žogus, soliņus un 
bērnu rotaļu laukumus. Pavisam tika iestā-
dīti 94 jaunie kociņi un 145 košumkrūmi, 
savukārt Dubnas pagastā tika uzstādītas 5 
jaunas informatīvās zīmes. 
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JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

Daugavpils novada 
skolēnu vasaras 
nodarbinātības 

programma 2013. gadam
Daina Kriviņa

2013. gada 11. aprīlī tika apstiprināta Dau-
gavpils novada skolēnu vasaras nodarbinā-
tības programma 2013. gadam. 

Programmas mērķis ir veicināt Daugavpils no-
vada skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, 
sniedzot iespēju paaugstināt praktiskās darba ie-
maņas, rast izpratni par profesijām un gūt pirmo 
praktisko pieredzi.

Programmā var piedalīties skolēni vecumā 
no 14 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta 
ir Daugavpils novadā un kuri mācās Daugavpils 
novada vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – 
skolēns). Skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Daugavpils novadā, bet kuri mācās citu pašvaldī-
bu vispārējās izglītības iestādēs, tiks nodarbināti 
pēc Daugavpils novada vispārējās izglītības iestā-
žu skolēnu nodarbināšanas.

Jaunieši tiks nodarbināti laika posmā no 2013. 
gada 3. jūnija līdz 30. augustam. Darba vietas 
skolēniem var piedāvāt Daugavpils novada terito-
rijā darbojošās komercsabiedrības un pašvaldības 
iestādes. 

Ir noteikti vairāki programmas ierobežoju-
mi šim gadam: viens skolēns pēc Programmas ar 
pašvaldības fi nansējumu drīkst būt nodarbināts 
pie Darba devēja ne vairāk kā 4 stundas dienā 
un a) ne vairāk kā 2 nedēļas Programmas laika 
periodā, ja skolēnam ir 14-15 gadi; b) ne vairāk kā 
1 mēnesi Programmas laika periodā, ja skolēnam 
ir 16-19 gadi. 1 stundas izmaksa Skolēnam būs ne 
zemāka kā LVL 1,203 pirms nodokļu nomaksas. 
Un darba devēji nevarēs nodarbināt savus pirmās 
un otrās pakāpes radiniekus (bērnus, brāļus, mā-
sas un mazbērnus). Darba devējs par saviem  lī-
dzekļiem ir tiesīgs nodarbināt skolēnus arī vairāk 
nekā 4 stundas dienā un ir tiesīgs maksāt vairāk 
par iepriekš nosaukto summu.

Nodarbinātības process detalizēti ir aprakstīts 
programmas nolikuma 3.1. p. Kārtība būs seko-
joša:

• Darba devēju pieteikumu pieņemšana - 
līdz 24.04.2013.

• Vakanču publicēšana www.dnd.lv - 
25.04.2013.

• Skolēnu pieteikumu pieņemšana - līdz 
09.05.2013.

• Pieteikumu izvērtēšanas komisija - 
13.05.2013.

• Rezultātu paziņošana skolēniem - 
16.05.2013.

• Skolēnu dokumentu pieņemšana - līdz 
24.05.2013.

• Līgumu slēgšana - līdz 31.05.2013. un 
vēlāk

Lūgums visiem iepazīties ar programmas noli-
kumu un pielikumiem.

Veiksmīgu programmas realizāciju gan 
skolēniem, gan darba devējiem!

Piedalies konkursa “Esi uzņēmējs 2013” 
maija pasākumos

Konkursa plāns maijam:
07.05. 14.00-15.00 Praktiskais seminārs „Mārketings”
07.05. 15.00-16.00 Praktiskais seminārs „Darbs komandā” 
08.05. 12.00 Termiņš Konkursa 2. kārtas darbu (biznesa plānu) iesniegšanai
09.05. 10.00-16.00 Konkursa 2. kārtā iesniegto darbu (biznesa plānu) vērtēšana
10.05. 12.00 2. kārtas rezultātu paziņošana dalībniekiem
14.05. 14.00-16.00 Praktiskais seminārs „Biznesa plānā pieļautās kļūdas”
14.05. 16.00-18.00 Praktiskais seminārs „Uzstāšanās un prezentācijas prasmes”
22.05. 14.00-17.00 Konkursa labāko biznesa plānu prezentācijas Vērtēšanas komisijai
31.05. 17.00-19.00 Konkursa noslēguma pasākums, uzvarētāju apbalvošana

Konkursa ietvaros dalībnieki un citi interesenti ir pavadījuši ļoti aktīvu 
aprīļa mēnesi. Ir notikuši braucieni uz inkubatoriem, tikšanās ar uzņēmē-
jiem, kā arī praktiskie semināri – „Biznesa plāna izstrāde, tirgus izpēte”, 
"Finanšu plānošana”, „Biznesa plāna un naudas plūsmas veidlapas aizpildī-
šana”, „ES fi nansējums un citas atbalsta iespējas uzņēmējiem”, „Uzņēmēja 
sadarbība ar banku, banku piedāvātās iespējas”, „Uzņēmuma reģistrācija, 
grāmatvedības kārtošana” un konsultācijas.

Arī maija mēnesis būs aktīvs. Aicinām visus interesentus piedalīties!

Pieteikšanās konkursa pasākumiem ir obligāta (uz e-pastu daina.krivina@dnd.lv).
Semināru norises vieta: Daugavpils novada dome, 1. st. mācību telpā. Konkursa noslēguma pasā-

kums un apbalvošana notiks Daugavpils novada kultūras centrā.
Uz tikšanos konkursa aktivitātēs!
Sekojiet konkursa aktualitātēm www.dnd.lv sadaļā Uzņēmējdarbība / Projekti / Esi uzņēmējs 2013!

Noticis pirmais aģentūras “TAKA” organizētais 
seminārs tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 

to kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības 
politiku Daugavpils novadā un veicināt tūrisma at-
tīstību. Ar to tiek domāta arī novada teritorijā esošo 
kultūras, dabas, vēsturiskā mantojuma, sporta un 
citu objektu saglabāšana, izmantošana un iekļauša-
na tūrisma apritē. 

Seminārā piedalījās vairāki Daugavpils novada 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji (TPS), pamatā vie-
su māju īpašnieki un atpūtas kompleksu pārstāvji, 
muzeju pārstāvji, amatnieki, citu iestāžu pārstāvji, 
kas tieši vai pastarpināti saistīti ar tūrismu un kul-
tūrvēsturisko mantojumu.

Aģentūras „TAKA” direktors Rolands Gradkovs-
kis iepazīstināja klātesošos ar jaunizveidotās aģen-
tūras darbību, funkcijām un veicamajiem uzdevu-
miem. Liela uzmanība tika pievērsta sadarbībai ar 
TPS.  

Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA) 
direktors Māris Bozovičs informēja par 2012.gadā 
realizētajiem projektiem, kā arī sniedza informāciju 
par aktivitātēm, ko aģentūra veic ienākošā tūrisma 
veicināšanai.

Daugavpils novada tūrisma informācijas centra 
(TIC) vadītāja Lolita Kozlovska stāstīja par jaunā-
kajām tendencēm tūrisma nozarē Latvijā un Lat-
galē. Latvijā populārākais lauku tūrisma mazā biz-
nesa uzņēmējdarbības tips ir lauku mājas un brīv-
dienu mājas. Lauku tūrisma mītnēs palielinājies 
Vācijas tūristu skaits. Lielākais tūristu skaits izvē-
las aktīvo tūrismu. Tikai nedaudz vairāk kā puse 
lauku tūrisma uzņēmēju klientiem piedāvā ekskur-
sijas gida pavadībā. Tieši tādēļ ļoti būtiskas ir gidu 
apmācības, kuras plānots organizēt arī Daugavpils 
novadā. Visus interesantus aģentūra „TAKA” aici-

na pieteikties savlaicīgi. 
Semināra otrajā daļā klātesošie tika informēti 

par maija un jūnija mēnesī plānotajām sešu dienu 
apmācībām tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, ku-
rās to dalībnieki caur praktiskajām nodarbībām 
varēs apgūt uzņēmuma vadības un e-komercijas 
pamatus un kvalitātes vadību. Iepriekšēja pieteik-
šanās uz apmācībām - obligāta, līdz 15.maijam pa 
tālr. 26467137 vai e-pastu  taka@dnd.lv. Tāpat 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji tika uzaicināti pie-
dalīties pieredzes apmaiņas braucienos pie līdzīga 
profi la uzņēmējiem Polijā, Lietuvā un Latgalē, kas 
tiks organizēti šī gada jūnijā, augustā un septembrī.
Semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās četrās darba 
grupās, kurās sprieda par sadarbību, problēmām 
un iespējamajiem risinājumiem, arī par tūrisma va-
saras sezonas atklāšanas pasākumu, kuru plānots 
organizēt starptautiskā tautas mākslas festivāla 
„Augšdaugava 2013” ietvaros, kas notiks 26.maijā. 
Amatnieki tiks aicināti veidot savu amatu radošās 
darbnīcas, popularizēt un realizēt savu produkciju.
Viens no darba grupu priekšlikumiem bija vi-
siem kopā Daugavpils novada ietvaros izvei-
dot tūrisma maršrutus, ietverot tajos virkni 
secībā sakārtotu tūrisma objektu, iekļaut ie-
spējamās nakšņošanas un ēdināšanas vietas.
Semināra noslēgumā tā dalībniekiem tika noorga-
nizēta neliela ekskursija pa atpūtas parku „Silene”, 
ko vadīja tā direktore Aļona Raščevska. Turpmāk 
šāda tipa seminārus plānots rīkot pie kāda no Dau-
gavpils novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 
Novēlam visiem veiksmīgu un raženu vasaras tū-
risma sezonu! 

Pirms vēl nav iesā-
kusies jaunā un ak-
tivitātēm piesātinātā 
tūrisma sezona, at-
pūtas parka „Silene” 
konferenču telpā noti-
ka pirmais Daugavpils 
novada pašvaldības 
tūrisma, atpūtas un 
kultūras aģentūras 
„TAKA” rīkotais se-
minārs tūrisma no-
zares uzņēmējiem, 
amatniekiem un māj-
ražotājiem. „TAKA” 
tika izveidota šī gada 
februārī, no marta uz-
sākot savu darbību. 
Tās mērķi ir īstenot 
pašvaldības izstrādā-

Vai jaunais novada plānojums jau ir ofi ciā-
li spēkā vai arī pašreiz vēl darbojas pagas-
tu plānojumi? Vai izsniedzot izziņas par at-
bilstību teritorijas plānojumam, tiek ņemts 
vērā jaunizstrādātais plānojums? 

Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts Dau-
gavpils novada teritorijas plānojums, ir spēkā jau no 
2013.gada 25.janvāra. Bet, ņemot vērā Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma noteikumus, Daugav-
pils novada teritorijas plānojums nav īstenojams, 
kamēr nebeigsies iesniegumu izskatīšanas laiks, 
proti, līdz šī gada 25.aprīlim, un kamēr Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrs nepie-
ņems attiecīgu lēmumu par saņemtajiem iesniegu-
miem. Līdz tam laikam piemēro novada pagastu te-
ritorijas plānojumus, t.sk. izsniedzot izziņas. Ja tas 
izriet no personas iesnieguma būtības, Daugavpils 
novada dome vienlaikus sniedz arī informāciju par 
ieceres atbilstību novada teritorijas plānojumam, 
minot arī nosacījumus, pie kuriem novada teritori-
jas plānojumu varēs sākt piemērot. 

Atbild Olga Lukaševiča
Attīstības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja
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 Dubnas pagastā 102 gadus atzīmēja Staņislavs Ivbulis

Daugavpils novadā aprīlis iezīmējies ar skais-
tiem šūpļa svētkiem – cienījamos 102 gadus 7.ap-
rīlī atzīmēja Dubnas pagasta iedzīvotājs Staņis-

savā garajā mūžā nespēj atcerēties tik sniegotu 
dzimšanas dienu. 

Ivbuļa kunga ikdiena joprojām roku rokā tiek 
pavadīta ar sievu Emīliju, kura ir par vīru 10 ga-
dus jaunāka. Laulībā abi pavadījuši 63 laimīgus 
gadus, un, kā apgalvo dzīvesbiedre – Staņislavs 
vienmēr bijis labs un uzticīgs vīrs. Ģimenē piedzi-
muši četri bērni, no tiem trīs dēli un viena meita. 
Šobrīd kuplo saimi priecē 7 mazbērni un 4 maz-
mazbērni.

Apbrīnojams ir pāra dzīvesprieks un joprojām 
mundrais solis. Staņislavs par veselību nesūdzas, 
tikai piebilst, ka sācis sliktāk dzirdēt un redzēt. 
„Ja nesaredzu sieviņu, tad varu viņu ar rokām ap-
čamdīt,” optimismu nezaudē gaviļnieks. 

Atbildot uz jautājumu, kā tik ilgi var nodzīvot, 
jubilārs saka, ka nekad nav smēķējis, dzēris šņabi 
un vienmēr ir daudz strādājis. 

Daugavpils novads lepojas ar saviem ilgdzīvotā-
jiem. Šobrīd novadā reģistrēti 10 simtgadnieki un 
2 sirmgalvji, kas šogad pārkāps 100 gadu slieksni. 
Vecākajam sirmgalvim Kalupes pagastā apritēju-
ši 107 gadi. 

lavs Ivbulis. Gaviļnieks 
dzimis Mazajos Stra-
dišķos Kalupes pagas-
tā. Ģimenē bijis pirm-
dzimtais, taču vēlāk 
viņam pievienojās vēl 
seši brāļi un trīs māsas. 
Pēc kara dienesta, Sta-
ņislavs iztiku pelnīja 
kolhoza un meža dar-
bos.

Cienījamo kungu 
dzimšanas dienā ar 
apsveikumiem svei-
ca Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska, soci-
ālā dienesta vadītāja 
Anna Jegorova, Dub-
nas pagasta pārvaldes 
vadītājs Ēvalds Stašu-

lāns un sociālā darba speciāliste Tatjana Kazaķe-
viča. Jubilāram tika uzdāvināta silta sega un 30 
Ls svētku pabalsts. Staņislavs Ivbulis atzina, ka 

 Kumbuļos atremontēts sociālais dzīvoklis vientuļajiem pensionāriem

Demenes pagasta biedrība „Sociālā atbalsta centrs” ar Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerību „Kaimiņi” atbalstu izremontēja pašvaldībai pie-
derošo un biedrības iznomāto sociālo dzīvokli Kumbuļu ciemā, kurā turpmāk 
uzturēsies 7 vientuļie Demenes pagasta seniori. Dzīvokļa remontā tika ie-
guldīti 13 tūkstoši latu – tika veikts kapitālais remonts, ietaisīta apkures 
sistēma, iegādātas mēbeles un nepieciešamais sadzīves aprīkojums. Dzīvoklī 
ir trīs istabas, labierīcības un virtuve. Biedrība parūpējusies, lai jaunajā dzī-
voklī tiktu radīti apstākļi, lai senioriem būtu patīkami tajā uzturēties un 
mājas aprūpētājām tiktu atvieglots smagā darba solis. 

Prieku par jauno mītni neslēpa arī tie pensionāri, kuri pirmie tika pārvesti 
uz jaunajām telpām. Sociālā dzīvokļa iemītnieki Iodisejs, Lukērija un Elvīra 
apstiprināja, ka jauno dzīvokli nevar salīdzināt ar iepriekšējo – šeit ir lielāks 
plašums un nošķirtība vienam no otra. Vientuļie pensionāri slavēja māju 
aprūpētāju darbu, norādot, ka par viņiem ļoti labi rūpējas. Liels prieks, ka 

jaunajā dzīvoklī ir gan duša, gan veļas mazgājamā mašīna. 
Diemžēl pagastā vēl ir vairāki vientuļie un vecie cilvēki, kuri joprojām dzīvo 

morāli  un fi ziski novecojušās telpās. Demenieši nedomā apstāties pie sasnieg-
tā. „Virs šī dzīvokļa biedrībai pieder uzņēmēja un mecenāta Pētera Šmidres 
uzdāvinātais dzīvoklis, ko plānojam arī pielāgot senioru vajadzībām. Ja neiz-
dosies par pašu līdzekļiem, tad ceram, ka atradīsies kāds, kurš mums palīdzēs 
to īstenot. Aprūpētājiem būtu daudz vieglāk, ja šie vientuļie cilvēki atrastos 
vienuviet,” par plāniem pastāstīja Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valen-
tīna Gadzāne. 

V. Gadzāne lielu pateicību izsaka biedrības vadītājai Regīnai Tamanei un 
Daugavpils novada Sociālajam dienestam, kuri palīdz un mēģina darīt visu 
iespējamo, lai vientuļie cilvēki bez piederīgajiem netiktu atstāti novārtā.

 Lielākais ērču blīvums - saulainās pļavās un krūmājos
Laura Ševčenko
Slimību profi lakses un kontroles centrs 
Komunikācijas nodaļas vadītāja (26537869)

Slimību profi lakses un kontroles centra (SPKC) 
epidemiologi pirmo reizi šogad devušies apsekot 
kontrolpunktus, lai apzinātu ērču aktivitāti pēc 
sniega nokušanas. Veicot mērījumus noskaidrots, 
ka minimālais ērču daudzums uz vienu kilometru ir 
četras ērces, bet maksimālais - 25 ērces. 

Lielākais ērču blīvums konstatēts saulainās vie-
tās - pļavās un krūmājos. SPKC epidemiologi aicina 
iedzīvotājus ar īpašu piesardzību veikt āra uzkopša-
nas darbus, īpaši vietās, kur zāle nav pļauta vairā-
kus gadus pēc kārtas. 

Kā atzīst epidemiologi, ērču daudzums līdz ar sil-
tāka laika iestāšanos palielināsies, jo ērces ir labi 
pārziemojušas.

Lai pasargātu sevi un savus tuviniekus no ērču 
encefalīta, visefektīvākais profi lakses līdzeklis ir 
vakcinācija. Īpaši svarīgi vakcinēties ir tiem 
cilvēkiem, kuri bieži uzturas mežos, aizaugušās 
pļavās, krūmainās vietās, strādā lauksaimniecī-
bā. Pret ērču encefalītu iespējams vakcinēties visu 

gadu. Vakcinēties iespējams arī šobrīd, bet jāatce-
ras, ka imunitāte pēc vakcinācijas veidojas aptuveni 
divu nedēļu laikā.

Atcerieties, ka ērces pārnēsā arī citas infekci-
jas slimības - Laima slimību un ērlihiozi, pret ku-
rām vakcīna nav izstrādāta. Tādēļ arī vakcinētiem 
cilvēkiem jāievēro piesardzība, uzturoties ērču teri-
torijā - apģērbs jāpielāgo tā, lai ērces nevarētu zem 
tā pakļūt: 

• bikšu gali jāieliek zeķēs vai zābakos (tieši 
šeit ērces ielien visbiežāk),

• aprocēm un apkaklei jābūt cieši pieguļošai, 
blūze vai krekls jāieliek biksēs,

• pastaigas laikā ik pa brīdim jāaplūko ap-
ģērbs, lai savlaicīgi pamanītu un notrauktu pa to 
rāpojošās ērces,

• pārnākot no pastaigas pa mežu, rūpīgi jā-
pārbauda, vai uz drēbēm un ķermeņa nav ērces.

Ja ērce tomēr piesūkusies, tā jānoņem pēc iespē-
jas ātrāk.

• pirms ērces izvilkšanas ar spirtu dezinfi cē-
jiet vietu, kur tā piesūkusies,

• ar pinceti satveriet ērci pēc iespējas tuvāk 
ādai un cenšaties to nesaspiest. Lēni, ar vienmērīgu 

kustību izvelciet to,
• ja nav pincetes un ērce jāizvelk ar pirk-

stiem, nedariet to ar kailām rokām. Izmantojiet 
auduma gabalu, papīru, salveti vai gumijas cimdus,

• var izmantot diega cilpu - to apsien ap ērces 
snuķīti pēc iespējas tuvāk ādai un, velkot aiz ga-
liem, izņem ērci.

Pagājušajā gadā nedaudz samazinājies ērču ence-
falīta slimnieku skaits - reģistrēti 376 saslimšanas 
gadījumi, 2011. gadā reģistrēti 429, bet 2010. gadā 
404 saslimšanas gadījumi. 

2012. gadā nedaudz samazinājies arī slimnieku 
skaits, kuri slimojuši ar Laima slimības, reģistrēti 
724 gadījumi, 2011.gads 866, bet 2010.gadā – 829 
saslimšanas gadījumi.
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Daugavpils novada 4.skolotāju sporta un atpūtas svētki 
noslēdzās ar mājinieku uzvaru

Daugavpils novada 4. skolotāju sporta un atpū-
tas svētki šogad noritēja Špoģu vidusskolā. At-

Sīvā direktoru trīscīņā par spēcīgāko starp kon-
kurentiem tika atzīts Lāču pamatskolas direktors 
Andris Meškovskis,  2.vietu ieguva Špoģu vidus-
skolas direktors Jānis Belkovskis un 3. - Silenes 
pamatskolas direktore Tatjana Klopova. 

Sporta  svētku noslēgumā notika jautrā koman-
du stafete, kurā, skatītāju un līdzjutēju atbals-
tīta, uzvaru izcīnīja Kalupes pamatskola, 2.vietā 
palika  Špoģu vidusskola un 3.vietā Skrudalienas 
pamatskola. 

Komandu kopvērtējumā pirmo reizi zelta kau-
su ieguva mājinieki - Špoģu vidusskolas koman-
da ar izcīnītajiem 14 punktiem. Komandas sastā-
vā startēja Jānis Belkovskis, Eva Vovka, Vita Mo-
zule, Iveta Grīne, Sergejs Pavlovs, Ingrīda Nitiša, 
Marija Umbraško un Maija Gordijenko.

Sudraba medaļas mājup pārveda Kalupes pa-
matskola ar 29 punktiem, 3. vietā atstājot Lāču 
pamatskolas komandu ar 33 punktiem. 

Olimpiskajā sešniekā ierindojās Skrudalie-
nas pamatskola, Sventes vidusskola un Zemga-
les vidusskola. Godalgoto vietu komandām Janī-
na Jalinska un Irēna Bulaša  pasniedza piemiņas 
kausus un sporta svētku vimpeļus.

klāšanas parādē 12 izglītības 
iestāžu komandu dalībniekus 
sveica novada domes priekšsē-
dētāja Janīna Jalinska, Izglī-
tības pārvaldes vadītāja Irēna 
Bulaša un Višķu pagasta pār-
valdes vadītājs Jānis Proms. 
Sporta svētku atklāšanā nova-
da jauno karogu pacēla pērnā 
gada  uzvarētāju komandu - 
Sventes vidusskolas, Lāču pa-
matskolas un Zemgales vidus-
skolas pārstāvji. 

Novada skolotāji sacentās 10 
disciplīnās. Šautriņu mešanā 
labākā bija Silenes pamatsko-
las komanda, spalvas pūšanā 
- Skrudalienas pamatskola, 
minigolfā un fl orbola piespēlēs 
par labākajiem tika atzīti Ka-
lupes pamatskolas pedagogi, 

savukārt Špoģu vidusskola palika nepārspēta 
basketbola bumbas mešanā, frisbija piespēlēs un 
apļu uzmešanā.  

Pavasara nometne Zemgales vidusskolā

Jeļena Vasiļjeva
Zemgales vidusskolas nometnes organizatore

2012. gada decembrī Zemgales vidusskolā tika 
uzsākta starptautiskā projekta LLB-2-267 „Izglītī-
bas kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju 
sadarbības tīklu „Zemgale-Novka”” īstenošana.  

Laikā no 7. līdz 12. aprīlim Daugavpils novadā 
tika organizēta pavasara nometne Zemgales vidus-
skolas un Baltkrievijas republikas Vitebskas apga-
bala Novkas vidusskolas skolēniem un skolotājiem. 

Nometne ir nozīmīga ne tikai projekta dalībnie-

kiem, bet arī mūsu jauniešiem, kuri ir aizrāvušies 
ar zinātniski pētniecisko darbību (ZPD). 

Piecas spilgtas un notikumiem bagātas aprīļa 
dienas jau izveidotajām draudzīgajām attiecībām 
starp Zemgales un Novkas vidusskolu deva jaunu 
pavērsienu. Pirms trim gadiem Zemgales vidussko-
lā tika rīkota 1. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference, kurā abu skolu jaunieši dalījās pētnie-

pils novada un Baltkrievijas plašākas sadarbības 
perspektīvām. 

Ciemiņi ir pateicīgi par brīnišķīgo atmosfēru, kas 
valdīja visas nometnes laikā, par nometnes organi-
zatoru un dalībnieku atvērtību un gatavību sadar-
boties jebkuros jautājumos.

Nometnes noslēguma pasākumā jaunieši parādī-
ja savu kopdarbu – teatralizētas latviešu kāzu tra-
dīcijas. Jauniešiem bija iespēja tuvāk iepazīties un 
sadraudzēties psiholoģiskajā treningā „Es un citi”, 
kopīgi izpētīt Zemgales vidusskolas muzeju, iesais-
tīties šūšanas  meistarklasē „Blūze no apļa: jauns 
skats uz dizainu”. 

Nometnes noslēgumā Novkas vidusskolas direk-
tore Olga Trublovska atzīmēja, ka delegācijas da-
lībnieki ļoti lepojas ar to, ka viņiem Latvijā ir tik 
lieliski draugi - Zemgales vidusskolas kolektīvs un 
tā vadītājs Aleksandrs Petkevičs. 

ciskās darbības pieredzē. Tieši uzskatu vienprātī-
ba zinātniski pētnieciskās darbības attīstībā skolā 
kļuva par pamatu ilgtermiņa attiecībām. Šogad 2. 
Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē 
piedalījās Vitebskas apgabala zinātniski pētniecis-
ko darbu konkursa „Evrika” koordinators, Vitebs-
kas universitātes docents Aleksandrs Dedinkins, 
kurš augsti novērtēja konferencē piedāvātos abu 
valstu pārstāvju darbus. Divas Zemgales vidussko-
las 9. klases skolnieces Jolanta Krukovska un Elīna 
Kavševiča, kā arī viņu zinātnisko darbu vadītājas 
- skolotājas Alla Starovoitova un Jadviga Bobkova 
tika uzaicinātas uz Vitebskas apgabala konferenci 
„Evrika”, kura tiks organizēta 2013. gada oktobrī. 
Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes va-
dītāja Irēna Bulaša atbalsta abu valstu skolu sadar-
bību ne tikai zinātniski pētnieciskās darbības, bet 
arī astronomijas jomā. Viņa uzskata, ka Latvijas 

skolēniem ir jādod 
iespēja ne tikai ap-
skatīt Novkas vidus-
skolā projekta gaitā 
rekonstruēto plane-
tāriju, bet arī izstrā-
dāt kādu zinātniskā 
darba tēmu, ko varē-
tu prezentēt trešajā 
konferencē. 

Nometnes darba 
laikā notika Zem-
gales un Novkas vi-
dusskolas skolotāju 
pieredzes apmaiņa. 
Zemgales vidussko-
las skolotāji pastāstīja par to, kā 
tiek organizēts darbs ar talantīgiem 
skolēniem un kādas ir profesionālās 

Zemgales vidusskolas psiholoģes Olgas Petkevi-
čas teiktajā izskan nometnes galveno sasniegumu 
būtība: „Atrodoties nometnē, jūs jutāties komfortab-
li, jo apkārt jums bija mīlestība. Tā bija savas zemes 
un darba mīlestība, savas skolas mīlestība un ap-
kārtējo cilvēku mīlestība. Šo mīlestību jūs aizvedat 
sev līdzi. Ja sirdī ir daudz mīlestības, tad cilvēka 
dzīvei ir jēga!”   

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Zemgales vidusskola 
un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiro-
pas Savienības uzskatus.

sagatavošanas iespējas skolā. Kā atzinība visam 
dzirdētajam un redzētajam izskanēja viesu priekš-
likums publicēties pedagogu zinātnisko rakstu žur-
nālā «Образование Витебщины». 

Nometnes dalībnieki apmeklēja Daugavpils nova-
da domi, kur tika iepazīstināti ar galvenajiem nova-
da attīstības resursiem. Viņu uzmanība tika pievēr-
sta projektu nozīmei novada attīstībā un Daugav-

Mūžībā aizgājuši   
Ambeļu  pagastā

Mežineks Jāzeps(1949.g.)
Sirsniņš Eduards(1934.g.)

Garevičs-Jurevičs Vilhelms 
(1929.g.) 

Biķernieku  pagastā
Ivanovs Timofejs(1922.g.)

Demenes pagasts
Špaka Jaņina(1920.g.)

Dubnas pagastā
Ugorenko  Rihards (1943.g.)

Kalkūnes pagastā
Kononovičs Leonīds(1961.g.)
Ovčiņņikova Anna (1933.g.)

Kalupes pagastā
Stūpiņš Juris(1968.g.)

Vingre Genovefa(1927.g.)
Maļinovas pagastā

Kokina Emīlija (1923.g.) 
Fomina Anfi sa(1935.g.)

Medumu pagastā
Ivanovs Sergejs(1941.g.)

Junels Juris(1961.g.)

Naujenes pagastā
Grustāne Marija(1939.g.)
Fadejeva Ņina (1944.g.)

Kazanovs Leontijs(1950.g.)
Grustāne Gaļina(1939.g.)
Nitiša Tatjana(1926.g.)
Andrejeva Olga(1930.g.)

Cimotišs Jevgeņijs (1941.g.)
Nīcgales pagastā

 Leonovs Jakovs(1948.g.)
Raščevska Regīna(1930.g.)

Salienas pagastā
Aleksejevs Jurijs(1967.g.)

Sventes pagastā
Barkovska Viktorija(1925.g.)

Tabores pagastā
Panafi dina Zdislava(1936.g.)

Vaboles pagastā
Svētiņa Sofi ja(1932.g.)

Deidule Apolonija(1923.g.)
Keišs Kazimirs(1927.g.)

Višķu pagastā
Vasiļonoks Kaspars(1970.g.)

Stepulis Henrihs(1932.g.)
Kudrainickis Jānis(1955.g.)
Vasiļjevs Fjodors(1929.g.)

Kivrina Lidija(1958.g.)
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 „Stage on” atzīmēja 5 gadu jubileju

20.aprīlī Daugavpils novada Kultūras centra vo-
kālajai studijai „Stage on” apritēja pastāvēšanas 
5 gadu jubileja, kura tika atzīmēta ar pavasarīgu 
koncertu „Še pieci – mums 5!”. Studija apvieno bēr-
nus un jauniešus dažādās vecuma grupās, sniedzot 
iespēju attīstīt muzikālās un vokālās iemaņas, ap-
gūt zināšanas un prasmes skatuves dziedāšanas 
kultūrā. 

Koncertā skatītājiem bija iespēja dzirdēt „Stage 
on” repertuāra dažādību – tika dziedātas gan tau-

tasdziesmas, gan pop un rock sti-
la dziesmas latviešu, krievu un 
angļu valodā. Koncertā kā vies-
mākslinieki uzstājās Show dance 
studija „Vivat”. 

Daugavpils novada Kultū-
ras centra bērnu vokālā studija 
„Stage On” tika izveidota, turpi-
not Daugavpils rajona Kultūras 
nama bērnu popgrupas „Vijolī-
te” dziedāšanas tradīcijas. 2008. 
gadā darbu ar vokālo ansambli 
uzsāka Tatjana Larionova.

 „Stage on” aktīvi piedalās da-
žādos pasākumos, festivālos, 
svētkos, skatēs un gada noga-
lēs sniedz labdarības koncertus 
Daugavpils novada sociālajās ies-
tādēs. Muzikālos projektos studi-
ja ir sadarbojusies ar vairākiem 
komponistiem un mūziķiem - Ar-
tūru Uškānu, Ati Auzānu, Maiju 

Kalniņu, Arni Slobožaņinu, Aigaru Grāveru, Valdi 
Rundzānu, Innu Kraliku, Ilonu Bageli un citiem. 

Pēdējā laika lielākais panākums ir iegūtā I pakā-
pe vokālo ansambļu konkursa pusfi nāla skatēs un 
ceļazīme uz Vispārējiem Latvijas Dziesmu un deju 
svētkiem. 

Sev un saviem audzēkņiem T.Larionova novēl vēl 
ilgu un radošu sadarbību, lai arī turpmāk varētu 
priecēt jauno dziedātāju vecākus un citus klausītā-
jus. 

A/S „Cēsu alus” sadarbībā ar biedrības "Esi 
brīvs!" speciālistiem un Daugavpils novada do-
mes Izglītības pārvaldi, Daugavpils novada vi-
dusskolu 10. un 11.klašu audzēkņiem organi-
zēja atkarību profi lakses izglītojošu pasākumu. 
Dienas laikā katra klase apmeklēja astoņas im-
provizētas stacijas, kurās, veicot gan fi ziski iz-
klaidējošas aktivitātes, gan veidojot diskusijas 
ar psihologiem, narkologiem vai sabiedrībā at-
pazīstamiem cilvēkiem, jaunietis tika mudināts 
aizdomāties par alkohola ietekmi uz dzīves kva-
litāti.  

Pasākuma laikā jaunieši tiks iesaistīti arī so-
ciāla video klipa veidošanā ar mērķi izveidot 
vēstījumu vienaudžiem par alkohola atturību un 
atkarību profi laksi. A/S "Cēsu alus" sabiedrisko 
attiecību vadītāja Agita Baltbārde norāda, ka 
projekta nosaukums „Esi neatkarīgs!” izvēlēts 
apzināti. „10.-11. klase ir tas vecums, kad gribās 
būt neatkarīgam no mammas, tēta, ģimenes un 
skolas, jo liekas, ka esmu jau pietiekami liels. 
Tāpēc mēs sakām - labi, esi neatkarīgs! Bet esi 
neatkarīgs līdz galam – proti pateikt „nē” alko-
holam, pieņemt savus lēmumus un būt atbildī-
gam par tiem. Tā ir galvenā pamatdoma šim pa-
sākumam.”

Ar novada jauniešiem par šo tematu runāja 
ne tikai Rīgas, bet arī vietējās zvaigznes - savā 
pieredzē dalījās Daugavpils teātra aktieri Egils 

 Jaunieši piedalījās alkohola atkarību profi lakses projektā 
„Esi neatkarīgs!”

Apliecības par valsts valodas apguvi izsniegtas 107 apmācāmajiem 
16.aprīlī Daugavpils novadā noslēdzās Sabiedrī-

bas integrācijas fonda fi nansētie un Latvijas Tau-
tas skolas organizētie bezmaksas latviešu valodas 
kursi projekta „Latviešu valodas apguves kursi 
pieaugušajiem Latgales reģionā” ietvaros. Kopumā 
apliecības par valsts valodas apguvi izsniegtas 107 
apmācāmajiem.  

Nodarbības tika organizētas iedzīvotājiem ar da-
žādu latviešu valodas zināšanu līmeni. Program-
mas mērķis ir bijis paaugstināt latviešu valodas 
prasmi Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda 
nav latviešu valoda, līdz pamata līmeņa 2.pakāpei, 
nodrošinot vienkāršu saziņas procesu par ikdienas 
un zināmām profesionālām tēmām. 

Pavisam novadā tika nokomplektētas trīs grupas, 
nodarbības organizētas divas reizes nedēļā, apmā-
cību kopējais apjoms - 80 stundas. Kursus vadīja 
sertifi cētas skolotājas. Vecsalienas pagasta grupas 
skolotāja Rasma Teikmane uzsvēra, ka šāda veida 
kursus būtu lietderīgi arī paturpināt. „Mēs mēģinā-
jām uzlabot runas līmeni, ļoti daudz runājām. Ga-
tavošanās katrai nodarbībai lika atcerēties arī jau-

Daži kursu absolventi ap-
solījuši gatavoties valsts 
valodas kategorijas eksā-
menam. 

nus vārdus. Manuprāt, 
kursi ir pacēluši valodas 
kopējo līmeni, atstājot ru-
nas prakses problēmu.”

Kursu saturs iekļāva 
vienkāršai saziņai un 
zināmai profesionālai 
darbībai nepieciešamo 
latviešu valodas leksi-
kas minimumu, māku 
saprast un veidot vien-
kāršus teikumus, raks-
tīt, sniegt ziņas par sevi. 
Savukārt mājas darbi ie-
kļāva nodarbībā izrunāto 
un apspriesto jautājumu 
vingrinājumus. 

Kursu dalībnieki  uz-
svēra, ka gūtās zināšanas 
lieti noderēs arī turpmāk. 

Ja tev patīk klusi ūdens 
šļaksti, liega vēja plūs-
ma, ugunskura sprakšķi, 
jautri burbuļojošs zivju 
zupas katliņš, piebērtas 
ar zvaigznēm naksnīgās 
debesis, draugu balsis 
kopdziesmā un viss, kas 

 Tiekamies 
Daugavas viļņos 

25.maijā!

saistās ar atpūtu uz ūdeņiem, tu esi mūsējais. 
2013.gada 25.maijā mēs pulcējamies uz līdzīgi do-
mājošo pasākumu – jau otro Vislatvijas ūdenstūris-
tu saietu Lielais plosts 2013.

Biedrība „Beibuks SK” Daugavpils novada domes 
Starptautiskā Tautas mākslas festivāla „Augšdau-
gava 2013”, kas notiek gleznainajā Dabas parkā 
„Daugavas loki”, Naujenes pagastā, ietvaros, rīko 
grandiozu, aktīvās atpūtas, ūdenstūrisma entuzi-
astu un atbalstītāju pasākumu.

Tajā plānots piesaistīt Latvijas lielākos ar ūdens-
tūrismu un aktīvo atpūtu saistītā inventāra nomas 
operatorus, biedrības, klubus, darba un draugu ko-
lektīvus, ģimenes un individuālos braucējus.

Ar inovatīvo pasākuma ideju, vienreizējiem dabas 
skatiem civilizācijas nesabojātā Latgales stūrītī, 
viesmīlību un iedzīvotāju piesaisti no citiem nova-
diem un valstīm, ceram, ka pasākums kļūs par tra-
dīciju ikgadējai svinēšanai Latgalē ar arvien lielāku 
skaitu apmeklētāju.

Vairāk informācijas www.lielaisplosts.lv

Viļumovs un Māris Korsietis, mūziķis Artūrs 
Uškāns un Daugavpils ielu vingrotāji. 

Arī uzrunātie jaunieši neslēpa, ka mēdz ie-
dzert draugu kompānijās, tomēr norādīja, ka 
prot to darīt ar mēru. Galvenokārt jaunieši al-
koholu lieto, jo uzskata, ka tādā veidā uzlabosies 

laika pavadīšanas 
iespējas, atrisinā-
sies saskarsmes 
problēmas un va-
rēs aizmirst savas 
problēmas. Atka-
rību raisošās vie-
las ir temats, kurā 
jaunieši ir gana zi-
noši, tomēr to ap-
spriešana skolas 
vidē viņus manā-
mi mulsina. 

Statistika lie-
cina, ka alkoholu 
Latvijā vismaz 
vienu reizi lieto-
juši praktiski visi 
jeb 96% 15-16 ga-
dus veci skolēni. 
Aprēķināts, ka 25 
tūkstoši Latvijas 
nepilngadīgo jau-

niešu alkoholu lieto vismaz vienu reizi nedēļā. 
Tas liecina, ka alkohola iegāde ir viegli pieejama 
– nereti tas tiek darīts ar pilngadīgo līdzcilvēku 
palīdzību, kas norāda, ka sociāli atbildīgai jābūt 
visai sabiedrībai kopumā. 

Vecsalienas pagasta grupa, saņemot apliecības par valsts valodas apguvi
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 Staņislavs Ružāns: „Rakstīšanas gars manī jau no pamatskolas laikiem”

26.aprīlī klajā nāca nīcgalieša Staņislava Ružāna 
grāmata „Nīcgales zeme un ļaudis kopsaimiekošanas 
laikos”. Grāmatas atvēršanas svētki notika radošās 
darbības nedēļas ietvaros Nīcgales Tautas namā, 
klātesot Daugavpils novada domes priekšsēdētājai 
Janīnai Jalinskai, Kultūras pārvaldes vadītājai 
Inārai Mukānei, vēsturniekam Henriham Somam, 
kā arī bijušajam kopsaimniecības vadītājam Jānim 
Bikuļčam. 

Staņislavs savu pirmo grāmatu „Daugavas loku 
Ružānu/Ružu-Konušu dzimtu raksti” uzrakstīja 
2009.gadā. Taču stāsts nav par to. Stāsts ir par 
Staņislava jauno grāmatu, kas ir bagāta ar viņa 
paša vāktajiem fotomateriāliem, mutiskajām un 
rakstiskajām liecībām par Nīcgales ļaudīm, kā 
arī faktiem par kolhoziem, sovhoziem un paju 

skolotāji un viena kultūras nama vadītāja - Helēna 
Davgiloviča. Tad bija Vladislavs Vēvers. Viņš arī 
faktiski bija kora dibinātājs. 

Ir plaša nodaļa ar Nīcgales cilvēku dzīvesstās-
tiem, gandrīz 100. Klāt arī liels fotogrāfi ju klāsts. 

Es jau neesmu vēsturnieks un vēsturiskus faktus 
nevaru komentēt, esmu novadpētnieks. Kad sāku 
rakstīt, konsultējos ar Daugavpils Universitātes 
profesoru Henrihu Somu. Noslēguma nodaļā es 
rakstīju par to, kā dzīvojās. Nevaru vērtēt daudzas 
lietas, vai tas bija labi darīts vai slikti. Tieši tāpēc 
tai  nodaļai tāds virsraksts - „Lasi un domā līdzi”. 

Savā grāmatā es saskatu paralēles ar šogad 
izdotā slavenā publicista Ērika Hānberga grāmatu 
„Labvakar, priekšsēdētāj!” Viņš apmēram arī 
tādā vīzē raksta. Arī bildes, piemēram, no labības 

iju iedomājies, ka vienkāršais cilvēks no tautas 
var rakstīt avīzē, domāju, ka to dara tikai speciāli 
tam sagatavoti cilvēki. Un tad es padomāju, ka es 
arī varētu rakstīt. Un pirmais mans raksts bija 
par skolas sporta laukumu, ko iekārtojām saviem 
spēkiem kopā ar citiem skolēniem un skolotājiem. 
To gan nenopublicēja. 

Kad pabeidzu skolu, aizgāju uz tehnikumu 
mācīties. Un, kad tehnikumā sāka iznākt sienas 
avīze, tad uzrakstīju par to „Latgolas Taisneibai”, 
pēc kāda laika raksts tika nopublicēts. Tas mani 
iedrošināja! Pēc kāda gada pamēģināju jau Repub-
likas līmenī, uz „Padomju Jaunatni”. Un tie raksti 
tika arī tajā! Toreiz, kas bija svarīgi, par katru rak-
stu atsūtīja honorāru, ne daudz, ne maz - 10 rubļi. 
Studenta gados tā jau bija liela nauda. Tad mani 
raksti ienāca laikrakstā „Cīņa”. Arī augstskolā 
turpināju rakstīt studentu avīzē „Plēsums”, kur 
mani iecēla par fakultātes korespondentu. Kaut 
kā man tā rakstīšana „iegāja asinīs”. Visi rak-
sti man ir sakopoti un nav iznīcināti. Rakstīju arī 
žurnālā „Padomju Latvijas Lauksaimniecība”. Kad 
strādāju tehnikumā, izdevu vienreizēju avīzīti 
„Jaunais agronoms”, tajā publicēju skolēnu un 
skolotāju rakstus. Un tad radās doma salikt tehni-
kuma brošūru. Tas bija 1988.gads. Brošūra tapa, 
taču pirms tipogrāfi jas vajadzēja dabūt atļauju 
no Lauksaimniecības ministrijas un CK. Tad nu 
es CK preses sektorā to atļauju dabūju. Brošūru 
nopublicēja. Pēdējais, ko uzrakstīju savos darba 
gados, bija neliela grāmata par zemkopību krievu 
valodā, kuras izdevniecību apmaksāja Lauku 
konsultāciju birojs. 

– Grāmata iznāk īsi pirms 4.maija svētkiem. 
Ko šie svētki nozīmē Jums? 

Valsts atjaunošana jau ir godājama lieta. Faktiski 
esmu pārdzīvojis 5 sabiedriskās iekārtas. Ulmaņlai-
kus nedaudz atceros. Mans tēvs bija jaunsaimnieks. 
Tajos gados obligāts nosacījums bija karogs mastā 
pie katras mājas, un mums tāda nebija. Tēvs stās-
tījis, ka ļoti baidījies pirms svētkiem, ka tik policija 
neierauga. Smejas. Atceros, ka visiem kaimiņiem 
apkārt tie karogi plīvoja. Es uzskatu, ka tiem vēstu-
res procesiem ir sava jēga un nozīmīgums. Tā vēstu-
re acīmredzot ir to visu sakārtojusi. Un vēsturiskā 
sakarība tam visam piemīt. Tāpat tas ir ar cilvēku 
- cilvēks mainās, paliek vecāks… Tāpat arī sabied-
rībā. Laikam jau tādas vadības un valsts iekārtas 
nav, ar kuru visi būtu apmierināti. Arī kolhozus 
jau mēs vairāk reducējam uz tiem 50. gadiem. Tie 
ir smagie pēckara gadi, postaža. Zeme - sabumbota, 
lādiņu pilna, mājas izpostītas. Ja tā pafantazē, ka 
tagad nāktu tie kolhozi, būtu jauna tehnika… Ta-
gad jau zemniekam daudz kas ir, tad nebija. Nebija 
zirgu. Viss bija jāpadara ar rokām, un vīriešu bija 
maz, jo visi vēl nebija atgriezušies no karadienes-
ta. 70.gados, kad viss jau pamazām uzplauka, bija 
vieglāk dzīvot. Vieglāks kļuva darbs, kad ienāca 
tehnika. 

– Vai ir kādas domas par nākamo darbu, 
grāmatu? 

Pagaidām jau ir doma sakārtot visu, kas saistās 
ar šo grāmatu, atdot visiem fotogrāfi jas. Plānot jau 
var. Bet par to vēlāk. Jāatpūšas. Smaida. 

Staņislavs Ružāns lielu paldies par atbalstu grā-
matas tapšanā saka: Valentīnai Kalvānei, Juzefai 
Pabērzai, Vitoldam Smiķerstam, Daugavpils novada 
domei par ziedotajiem līdzekļiem, Līdei Vanagai, An-
nelei Kalvānei, Annai Malnačai, Anfi sai Smagarei, 
Jānim Bolūdim, Ernai Cibuļskai, Valentīnai Zvin-
gulei, Ingai Skuķei, Feodorai Lukovskai, Vasīlijam 
Vasiļjevam, Pēterim Vanagam, Lidijai Ružai, Kazi-
miram Lazdovskim, Henriham Somam, Antijai Vē-
verei, Nīcgales tautas bibliotēkai, Latgales centrālai 
bibliotēkai, Nīcgales pamatskolai, Naujenes tautas 
bibliotēkai, Bebrenes bibliotēkai, Daugavpils Krievu 
kultūras centram, Daugavpils zonālajam arhīvam 
par informāciju un padomu. Hubertam Vēverim un 
Kazimiram Lazdovskim paldies par foto materiāliem.

Savukārt es, Olga Davidova, saku lielu paldies 
Ružāna kungam par interesantu interviju. Lai pie-
tiek spēka nākotnes darbiem! 

bet pēc pāris gadiem gan autobuss 
tika piešķirts.  

Tad ir nodaļa par kultūru un spor-
tu. Sākot ar kolhoza pirmsākumiem 
un beidzot ar sovhoza likvidāciju. 
Jau sākot no 1944.gada Nīcgalē 
bija koris, kas piedalījās 1948.gada 
Dziesmu svētkos Rīgā. Bija dažādi 
ansambļi, amatierteātris, spēcīgs 
deju kolektīvs, sevišķi 70.-80.gados. 
Katru gadu notika gan vasaras, gan 
ziemas sporta svētki. Populāras bija 
zirgu rikšošanas sacensības. Taču 
šis sporta veids atmira jau 80.gados. 
Kolhozā bija 250 zirgi. Tagad pagastā 
vien kādi 10. 

Grāmatā ir apraksti par dažiem 
kultūras druvas kopējiem, kas tolaik 
vadīja korus un ansambļus.  Bija divi 

sabiedrībām.   
– Par ko stāsta Jūsu 

grāmata? 
Ievadā rakstīju par to, kas 

ir kolhozs, izstrādes diena, 
kolektivizācija. Ilgi domā-
ju par grāmatas virsrakstu 
un izdomāju - būs par kop-
saimniekošanas laikiem. 
Faktiski tā kopsaimnieko-
šana sākās jau 1944.gadā. 
Tepat Nīcgalē pēc Padomju 
varas nodibināšanās radās 
tā saucamie „desmitnieku 
štati” (kolhoza brigadieri), 
kuru pakļautībā bija desmit 
individuālās saimniecības.
Šīs saimniecības jau nespē-
ja tolaik pastāvīgi valdības 
noteiktajos termiņos apsēt 
laukus. Tad nu brigadieri 
palīdzēja un pēc tam at-
skaitījās augstākai vadībai. 
1944.gada rudenī, Kurzemē turpinoties karam, 
Nīcgalē nodibinājās zirgu un mašīnu iznomāšanas 
punkti. Tajos bija mašīnas, zirgi un vajadzīgais in-
ventārs, ko zemnieki izmantoja par noteiktu atlī-
dzību. Par priekšnieku bija Staņislavs Soms. 1946.
gadā ienāca jau zemes kopapstrādāšanas biedrības. 
Tie tad arī bija jau kolhozu iedīgļi. Tai pat gadā no-
dibinājās pirmā biedrība „Nīcgale”, savukārt divus 
gadus pēc tās Rasnaču sādžā tika izveidots arī pir-
mais kolhozs „Daugava”. 

Atsevišķa grāmatas nodaļa veltīta toreizējiem 
kolhoza priekšsēdētājiem. Kopš 1948. līdz 1969.
gadam saimniekoja 61 priekšsēdētājs. 

1969.gada decembrī tika pieņemts lēmums kolho-
zu pārveidot par sovhozu. Ar 1970.gada janvāri tas 
sāka funkcionēt. Arī sovhozu tēmai veltīta nodaļa. 
Rakstīju par to, kā saimniecībā gāze parādījās, kā 
ciemats veidojās, kā darbojās „sausais likums”. 
Smejas. Vesels stāsts ir par to, kā minerālmēslus 
ar lidmašīnu sējām, kā bites indējām, kā direktors 
uz Centrālo komiteju (CK) Rīgā brauca autobusu 
meklēt. Tad jau tas autobuss bija ļoti vajadzīgs. Tad 
nu brauca pats pie toreizējā CK sekretāra Vitālija 
Čemma un tas jautājis „vai jūs trolejbusu negrib-
at?”. Smejas. Protams, autobusu uzreiz neiedalīja, 

kulšanas ar kuļmašīnu (toreiz vēl tādas Imantas 
kuļmašīnas bija), siena vākšanas. Grāmatas no-
saukums radies samērā interesanti. Izrādās, ka 
viņš aizbraucis pie toreizējā ļoti slavenā kolhoza 
„Jaunais komunārs” priekšsēdētāja Jāņa Blūma. 
Ejot pa ciematu, vairāki pretimnācēji, kas viņu sa-
tiek, cieņpilni uzrunā „Labvakar, priekšsēdētāj!”. 
Kāda popularitāte! Joprojām. Smejas. Tagad viņam 
sava zemnieku saimniecība. J. Blūms par saviem 
līdzekļiem uzstādījis Kalpaka karavīriem piemiņas 
zīmi, atjaunojis baznīcu. Uzcēlis pieminekli arī 
represētajiem. To baznīcu viņš uzsāka celt jau Pa-
domju laikā, noformējot kā kapliču, jo toreiz vēl 
baznīcu nevarēja būvēt. Pašu ēku uzbūvēja jau kol-
hoza laikos, nepaspēja uzcelt vien torņus, tad tagad 
viņš to visu pabeidza.  

– Kas Jūs virzīja nodarboties ar 
novadpētniecību, savas dzimtas pētīšanu? 

Manī ir tāds rakstīšanas gars jau no pamats-
kolas laikiem. Visa tā rakstīšana man iesākās ļoti 
interesanti. Kad mācījos pamatskolā, mammai 
lasīju priekšā avīzes. Tad bija tāda apriņķa avīze 
„Latgolas Taisneiba”. Mācījos 7.klasē. Laikrakstā 
„Padomju Jaunatne” atradu anketu ar jautājumu 
„vai kādreiz esat rakstījis avīzē?”. Toreiz vēl neb-

Staņislavs Ružāns pie savu grāmatu plaukta Nīcgales bibliotēkā

Grāmatas "Nīcgales zeme un ļaudis kopsaimniekošanas laikos" atvērša-
nas svētkos
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APSVEICAM

 Sveicam  jaunlaulātos!
• Olgu Semjonovu un Vitāliju Rumjancevu
• Kristinu Sarāni un Sergeju Mureviču
• Jeļenu Jevsejevu un Juriju Daņilovu 
• Aļonu Girsu un Aleksandru Koļedu

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

audzināšanā !

Piedzīvo pasaku Augšdaugavas lokos!
Svētdiena, 26. maijs

Spruktu baznīca
10.00 Dievkalpojums 

Dabas parks “Daugavas loki”, Slutišķu sādža
no 11.00  „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”

Ziedu kompozīcijas veidošana
12.00 – 17.00 „Ielūkojies milža acīs!”

 Biedrības „Mākslu pedagogu apvienība” izstāde 
12.30 – 16.30 „Pasaka par dabu” 

Dabas aizsardzības pārvaldes izglītojoši – radošā telts 
12.00 – 15.30

15.30

„Zobens par aizstāvi”
Šaušana ar loku, bruņu kreklu mērīšana, seno amatu prasmju demonstrējumi 
kopā ar biedrību „Kroma kolna bruoliste”
Pils iekarošana

13.00 – 17.00 „Ieskaties burvju spogulī!”
Pasaku multfi lmu demonstrēšana 

Latgales sēta
12.00 Pasaku plosta sagaidīšana
12.10 „..un pasaka var sākties”

 Festivāla atklāšana
12.00  Daugavpils novada tūrisma pakalpojumu izstāde

Amatnieku un ražotāju tirdziņš, amatu un prasmju demonstrējumi, 
darbnīcas, tirgošanās

13.00 – 16.30 „Katra pasaka kaut ko pasaka”
Aktivitātes bērniem 

13.30 Uzvedums „Sprīdītis”  
Pēc A. Brigaderes lugas „Sprīdītis” motīviem. Bērnu un jauniešu teātra 
studija „Berķeneles kamolītis” 

14.00 – 16.20 „Kā mēs rakām Daugavu” 
Deju kolektīvu koncerts 

17.00                                                                                    „Pa trejdeviņiem prieka lokiem” 
Lielkoncerts 

Slutišķu vecticībnieku māja
no 12.00 Raganas zupa
12.00 – 15.00 Daugavpils novada muzeju radošās darbnīcas: lupatu leļļu un lielā 

musturdeķa veidošana, pupu rotu darināšana un sapņu darbnīca „Zelta 
zirgs”

13.30 „Mīļpasaka”
Amatiermākslas kolektīvu koncerts 

Sporta aktivitātes pie Latgales sētas
13.00 – 16.00 Vizināšanās un sacensības ar kanoe un smailītēm

Spēkavīru sacensības (akmeņu mešana, grūšana, celšana) 
Pļavas volejbols, sacensības riņķu uzmešanā

Citas aktivitātes
• Izbrauciens divjūgu karietē ar saimniecības „Pavlilija” zirgiem (Ls 3,00)
• Naujenes novadpētniecības muzeja ekskursijas „Slutišķu vecticībnieku sādža” un „Markovas 

izziņas taka” (ekskursijas grupai ar vadītāju Ls 5,00) 
Iepriekšēja pieteikšanās ekskursijām un muzeja apmeklējumam pa tālr. 29468988
25. maijs Vislatvijas ūdenstūristu saiets „Lielais plosts 2013” www.lielaisplosts.lv 

 Novadā dzimuši     
Ambeļu  pagastā

Iļja Vasiļjevs (30.martā)
Demenes pagastā

Marija Auguceviča(15.martā)
Nikita Ļahovskis(06.aprīlī)

Vadims Hrapunovs(11.aprīlī)
Kalkūnes pagastā

Sofi ja Adahovska(12.martā)
Kalupes pagastā

Viktorija Kaluga(12.aprīlī)
Maļinovas pagastā  

Fēlikss Veselovskis(06.aprīlī)
Naujenes pagastā

Maksims Zaicevs(21.martā)
Artemijs Agafonovs(20.martā)    
Demids Pimanovs (19.martā)    
Maikls Linkevičs(30.martā)                                                                               
Sanija Čerņavska (03.aprīlī)

Olga Trofi mova(03.aprīlī)
Jānis Zujevs(30.martā )

Salienas pagastā
Prohors Lavenieks(02.aprīlī)

Skrudalienas pagastā
Nellija Fjodorova (12.martā)
Alekss Fjodorovs(11.martā)

Kristers Antons Ditmanis (13.aprīlī)
Darja Šušerte (15.aprīlī)

Sventes pagastā
Jaroslavs Sadovskis(30.martā)

Polina Gabrāne  (20.martā)
Vaboles pagastā

Viktorija Velika(08.aprīlī)

Saulaini sveicieni 
Daugavpils novada 

māmiņām 
Mātes dienā! 

Lai jums sirdī miers, 
ģimenē - saticība un sirsnīgi, 

mīloši bērni.

Daugavpils novada dome


