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Flora un fauna iemājoja jauniešu radītajos tērpos

Jau sesto gadu Špoģu Mūzikas un 
mākslas skola organizē netradicionālās 
modes skati – konkursu, kas ik gadu iz-
vēršas par krāšņu šovu, pulcinot kuplā 
skaitā skatītājus un dalībnieku līdzjutē-
jus. 

Ar šo konkursu tā organizatori vēlas po-
pularizēt netradicionālo mākslu, rosināt 
bērnu un jauniešu radošo iztēli, spēju iz-
mantot netradicionālus materiālus tērpu 
izveidē un praktiski pielietot skolā iegū-
tās zināšanas mākslas darbu veidošanā. 

Ik gadu mākslas skolu audzēkņi pār-
steidz ar savu izdomu. Šogad konkursa 
tēma bija “Flora un fauna”. Jaunieši de-
monstrēja tērpus, kuros dominēja cilvēka 
tuvošanās dabai, triumfēja ziedu, augu 
un dzīvnieku motīvi. To darināšanā iz-
mantoti visdažādākie materiāli.

Jauniešu darbus vērtēja profesionāla 
žūrija, kuras sastāvā bija datorgrafi ķis, 
mākslinieks un pasniedzējs Aivars Bu-
lis, māksliniece, gleznotāja, keramiķe un 
fotogrāfe Sandra Poplavska - Rimicāne, 
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 
mācību projekta vadītāja, māksliniece un 
gleznotāja Baiba Priedīte, starptautisko 
projektu koordinatore no Baltkrievijas 
Gaļina Paniča un Višķu pagasta pārval-
des vadītājs Jānis Proms.

Žūrija vērtēja darbus pēc vairākiem kri-
tērijiem, proti, idejas oriģinalitāti, tērpu 
izpildījuma tehniskās sarežģītības pakāpi 
un darba kvalitāti, materiālu izvēli, pie-
lietojumu un saskaņotību, kā arī māksli-
niecisko sniegumu un prezentāciju.

Konkursa dalībnieki tika vērtēti divās 
vecuma grupās: jaunākā grupa no 7 līdz 
12 gadu vecumam un vecākā grupa no 
13 līdz 16 gadu vecumam. Katrā grupā 
tika piešķirtas pirmās trīs vietas. Savu 
favorītu varēja izvēlēties arī skatītāji, 
balsojot par skatītāju simpātiju balvu. 

Interese piedalīties konkursā šogad ir 
augusi, un pieteikušies arī jauni dalīb-
nieki. Jaunākajā grupā tika prezentētas 
14 tērpu kolekcijas, bet vecākajā grupā -- 
15 tērpu kolekcijas, kas ir krietni vairāk 
nekā iepriekšējos gados. 

Konkursā tika pārstāvēta Špoģu Mū-
zikas un mākslas skola, Naujenes Mū-
zikas un mākslas skola, Preiļu Mūzikas 
un mākslas skola, Daugavpils Dizaina 
un mākslas skola “Saules skola”, Krāsla-
vas Mākslas kola, Jura Soikāna Ludzas 
Mākslas skola, Ķekavas Mākslas skola, 
Jāņa Simsona Madonas Mākslas skola, 
Ropažu Mākslas un mūzikas skola, Ēr-
gļu Mākslas un mūzikas skola, Zarasu 
Mūzikas un mākslas skola (Lietuva) un 
Šarkavščinas bērnu mākslas skola (Balt-
krievija).  

Pēc aizraujošās tērpu parādes žūrija 
devās ilgā apspriedē. Izvērtēt tērpus un 
piešķirt galvenās balvas nav bijis viegli. 
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Aivars 

Bulis atzina, ka šogad konkurss pār-
steidzis ar kuplo dalībnieku skaitu un 
uzlaboto infrastruktūru, apgaismojumu, 
projekcijām skatuves fonā un, protams, 
ar pašu sniegumu. “Ar katru gadu lī-
menis aug, kolekcijas kļūst arvien inte-
resantākas un daudzveidīgākas,” atzīst 
Aivars Bulis. Viņaprāt, šāds konkurss 
ir ļoti nozīmīgs arī pašiem dalībniekiem, 
jo tas esot tusiņš ar citu skolu bērniem, 
satikšanās prieks un arī sacensības. Lai 
arī ikviens rūpīgi gatavojas konkursam, 
katru gadu pastāv intriga – kam paveik-
sies šoreiz, jo konkurss ir sacensības glu-
ži kā sportā. 

Pašam Aivaram Bulim visvairāk iepa-
tikusies Ludzas jauniešu kolekcija par 
mikrofl oras tēmu.  

Ar lielu nepacietību un satraukumu 
konkursa dalībnieki gaidīja žūrijas lē-
mumu. Jaunākajā grupā trešo vietu 
ieguva Daugavpils Dizaina un mākslas 
skolas “Saules skola” kolekcija “Pamežs 

3D – Dabas Dizaina Darbnīca”. Otrā vie-
ta ir Jura Soikāna Ludzas Mākslas sko-
las kolekcijai “Mikro-FLORA”, savukārt 
pirmo vietu ieguva Preiļu Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu tērpu kolek-
cija ”Muša Cakatuša”. Ar savu kolekciju 
jaunieši vēlējušies parādīt kādu ainu no 
kukaiņu ikdienas dzīves.

Vecākajā grupā trešo vietu ieguva 
Daugavpils Dizaina un mākslas skolas 
“Saules skola” kolekcija “Lietus mežu 
maģija”. Otrā vieta ir Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolas kolekcijai “Butter-
fl y”, bet pirmo vietu šogad izcīnīja Jura 
Soikāna Ludzas Mākslas skolas kolek-
cija “Totēmenerģija”. Ar savu kolekciju 
jaunieši aicināja doties neparastā ceļo-
jumā, lai satiktu kādu spēka dzīvnieku 
un smeltos no tā enerģiju.

Skatītāju simpātiju balvu saņēma 
Jura Soikāna Ludzas Mākslas skolas ko-
lekcija “Mikro-FLORA”.

Tika pasniegta arī balva pedagogam-
mentoram par lielu ieguldījumu audzēk-
ņu sagatavošanā konkursam. To šogad 
saņēma Preiļu Mūzikas un mākslas sko-
las pedagoģe Ilona Abdulajeva.

Savukārt konkursa balvu autora kera-
miķa Valda Grebeža īpašo balvu šogad 
saņēma konkursa idejas autore, mākslas 
skolotāja Anita Jasinska. 

Netradicionālās modes skate jau kļu-
vusi par iecienītu pasākumu Daugavpils 
novadā. Arī nākamgad Špoģu Mūzikas 
un mākslas skola sola turpināt tradīciju. 
Skolas direktors Andrejs Repins atklāja, 
ka jau ir zināma nākamā gada konkursa 
tēma “Planētas. Kosmoss. Visums”, kas 
paver vēl vairāk iespēju jauniešu fantā-
zijas lidojumam.

Inese Minova



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2020. gada 27. februāriswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2

 Aizvadītas pašvaldības darbinieku Ziemas sporta spēles
15. februārī Lāču pamatskolā norisinā-

jās Daugavpils novada pašvaldības dar-
binieku sporta spēles. Tajās piedalījās 
16 komandas: Daugavpils novada domes 
deputātu, Daugavpils novada domes 
darbinieku komanda, kā arī Ambeļu, 
Demenes, Kalkūnu, Kalupes, Līksnas, 
Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcga-
les, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Va-
boles un Višķu komandas. Sporta spēles 
ir lieliska iespēja pašvaldības darbinie-
kiem ne tikai lietderīgi pavadīt laiku, bet 
arī atpūsties. Sacensības noritēja 10 da-
žādās sporta disciplīnās (braukšana ar 
mašīnu, kērlings ar bumbu, basketbola 
metieni, labirints, cilindru pārnešana, 
bumbiņu ripināšana pa renēm, bumbiņu 
mešana mērķī, bumbas izsišana un ko-
mandu stafete). 

Ja sacensību gaitā komandu emoci-
jas mēdza būt dažādas, tad starpbrīžos, 
neskatoties uz nogurumu,  zālē bija jū-
tama viegla un nesaspringta atmosfēra. 
Sastaptie komandu dalībnieki saka, ka 
galvenais ir piedalīties, jo pārsvarā sa-
censību veidi bija domāti komandām, 
un tikai 2 sporta veidi bija individuālie, 

nes pagasta. Kērlingā ar bumbu starp 
sievietēm uzvarēja Zane Ozola no Līks-
nas komandas, bet vīriešu starpā Žanis 
Smilgins no Kalupes pagasta komandas. 
Vadītāju divcīņā 1. vietu ieguva Arvīds 
Kucins no deputātu komandas.

Kērlingā ar bumbu 1. vietā ierindojās 
līksnieši, bumbiņu mešanā mērķī pārāki 
izrādījās sventieši, bumbas izsišanā uz-
varēja Višķu komanda, komandu stafetē 
stiprākie bija Daugavpils novada domes 
darbinieki. Naujenes komanda bija stip-
rākā 5 sporta veidos: braukšanā ar au-
tomašīnu, labirintā, konusu pārnešanā, 
bumbiņu ripināšanā pa renēm un bas-
ketbola metienos.

Kopvērtējumā 3. vietu ieņēma Dau-
gavpils novada domes darbinieku ko-
manda, 2. vietu ieguva komanda no 
Sventes, savukārt 1. vietu ieņēma māji-
nieki – Naujenieši! 

Pasākums notika projekta ”Pasākums 
vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profi laksei Daugavpils 
novadā” ietvaros.

Dainis Bitiņš

kam nepieciešama liela kolektīva salie-
dētība. Tāpat komandas atzīmē pasā-
kuma kompakto un vienlaikus saturīgo 
organizēšanu.

Braukšanā ar mašīnu labākos rezul-
tātus starp sievietēm uzrādīja Ilga Alika 
no novada domes, savukārt vīriešiem 
labākais bijis Sandris Šedis no Nauje-

Izglītības ministre uzklausīja Daugavpils novada pašvaldības viedokli
Sagaidot ievērojamas pārmaiņas iz-

glītības jomā, izglītības ministre Ilga 
Šuplinska jau pērn uzsāka diskusiju ar 
pašvaldībām, lai runātu par to, kāda 
varētu izskatīties skolu karte tuvākajā 
nākotnē saistībā ar skolu tīkla reorga-
nizāciju.

30. janvārī izglītības ministre iera-
dās Daugavpilī, lai tiktos ar atseviš-
ķām Latgales pašvaldībām, tostarp 
Daugavpils novada domes vadību un 
skolu direktoriem.

Jau pērn skolu tīkla sakārtošanai 
IZM piedāvāja noteikt četrus reģionu 
blokus, katrā no tiem piedāvājot atšķi-
rīgus minimālā skolēnu skaita kritē-
rijus vidusskolās. Pirmais bloks būtu 
Latvijas pilsētas, kurās ir vismaz 50 
000 iedzīvotāju, un tur IZM rosina no-
teikt, ka vidusskolas klasēs skolā ir jā-
būt vismaz 150 skolēniem. Otrais bloks 
– administratīvo teritoriju attīstības 
centri un Pierīgas novadi, kur mini-
mālajam skolēnu skaitam vidusskolās 
jābūt 120. Trešais bloks ir pagastu teri-
torijas, kur minimālais skolēnu skaits 
vidusskolā ir 45, bet ceturtais bloks ir 
teritorijas, kas ir pie ES ārējās robežas 
un kur attālums līdz nākamajai izglītī-
bas iestādei ir vismaz 25 kilometri. Ša-
jās teritorijās ministrija rosina noteikt 
minimālo skolēnu skaitu vidusskolās 
- 30 bērni.

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētājs Arvīds Kucins atzina, ka mi-
nistrijas izvirzītajiem kritērijiem ne-
atbilst viena skola novadā – Vaboles 
vidusskola, kur vidusskolas posmā 
mācās tikai 23 skolēni ministrijas no-
teikto 45 vietā. Taču šī vidusskola ir 
viena no labākajām zināšanu apguves 
ziņā. Savukārt pamatskolu līmenī kri-
tērijiem atbilst tikai divas skolas. 

Beidzamo desmit gadu laikā nova-
dā jau ir likvidētas vairākas skolas. 
Pašvaldība vēlas saglabāt Vaboles vi-
dusskolu, taču ministre uzsvēra, ka 
ir nepieciešams redzējums par to, ka 
skolēnu skaits skolā varētu pieaugt, 
piemēram, līdz 30—35 skolēniem nā-
kamajā mācību gadā, ko viņa apšau-
bīja. Skolas direktore Elita Skrupska 
pastāstīja, ka ir plāns piesaistīt bērnus 
no citām pašvaldībām, izveidojot inter-
nātu divos pašvaldības dzīvokļos. Viņa 
atzina, ka pieredze piesaistīt citu paš-

valdību bērnus jau ir, galvenokārt viņu 
skolu izvēlas bērni, kuri bija nesekmīgi 
pilsētas skolās, savukārt individuālā 
pieeja Vaboles vidusskolā ļāvusi vi-
ņiem krietni uzlabot sekmes.  

Ministre apelēja pie globālām ten-
dencēm valstī un pasaulē, uzsvēra, ka 
demogrāfi jas līkne iet uz leju, tāpēc 
skolu optimizācija ir neizbēgama un 
pašvaldībām šī problēma būs jārisina. 
Diskusija raisījās gan par izglītības 
kvalitāti, gan skolotāju profesionalitā-
ti. 

Joprojām ir daudz jautājumu par 
kompetenču pieeju izglītībā, kas tiks 
ieviesta jau no nākamā mācību gada. 
Ministre vairākkārt uzsvēra, ka ne-
pieciešams ieviest skolās modernās 
tehnoloģijas un skolotājiem jāapgūst 
digitālās kompetences. Viņa piebilda, 
ka katram skolotājam vajadzēs aizpil-
dīt anketu, lai izvērtētu savu digitālo 
kompetenci. Šogad IZM plāno organi-
zēt kursus visu priekšmetu skolotājiem 
šo prasmju apgūšanai vai uzlabošanai.

Tāpat ministre uzsvēra, ka ir svarīga 
personalizēta pieeja katram skolēnam, 
kas nozīmē datorprogrammas izman-
tošanu, lai katram skolēnam izvēlētos 
atbilstošu pieeju. Šādas datorprogram-
mas spēju izvērtēt skolēnu zināšanu 
līmeni apšaubīja Sventes vidusskolas 
direktors Aleksandrs Sibircevs, uzsve-
rot, ka arī līdz šim daudzas ieviestās 
programmas nedarbojas pilnvērtīgi.  

Biķernieku pamatskolas direktors 

Aleksejs Mackevičs ierosināja  minis-
trijai pārskatīt skolu fi nansēšanas 
modeli, jo kopš 2009. gada, kad tika 
pieņemts šis modelis, situācija ir krasi 
mainījusies. Ministre atzina, ka šobrīd 
tiek izstrādāts jauns fi nansēšanas mo-
delis, tāpēc viņa gaida arī skolu vadī-
bas ierosinājumus. I. Šuplinska izteica 
cerību, ka administratīvā reforma sa-
kārtos valsts un pašvaldības attiecības 
un noteiks, kas par kuru jomu atbild: 
“Iespējams, šajā diapazonā ir iespē-
jams izmaksas vairāk novirzīt izglītī-
bas kvalitātei”.  

Ministre uzsvēra, ka pašvaldībai jā-
dara viss iespējamais, lai atbalstītu 
labākos kadrus un radītu ekselentus 
atbalsta mehānismus. Novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins iebilda, 
ka arī ministrijai būtu kaut kas jāda-
ra no savas puses, piemēram, beidzot 
jāatrisina jautājums par savstarpējiem 
norēķiniem, kas pašvaldības budžetā 
ik gadu iegriež robu vismaz 600 tūksto-
šu eiro apmērā. Turklāt pieredze rāda, 
ka, slēdzot kādu novada skolu, audzēk-
ņi dodas mācīties uz pilsētas skolām un 
šo norēķinu apjoms vēl vairāk pieaug. 

No savas puses pašvaldība ir pavei-
kusi lielu darbu, renovējot visas mā-
cību iestādes. Lai piesaistītu skolēnus 
savām skolām, tiek nodrošināti skolē-
nu pārvadājumi, kas, piemēram, pērn 
budžetā izmaksāja 603 tūkstošus eiro. 
Diemžēl autobusu parks ir novecojis 
un to atjaunot ir problēmas, jo par pie-

ejamo fi nansējumu nav iespējas iegā-
dāties pat lietotu transportu, bet ņemt 
aizņēmumus jauna transporta iegā-
dei pašvaldības nedrīkst. Daugavpils 
novada domes izpilddirektore Vanda 
Kezika vērsās pie ministres ar lūgumu 
rosināt MK atļaut pašvaldībām ņemt 
aizņēmumu jauna transporta iegādei, 
uz ko ministre atbildēja, ka šis jautā-
jums varētu tikt risināts tikai nākamā 
gada investīciju plānojumā. 

Ministre aicināja pašvaldības vadību 
un skolu direktorus veikt fi nanšu ap-
rēķinus, lai pamatotu sava skolu tīkla 
pastāvēšanu turpmāk, un iesniegt tos 
ministrijai. 

Pēc tikšanās ministre Ilga Šuplinska 
atzina, ka pašlaik IZM apzina esošo 
situāciju un vērtē Daugavpils novada 
iespējas. Viņa uzsvēra, ka šajā novadā 
ir īpaša situācija tīri ģeogrāfi ski, jo no-
vada centrā ir Daugavpils pilsēta, kas 
var pastiprināt skolēnu plūsmu tieši uz 
pilsētu, bet apturēt to nav iespējams. 
“Tas nozīmē, ka gan pašvaldībai ir jā-
skatās uz savu iespēju robežām, gan 
katrai skolai,” teica ministre. No tikša-
nās viņai palicis patīkams iespaids, jo 
redzams, ka skolu direktori saprot un 
apzinās, kas ir kompetenču pieeja: “Vi-
ņiem ir savs skatījums uz to, kas ir iz-
glītības kvalitāte, ir individuāla pieeja, 
viņi rūpējas par iekļaujošo izglītību un 
dara daudzas pozitīvas lietas.” Minis-
tre atzina, ka pašlaik tiekas ar visām 
pašvaldībām, jo ir daži precizējoši jau-
tājumi, kas saistīti, piemēram, ar digi-
tālo kompetenci. “Mēs vēlamies katras 
skolas izvērtējumu, lai organizētu kur-
sus pa līmeņiem un iedrošinātu sko-
lotājus strādāt ar digitālo kompetenci 
vai arī uzlabot šīs prasmes. Martā mēs 
dosimies uz Ministru kabinetu ar zi-
ņojumu par skolu tīkla sakārtošanu, 
iespējami piedāvājumi par citu fi nan-
sēšanas modeli. Vislielāko uzmanību 
vēršam uz vidējās izglītības posmu, jo 
tur patiešām, lai nodrošinātu kvalita-
tīvu izglītību un izvēļņu grozu, lai pa-
nāktu padziļinātu priekšmetu apguvi, 
ir jāveic ļoti daudz priekšdarbu.” 

Inese Minova
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

02.03. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

16.03. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-18.00

Jānis Belkovskis
02.03. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00

23.03. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00

Andrejs Bruns

10.03.
Laucesas pagasta sabiedriskais centrs,
c. Laucesa 09.00-12.00

16.03. Laucesas kultūras nams 15.00-17.00

Jevgeņijs Gridasovs
04.03. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00

11.03. Biķernieku pagasta pārvalde 08.00-10.00

25.03. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00

Viktors Kalāns
16.03. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00

30.03. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00

Jānis Kudiņš

02.03.
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

16.03.
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

Juris Livčāns
11.03. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00

18.03. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00

25.03. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00

Visvaldis Ločs
05.03. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00

19.03. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00

26.03. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00

Aleksejs Mackevičs
03.03. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30

04.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00

10.03. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00

11.03. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30

31.03. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30

Guntars Melnis
02.03. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00

09.03. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 

Vjačeslavs Moskaļenko
Informācija www.daugavpilsnovads.lv

Olesja Ņikitina
02.03. Medumu spec. pamatskola  14.00-16.00

16.03. DNKC ”Vārpa” 14.00-16.00

23.03. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs
03.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00

13.03. Sventes vidusskola 16.00-17.00

17.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00

Ilmārs Skuķis
10.03. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00

Regīna Tamane
17.03. Skrudalienas pagasta pārvalde, Silene 13.00-15.00

24.03. Salienas pagasta pārvalde 13.00-15.00

31.03. Demenes pagasta pārvalde 15.00-17.00

Jānis Vagalis 
03.03. Višķi, Aglonas iela 30 16.00-18.00

10.03. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-16.00

17.03. Višķi, Aglonas iela 30 16.00-18.00

31.03. Vaboles pagasta pārvalde 16.00-17.00

Deputātu pieņemšanas laiki var mainīties. 
Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā “Novada 
dome”->”Deputāti”

2020. gada 28. janvāra ārkārtas sēdē pieņemti 
4 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Daugavpils novada 

pašvaldības budžets 2020. gadam”.
 Apstiprināja novada attīstības programmas In-

vestīciju plānu 2020.-2022. gadam.
 Nolēma plānot novada pašvaldības 2020. gada 

budžetā Kultūras centra “Vārpa” jauktā kora “Lat-
gale” dalību  Starptautiskajā  folkloras  un mākslas 
festivālā  Krakovā un Tarnovā (Polija) un Deju an-
sambļa “Līksme” dalību Starptautiskajā  konkursā 
- festivālā “Art  Folk Fest – Summer 2020”. 
 Nolēma iekļaut novada 2020. gada novada nozī-

mes pasākumu plānā novada basketbola vīriešu ko-
mandas dalību Pierobežas līgas čempionāta 3.posmā 
Sanktpēterburgā.

2020. gada 30. janvāra sēdē pieņemti 12 lēmu-
mi:
 Izdeva Laucesas pamatskolas un Silenes pamat-

skolas nolikumu.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 61500 euro 

projekta “Amatniecība bez robežām” īstenošanai.
 Grozīja novada domes 02.10.2019. lēmumu 

Nr.1760 “Par Daugavpils novada pašvaldības vispā-
rējās izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības iestā-
žu, Sporta skolas, mūzikas un mākslas skolu vadī-
tāju, vadītāju vietnieku un pedagogu darba slodzes 
un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu” un 
izteica 3.pielikumu jaunā redakcijā.
 Atzina par spēku zaudējušu novada domes 

27.06.2019. lēmumu Nr.1525 “Par aizņēmumu no 
Valsts kases pašvaldības ceļu “Mežciems-Ļūbaste” 
un “c. Ļūbaste-Ļūbaste” atjaunošanas darbu  fi nan-
sēšanai”.
 Nolēma pagarināt lokālplānojuma, kas groza 

Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-
2023. gadam, plānotā militārā poligona “Meža Mac-
keviči” Daugavpils novada teritorijai pirmās redakci-
jas publiskās apspriešanas termiņu līdz 24.02.2020., 
atceļot publiskās apspriešanas sabiedrisko apspriedi 
04.02.2020. un organizējot kārtējās lokālplānojuma 
redakcijas publiskās apspriešanas laikā vismaz vie-
nu sabiedrisko apspriedi.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz novada pašvaldības vārda uz diviem dzīvok-
ļiem Ambeļu pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Višķu pagastā.
 Pieņēma 2 lēmumus zemes jautājumos.
2020. gada 13. februāra sēdē pieņemti 48 lē-

mumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2018. gada 23. augusta saistošajos 
noteikumos Nr.25 „Daugavpils novada kapsētu dar-
bības un uzturēšanas saistošie noteikumi””.
 Noteica ar 01.01.2020. Sociālā atbalsta un aprū-

pes centra ”Avots” darbiniekiem par darbu, kas sais-
tīts ar īpašu risku, piemaksu 10 % apmērā no viņiem 
noteiktās mēnešalgas.
 Nolēma atsavināt 18 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, 
Naujenes, Nīcgales un Salienas pagastā.

 Nolēma pārdot 3 pašvaldības nekustamos īpašu-
mus Līksnas pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 8 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Līksnas, Naujenes, Nīcgales 
un Salienas pagastā un apstiprināja to izsoles no-
teikumus.
 Atļāva Sociālā dienesta struktūrvienībai “Die-

nas aprūpes centrs invalīdiem un pensijas vecuma 
personām” papildus projektā “Deinstitucionalizāci-
jas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” pare-
dzētajai mērķgrupai sniegt dienas aprūpes centra 
pakalpojumu neizvērtētām personām ar garīga rak-
stura traucējumiem no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem un apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevu-
mu tāmi.
 Atļāva iesniegt Zivju fonda atbalsta saņemša-

nai projektu “Dažādu sabiedrības grupu izglītošana 
par Daugavpils novada zivju resursiem”, Demenes 
pagasta pārvaldei -projektus „Daugavpils novada 
Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu pa-
pildināšana”, „Daugavpils novada Demenes pagasta 
Čerņavas un Dervanišķu ezera zivju resursu papil-
dināšana” un Višķu pagasta pārvaldei – projektu 
„Luknas ezera zivju resursu papildināšana”.
 Atbalstīja novada pašvaldības projektu „Zivju 

resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada 
ūdenstilpēs”, „Zivju resursu pavairošana ar līdaku 
mazuļiem Smiļģinu ezerā”,  „Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumi Daugavpils novada Sventes eze-
rā”, Apsaimniekošanas plānu sagatavošana Dau-
gavpils novada ezeriem - Vīragnas un Kumbuļu” un 
„Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem 
Vīragnas ezerā” iesniegšanu Zivju fonda līdzekļu 
saņemšanai.
 Atļāva novada sporta skolai izstāties no biedrī-

bas “Latvijas Cīņas federācija” un iestāties biedrībā 
“LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA”.
 Nolēma norakstīt Naujenes pagasta pārvaldes 

bezcerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta pie-
dziņas neiespējamība.
 Nolēma nodot pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Lasenberga 5”, Lasenberga, Tabores pagastā pār-
valdīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpē-
ju līgumu pilnvarotai personai - SIA “NAUJENES 
PAKALPOJUMU SERVISS”.
 Nolēma pagarināt darbības termiņu 15.12.2016. 

Pilnvarojuma līgumam Nr.02.1-12/29-2016 par li-
cencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību organizēšanu Vīragnas ezerā ar SIA “Arod-
īpašums” līdz 12.02.2023.
 Nolēma pagarināt uz pieciem gadiem mednieku 

kolektīviem nodoto dzesētavu bezatlīdzības lietoša-
nas termiņu, lai tās izmantotu nesadalītu mežacū-
ku liemeņu uzglabāšanai un Pārtikas un veterinārā 
dienesta nodrošināšanai ar nepieciešamajiem pa-
raugiem.
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu izīrētam pašval-

dības dzīvoklim Naujenes pagastā. 
 Pieņēma 2 lēmumus zemes jautājumos.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

 Atbalsta amatierkolektīvu dalību starptautiskajos festivālos
Daugavpils novada domes sēdē deputāti atbalstīja 

4975 eiro piešķiršanu jauktā kora ”Latgale” dalībai 
Starptautiskajā folkloras – mākslas festivālā. Pasā-
kums norisināsies Polijā (Krakovā un Tarnovā) laika 
posmā no 16. līdz 20. jūlijam.

Daugavpils novada kultūras centra ”Vārpa” jauk-
tais koris „Latgale” savos 55 pastāvēšanas gados ir 
daudzkārt popularizējis Daugavpils novada vārdu 
gan kora mūzikas pasākumos Latvijā, gan arī ārpus 
tās robežām. Viena no kora „Latgale” koncertprog-
rammām ir veltīta tautas mūzikai. Latviešu kompo-
nistu daiļradē atrodamas izcilas latviešu un latgalie-
šu tautas dziesmu apdares koriem.

Tāpat deputāti piešķīra atbalstu 3790 eiro apmē-
rā deju ansambļa ”Līksme” dalībai Starptautiskajā 
konkursā-festivālā ”Art Folk Fest – Summer 2020”. 
Festivāls norisināsies laika posmā no 12. līdz 21. jū-
lijam Gruzijas pilsētās Kapuleti un Batumi.

Starptautisko konkursu – festivālu rīko Eiropas 
Folkloras festivālu asociācija sadarbībā ar UNESCO 
starptautisko komisiju. Konkursa mērķis ir pasaules 
folkloras tradīciju saglabāšana, pasaules kultūras 
popularizēšana, dalībnieku un vadītāju starpkultūru 
pieredzes apmaiņa.

Festivāls ”Art Folk Fest – Summer 2020” ir viens 
no prestižākajiem UNESCO rīkotajiem starptautis-
kajiem konkursiem, kurā plāno piedalīties vairāk 
nekā 53 deju grupas no dažādām pasaules valstīm.
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Pieņemts Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020. gadam

28. janvāra domes sēdē tika pieņemts 
2020. gada novada pašvaldības bu-
džets. Daugavpils novada pašvaldības 
attīstības stratēģiskais mērķis ir pa-
nākt sabalansētu Daugavpils novada 
teritorijas attīstību, iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes paaugstināšanu, dabas un 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu 
un prasmīgu izmantošanu.

Galvenie rādītāji
Daugavpils novada pašvaldības kon-

solidētais 2020. gada pamatbudžets 
veido 27,6 milj. eiro ieņēmumu daļu un 
27,9 milj. eiro izdevumu daļu. Daugav-
pils novada pašvaldības budžets sastāv 
no pamatbudžeta, ziedojumiem un dā-
vinājumiem. Novadā ir uzkrāti ziedoju-
mi un dāvinājumi 17 192 eiro apmērā, 
kuri tiks izlietoti atbilstoši ziedotāju 
norādītajam mērķim. Iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības 
budžetā ietekmē ekonomiskie rādītāji, 
to prognoze pašvaldības budžetā bals-
tīta uz Finanšu ministrijas budžeta 
prognozi 2020. gadam, kas mūsu nova-
dam plānota 6,9 milj. eiro, kas ir par 
0,9 milj. eiro mazāk nekā pērn.

Daugavpils novadam 2020. gadā 
piešķirtas valsts mērķdotācijas 4,8 
milj. eiro apmērā. Savukārt dotācijas 
no pašvaldības fi nanšu izlīdzināšanas 
fonda piešķirtas 8,2 milj. eiro apmērā, 
t. sk. speciālā dotācija 2,8 milj. eiro. Ne-
kustamā īpašuma nodoklis 2020. gadā 
tiek plānots 1,2 milj. eiro, t.sk. plānots 
iekasēt nodokļa parādus par iepriek-
šējiem gadiem 63 tūkst. eiro apmērā. 
Ieņēmumi no Dabas resursu nodokļa 
tiek plānoti 45 tūkst. eiro apmērā, kas 
ir par 630 tūkst. eiro mazāk nekā 2019. 
gadā, kas ir saistīts ar grozījumiem 
Dabas resursu nodokļa likumā. Neno-
dokļu ieņēmumi plānoti 0,2 milj. eiro 
apmērā, un nozīmīgākais no tiem plā-
notais ieņēmumu avots ir ieņēmumi no 
īpašumu pārdošanas, kas sastāda 182 
tūkst. eiro.

Maksas pakalpojumu un citi pašu ie-

ņēmumi plānoti 1,8 milj. eiro apmērā. 
Pakalpojumu sniedzēji ir pašvaldības 
iestādes, lielākoties tie ir ieņēmumi 
no komunālajiem pakalpojumiem, kas 
plānoti 0,7 milj. eiro apmērā. Ieņēmu-
mi par nomu un īri plānoti 0,5 milj. 
eiro apmērā, savukārt ieņēmumi 0,3 
milj. eiro apmērā ir maksa par personu 
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs.

Daugavpils novada pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumi 2020. gadam 
plānoti 27,9 milj. eiro un tie ir novir-
zīti pašvaldības funkciju izpildes no-
drošināšanai. Pašvaldības budžets ir 
sagatavots, balstoties uz bāzes izde-
vumu apjomu – 16,7 milj. eiro,  kā arī 
ņemti vērā un iekļauti budžetā projek-
ti un pasākumi, kas tiek fi nansēti no 
Eiropas Savienības fondiem, no Valsts 
budžeta programmām un citiem ar no-
vada domes lēmumu atbalstītiem īpa-
šiem mērķiem – 9,6 milj. eiro, kā arī at-
balstītas Investīciju plāna ieceres – 1,6 
milj. eiro apmērā.

Lielākais fi nansējums – izglītībai 
No pašvaldības 2020. gada budžeta 

(27,9 milj. eiro) izdevumiem, lielāko 
daļu ieņem izglītības nozare, kurai tiek 
atvēlēti 8,3 milj. eiro. Kopumā izde-
vumi izglītībai sastāda 30% no visām 
izmaksām. Plānots turpināt izglītības 
nozarē ES fondu projektus 0,2 milj. 
eiro apmērā. Vērienīgākie no tiem ir 
projekti “Atbalsts izglītojamo indivi-
duālo kompetenču attīstībai”, Eras-
mus+ programmas projekti, Latvijas 
skolas soma, atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai. 
Ieplānota arī autobusa iegāde Nauje-
nes pagasta skolēnu pārvadājumiem 
86 tūkst. eiro apmērā. 2020. gadā pa-
pildus tiek plānoti 50% pašvaldības 
budžeta līdzekļi 1. – 4. klašu skolēnu 
ēdināšanas izmaksām 50,6 tūkst. eiro 
apmērā.

Ievērojams pieaugums sociālās 
aizsardzības un veselības nodroši-
nāšanai

Savukārt izdevumi 6,2 milj. eiro so-
ciālajai aizsardzībai un veselībai ieplā-
noti ar ievērojamu pieaugumu, jo šajā 
jomā tiek īstenoti nozīmīgi projekti. 
Kopumā šīm jomām tiek novirzīti 22% 
no novada izdevumiem. 2020. gadā 
turpinās Deinstitucionalizācijas pro-
jekts (0,2 milj. eiro), Sociālo pakalpoju-
mu centra “Pīlādzis” ēkas energoefek-
tivitātes paaugstināšanas projekts (1,6 
milj. eiro), tiek plānota sociālo dzīvokļu 
ierīkošana Kalupē (0,3 milj. eiro) un 
citas nozīmīgas aktivitātes. Veselības 
nozarē turpinās projekts “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanas un slimību profi laksei Daugav-
pils novadā” 113,8 tūkst. eiro apmērā.

Ekonomikā un vides aizsardzībā 
– virkne projektu

Izdevumi ekonomiskai darbībai un 
vides aizsardzībai sastāda 3,5 milj. 
eiro, kas  veido 13% no kopējām iz-
maksām. Vides aizsardzībai plānoti 
0,5 milj. eiro, tai skaitā 0,2 milj. eiro 
Sventes notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tu rekonstrukcijai. Plānoti izdevumi 
latvāņu apkarošanai 20 ha platībā paš-
valdības īpašumā esošajās zemēs, šim 
mērķim atvēlot 13 tūkst. eiro. Apsaim-
niekošanas plānu izstrādei novada 
upēm un ezeriem tiek plānoti līdzekļi 
17,3 tūkst. eiro apmērā. Ekonomikas 
nozarē izdevumi sastāda 3 milj. eiro, 
kur vērienīgākās izmaksas veido auto-
ceļu un ielu uzturēšana – 1,2 milj. eiro, 
kā arī turpinās LAD projekti pašvaldī-
bas ceļu pārbūvē 0,5 milj. eiro apmērā. 
Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju 
pilsētvides revitalizācijai uzņēmējdar-
bības paaugstināšanai plānoti 132,6 
tūkst. eiro, citu  ES fondu ceļu pārbū-
ves projektiem tiek atvēlēti 60 tūkst. 
eiro. Iecerēts atbalstīt novada biedrī-
bu LAD projektu īstenošanu, atbalstot 
tos 10% apmērā, kopā šiem mērķiem 
atvēlot 28,4 tūkst. eiro. Valsts vienotā 
klientu apkalpošanas punkta uzturē-
šanai plānoti 18,1 tūkst. eiro. Vispārē-
jo valdības dienestu izmaksas plānotas 
3,7 milj. eiro apmērā, kas veido 13% 
no kopējām pašvaldības izmaksām.
2020. gadā plānots veikt remontdarbus 
novada administratīvajā ēkā 0,2 milj. 
eiro apmērā. 2020. gada budžetā pa-
redzēti līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem 200 tūkst. eiro.

Atbalsta Investīciju plāna iece-
res

Īpašumu apsaimniekošanai plā-
noti 3,2 milj. eiro, t.i. 12% no visām 
izmaksām. No Investīciju plāna tiek 
atbalstītas ieceres 0,2 milj. eiro apmē-
rā, lielākoties novirzot līdzekļus ielu 
apgaismojuma uzlabošanai Kalupes, 
Biķernieku, Dubnas, Līksnas, Maļino-
vas pagastos. Plānoti 120 tūkst. eiro 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumu atbalstam. Iecerēts īstenot 

projektu “Parki bez robežām” (117,3 
tūkst. eiro), kā arī projektu “Daugav-
pils novada kapsētu digitalizācija” 
(15,4 tūkst. eiro). Ir ieplānoti līdzek-
ļi Vecsalienas parka labiekārtošanas 
plāna izstrādei (10 tūkst. eiro).

Kultūra
Kultūras nozarei atvēlēti 2,9 milj. 

eiro, kas sastāda 10% no pašvaldības 
budžetā plānotajām izmaksām. Pie-
šķirti līdzekļi bērnu rotaļu laukuma iz-
būvei Kalkūnes un Muitas ciemos (20 
tūkst. eiro), Vaboles pagasta Muižas 
parka atjaunošanas izpētes izmaksām 
(10 tūkst. eiro), Červonkas pils logu at-
jaunošanai (20 tūkst. eiro), Līksnas pa-
gasta kultūras vajadzībām iegādātās 
ēkas jumta remontam (45 tūkst. eiro), 
bibliotēkas izveidošanai Višķu pagasta 
Sabiedriskajā centrā (12 tūkst. eiro) 
un Investīciju plāna citām iecerēm, ko-
pumā no tā atbalstot 184, 7 tūkst. eiro 
apmērā. Dažādiem novada mēroga pa-
sākumiem 2020. gadam tiek plānoti lī-
dzekļi 172,6 tūkst. eiro apmērā. Kultū-
ras jomā tiek plānots īstenot vairākus 
ES fondu projektus, vērienīgākie no 
tiem ir projekti: “Rīteiropas vērtības“ 
– 150,7 tūkst. eiro, “Amatniecība bez 
robežām”- 80 tūkst. eiro, “Dvinas, Dau-
gavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo 
amata prasmju izpēte, saglabāšana 
un nodošana nākamajām paaudzēm” – 
52,8 tūkst. eiro.

Citi rādītāji
Daugavpils novada pašvaldības sais-

tību apmērs saimnieciskajā gadā un 
turpmākajos gados uz 2020. gada sā-
kumu pavisam sastāda 19,4 milj. eiro. 
2020. gada budžetā tiek plānota aiz-
ņēmumu atmaksa 4,3 milj. eiro apmē-
rā, kā arī ir iecerēts lūgt aizņēmumus 
Valsts kasē 1,6 milj. eiro apmērā. Aiz-
ņēmumi plānoti tikai ES fondu projek-
tu īstenošanai, citiem mērķiem vienīgi 
iecerēts lūgt Valsts kases aizņēmumu 
Špoģu vidusskolas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes izveidošanai 75% apmē-
rā no plānotajām izmaksām – 144,8 
tūkst. eiro.

Pašvaldības saistību apjoms no 2020. 
gada pamatbudžeta ieņēmumiem vei-
do 6,38%, kas ir zemākais pēdējo gadu 
laikā. Pašvaldības saistību apjoms 
ļauj izmantot aizņēmumu piesaisti kā 
fi nansēšanas avotu investīciju ieceru 
īstenošanai, ja vien valsts sekmētu 
pašvaldību iespējas saņemt tos Valsts 
kasē, kas savukārt ietekmētu novada 
ekonomisko attīstību.

Ziņojumu par 2019. gada novada 
pašvaldības budžetu domes sēdē snie-
dza Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna 
Timšāne.

Aktīvi un noderīgi aizvadīta Ēnu diena
Jau desmito reizi pēc kārtas Daugav-

pils novada dome piedalās Ēnu dienas 
pasākumos. Šī ir lieliska iespēja skolas 
vecuma jauniešiem iegūt pieredzi un 
vērtīgas zināšanas par Daugavpils no-
vada domes struktūru darbību.

Šoreiz ēnot Daugavpils novada do-
mes speciālistus ieradās 11 skolēni, 
ēnojot kopumā 9 profesijas. Lielākā 

daļa bija pieteikušies no Daugavpils 
pilsētas skolām, taču bija arī ēnotāji no 
Daugavpils novada izglītības iestādēm. 
Jauniešu vidū lielākā interese bija par 
Būvvaldes vadītājas un galvenās arhi-
tektes profesiju, kā arī Kultūras pār-
valdes vadītājas amatu. Piesakoties 
ēnot, jauniešus arī interesēja iespēja 
ēnot tādās profesijās kā IT speciālists, 

jurists, fi nanšu speciālists un tūrisma 
speciālists.

Ēnotāji tāpat bija ieradušies arī no 
tālākām vietām, piemēram, Līvānu 
novada Rožupes pamatskolas un Rē-
zeknes 5. vidusskolas.

Marija Paulāne, Rēzeknes 5. vidus-
skolas 10. klases skolniece, stāsta, ka 
viņai ļoti interesē ēku celtniecība: ”Es 

ļoti gribētu to uzzināt. Ēnu dienā mēs 
apskatījām plānus, kā viss jāpieraksta, 
jāprotokolē. Tad mēs aizbraucām pa-
skatīties uz ēku, kura jau ir izveidota. 
Tā bija ļoti laba ekskursija.” Meitene 
piebilst, ka novada domē viņai ir ļoti 
paticis: ”Kolektīvs ļoti labs, atbalstīja, 
smaidīja, mēs daudz izrunājām, es uz-
zināju daudz informācijas, kura man 
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Daugavpils novada pašvaldības projekta konkursa
“Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras 

mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils novadā”

Pamatojoties uz  Daugavpils novada 
pašvaldības 2018. gada 28. jūnijā pie-
ņemtajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr. 23 Daugavpils novada dome izslu-
dina konkursu: „Valsts aizsargājamo 
arhitektūras pieminekļu un Daugav-
pils novada aizsargājamo kultūras 
mantojuma objektu saglabāšana Dau-
gavpils novadā”.

Konkursa mērķis ir veicināt Dau-
gavpils novada arhitektūras kultūras 
mantojuma saglabāšanu, attīstot sa-
darbību starp pašvaldību un Valsts 
aizsargājamo arhitektūras pieminek-
ļu, kā arī Daugavpils novada aizsar-
gājamā kultūras mantojuma objektu 
īpašniekiem.

Konkursa ietvaros iedzīvotāji var 
pretendēt uz pašvaldības līdzfi nansē-
jumu no 30% līdz 100% bet ne vairāk 
kā 5000 EUR apmērā no kopējām iz-
pētes, restaurācijas vai atjaunošanas 
izmaksām, saskaņā ar konkursa sais-
tošajiem noteikumiem. 

Projekta pieteikumam jāsastāv no:
- aizpildītas projekta pieteiku-

ma veidlapas (1. pielikums Daugav-
pils novada domes 2018. gada 28.  
jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr.23);

- īpašumtiesību apliecinoša do-
kumenta;

- pilnvarojuma, ja projekta pie-
teikumu neiesniedz objekta īpaš-
nieks;

- paredzēto darbu, metožu un 
lietoto materiālu apraksta (brīvā 
formā); 

- objekta vai tā elementa krā-
sainiem fotoattēliem, kuros redzams 
objekta stāvoklis un attiecīgās prob-
lēmas, ja tādas attiecināmas uz pa-
redzētajiem darbiem objektā (brīvā 
formā); 

- būvvaldē apstiprinātas doku-
mentācijas (piem., apliecinājuma 
kartes, būvatļaujas u.c.), ja attie-
cināms uz paredzētajiem darbiem 
objektā;

- Nacionālās kultūras manto-
juma pārvaldes izsniegto atļauju/
īpašajiem noteikumiem, ja objekts 
ir Valsts aizsargājamais kultūras 
piemineklis un ja paredzētie darbi 
attieksies uz objekta vai tā elementa 
fi zisku izmainīšanu;

- Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes izsniegtajiem tehniska-
jiem nosacījumiem, ja objekts ir 
Daugavpils novada aizsargājamais 
kultūras mantojuma objekts un ja 
paredzētie darbi attieksies uz objek-
ta vai tā elementa fi zisku izmainīša-
nu;

- paredzēto darbu detalizētu iz-
maksu aprēķina/tāmes.

Projekta pieteikuma iesniedzējs var 
būt fi ziska vai juridiska persona (vai 
tā pilnvarota persona), kura ir objekta 
īpašnieks, izņemot pašvaldības, valsts 
vai reliģiskās organizācijas.

Līdzfi nansējumu piešķirs, konkur-
sa kārtībā, izvērtējot projektu pie-
teikumus saskaņā ar noteiktajiem 
administratīvajiem kritērijiem un 
kvalitatīvajiem rādītājiem. Pēc Dau-
gavpils novada pašvaldības izveidotās 
komisijas lēmuma ar apstiprinātajiem 
projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks 
slēgts līgums par līdzfi nansējuma pie-
šķiršanu. 

Komisijas apstiprinātā līdzfi nansē-
juma summa līdzfi nansējuma saņē-
mējam tiks pārskaitīta pēc izstrādātā 
konkursa projekta un līguma nosacīju-
ma īstenošanas.

Kopējais konkursa fi nansējuma ap-
joms 2020. gadā ir 7000 EUR. 

Visa informācija par konkursa un 
iesnieguma formas nosacījumiem at-
rodama Daugavpils novada pašvaldī-
bas 2018. gada 28. jūnijā pieņemtajos 
saistošajos noteikumos Nr. 23 “Par 
Daugavpils novada pašvaldības līdz-
fi nansējumu Valsts aizsargājamo ar-
hitektūras pieminekļu un Daugavpils 

novada aizsargājamo kultūras manto-
juma objektu saglabāšanai”. Saite uz 
dokumentu: https://www.daugavpil-
snovads.lv/Media/Default/documents/
publiskie_dokumenti/SN/03%20945_
prec_sn23.pdf

Daugavpils novada kultūras manto-
juma pieminekļu sarakstu var apskatīt 
šeit: 

https://www.daugavpilsnovads.lv/
wp-content/uploads/page/3292/valsts-
aizsargajamie-pieminekli.pdf 

https://www.daugavpilsnovads.lv/
wp-content/uploads/page/3292/2018_
D a u g a v p i l s - n o v a d a - K M O -
saraksts_L%C4%93mumaNr.877_pie-
likums_saraksts.pdf

Pieteikumus līdzfi nansējuma sa-
ņemšanai var iesniegt Daugavpils no-
vada domē, Finanšu pārvaldes Īpašu-
ma nodaļā (Rīgas iela 2, Daugavpils, 
LV-5401) līdz 08.05.2020. vai atsūtot 
pa pastu kā ierakstītu vēstuli uz ie-
priekš norādīto adresi. 

Neskaidrību gadījumā aicinām sa-
zināties ar Daugavpils novada domes  
Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas 
kultūras mantojuma eksperti pa tāl-
runi  65476833, 65476838  vai e-pastu 
dome@dnd.lv.

PAZIŅOJUMA FORMA

varētu noderēt dzīvē.” Savā anketā 
Marija norāda, ka plāno studēt RTU 
inženierzinātnes vai arhitektūru. Tā-
pat viņu patīkami pārsteidza fakts, ka 
Būvvaldes vadītājas darbs ir saistīts 
ne tikai ar dokumentu kārtošanu, bet 
arī ar aktīvu komunikāciju būvniecī-
bas objektos.

Savukārt Daugavpils novada domes 
Attīstības pārvaldes vadītāju ēnoja 
Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11. kla-
ses skolniece Dita Ancāne. Šis amats 
ir saistīts ar uzņēmējdarbību, nova-
da ekonomisko attīstību, dažādu at-
tīstības projektu realizēšanu novada 
teritorijā. Skolniece atzīst, ka vēlējās 
uzzināt, kāda ir situācija uzņēmējdar-
bībā Daugavpils novadā. Ēnu dienas 
izskaņā Dita skaidro, ka pašvaldības 
darbs ir daudz sarežģītāks nekā šķita 
iepriekš: ”Šodien mēs devāmies nelielā 
ekskursijā uz SIA “Eka paipalas” uzņē-
mumu, kā arī skatījāmies citus projek-
tus, ko ir īstenojusi Daugavpils novada 
domes Attīstības pārvalde,” piebilstot, 
ka ēnošana viņai ļoti patikusi un ka 
noteikti ir vērts rīkot Ēnu dienu, jo tad 
var vairāk uzzināt par izvēlēto profesi-
ju, saprast, vai tas tiešām būs tas, ar 
ko topošais students vēlēsies nodarbo-
ties nākotnē.

Daugavpils novada domes Attīstības 
pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa atzīst, 
ka ļoti patīkami pārsteigta par viņas 
ēnas mērķtiecību: ”Mana ēna, Daugav-
pils Valsts ģimnāzijas skolniece Dita 
Ancāne, mani ļoti patīkami pārsteidza, 
jo, meitenei jau ir savi nākotnes plā-
ni. Viņa vēlas savu nākotni saistīt ar 
uzņēmējdarbību. Viņa ir mērķtiecīga, 
droša meitene. Man ļoti patīk, ja jau-

nieši ir droši – viņiem ir savs viedoklis 
un jautājumi. Viņa ar interesi skatījās 
un vēroja, ko es stāstīju. Un arī mūsu 
pieeja Ēnu dienai šoreiz bija inova-
tīvāka – kopā ar Būvvaldes vadītāju 
Nansiju Tamani mēs aizvedām jau-
niešus uz reālu objektu, parādījām, ko 
mēs par Eiropas naudām esam uzbū-
vējuši.” Kā atzīst Attīstības pārvaldes 
vadītāja, ir svarīgi, lai jaunieši savām 
acīm ierauga, kas reāli notiek novadā, 
jo ieskatīšanās mapēs vai tekstos vien 
var likties garlaicīga, un pavisam cita 
lieta ir redzēt un būt klāt objektos, kur 
strādā pašvaldības darbinieki.

Pasākuma izskaņā klātesošos uz-
runāja Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Ras-
čevskis: ”Šodienu jūs esat izmantojuši 
lietderīgi. Es domāju, ka jūsu karjeras 
vai profesijas izvēlē tas noderēs. Šis 
pasākums kopumā dod drosmi vai at-
vērtību. Domāju, ka ir ļoti lietderīgi ie-
pazīties ar savu profesiju tieši klātienē, 
kontaktējot ar katru profesijas pārstā-
vi.”

Pasākuma noslēgumā tika dalīti ap-
liecinājumi par piedalīšanos Ēnu die-
nā, kas skolēniem kalpos arī kā attais-
nojums stundu kavēšanai.

 Dainis Bitiņš
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Iedzīvotājiem ir daudz jautājumu par militārā poligona paplašināšanu 
No 2020. gada 9.  janvāra līdz 24. feb-

ruārim publiskai apspriešanai bija no-
dota lokālplānojuma redakcija militārā 
poligona “Meža Mackeviči” teritorijas 
paplašināšanai. 

Kāpēc ir uzsākta lokālplānojuma 
izstrāde?

Uzsākt lokālplānojuma izstrādi iero-
sināja Aizsardzības ministrijas struktū-
ra “Valsts aizsardzības militāro objektu 
un iepirkumu centrs” ar nolūku mainīt 
Daugavpils novada teritorijas plānoju-
mā noteiktos teritorijas atļautos izman-
tošanas un apbūves nosacījumus zemes 
vienībām, lai aizsardzības un drošības 
iestādes varētu celt to vajadzībām ne-
pieciešamos infrastruktūras objektus, 
t.sk. ceļu, šautuves un teritorijas militā-
rā mācību procesa nodrošināšanai. Nor-
matīvie akti paredz, ka to var paveikt ar 
lokālplānojuma palīdzību. 

Lokālplānojuma izstrādi jāfi nansē 
ierosinātājam, šajā gadījumā - Valsts 
aizsardzības militāro objektu un ie-
pirkumu centram, kas, savukārt, par 
dokumenta izstrādātāju izvēlējās IK 
„Plānošanas eksperti”. Bet pašvaldībai 
tādos gadījumos jāpilda dokumenta iz-
strādes procesa organizatora un vadītā-
ja loma.  

Lokālplānojuma teritorija iekļaujas 
triju pagastu teritorijā – lielākā daļa ir 
Vaboles pagastā, neliela daļa Līksnas 
pagastā un vismazāk ir Maļinovas pa-
gastā. Plānotā poligona teritorija robe-
žojas gan ar fi zisku, gan juridisku per-
sonu īpašumā esošām zemes vienībām, 
gan arī valsts teritorijām.

Ja patlaban poligons aizņem 10 hek-
tāru platību, tad pēc paplašināšanas tas 
aizņems 2063,55 hektāru platību. Poli-
gona teritoriju plānots paplašināt pār-
svarā uz valsts īpašumā esošās meža 
zemes rēķina (2042 ha), kas pašlaik ir 
nodota Aizsardzības ministrijas valdīju-
mā. Ir uzsākts process par pushektāra 
privātzemes atsavināšanu valsts aiz-
sardzības vajadzībām, lai nodrošinātu 
pievedceļa un tilta pār Līksnas upi iz-
būvi.

Kas satrauc iedzīvotājus?
Militārā poligona paplašināšanas ie-

cere izraisīja rezonansi sabiedrībā un 
medijos, kā rezultātā līdz 24. februārim 
Daugavpils novada dome saņēma ievē-
rojamu iesniegumu daudzumu ar iero-
sinājumiem un iebildumiem.

Publiskās apspriešanas ietvaros 22. 
janvārī Vaboles pagasta Saieta namā 
bija sarīkota sabiedriskā sanāksme, kas 
sapulcināja pilnu zāli. Sanāksmē izteik-
tais iedzīvotāju viedoklis un jautājumi 
labi raksturo publiskās apspriešanas 
atmosfēru kopumā un dod priekšstatu 
par to, kas satrauc iedzīvotājus sakarā 
ar Aizsardzības ministrijas plāniem at-
tīstīt poligonu.

Pēc nelielās lokālplānojuma redak-
cijas prezentācijas sākās ļoti aktīva 
diskusija. Uz iedzīvotāju jautājumiem 
atbildēja Nacionālo bruņoto spēku Ap-
vienotā štāba Nodrošinājuma depar-
tamenta Infrastruktūras daļas priekš-
nieks majors Juris Sidorovs, Valsts 
aizsardzības militāro objektu un iepir-
kumu centra Būvniecības departamen-
ta vadītājs Edvīns Circenis un Vides 
un poligonu pārvaldības departamenta 
vides speciāliste Sindra Elksne, poli-
gona “Meža Mackeviči” Atbalsta daļas 
priekšnieks kapteinis Aivars Driņģis un 

Aizsardzības ministrijas NATO un mili-
tārās infrastruktūras politikas nodaļas 
vadītāja Sanita Vaivode. 

Militārā bāze Meža Mackevičos atro-
das jau kopš padomju laikiem, taču tās 
plānotā paplašināšana iedzīvotājos vai-
rāk raisa skepsi un neizpratni. Klāteso-
šie vēlējās dzirdēt, kādi tad ir galvenie 
ieguvumi no šādas ieceres īstenošanas. 

Juris Sidorovs skaidroja, ka pašlaik 
bāzē notiek apmācības Latvijas un tās 
sabiedrotajiem militārajiem spēkiem. 
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) plā-
no attīstīt šo poligonu, lai tajā militāro 
mācību laikā varētu izvietoties ap 700 
karavīru. Kā galveno ieguvumu viņš 
minēja to, ka, attīstot poligonu, kara-
vīriem nebūs jādodas uz Ādažiem vai 
Alūksni mācīties un trenēties, nebūs 
jātērē degviela, valsts budžeta līdzekļi. 
Turklāt pārējie Latvijas poligoni esot 
pārslogoti, tāpēc karavīri nespēj apgūt 
visas nepieciešamās iemaņas. Pirms 
pāris gadiem medijos pavīdēja informā-
cija, ka Meža Mackevičos plānots veidot 
Baltijā lielāko militāro bāzi ar platību 
līdz 6000 ha, par ko iedzīvotāji sanāk-
smē pauda bažas, taču J. Sidorovs ap-
galvoja, ka tā neesot taisnība.

Sanita Vaivode kā vienu no ieguvu-
miem minēja jaunu darba vietu izveidi 
vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, 
jo karavīriem būs jāsniedz dažādi ik-
dienas pakalpojumi, piemēram, ēdinā-
šana. Savukārt poligona būvniecības 
laikā tikšot nodrošināts darbs vietējiem 
būvniekiem.

Iedzīvotājus satrauc, vai arī turpmāk 
viņi varēs izmantot mežu ogošanai un 
sēņošanai un pārvietoties pa plānotā 

poligona teritoriju. 
Kapteinis Aivars Driņģis solījās, ka 

sēņotāji un ogotāji mežā varēs iet. Po-
ligona teritorija netiks iežogota, pa to 
varēs pārvietoties, taču tas nebūs ie-
spējams militāro mācību laikā, kā arī 
nevarēs ienākt atsevišķās teritorijās, 
piemēram, sprāgstošās munīcijas ie-
tekmes zonā. Pa visu poligona teritoriju 
gar perimetru tikšot uzstādītas infor-
matīvās zīmes. Arī tiltu pār Līksnas 
upi, ko vēl plānots uzbūvēt, iedzīvotāji 
varēs izmantot tikai ārpus militāro mā-
cību laika. Par plānotajām mācībām 
iepriekš tiks brīdināta pašvaldība, lai 
iedzīvotāji tiktu savlaicīgi informēti par 
ierobežojumiem. 

Saskaņā ar lokālplānojumu, lielu 
daļu teritorijas aizņem meži, kuru ap-
saimniekošanu turpmāk uzņemas šīs 
teritorijas jaunie saimnieki. Lai veiktu 
teritorijas ugunsapsardzības funkcijas, 
tiek plānota ugunsdzēsības tehnikas ie-
gāde, kā arī sadarbība ar Valsts meža 
dienestu ārkārtas situācijās, teica A. 
Driņģis. Tāpat tikšot veikta arī meža 
apsaimniekošana, sekots meža stāvok-
lim un iespējamām slimībām. Izcirst 
mežu gan neesot plānots, jo tas esot sva-
rīgs gan mācībām, gan arī kā buferzona. 

Līdz ar teritorijas pārņemšanu savā 
īpašumā no AS “Latvijas Valsts meži” 
tiek pārņemtas arī medību tiesību lī-
gumsaistības, tāpēc arī turpmāk medī-
bu kolektīvi varēs medīt šajā teritorijā. 
Daļa teritorijas, piemēram, sprāgstošās 
munīcijas ietekmes zona, gan tiks iz-
ņemta no medību platībām. 

Blakus esošo privāto mežu īpašnieki 
satraucās, vai būs paredzētas kompen-

sācijas par zaudējumiem, kas var ras-
ties mācību laikā. S. Vaivode skaidroja, 
ka Aizsardzības ministrijā ir izveidota 
zaudējumu atlīdzības komisija. Ja ir 
nodarīti reāli zaudējumi, mežu īpašnie-
kiem ir tiesības vērsties šajā komisijā, 
šāda pieredze jau esot. 

Pagaidām neesot plānots ieviest aiz-
sargjoslu gar poligona robežu, kas va-
rētu vēl vairāk ierobežot iedzīvotājus. 
Ja kāds, piemēram, vēlas apsekot savu 
īpašumu ar dronu, to varēs darīt, taču 
drons nedrīkstēs lidot tieši virs poligona 
teritorijas. 

Uz daudziem jautājumiem atbildes 
tomēr netika sniegtas, piemēram, vai 
tiks paredzētas kompensācijas vai kādi 
atvieglojumi vietējiem iedzīvotājiem, 
zemniekiem, kas dzīvo poligona tuvu-
mā. Klātesošie pauda nopietnas bažas, 
ka viņu ganāmpulki cieš no militāro 
mācību radītā trokšņa un samazinās 
viņu nekustamā īpašuma vērtība. 

Iedzīvotājus interesēja arī daudzi citi 
jautājumi, kas skar katru personiski, 
piemēram, militārās tehnikas pārvieto-
šanās gar viņu mājām. Kapteinis Aivars 
Driņģis pastāstīja, ka plānots izveidot 
jaunu ceļu no apvedceļa A6 līdz poligo-
nam, lai iespējami mazāk traucētu vie-
tējos iedzīvotājus ikdienā. Viņš uzklau-
sīja arī daudzas sūdzības par karavīru 
nepiedienīgu uzvedību, pārvietošanos 
ar tehniku lielā ātrumā pa Vaboles cie-
mu, par militārā gaisa transporta lido-
šanu bīstami tuvu dzīvojamām mājām 
un  neatļautu nosēšanos iedzīvotāju pri-
vātajā teritorijā. Viņš solīja par to ziņot 
savai augstākstāvošajai vadībai un šos 
jautājumus risināt, kā arī aicināja ie-
dzīvotājus par visiem starpgadījumiem 
nekavējoties informēt rakstiski. 

Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Aivars Rasčevskis pie-
krita, ka neatbildētu jautājumu vēl ir 
daudz. Viņu uztrauc vietējo iedzīvotāju 
turpmākā ikdiena, kurā militārā poligo-
na klātbūtne noteikti ieviesīs savas ko-
rekcijas. Viņš aicināja militārās jomas 
pārstāvjus vairāk informēt iedzīvotājus. 

Kas notiek tālāk?
24. februārī bija pēdējā diena, kad 

varēja iesniegt novada pašvaldībai 
savu viedokli par lokālplānojumu. Nor-
matīvie akti paredz, ka pēc publiskās 
apspriešanas beigām pašvaldībai jā-
nodrošina publiskās apspriešanas lai-
kā saņemto priekšlikumu un kaimiņu 
pašvaldību un citu iesaistīto institūciju 
atzinumu izvērtēšana un jāsagatavo zi-
ņojums par priekšlikumu vērā ņemša-
nu vai noraidīšanu, norādot noraidīju-
ma pamatojumu. Pēc tam pašvaldības 
domei jāizskata šis ziņojums kopā ar 
pārējiem plānošanas dokumenta izstrā-
des materiāliem un jāpieņem viens no 
trim lēmumiem: apstiprināt izstrādāto 
lokālplānojumu, pilnveidot lokālplāno-
juma redakciju vai noraidīt izstrādāto 
lokālplānojuma redakciju un izstrādāt 
to no jauna atbilstoši jaunajam darba 
uzdevumam. Atbildes personām par to 
iesniegto priekšlikumu ņemšanu vērā 
vai noraidīšanu sniedzamas līdz minē-
to dokumentu iesniegšanai pašvaldības 
domē.

 Inese Minova



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2020. gada 27. februāris 7

P E R S O N Ī B A

Gaismas nesēja Salienas pagastā Irēna Avlasina
Lauku bibliotēkas ir savdabīgas kul-

tūras saliņas, kurp pagasta ļaudis nāk 
ne tikai pēc iemīļotas lasāmvielas, bet 
arī satikt cits citu, aprunāties un uz-
zināt ko jaunu. Salienas pagasta bib-
liotēkas durvis ikdienu ver vietējie ie-
dzīvotāji, skolēni un arī pagasta viesi, 
šeit viņus jau divdesmit gadus sagaida 
laipnā namamāte, bibliotēkas vadītā-
ja Irēna Avlasina, kura gan uzklausa, 
gan aizrauj ar interesantu stāstījumu 
par pagasta vēsturi, gan iesaista rado-
šos pasākumos. 

Pirms dažiem gadiem Irēna Avlasina 
tika nominēta “Gaismas nesēja” titu-
lam konkursā „Pagasta bibliotekārs 
– gaismas nesējs“, ko rīkoja   Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta bied-
rība.

Savukārt pērn Latvijas Republikas 
proklamēšanas svētkos Irēna saņēma 
Daugavpils novada Atzinības rakstu 
par ilggadēju un radošu darbu.

Dzīvē – grāmatas, sirdī -- horeo-
grāfi ja 

Šogad aprit 20 gadi, kopš Irēna sāka 
darba gaitas Salienas bibliotēkā. Viņa 
atzīst, ka saaugusi ļoti cieši ar šo dar-
bu, lai gan jaunībā sapņojusi par ko ci-
tu. Skolas laikā viņai paticis dejot, tā-
pēc gribējusi stāties Minskas Kultūras 
institūtā un kļūt par horeogrāfi , taču 
liktenis lēma citādi. “Bija jau iesnieg-
ti visi dokumenti, nokārtoti eksāmeni. 
Taču pastāv liktenis, es tam ticu,” saka 
Irēna. Izvēles viņai nebija, jo bija jāpa-
liek mājās apkopt smagi saslimušo mā-
muļu. Irēna bija jaunākais bērns ģime-
nē, tēvu zaudēja jau 12 gadu vecumā. 
Tajā laikā dzimtā Skrudalienas vidus-
skola paaicināja Irēnu strādāt par sko-
las bibliotekāri, aizstājot pensijā devu-
šos kolēģi. Tas bijis liels pārbaudījums 
18 gadus vecajai meitenei, jo zināšanu 
šajā jomā nebija, darbs ar bērniem 
šķitis smags. Paralēli Irēna neklātie-
nē iestājās Rīgas Kultūras darbinieku 
tehnikumā un ieguva bibliotekāres 
diplomu. Viņa atzīst, ka darbs skolas 
bibliotēkā bijis labs rūdījums un arī 
noteica viņas turpmāko dzīvi. 

Kādu laiku viņa strādāja Kumbuļu 
bibliotēkā, kuras iepriekšējais vadītājs 
bija devies pelnītā atpūtā. Irēna atmi-
nas, ka bibliotēka bija diezgan nolais-
ta. Taču laiks bijis interesants un ļoti 
aktīvs. Par to liecina kāds raksts avīzē 
“Padomju Jaunatne”, kurā vēstīts par 
Irēnas sarīkoto diskusiju vietējiem jau-
niešiem un pieaugušajiem par tēmu 
“Vai jābūt pieklājīgiem?”. Lai arī tolaik 
pastāvēja noteikta ideoloģija un bija 
jāparāda, ka notiek intensīvs darbs 
ar iedzīvotājiem, Irēnai pašai patika 
rīkot dažādus pasākumus un izdomāt 
tēmas. Turklāt cilvēki laukos bijuši at-
saucīgi un labprāt nākuši uz pasāku-
miem.

“Tad viss notika kā parasti jaunībā – 
apprecies un aizbrauc uz citu ciemu,” 
saka Irēna, kura līdz ar ģimenes izvei-
došanu pārcēlusies uz Salienu. Darbu 
atrada Krājbankas fi liālē pagastā, kur 
desmit gadus nostrādāja par kasieri. 
Abi ar vīru Valēriju audzināja meitu 
un dēlu, kopa savu nelielo saimniecī-
bu. “Kādreiz turējām govis, es pati tās 
slaucu. Tagad man ir tikai truši, vistas 

un suņi,” smejas Irēna un stāsta, ka 
galvenais saimnieks viņu bioloģiskajā 
saimniecībā ir Valērijs, kurš audzē ga-
ļas liellopus. 

Padomju laikos Salienā darbojās kol-
hozs “Iskra”, notika dažādi kultūras 
pasākumi, kurus organizēt palīdzēja 
arī Irēna. Tā bijusi iespēja izpausties 
jomā, par kuru sapņojusi jaunībā. 

Vēl kolhoza laikā bijusi iecere uzbū-
vēt pagastā kultūras namu, tika ielik-
ti pamati. Taču nāca pārmaiņu laiks, 
padomju saimniecības izjuka un ciems 
varēja palikt bez kultūras nama, bet 
novada pašvaldība nolēma ideju īste-
not, vien samazinot būves mērogus. 
Salienas kultūras nams tika uzcelts 
1995. gadā un Irēna paguva tajā piecus 
gadus darboties, vadot bērniem deju 
pulciņu, mācot viņiem pareizu stāju un 
sadzirdēt mūziku. Ar bērniem iestudē-
juši lugas, ko rādīja vietējiem iedzīvo-
tājiem uz skatuves. Irēna ar sajūsmu 
atceras, kā pasaku lugai ”12 mēneši” 
vecāki palīdzējuši darināt saviem bēr-
niem tērpus, šuva kažociņus. “Pieau-
gušie tik ļoti iejutās šajā procesā, ka 
sāka biežāk nākt uz mēģinājumiem, 
veidojās kopīgi vakari ar koncertiem,” 
atceras Irēna Avlasina. 

Atgriešanās pie grāmatu plauk-
tiem

Pēc tik ilga pārtraukuma Irēna pat 
nav cerējusi atgriezties savā profesijā, 
jo vakances šajā jomā esot liels retums, 
taču liktenis bija viņai labvēlīgs.

Uzceļot kultūras namu, uz to no ve-
cās pagastmājas tika pārcelta arī bib-
liotēka ar visu padomju literāro manto-
jumu. Iepriekšējā bibliotēkas vadītāja 
Larisa Konošonoka pirms došanās pen-
sijā paguva “izravēt” no plauktiem 
literatūru par Ļeņinu, taču pārējais 
gūlās uz Irēnas pleciem.  Nelielajā 
telpā plaukti bija stāvgrūdām pilni ar 
grāmatām, kas tika norakstītas un 
aizstātas ar mūsdienīgāku literatūru. 
Pamazām ar pagasta atbalstu telpās 
tika veikts kosmētiskais remonts, ierī-
kota jauna apkures sistēma, tapa jauni 
plaukti, atbrīvojot vietu bērnu grāma-
tu un atpūtas stūrītim. 

Kādu laiku Irēna paralēli strādāja 
arī Lielbornes bibliotēkā, kas pama-
zām zaudēja aktualitāti un tika slēgta. 
Tagad Irēna papildus strādā arī Čer-
vonkas bibliotēkā. 

Lai piesaistītu lasītājus, viņa izdomā 
dažādus interesantus pasākumus. Jau 
sešus gadus ar pagasta atbalstu rīko 
lasītājiem ekskursijas pa Latviju, su-
mina gada labākos lasītājus. Ik dienu 
Salienas bibliotēkā iegriežas skolēni, 
kuri pēc stundām gaida autobusu. Irē-
na vēlas, lai bērni šo laiku pavada ra-
doši, tāpēc rīko “Bibliotēkas stundas”, 
mudinot bērnus lasīt grāmatas vai dar-
boties ar krāsainiem zīmuļiem. 

Bibliotēkas plauktos var atrast 
daudz interesanta – gan vecas grāma-
tas senajā drukā, gan informāciju par 
novada ļaudīm, tostarp bērnu grāma-
tu autoru, ornitologu Kārlis Griguli, 
kurš 1884. gadā dzimis Salienā. 1994. 
gadā Faļtopos Salienas pagastā viņam 
uzstādīts piemiņas akmens un tajā 
iekalts gudrības simbols – pūce. Šis 
putns kļuvis par savdabīgu pagasta 

simbolu. Radošajās darbnīcās biblio-
tēkā vietējās rokdarbnieces un skolēni 
darināja šo putnu no dažādiem mate-
riāliem, vēlāk šos darbus varēja aplū-
kot izstādē, bet daudzi rotā bibliotēkas 
plauktus joprojām. Savukārt Irēna 
dažkārt bērniem rīko K. Griguļa darbu 
lasījumus, stāsta par ievērojamā no-
vadnieka dzīves gājumu.  

Nebeidzamais stāsts par vēsturi
Savā darbā Irēna iepazinusi gan 

vietējos cilvēkus un viņu dzīvesstās-
tus, gan arī Salienas pagasta vēsturi. 
“Cilvēki bieži vien dalās atmiņās par 
pagājušiem laikiem, atceras savus sen-
čus, kolhozu laikus. Sāka nest dažādus 
senus priekšmetus,” stāsta Irēna un 
aicina iegriezties pagrabstāvā, kur iz-
veidota neparasta ekspozīcija. Pirmo 
Irēna šeit sarīkojusi vecu pulksteņu 
izstādi, taču pamazām telpa pildījās 
arī ar citiem eksponātiem, ko dāvāju-
ši vietēji. Viens no Irēnas mīļākajiem 
eksponātiem ir veca māla krūze, kas 
viņai palikusi no vecmāmiņas 1905. 
gada kāzām. 

Bijusī skolotāja Helēna Ančevska, 
kura aktīvi piedalījās sabiedriskajā 
dzīvē, mudinājusi Irēnu veidot muzeju. 
Tā 2011. gadā pagrabtelpās tapa  plaša 
ekspozīcija, kurp Irēna ved katru pa-
gasta viesi un vada novadpētniecības 
stundas skolēniem. Te ikvienam eks-
ponātam ir sava vēsture. Vairs tikai 
retais atceras, ka Salienā kādreiz bija 
savs pūšamo instrumentu orķestris, 
taču ekspozīcijā glabājas orķestra ins-
trumenti un vecās fotogrāfi jas, kurās 
redzama orķestra muzicēšana dažādos 
pasākumos. 

Atsevišķs stends atvēlēts muzeja 
idejas autorei skolotājai Helēnai An-
čevskai, kura dāvājusi muzejam savas 
personiskās mantas un maizes etiķešu 
kolekciju. 

Veidojot ekspozīciju, Irēnai iekrājies 
ļoti daudz vēsturisku faktu un liecību, 
arī par pagastā kādreiz dzīvojušajiem 
baroniem Nīmaniem. Jo vairāk infor-
mācijas viņa uzgāja, jo lielāka radās 
interese meklēt dziļāk un vairāk. Gluži 
kā puzli viņa gabaliņu pa gabaliņam 
vākusi kopā iedzīvotāju atmiņas un 
faktus, veidojot stāstu par Salienas pa-

gasta vēsturi. 
Pamazām ievāktie materiāli krājās 

mapītēs, bijusi doma izveidot albumu, 
taču viss izvērtās daudz nopietnāk. 
Irēnas rokās nonāca Tautas Saimes 
grāmata un radās ideja ievākt pēc ie-
spējas vairāk informācijas par pagas-
ta iedzīvotājiem, tāpēc tika izveidotas 
anketas, aicinot cilvēkus dalīties savās 
atmiņās un fotogrāfi jās, tika apmeklēti 
vecākie pagasta iedzīvotāji. 

Rezultātā Latvijas valsts simtgadē 
klajā nāca krājums „Salienas pagasts 
laikmeta griežos”. Grāmatā apkopoti 
trīsdesmit četri pagasta iedzīvotāju 
dzīvesstāsti gan latviešu, gan krievu 
valodā. Ar šo krājumu paspējuši ielēkt 
aizejošā vilcienā, jo daudzi no stāstnie-
kiem nu ir viņsaulē. 

Līdz ar grāmatas izdošanu novadpēt-
niecībai punkts nav pielikts, viss tikai 
sācies un turpinās. Uz palodzēm biblio-
tēkā saliktas mapes, kurās krājas ar-
vien jauni uzietie materiāli, izgriezumi 
no veciem žurnāliem un avīzēm. Irēnas 
rokās vēl arvien nonāk vecas fotogrā-
fi jas, kas liecina par dažādiem notiku-
miem pagastā cauri gadu desmitiem. 
Irēna rāda senu nodzeltējušu doku-
mentu, ko bibliotēkai uzdāvinājis kāds 
vietējais iedzīvotājs. “Es neko nemetu 
laukā, nespēju, viss taču ir interesants 
un var noderēt,” saka bibliotekāre, rū-
pīgi noglabājot vērtīgo dāvinājumu. 

Irēna cer, ka grāmata „Salienas pa-
gasts laikmeta griežos” mudinās profe-
sionālus pētniekus izzināt šī neparastā 
pagasta vēsturi un kultūras mantoju-
mu. Iespējams, kādam reiz noderēs arī 
visi pārējie viņas uzkrātie materiāli un 
arī muzeja eksponāti. Bibliotekāre uz-
sver, ka galvenā pagasta vērtība ir tā 
iedzīvotāji, tāpēc ir svarīgi saglabāt vi-
ņu atmiņas un dzīvesstāstus.    

 Inese Minova
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Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?
Lai iedrošinātu Latvijas uzņēmīgos cil-

vēkus izmantot Eiropas Savienības pie-
dāvātās iespējas un īstenot savas ieceres, 
biedrība “Latvijas Lauku forums” kopā ar 
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerī-
bu “Kaimiņi” janvāra nogalē aicināja ik-
vienu uz tikšanos Ilūkstes un Daugavpils 
novadā, lai iepazītu interesantus stāstus 
par kaimiņu paveikto un uzzinātu vairāk 
par Eiropas investīciju radītajiem rezul-
tātiem.

Biedrības „Latvijas Lauku forums” iz-
pilddirektore Anita Seļicka pastāstīja, ka 
pasākums “Ko Eiropa dara kaimiņos” ir 
viena no diskusijām plašākas kampaņas 
”Mans reģions. Mana nākotne. Mana 
Eiropa” ietvaros. Šo kampaņu organizē 
Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā. 
“Biedrība “Latvijas lauku forums” kopā 
ar Daugavpils un Ilūkstes novada part-
nerību “Kaimiņi” īsteno aktivitātes, lai 
parādītu lieliskās iniciatīvas, radošumu, 
spēku un reālās lietas, ko cilvēki ar Eiro-
pas Savienības fi nansiālu atbalstu dara 
laukos dažādās nozarēs, ne tikai lauk-
saimniecībā, bet arī ražošanā, pārstrādē, 
pakalpojumu sniegšanā,” teica A. Seļicka.

Dvietē, Ilūkstes novadā, varēja dzirdēt 
stāstu par vēstures un identitātes vei-
došanu caur Paula Sukatnieka darbiem 
un māju, par senatnīguma auras apvīta-
jām Bebrenes dzirnavām, Sēlijas reģiona 
identitātes meklējumiem un arbūzu au-
dzēšanu.

Savukārt Skrindu dzimtas muzejā 
Vabolē varēja dzirdēt uzņēmējdarbības 
veiksmes stāstu par tūrisma attīstību 
Daugavas lokos, par degradēto teritoriju 
sakārtošanu, gūt vērtīgu informāciju par 
iespējām piesaistīt ES fondu līdzekļus un 
smelties jaunas idejas.

Parādīt, ka Eiropa ir tepat un ikdieniš-
ķās lietās saskatāma, kā rezultāts mērķ-
tiecīgām rīcībām kohēzijas, lauku attīs-
tības un citu politikas plānu īstenošanā 
ir viens no biedrības “Latvijas Lauku fo-
rums“ mērķiem, iesaistoties Eiropas Ko-
misijas kampaņā “Mans reģions, mana 
Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mēr-
ķis ir informēt par ES sniegto atbalstu 

projektiem un aktivitātēm reģionos, par 
pieejamo fi nansējumu mazajām un vi-
dējām saimniecībām, par jauniešu attīs-
tības un izglītības iespējām un citām at-
balsta programmām. Plašāka informācija 
par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem 
un reģionu iedzīvotājiem ļauj saskatīt un 
izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un 
ekonomikas attīstības iespējas, vienlai-
kus radot vietu diskusijām par efektīvāku 
un mērķtiecīgāku atbalstu lauku telpā.

Anita Seļicka uzsvēra, ka kampaņas 
galvenā mērķauditorija ir gan tie, kas 
paši īstenojuši projektus, gan tie, kas to 
vēl nav darījuši, taču vēlas uzzināt, ko 
var panākt ar ES struktūrfondu atbalstu. 
”Vecuma grupas ir dažādas, sākot ar jau-
niešiem un beidzot ar senioriem un strā-
dājošajiem, tāpēc šāds pasākums notiek 
vakarā, lai to var apmeklēt strādājošie un 
gūt iedvesmu jauniem darbiem nākotnē,” 
teica biedrības „Latvijas Lauku forums” 
izpilddirektore.

 Lai pasākums noritētu daudz sirsnīgā-
kā gaisotnē, katrs klātesošais tika aici-
nāts īsumā pastāstīt par sevi un savām 
asociācijām par Eiropu.  

 Skrindu dzimtas muzeja vadītāja Anna 
Lazdāne veda viesus nelielā ekskursijā 
pa muzeju, iepazīstinot ar Skrindu dzim-
tas vēsturi un pastāstot par paša muzeja 

izveidi un tā nozīmi mūsdienās. Anna uz-
svēra, ka muzejs tapis ilgu gadu garumā 
pašu spēkiem ar pašvaldības atbalstu, 
soli pa solim atjaunojot un iekārtojot mu-
zeja vajadzībām ēku, kur agrāk atradies 
gan pasts, gan policijas iecirknis. Anna 
Lazdāne arī pieminēja faktu, ka Vaboles 
pagasts ir vienīgā vieta Eiropā, kur vien-
kopus ir ļoti liels krucifi ksu skaits – 28 
ceļmalas krusti vienā mazā pagastā. 

Savā pieredzē dalījās novada uzņēmējs 
Ilmārs Lociks, kurš pirms vairākiem ga-
diem Daugavas lokos izveidojis jaunu tū-
risma piedāvājumu – iespēju ar plostiem 
vai laivām nolaisties lejup pa Daugavas 
upi. Viņš uzsvēra, ka ES struktūrfondu 
piesaiste biznesa attīstībai ir liels atbalsts. 
Ilmārs iedrošināja ikvienu mēģināt raks-
tīt projektus, lai piesaistītu ES līdzekļus 
sava sapņa īstenošanai. Pat, ja neizdosies 
pirmajā reizē, noteikti veiksies nākamajā, 
to viņš zināja stāstīt no savas pieredzes. 

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 
projektu vadītāja Jeļena Žukova pastāstī-
ja par savu pieredzi projektu rakstīšanā. 
Arī viņa šīs iemaņas apguvusi pakāpenis-
ki, taču tagad viņai ir prieks par katru īs-
tenoto projektu. Nupat veiksmīgi īstenots 
vērienīgs Latvijas un Lietuvas pārrobežu 
projekts “Radīt, lai paliktu”, kura rezultā-
tā izveidota Skrindu dzimtas muzeja Ku-

linārā mantojuma telpa. Tas ir apjomīgs 
ES līdzekļu ieguldījums infrastruktūras 
sakārtošanā, izveidojot telpu, kur tiek 
rīkotas meistarklases Latgales kulinā-
rā mantojuma popularizēšanai un seno 
amatu prasmju apgūšanai. 

Daugavpils novada domes Attīstības 
pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa pastāstīja, 
ka ar ES fondu atbalstu pamazām izdo-
das sakārtot vairākas degradētās vietas 
novadā. Viena no tām atrodas Sventes 
pagastā, kur nesen izveidotas ražošanas 
ēkas un noliktavas pārtikas ražotājiem.

Savukārt bijusī Randenes pamatskolas 
ēka pārbūvēta par vieglās rūpniecības ra-
žošanas telpām, kur jau darbojas šūšanas 
uzņēmums. 

Ārlietu ministrijas pārstāvis Jans Ke-
višs-Petuško pastāstīja par ES fondu 
līdzekļu saņemšanas iespējām no nāka-
mā gada. Viņš atzina, ka labās prakses 
piemēri, ko viņam nācies dzirdēt šajās 
tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem, palīdzēs 
pārliecināt ierēdņus Briselē, kāpēc jāie-
gulda nauda Latvijā. Viņš uzsvēra, ka ES 
fi nansējums būs pieejams arī pēc 2020. 
gada, lai gan tā apjoms nedaudz samazi-
nāsies. Viņš aicināja sarosīties jauniešus, 
jo vairāk līdzekļu tiks iedalīti Erasmus 
programmas projektiem, tāpēc lielākam 
skaitam jauniešu būs iespēja gūt vērtīgu 
pieredzi ārvalstīs. 

Tikšanās noslēgumā Anita Seļicka ai-
cināja klātesošos iesaistīties jautrā spē-
lē, ļaujoties pafantazēt par darbiem, ko 
katrs vēlētos īstenot, lai padarītu savu 
vidi zaļāku un veselīgāku.   

Savukārt Kulinārā mantojuma telpā 
visus gaidīja bagātīgi klāts galds, aicinot 
izbaudīt dažādus Latgales saimnieču ga-
tavotos ēdienus, tostarp tradicionālo kar-
tupeļu sacepumu jeb kuģeli, kas ir iecie-
nīts ēdiens ikviena latgalieša mājā.

 Inese Minova

Jaunieši forumā mācījās būt sabiedriski aktīvi 
21. februārī Daugavpils novada kul-

tūras centrā “Vārpa” notika Latgales 
skolēnu pašpārvalžu un to konsultan-
tu forums “Skolas parlaments – pilso-
niskas sabiedrības pamats”. Jaunieši 
aktualizēja skolēnu pašpārvalžu dar-
bības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, 
kā arī mācījās motivēt citus jaunie-
šus darboties pašpārvaldēs. Forumā 
tika popularizēta skolēnu pašpārvalžu 
darbības labākā pieredze un apzināti 
problemātiskie aspekti un risināmie 
jautājumi darba pilnveidei. 

Šogad dalībai forumā atsaukušies 
teju 60 Latgales izglītības iestāžu pār-
stāvji no 18 pašvaldībām, kopumā ap 
230 dalībnieki, tostarp Daugavpils 
novada skolu pašpārvalžu pārstāvji, 
pedagogi un jaunatnes lietu speciālisti.  

Uzrunājot foruma dalībniekus, Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Aivars Rasčevskis vilka 
paralēles starp pašvaldību un skolēnu 
pašpārvaldi, jo gan izglītības joma, gan 
pašvaldības stāv reformas priekšā.  

Viņš vēlēja jauniešiem radoši pavadīt 
laiku forumā un gūt jaunas zināšanas. 

Forumā piedalījās izglītības un zi-
nātnes ministre Ilga Šuplinska, kura 
uzrunāja jauniešus latgaliski un ai-
cināja šo valodu saglabāt. Ministre 
aicināja skolēnus un skolotājus aktīvi 
iesaistīties jaunatnes, sporta un izglī-
tības pamatnostādņu 2021.—2027. ga-
dam izstrādes procesā, kā arī uzdeva 

divus mājasdarbus sakarā ar jaunās 
kompetenču pieejas ieviešanu no 2020. 
gada 1. septembra, proti, mudināt sa-
vus vecākus līdzdarboties izglītības 
procesā un iedrošināt skolotājus sekot 
līdzi laikmeta tehnoloģijām un palīdzēt 
viņiem tās apgūt.    

Foruma laikā ministre tikās ar Lat-

gales pedagogiem un pārrunāja jautā-
jumus, kas skar kompetenču pieejas 
uzsākšanu vidusskolās no 2020. gada 
1. septembra un kā tas ietekmēs izglītī-
bas kvalitātes nodrošinājumu atkarībā 
no apmācāmo skaita, jauno pedagogu 
programmu “Mācītspēks”, pieejama-
jām atbalsta programmām un citiem 
jautājumiem, kuri patlaban aktuāli 
pedagogiem.

Jauniešus forumā uzrunāja arī pār-
stāvji no Latgales plānošanas reģiona 
Attīstības padomes, Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā, Daugavpils 
domes. Pieredzē dalījās jaunatnes jo-
mas speciāliste Anna Īviņa un Rīgas 
skolēnu domes konsultante Brigita 
Medne. 

Latgales plānošanas reģiona sabied-
risko attiecību speciālists Oskars Zu-
ģickis uzsver, ka šādu forumu mērķis 
ir radīt iespēju jauniešiem dalīties savā 
pieredzē un iemācīties ko jaunu. Pēc 
pagājušā gada foruma no skolēniem 
saņemti 68 ieteikumi Latgales plāno-
šanas reģiona rīcības plānam, kurā ie-
kļauta arī jauniešu sadaļa. O. Zugickis 
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atzīst, ka tas ir labs bāzes stūrakmens, 
uz ko var atsaukties un rīkot nākamās 
aktivitātes. 

Foruma laikā jauniešiem bija iespē-
ja iegūt jaunas zināšanas, darbojoties 
dažādās darba grupās, piemēram, uz-
klausīt ekspertu padomus par spēju 
sevi motivēt darboties, sadarbību ar 
pašvaldībām, brīvprātīgo darbu, jau-
niešu iespējām Eiropā, projektu raks-
tīšanu, mācību uzņēmumiem skolā, 
pašpārvalžu sadarbības iespējām un 
daudzām citām tēmām.  

Darba grupas “Ideālais atbalsts sko-
lēnu pašpārvaldēm. Ar pašvaldību uz 
“Tu”” vadītājas Daugavpils novada do-
mes Izglītības pārvaldes

Jaunatnes lietu speciāliste Olesja Ņi-
kitina un jaunatnes projektu koordina-
tore Milāna Loča atzīst, ka liela nozīme 
darbā ar jaunatni ir arī pašvaldībai. 
“Mūsu novadā ir apstiprināta un tiek 

īstenota jaunatnes politikas attīstības 
stratēģija līdz 2024. gadam, kur gan-
drīz katrā prioritātē ir ierakstīta skolu 
pašpārvalde, skolēns. Tāpēc uzskatu, 
ka mūsu novada jaunieši ar pašvaldību 
tiešām ir uz “tu”,” teica Olesja Ņikitina. 
Viņa pauda cerību, ka jaunieši forumā 
aizgūto vēlāk varēs ieviest savu skolu 
pašpārvalžu darbā, lai to aktivizētu un 
pilnveidotu.

Galvenokārt skolēnu pašpārvaldes 
darbojas visās novada vidusskolās, 
taču tās ir arī dažās pamatskolās. Milā-
na Loča pastāstīja, ka ik gadu pašpār-
valdēm tiek plānotas dažādas aktivitā-
tes, piemēram, erudītu konkursi, kuros 
jaunieši uzzina daudz interesanta par 
savu novadu un citām tēmām. Beidza-
mos gados tiek rīkotas arī apmācības 
skolu pašpārvalžu līderiem, piemēram, 
pērn tādas notika mācību bāzē ”Ilgas”, 
piedaloties dažādiem ekspertiem. Ša-

jās apmācībās jaunieši smēlās pieredzi 
skolas pašpārvalžu darbā ne tikai no-
vada, bet arī valsts mērogā. “Arī šogad 
mēs plānojam aktivitātes, kas saistītas 
ar skolu pašpārvaldēm, rīkosim viņiem 
apmācības. Īstenībā rīkosim daudz un 
dažādas aktivitātes, būs gan apmā-
cības skolu pašpārvaldēm, gan sko-
lu pašpārvalžu koordinatoriem, gan 
darbnīcas par projektu rakstīšanu, kur 
jaunieši varēs piedalīties mūsu projek-
tu konkursos,” pastāstīja Milāna Loča. 
Viņu priecē, ka kopš pagājušā gada 
skolu administrācija daudz vairāk sā-
kusi uzticēties skolēnu pašpārvaldēm.  

Iegūt jaunas zināšanas forumā ie-
radās arī Špoģu vidusskolas pašpār-
valdes viceprezidente Santa Seile un 
Sventes vidusskolas pašpārvaldes pre-
zidente Aina Zubrova. Jaunietes atzīst, 
ka vēlas dzirdēt jaunu pieredzi un gūt 
idejas, kas palīdzētu uzlabot skolēnu 

ikdienu viņu mācību iestādēs. Santa 
uzskata, ka Daugavpils novada jaunie-
ši ir ļoti aktīvi un pēc iespējas iesaistās 
visos pasākumos. 

Eiropas parlamenta deputāte Dace 
Melbārde pieciem aktīvākajiem foru-
ma dalībniekiem dāvāja iespēju doties 
uz Briseli. Viņu vidū ir arī Silenes pa-
matskolas skolēns Edvards Nikolajen-
kovs. 

Forumu rīkoja Latgales plānošanas 
reģions (LPR) un biedrība “Dienvidl-
atgales NVO atbalsta centrs” (DNVO-
AC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 
un Daugavpils novada pašvaldību un 
Daugavpils Vienības pamatskolu, ar 
Kultūras ministrijas un Eiropas Komi-
sijas pārstāvniecības Latvijā fi nansiā-
lu atbalstu.  

Inese Minova

 Aizgavēnis Vabolē sagaidīts ar skanīgām dziesmām un gardu cienastu
Vabolē par skaistu tradīciju kļuvusi 

Aizgavēņa sagaidīšana, kas ik gadu 
notiek ar Latgales folkloras kopu sa-
dziedāšanos “Aizgavienī cīmus brau-
cu” un īpašā cienasta gatavošanu uz 
ugunskura.

Aizgavēnis tiek atzīmēts īsu brīdi 
pirms Pelnu trešdienas un garā Liel-
dienu gavēņa. Tā ir iespēja vēl pēdējo 
reizi kārtīgi izpriecāties, doties ķeka-
tās, ciemoties un mieloties ar sātīgu 
ēdienu. Citviet tiek svinēti Meteņi vai 
Maslenica, bet Vaboles pagastā pietu-
ras pie savām tradīcijām, svinot tieši 
Aizgavēni.

Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja 
Aina Pabērza pastāstīja, ka Aizgavēņa 
svinēšana Vabolē notiek jau kopš 2008. 
gada, taču patiesībā šiem svētkiem ir 
sena vēsture, ko viņiem izdevies izcelt 
saulītē un popularizēt.  

Pēc senajām tradīcijām ar Aizgavēni 
sākas Lielais gavēnis, tāpēc jau mūsu 
senči centās šajā dienā kārtīgi izlus-
tēties un sātīgi paēst, zinot, ka būs jā-
savelk josta ciešāk. Galvenokārt šajā 
dienā galdā tika celta gaļa, ko gavēnī 
vairs nevarēs ēst. Zinātāji dodas Aizga-
vēnī uz Vaboli, jo tieši te var nobaudīt 
īpašo “mieta gaļu”. Turklāt to var ne 
tikai nogaršot, bet arī pašiem uzcept 
uz ugunskura. Trekna žāvēta cūkgaļa 
tiek uzsprausta uz pīlādža klūgas un 
cepināta liesmās. Svarīgi ir šo klūgu 
pietaupīt, jo tā palīdzēs tikt galā ar 
kaitēkļiem dārzā – atliek tikai klūgu 
iespraust vagā un kāpostiem neviens 
tārps nepiemetīsies. Aina Pabērza at-
zīst, ka daudzi cilvēki nāk uz šo pasā-
kumu, lai dabūtu šādu klūgu, jo esot 
paši pārliecinājušies dzīvē, ka šis ticē-
jums darbojas.

Reizē ar gaļu uz klūgas tiek sprausts 
arī īpašais miežu plācenis, kas tiek 
cepts tieši Vabolē. Aina Pabērza stāsta, 
ka miežu miltus nopirkt gan nevarot, 
tāpēc tos gatavo paši, samaļot miežu 
putraimus, bet pašus plāceņus cep kul-
tūras nama vadītāja Vija Pabērze pēc 
viņai vien zināmas receptes. Pankūkas 
ir tik gardas, ka gluži vai mutē kūst, 
un lielā bļoda tukšojas diezgan naski. 
Pie sātīgā ēdiena ciemiņiem tiek pa-
sniegta īpašā Vaboles zālīšu tēja, bet 
vēlāk varēja izbaudīt arī neparasti gar-
du ozolzīļu kafi ju. 

Aizgavēnis ir domāts ne tikai vēdera 
priekiem, šajā dienā mēdz braukt cits 
pie cita ciemos un vizināties ar raga-
vām. Arī tas ir saistīts ar seniem ticē-
jumiem – jo tālāk brauc ciemos, jo ga-
rāki augs lini. Arī braukšana no kalna 

ar ragavām vistiešāk bijusi saistīta ar 
linu augšanu.

Vārkavas novada folkloras kopas 
"Dzeipurs" dziedātājas Janīna Ancā-
ne un Marija Salceviča pastāstīja, ka 
Vārkavas pusē Aizgavēnī notiek mas-
košanās un vizināšanās ar ragavām no 
Pilišķu kalna, bet cienastam tiek vā-
rīta miežu biezputra ar žāvētas gaļas 
circeņiem.

Ziemas lustes un braukšana ar raga-
vām gan šogad izpalika, taču Aina Pa-
bērza uzskata, ka īstam svētku noska-
ņojumam sniegs nav galvenais, daudz 
svarīgāka ir laba kompānija un iešana 
vienam pie otra ciemos.  

Ievērojot tradīcijas, arī šoreiz notika 
vienas dienas izstāde “No simtgades 
pūra lādes”, kur folkloras kopu dalīb-
nieces demonstrēja savu un dzimtas 

piederīgo talantu. Šoreiz izstādē varēja 
aplūkot raibu raibos lupatu deķīšus, 
kas saglabājušies folkloras kopu dalīb-
nieču pūrā.

Šādus lupatu deķīšus jaunībā audu-
si arī Vaboles etnogrāfi skā ansambļa 
„Vabaļis” dziedātāja Lidija Sparāne, 
kurai nācies ziedot lupatiņām savas 
kleitas un brunčus. Mūsdienās lupatu 
deķīšus aužot reti kurš, jo trūkst labas 
pamatnes – linu diegu, arī stelles reti 
kuram ir saglabājušās. Taču agrāk 
tādi grīdceliņi bijuši katrā mājā. Lidija 
Sparāne stāsta, ka tie ir ļoti praktiski 
un arī viegli kopjami.

Aizgavēņa pasākuma kulminācija 
Vabolē ir folkloras kopu sadziedāša-
nās. Šo tradīciju savulaik aizsāka etno-
grāfi skais ansamblis “Vabaļis”. Jāteic, 
ka ansamblis “Vabaļis” un tā vadītājs 
Artūrs Uškāns šoreiz bija sarūpējis 
jaunas dziesmas, jo gatavojas izdot 
savu kārtējo albumu.

Pasākumu šogad kuplināja arī Dau-
gavpils novada folkloras kopas –  Ka-
lupes pagasta „Kolupkas” un Nīcgales 
tautas nama „Neicgalīši”, kā arī viesi 
– Daugavpils  Latviešu kultūras centra 
folkloras dziesmu un deju kopa „Svātra”, 
Preiļu novada Saunas pagasta folkloras 
kopa „Naktineica” un Vārkavas novada 
folkloras kopa “Dzeipurs”. Kolektīvi bija 
parūpējušies par lustīgām Aizgavēņa 
tradicionālajām dziesmām, dejām, rota-
ļām, ticējumiem un konkursiem. Ciemi-
ņi nenāca tukšām rokām, bet katrs bija 
sarūpējis kādu gardu dāvanu, ko likt 
kopīgajā galdā, lai pēc lustīgas sadziedā-
šanās varētu baudīt arī sātīgu cienastu. 

Inese Minova

Daugavpils novada sporta un deju diena ”Ziemas prieki 2020”
22. februārī Sventes vidusskolā no-

risinājās Daugavpils novada sporta 
un deju diena ”Ziemas prieki 2020”. 
Tajā piedalījās daudzi vietējie un 
viens Ilūkstes novada deju kolektīvs.

Pēc Sventes pagasta pārvaldes va-
dītājas B.Vasiļevskas un Daugavpils 
novada domes deputāta, Sventes vi-
dusskolas direktora A.Sibirceva uz-
runas un veiksmes vēlējumiem visi 
dalībnieki kopā iesildījās pirms spor-
ta sacensību sākuma. Dienas pirmajā 

pusē tika aizvadītas sporta spēles, ku-
rās komandas rādīja savu veiklību un 
sadarbības prasmes 5 dažādās discip-
līnās (Skrūvju deja, Bumbiņtranzīts, 
Bumbiņceļš, stafete ”Meistarstiķis”, 
kā arī Bingo). Par sporta aktivitātēm 
rūpējās sacensību galvenais treneris 
Aldis Rokjāns.

Dienas otrajā pusē kolektīvi sabied-
rojās Sventes vidusskolas sporta zālē, 
lai skatītājiem sniegtu koncertu, kurā 
tika izpildītas latviešu tautas dejas, 

vienlaicīgi ar deju rakstiem atrādot arī 
krāšņos tērpus un dejošanas prasmes. 
Skatītāji ar prieku vēroja krāšņos 
deju rakstus un pateicās dejotājiem ar 
skaļiem aplausiem. Šogad bija vairāki 
kolektīvi, kas “Ziemas priekos” pie-
dalījās pirmo reizi –  Daugavpils Lat-
viešu kultūras centra kolektīvi “Lais-
meņa” un “Pienupīte”, kā arī senioru 
kolektīvi ar ziedošiem nosaukumiem 
“Magones”, “Rudzupuķes” un “Saules-
puķes”. Koncerta izskaņā Daugavpils 

novada Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ināra Mukāne un Sventes pagasta 
pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska 
kolektīvu vadītājiem un visiem orga-
nizētājiem pasniedza Pateicības un 
dāvanas.

Pēc pasākuma Sventes tautas namā 
norisinājās apbalvošanas ceremonija. 
Diplomi tika pasniegti par labākajiem 
rezultātiem katrā disciplīnā. Spor-
ta veidu uzvarētājus sveica sacensī-
bu galvenais tiesnesis A.Rokjāns un 
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Latgales aitu vilnas segas silda arī tautiešus Īrijā
Kopš seniem laikiem aitas Latgalē 

audzētas vai ikviena zemnieka sētā. 
Ne tik daudz gaļas pēc, bet dēļ vilnas, 
no kuras darināts apģērbs. Mūsdienās 
aitas vilna reti tiek likta lietā, taču 
Daugavpils novada uzņēmīgie ļaudis 
tai raduši pielietojumu – no aitu vilnas 
top segas, kuras ir pieprasītas gan Lat-
vijā, gan arī ārzemēs. 

Solis pretī sapnim
Pavisam nesen, pērnā gada rudenī, 

Daugavpils novada uzņēmējs Jurijs 
Mundums ar sievu Ilonu Suhanovu 
pilsētas centrā izveidoja nelielu ražot-
ni un veikaliņu, kur savu ieceri īsteno 
kopā ar ģimenes draugiem. Te tiek 
darinātas ne vien segas, bet arī gultas 
veļa katrai gaumei. 

Darba diena te norit visai spraigā, 
bet draudzīgā gaisotnē. Ilona Suha-
nova iegrimusi šūšanas darbā, acu 
priekšā no auduma gabala top skaista 
spilvendrāna. Pa to laiku turpat rosās 
divas jaunas darbinieces – Ilona Pav-
lova piegriež audumu nākamajiem 
izstrādājumiem, bet Evelīna Krilova 
gludina gatavo gultas veļu, piestiprina 
segas pārvalkam podziņas un iesaiņo 
to pārdošanai. 

Uz grīdas izklāts kārtējais pasūtī-
jums – sega, kurai atlicis vien nošūt 
vīles. Savu pircēju sasaiņotas jau gai-
da dažāda izmēra segas ar aitas vilnas 
pildījumu un krāšņi gultas veļas kom-
plekti. 

Ilona Suhanova pagaidām ir vienīgā 
diplomētā šuvēja ar lielu darba piere-
dzi dažādos Rīgas šūšanas uzņēmu-
mos. Pirms dažiem gadiem liktenis 
viņu atvedis uz Latgali, kur viņa tagad 
jūtas piederīga. Liktenīgas sakritības 
pēc šūšana ir arī Jurija ģimenes sievie-
šu gēnos – agrāk labi šuvusi gan viņa 
māte Dorosida Ivanova, gan vecmam-
ma. Savu prasmi darināt aitas vilnas 
segas Dorosida nodevusi vedeklai Ilo-
nai, bet pati brīvos brīžos ada vilnas 
zeķes. Ikdiena viņai paiet, rūpējoties 
par savu nelielo aitu ganāmpulku, ar 
kuru viss arī sācies. 

Paaudžu mantojums
Visu dzīvi Dorosida Ivanova tur ai-

tas un pati tās cērp pēc senču vecajām 
tradīcijām – ar lielajām dzirklēm, kas 
mūsdienās jau ir liels retums. Viņas 
prasmes izmanto arī citi aitu turētāji 
tuvākajā apkaimē. Segām vilnas ne-
pieciešams diezgan daudz, tāpēc daž-
kārt ar savu aitu ganāmpulku vien ir 
par maz un nākas iepirkt vilnu no ci-
tiem aitu turētājiem.     

Nocirpto vilnu Dorosida pati izmazgā 
un izžāvē, tālāk tā nonāk Preiļu uzņē-
mumā SIA “TEK”, kur vilna tiek pār-
strādāta tālākai izmantošanai. Ilona 
rāda rituļus, kuros satīta aromātiska 
mīksta vilna. No tās tiek izgatavotas 
segas. Ilona atzīst, ka viņas ģimenei 
ir savs noslēpums, kā šo vilnas “vati” 
iestrādāt segā, lai tā nesaveltos un kal-
potu gadiem. 

Ar ko ir laba aitas vilnas sega? Va-
sarā zem tās nav jāsvīst, bet ziemā var 
ātri sasildīties.

Ilona atzīst, ka sākumā viņu šūtās 
segas iepatikušās radiem un drau-
giem, sāka šūt uz pasūtījumu un sa-
prata, ka produkcija kļūst populāra un 
piesaista cilvēkus. Tāpēc reģistrējuši 

savu uzņēmumu un sāka strādāt kā 
individuālais komersants. Pakāpenis-
ki radās ideja šūt arī gultas veļu. Pa-
teicoties internetam, radās pircēji arī 
šai produkcijai. “Tā kā mūsu devīze ir 
“100% dabisks produkts”, par to radās 
interese arī ārpus Latvijas. Īpaši mūsu 
produkcija tika novērtēta aukstajā un 
lietainajā Anglijā un Īrijā. To iegādā-
jās arī pircēji no Kanādas, Norvēģijas, 
Zviedrijas un Ukrainas. Kopš 2019. 
gada uzņēmums strādā kā SIA. Pir-
cējiem jo īpaši patīk tas, ka šujam pēc 
pasūtītāja individuālajiem izmēriem 
un ļoti īsos termiņos,” stāsta Ilona Su-
hanova.  

Līdz šim ieceres īstenošanā ģimene 
ieguldījusi tikai savus privātos līdzek-
ļus, par kuriem izremontētas telpas 
ražotnes un veikala ierīkošanai, ie-
gādātas divas šujmašīnas un visi pā-
rējie segu un gultas veļas ražošanai 
nepieciešamie materiāli. Audums tiek 
iepirkts Baltkrievijā, tā esot simtpro-
centīga un ļoti kvalitatīva kokvilna, 
kas arī pēc mazgāšanas nezaudē savas 
īpašības, turklāt arī lētāka.  

Darbs sev un citiem
Par uzņēmuma vizuālo tēlu un klien-

tu piesaisti rūpējas Evelīna, kura pērn 
rudenī izveidojusi uzņēmumam mājas-
lapu un blogu sociālajos tīklos. Ilona 
Suhanova sauc Evelīnu par galveno 
reklāmas menedžeri, lai gan ikdienā 
meitene palīdz arī citos darbos.  

Savukārt Ilona Pavlova piepalīdz 
saimniekiem jau no pašiem pirmsā-
kumiem un apguvusi gan piegrieša-
nu, gan šūšanu un citus darbus, un 
nepieciešamības gadījumā var aizstāt 
saimnieci, tāpēc Ilona Suhanova sauc 
meiteni par savu labo roku un domā, 
ka ar laiku Ilona varētu būt ražotnes 
vadītāja. Abas jaunietes plāno padziļi-
nāti apgūt šūšanas arodu, kas lieti no-
derēs, uzņēmumam paplašinoties. 

Kopš ģimenes ražotne sākusi darbu, 
Ilona ir pārliecināta, ka ir gan jēga, gan 
stimuls censties un strādāt, jo izveido-
tas vairākas darba vietas un arī pasū-
tījumu kļūst arvien vairāk. Protams, 
konkurence ir, taču tas liekot censties 
un darīt vēl labāk.  

Pašlaik SIA “URI” produkciju var 
iegādāties un pasūtīt veikaliņā Cietok-
šņa ielā 4, Daugavpilī, kā arī dažādos 
gadatirgos. Taču tuvākajā nākotnē ir 
plāni paplašināties. Uzņēmuma īpaš-
nieks Jurijs Mundums atzīst, ka ie-
spēju strādāt ir daudz, vajag tikai vē-
lēšanos un kaut nelielu atbalstu, tāpēc 
pašlaik viņš raksta vairākus projektus 
cerībā piesaistīt fi nansējumu vēl vie-
nas ražotnes un veikala atvēršanai 
Silenē, kur tiktu radītas papildu dar-
ba vietas. Vēl tālākā nākotnē ir plāns 
atvērt trešo ražotni Skrudalienā, kur 
varētu nodarbināt cilvēkus ar invalidi-
tāti. Jurijs uzskata, ka zem guloša ak-
mens ūdens netecēs, tāpēc ir pašam jā-
rīkojas un jāmeklē iespējas. Pagaidām 
jaunās ražotnes attīstībā viņš iegulda 
līdzekļus, ko nopelna, strādājot par tāl-
braucēju, taču cer, ka ar laiku izdosies 
tikt uz zaļā zara un strādāt ar peļņu, 
dodot iespēju strādāt arī vietējiem no-
vada iedzīvotājiem. 

Inese Minova

Sventes pagasta pārvaldes vadītāja 
B.Vasiļevska.

Skrūvju dejā 1. vietu ieguva ”Līks-
me”, 2. vietu ”Aisma”, savukārt 3. vie-
tu ”Pienupīte”.

Bumbiņtranzītā 1. vietā ierindo-
jās ”Daugaveņa”, 2. vietā  palika ”Ais-
mas” dejotāji, bet 3. vietu ieņēma ” 

Līksme”.
Bumbiņceļā 1. vietā ierindojās 

”Leiļi”, 2. vietā – ”Aisma”, savukārt 3. 
vietā ierindojās ”Pienupītes” dejotāji.

Stafetē (Meistarstiķis) labākie 
bija ”Daugaveņas” pārstāvji, 2. kļuva 
”Aismieši” no Vaboles, bet 3. vietu ie-
ņēma ”Pienupīte”.

Bingo vislabāk sevi parādījuši 
”Daugaveņas” pārstāvji, 2.  vietā pa-
lika ”Dveinas” pārstāvji no Naujenes, 
bet 3. vietā ierindojās ”Aismieši”.

Kopvērtējumā 1. vietu ieguva Va-
boles pagasta jauniešu deju kolektīvs 
“Aisma”, 2. vietā ierindojās Līksnas 
pagasta kultūras nama vidējās pa-

audzes deju kolektīvs „Daugaveņa”, 
savukārt Naujenes kultūras centra 
vidējās paaudzes tautas deju kolek-
tīvs “Dveina” ieņēma 3. vietu.

Dain is Bitiņš
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Novadā izstrādā Daugavas upes posma apsaimniekošanas plānu 
19. februārī Daugavpils novada domē 

notika iedzīvotāju tikšanās ar Vides 
risinājumu institūta ekspertu Matī-
su Žagaru, kurš iepazīstināja ar pērn 
vasarā veikto Daugavas upes posma 
pētījumu -- ūdens kvalitāti, hidroloģiju 
un zivju resursiem. Daugavas upe tika 
pētīta no Lielbornes līdz pat Nīcgales 
pagasta robežai ar Līvānu novadu. 

 Uz tikšanos ar ekspertu atnāca 
Valsts vides dienesta, Daugavpils 
pašvaldības komunālās saimniecības 
pārvaldes pārstāvji, tūrisma jomas uz-
ņēmēji, zvejnieki un citi novada iedzī-
votāji.

Novada pašvaldības Dabas resur-
su nodaļas vadītāja Jolanta Bāra pa-
stāstīja, ka Daugavpils novada dome 
ir saņēmusi fi nansējumu no Latvijas 
Vides aizsardzības fonda Daugavas 
upes posma apsaimniekošanas plāna 
sagatavošanai. Šādos apsaimniekoša-
nas plānos, kas tiek izstrādāti upēm 
un ezeriem, iekļauj zivju populācijas 
un zivju barības bāzes pētījumus, eko-
loģiskos pētījumus, tostarp par ūdens 
kvalitāti, piemēram, cik daudz ūdenī 
izšķīdušas dažādas ķīmiskas vielas, 
cik tīrs ir ūdens. “Tiek izvērtēts upes 
posma stāvoklis un ieteikti upes pos-
ma apsaimniekošanas pasākumi – ko 
būtu labi darīt, cik un kā makšķerēt, 
kādi ir labākie paņēmieni, kādas ir 
krastā veicamās darbības, kā piesais-
tīt makšķerniekus un vai labāk būtu 
mazāk makšķernieku. Tas viss tiek 
piedāvāts no zinātnieku puses,” stāsta 
Jolanta Bāra. 

Daugavas upes posms Daugavpils 
novada teritorijā tiek izmantots atpū-
tai, makšķerēšanai, ir svarīgs tūrisma 
objekts. Tas daļēji atrodas dabas parkā 
“Daugavas loki” - aizsargājamo ainavu 
apvidū “Augšdaugava”. Tādēļ Dau-
gavas upes posmam tiek sagatavots 
apsaimniekošanas plāns 2020-2030. 
gadam, kurā būs iekļauti ieteikumi 
gan zivju resursu, gan ainavas aizsar-
dzībā, izmantošanā tūrismam un at-
pūtai, citu dabas vērtību saglabāšanai. 
Izstrādājot plānu, Daugavpils novada 
dome varēs uzsākt plānveidīgu upes 
posma pārvaldību, kā arī uz šo datu un 
pasākumu pamata veidot sadarbību ar 
robežojošām pašvaldībām.

Plānu izstrādā nodibinājums “Vides 
risinājumu institūts” (VRI), kas kopš 
2013. gada plāno un realizē ezeru pēt-
niecības projektus, novērtējot ūdens-
objektu sākotnējo stāvokli, modelējot 
attīstības scenārijus un izstrādājot ap-
saimniekošanas priekšlikumus. Pēdējo 
piecu gadu laikā VRI eksperti veikuši 
vairāk kā 50 Latvijas ūdensobjektu 
kompleksus pētījumus. 

Vides risinājumu institūta pētnieki 
piedāvā savu skatījumu, bet vēlas ar 
sava pētījuma rezultātiem iepazīstināt 
arī iedzīvotājus un dzirdēt viņu idejas 
un ierosinājumus, piemēram, par ze-
mes īpašuma apsaimniekošanu, mak-
šķerēšanu vai laivošanu, tāpēc tika 

rīkota sanāksme, kuras laikā ikviens 
varēja uzdot jautājumus.

Matīss Žagars pastāstīja, ka pētījuma 
laikā veiktās ūdens kvalitātes analīzes 
esot labas, tomēr zivju resursi Daugav-
pils pilsētā un lejpus pilsētas varētu 
būt labākā stāvoklī, bet Daugavā tiem 
ir dabiskas iespējas atjaunoties. Toties 
upes posms dabas parkā “Daugavas 
loki” arī no zivju resursu viedokļa ir lie-
la dabas vērtība, ar daudzveidīgu zivju 
sugu sastāvu un labu zivju populāciju 
stāvokli. Problemātiska ir piekļūšana 
upei, nav izveidota infrastruktūra tū-
ristiem, kur varētu nolaist upē laivas, 
izņemot privātas teritorijas.    

Lielākoties diskusija ar ekspertu rai-
sījās tieši par zivju resursiem upē un 
ka tos ietekmē makšķernieki un zvej-
nieki. Sanāksmes dalībnieki izteica 
bažas, ka beidzamajos gados Daugavā 
gandrīz iznīcināta samu populācija, 
tāpēc izteica vairākus priekšlikumus 
samu saglabāšanai, piemēram, ievie-
šot aizliegumu velcēšanai “Daugavas 
lokos” un nosakot samu ķeršanas aiz-
liegumu to ziemošanas laikā. Matīss 
Žagars atzina, ka ieviest dažādus in-
dividuālus regulējumus ir iespējams, 
taču ir grūti kontrolēt to izpildi. 

 Savus ierosinājumus iedzīvotāji 
var izteikt arī pēc sanāksmes, iesūtot 
tos Daugavpils novada domes Dabas 
resursu daļai, piemēram, par sava 
zemes īpašuma apsaimniekošanu, 
novērotiem vides pārkāpumiem vai  
maluzvejniecību. 

Inese Minova

 Šogad plāno atjaunot seno Berķeneles pusmuižas klēti 

Daugavpils novada dome ir iesais-
tījusies Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projektā LV-
RU-18 “Amatniecība bez robežām”, 
ko īsteno Latgales plānošanas reģions 
kopā ar Daugavpils pilsētas, Rēzeknes, 
Balvu un Dagdas novadu pašvaldībām, 
kā arī Pleskavas apgabala Porhovas 
rajona administrāciju un Pleskavas 
apgabala Garantiju un Uzņēmējdarbī-
bas attīstības fondu.

Projekts vērsts uz amatniekiem kā 
vietējās kultūras un tradīciju sagla-
bātājiem un veicinātājiem, jaunu pro-
duktu un pakalpojumu radītājiem. 
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt 
amatniecības attīstību, sekmējot jaunu 
kopīgu produktu un pakalpojumu ra-

dīšanu, izmantojot pieejamos vietējos 
resursus un tradicionālās prasmes, kā 
arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdar-
bības uzsākšanā un veicināšanā. Pro-

Projekta ietvaros Daugavpils nova-
da pašvaldība plāno sakārtot vienu 
no Berķeneles pusmuižas kompleksa 
saimniecības ēkām. Novada Kultūras 
pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne at-
zīst, ka Berķeneles pusmuižas kom-
plekss ir valsts nozīmes vēstures pie-
mineklis, taču senā klēts un staļļa ēka 
atrodas sliktā stāvoklī. Pateicoties šim 
projektam, jau šogad izdosies atjaunot 
klēti, kur tiks izveidota Raiņa mājas 
Berķenelē amatu darbnīca “Klēts”. 
Ēkai paredzēts nostiprināt sienas, sa-
kārtot jumtu, durvis un logus, bet iekš-
telpās tiks izveidotas izstāžu zāles un 
amatniecības meistaru darbnīcas.

Projekta kopējais budžets ir 799 
740,50 eiro. Projekta līdzfi nansējums 
no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmas 2014.-2020. gadam 
ir 719 766,45 eiro, Daugavpils novada 
fi nansējums no programmas – 61 500 
eiro.

jekts paredz uzlabot muzeju un kul-
tūras iestāžu ēkas un aprīkojumu, lai 
palielinātu tūristu plūsmu un varētu 
attīstīt jaunas amatniecības prasmes.

Skolēni var pieteikties vasaras nodarbinātībai 
Arī šogad Daugavpils novada 

dome sadarbībā ar novada uzņē-
mējiem īstenos Daugavpils nova-
da skolēnu vasaras nodarbinātī-
bas programmu. Skolēniem tiks 
piedāvāts darbs no 1. jūnija līdz 
31. augustam.

Pieteikties var skolēni vecumā 
no 14 līdz 19 gadiem, kuru dek-

larētā dzīvesvieta ir Daugavpils 
novadā un kuri mācās Daugavpils 
novada  izglītības iestādēs. 

Līdz 3. aprīlim darba devēji var 
pieteikties dalībai skolēnu vasa-
ras nodarbinātības programmā 
Daugavpils novada pagastu pār-
valdēs vai Daugavpils novada do-
mē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 29. 

kabinetā. 
Pieteikuma veidlapas elektro-

niski ir pieejamas Daugavpils no-
vada domes mājas lapā.

Darbam vasarā skolēni var pie-
teikties no 14. aprīļa līdz 13. mai-
jam, iesniedzot pieteikumu Dau-
gavpils novada domē vai pagasta 
pārvaldēs. 

Šogad plānots nodarbināt 138 
skolēnus.

Plašāka informācija pieejama 
Daugavpils novada domes Attīstī-
bas pārvaldē pa tālruni 65422284, 
65476831 un pašvaldības mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2020. gada 27. februāriswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v12

 Ekspluatācijā pieņemts ceļš Naujenes pagastā 

29. janvārī ekspluatācijā pieņemts 
pārbūvētais ceļš ”Butišķi – Židi-
na” Naujenes pagastā. Objekts tika 
realizēts ELFLA projekta (Nr.18-
03-A00702-000020) “Daugavpils nova-
da pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros, 
kurā ietilpst 3 remontējamie ceļa pos-
mi: ”Butiški – Židina” Naujenes pagas-
tā, ”Vitanišķi – Bruņene” Skrudalienas 
pagastā un ”Mežniecība – Dukurieši” 
Nīcgales pagastā.

Nupat ekspluatācijā pieņemtais 
10,27 km garais ceļa posms Naujenes 
pagastā tika pārbūvēts par ceļu ar 
melno segumu, izmantojot dubultās 
apstrādes tehnoloģiju. Tāpat tika iz-
būvētas nobrauktuves uz īpašumiem, 
uzstādītas jaunas ātrumu ierobežojošās 
ceļazīmes, drošības barjeras, kā arī iz-

veidotas jaunas caurtekas zem 
ceļa un nobrauktuvēm. Dubultā 
grants ceļu virsmas apstrāde ir 
metode, kā novērst šo ceļu putē-
šanu − uzklājot melno segumu, 

tiek nodrošināti komfortablāki dzīves 
un uzņēmējdarbības apstākļi gar šiem 
ceļiem, kā arī ērtāka braukšana, kas 
atbilst projekta uzstādītajam mērķim 
– uzlabot publiskās ceļu infrastruktū-
ras kvalitāti lauku teritorijās, veicināt 
uzņēmējdarbību, kā arī saglabāt apdzī-
votību.

Projekts ir nozīmīgs arī tūrisma noza-
res attīstībai, jo šis ceļš ved gar Dabas 
parku “Daugavas loki”, kura apkārtnē 
atrodas Vasargelišķu skatu tornis, kā 
arī Slutišķu sādža, nesen atvērtā atpū-
tas un kultūras notikumu norises vieta 
”Latgales sēta”, Markovas pilskalns u.c. 
objekti.

Būvdarbi norisinājās no 2018. gada 
2. jūlija līdz 2019. gada 14. augustam. 
Projekta pasūtītājs ir Daugavpils no-

vada dome, savukārt darbus veica SIA 
”MIKOR”. Pēc būves pieņemšanas eks-
pluatācijā darbojas 2 gadu termiņš, 
kura laikā defekti būvdarbu veicējam 
jālabo par saviem līdzekļiem. Ceļa pos-

ma kopējās izmaksas ir 1 382 240 eiro. 
No tiem ES fondu līdzfi nansējums ir 1 
145 402 eiro.

Dainis Bitiņš

Veselības diena Salienas vidusskolā

7. februārī Daugavpils novada Salie-
nas vidusskolā Eiropas projekta (Nr. 
9.2.4.2/16/I/070 „Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profi laksei Daugavpils nova-
dā”) ietvaros norisinājās pasākumi, 
kuros tika pievērsta uzmanība vietē-
jās sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profi lakses pakalpojumiem 
Daugavpils novada iedzīvotājiem.

ES projekts ir sācies 2017. gada jūni-
jā, un visā tā garumā paredzētas 164 
vietēja mēroga aktivitātes. Veselības 
veicināšanas projekts jau ir īstenots lie-
lākajā daļā novada skolu, projekta akti-
vitātes norisinājās visos pagastos.

Mērķauditorija ir dažāda – tie var 
būt gan paši mazākie, gan darbaspējas 
vecuma cilvēki un seniori. Šoreiz uzma-
nība tika pievērsta Salienas vidussko-
las audzēkņiem. Veselības dienā 118 
audzēkņi piedalījās veselīga uztura un 
fi zisko aktivitāšu teorētiskās un prak-
tiskās nodarbībās.

Veselības dienā Salienas vidussko-
lā novadīt stundas tika paaicināti 3 
speciālisti – fi zioterapeite Karīna Ja-
dčenko, psiholoģe Sanita Feldmane un 

uztura speciāliste Veronika 
Avdejeva.

Uztura speciāliste Veroni-
ka Avdejeva bērniem nova-
dīja lekcijas, meistarklases 

un izglītojošās aktivitātes par veselīga 
uztura pamatprincipiem. Kā atzīst pati 
Veronika, ar bērniem tika pārrunāti 
tādi jautājumi kā uztura šķīvja nozīme, 
dažādu produktu grupas, cukura lieto-
šana u.c.

Vecākajām klasēm tika rīkotas ko-
mandu stafetes, diskusijas par dažāda 
veida atkarībām un konfl iktu risināša-
nu. Sportiskā dzīvesveida popularizēša-
nas pasākumos ieradās ielu vingrotāju 
grupa, kura demonstrēja savas vingro-
šanas prasmes un iesaistīja dažādās 
aktivitātēs arī jauniešus.

Biedrības ”Ielu vingrotāji” pārstāvis 
Genādijs Petrovs pastāstīja jauniešiem 
par šo sporta veidu, kā ar to nodarboties 
un ko var sasniegt: ”Sarīkojām sacensī-
bas, lai paši jaunieši pamēģinātu šajā 
sporta veidā uztaisīt dažādus vingrinā-
jumus.” Genādijs Salienas vidusskolas 
jauniešus raksturo kā dzīvespriecīgus, 
sportiskus, labi attīstītus un ar poten-
ciālu. Ielu vingrotāji šajā skolā viesojās 
jau otro reizi un atzīst, ka, salīdzinot 
ar iepriekšējo reizi, audzēkņiem ir re-
dzams pozitīvs progress fi ziskajā attīs-
tībā.

Skolēnus tāpat piesaistīja fi ziote-
rapeita nodarbībām, kā arī tika rīko-
ta veselīga uztura pauze. Jau pats no-
saukums liecina, ka veselīgo uzkodu 
pauzē ēdieni bija sagatavoti, balstoties 
uz veselīga uztura pamatprincipiem. 
Jaunatne nogaršoja gaļas ēdienus ar 
dārzeņiem, riekstus un augļus. No dzē-
rieniem – tēja un ūdens ar citroniem. 4. 
klases skolotāja Gaļina Mizere atzīst, 
ka bērniem viss pat ļoti garšojis, un 
šķīvji tika ātri vien iztukšoti.

”Ir pabūts gan pie uztura speciālis-

ta, gan pie fi zioterapeita un psihologa”, 
stāsta 11. klases audzēkne Anastasija 
Zavadska. Viņasprāt vērtīgākās ir no-
darbības ar psihologu: ”Tiem bērniem, 
kuri ir pusaudža vecumā, dzīvē ir daudz 
problēmu, kuras jāpalīdz atrisināt.”

Projekta kopējās izmaksas ir 308 790 
eiro, no tiem Eiropas Sociālā fonda līdz-
fi nansējums ir 85% jeb 262 471,50 eiro. 
Projekts turpināsies līdz š.g. 31. mai-
jam.

Dainis Bitiņš

Onkoloģijas slimību profi lakses pasākums

 19. februārī Daugavpils novada sa-
biedriskajā centrā ”Laucesa” Eiropas 
projekta (Nr. 9.2.4.2/16/I/070 „Pasāku-
mi vietējas sabiedrības veselības vei-
cināšanai un slimību profi laksei Dau-
gavpils novadā”) ietvaros norisinājās 
Onkoloģijas slimību profi lakses pasā-
kums – lekcija pagasta iedzīvotājiem.

Nesen šī projekta ietvaros jau viesojā-
mies Salienas vidusskolā, kur norisinā-
jās Veselības diena. Ja Salienā uzmanī-
ba tika pievērsta veselības veicināšanas 

aktīvajiem pasākumiem jau-
niešiem, tad šoreiz sabiedris-
kajā centrā ”Laucesa” tika ru-
nāts par onkoloģisko slimību 
profi lakses pasākumiem.

Onkoloģisko slimību profi lakses pa-
sākumu lekciju novadīt tika paaicināta 
Veselības aprūpes vadības ārste Inta 
Vaivode. Viņa atzīst, ka interese par pa-
sākumu ir ļoti liela: ”…mani pārsteidz 
situācija, ka ļoti daudzi cilvēki absolū-
ti nav informēti par valsts programmu 
ietvaros realizētajiem pasākumiem ve-
selības profi lakses jomā, un, piemēram, 
pat tādi fenomeni - mums valstī kopš 
2009. gada tiek realizēta agrīnā vēža 
profi lakses programma, kas ir domāta 

gan vīriešiem, gan sievietēm, un man ir 
bijuši gadījumi, kad pacienti jeb klausī-
tāji šī projekta ietvaros pilnīgi neko nav 
dzirdējuši par valstī realizējamo agrīnā 
vēža skrīninga programmu. Tas ir diez-
gan bēdīgi tāpēc, ka to minimālo pakal-
pojumu apjomu, ko valsts piedāvā bez-
maksas šajā profi lakses programmā, 
cilvēki nespēj izmantot tāpēc, ka viņi 
nezin par tādu programmu.”

Lekcijas gaitā iedzīvotāji varēja uzzi-
nāt par valsts programmu un ģimenes 
ārstu piedāvātām onkoloģijas slimību 
profi lakses iespējām, un uzdot sev inte-
resējošos jautājumus. Pēc Intas Vaivo-
des teiktā sirds – asinsvadu profi lakses 
lietas, kā arī uztura jautājumi ir bie-

žākie, ko cilvēki uzdod: ”Protams, ka 
ir medicīnā arī kaut kādas modes ten-
dences. Pašreiz mēs daudz runājam par 
holesterīnu, un tā nodarīto ļaunumu 
cilvēku asinsvadiem, un ir daudz situā-
ciju, kad cilvēki interesējas kā var tikt 
galā bez medikamentiem vai tikt galā 
mainot uztura paradumus… Ja runā 
par onkoloģiju, tanī brīdī, kad mēs sā-
kam runāt par valstīm realizējamajām 
skrīninga programmām, tad antitopa 
diegnostikas ziņā mums ir zarnu vēzis, 
un mēs arī ar demonstrācijām parādam 
slēpto asiņu testu, ko pacients var veikt 
mājās. Citreiz ir tā, ka ģimenes ārsts ļoti 
labprāt šos testus izdala, bet pacients 
savas nezināšanas vai arī savas attieks-
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2020. gada 16. janvārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.46 (protokols Nr.81., 1.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr.18 „Par sociālo pa-

līdzību Daugavpils novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pa-

kalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35.panta otro, trešo un ceturto daļu, 
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā ap-
rēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi par 
garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumu Nr.1036 ,,Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un Mi-
nistru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par so-
ciālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. 
un 31.1punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2018. gada 22. marta saistošajos noteiku-
mos Nr.18 „Par  sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
“14. Garantēto minimālo ienākumu līmeni vienai personai nosaka Minis-
tru kabineta noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni.”;

1.2. aizstāt 18. punktā  skaitli ,, 200,00” ar skaitli ,,400,00”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta sesta-

jā daļā noteiktajā kārtībā.
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.46 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2018. gada 22. marta saistošajos 

noteikumos Nr.18 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos par garantēto minimālo 
ienākumu līmeni, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35.panta ceturto daļu, tiek grozīti Daugavpils novada domes 2018.gada 
22.marta saistošie noteikumi Nr.18 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” 
iestrādātie nosacījumi attiecībā uz piemērojamo garantēto minimālo ienākumu 
līmeni vienai personai Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, vienreizēja 
pabalsta piešķiršanu ģimenei (personai), kura nonākusi krīzes situācija un ne-
spēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

2. Īss projekta satura izklāsts
Ar grozījumu Daugavpils novada domes Daugavpils novada domes 2018.

gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr.18 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā” tiek paredzēts, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis vienai per-
sonai Daugavpils novada administratīvajā teritorijā nosakāms atbilstoši Minis-
tru kabineta noteikumiem par garantēto minimālo ienākumu līmeni.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai 2020. gadā papildus  nepieciešami 26000,00 

eiro. Krīzes situācijā papildus nepieciešami  3300,00 eiro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-

bas teritorijā
Saistošie noteikumi neietekmē

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.47 „Grozījums Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos 
noteikumos Nr.20 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada  

pašvaldībā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2018. 
gada 31. maija saistošie noteikumi Nr.20 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā”, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Projekts paredz saistošos noteikumu 12.punktā  aizstāt skaitli ,,180,00” ar 

skaitli ,,350,00”.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžeta izdevumu daļu. 
Lai nodrošinātu to izpildi,  nepieciešami naudas līdzekļi 2550,00 eiro.

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

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

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2020. gada 16. janvārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.47 (protokols Nr.81., 2.&), “Grozījums Daugavpils 

novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem  Daugavpils novada pašvaldībā””  

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

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteiku-
mos Nr.20 „Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldī-
bā”  grozījumu un aizstāt 12.punktā  skaitli ,,180,00” ar skaitli ,,350,00”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta sesta-
jā daļā noteiktajā kārtībā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi neietekmē iepriekš noteiktās administratīvās procedū-

ras. 
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Daugavpils novada Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā .www.daugavpilsnovads.lv

mes dēļ šo testu neveic, kas nav pareizi, 
jo šis parastais tests var ļoti daudz ko 
pateikt pirms diagnostikas etapa, un ja 
viņs ir pozitīvs, tad, protams, ka pacien-
tam jāiet uz nopietnākiem izmeklēju-
miem.”

Projektā iekļautā mērķauditorija ir 
dažāda – tie var būt kā paši mazākie, tā 
arī darbaspējas vecuma cilvēki, un ve-
cāka gadagājuma cilvēki. Šoreiz onko-
loģisko slimību profi lakses pasākumos 
piedalījās kopumā 16 vietējie seniori. 

Aptaujātie seniori pozitīvi atsaucas par 
aizvadīto lekciju, un atzīst, ka parastie 
lauku iedzīvotāji daudz ko nezin, un bie-
ži vien pat mēdz nemaz neiet pie ārsta.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 
308 790 EUR, no tiem Eiropas Sociālā 
fonda līdzfi nansējums sastāda 85% jeb 
262 471,50 EUR. Projekts turpināsies 
līdz š.g. 31. maijam.

Dainis Bitiņš

Leader projektu iesniegumu pieņemšanas 
8. kārta uzņēmējdarbības projektiem

Biedrība „Kaimi-
ņi” izsludina pro-
jektu iesniegšanas 
8. kārtu Lauku at-
tīstības program-
mas 2014. – 2020. 
gadam 19.2. pasā-

kuma „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stra-
tēģijas ieviešanai.

Vietas ekonomikas stiprināšanai un 
uzņēmējdarbībai. Labvēlīgas vides ra-
dīšana: Atbalsts mazās un vidējās uz-
ņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbi-
nieku kompetenču un produktivitātes 
celšanai. ”Mērķi, rīcības un 8. Kārta” 
pieejamais fi nansējums ir 259608 
EUR. Atbalsta apmērs vienam projek-
tam līdz 50 000 EUR.

Projektu iesniegšana notiek no 5.03 
līdz 5.04 tikai elektroniski Lauku at-
balsta dienesta Elektroniskās pieteik-
šanās sistēmā (EPS): https://eps.lad.
gov.lv/login.

Projektu īstenošanas termiņš ir viens 

gads no Lauku atbalsta dienesta lēmu-
ma pieņemšanas par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu. Būvniecības un 
teritorijas labiekārtošanas gadījumā 
– divi gadi.

Informatīvie semināri par ”Leader” 
projekta atbalsta iespējām:

1) 18. februāris, plkst. 10:00 Lauku 
centrs (Sēlijas iela 25, Daugavpils);

2) 20. februāris, plkst. 10:00  Ilūkstes 
jauniešu kvartāls (Brīvības iela 12, 
Ilūkste).

Biedrība Daugavpils un Ilūkstes 
novadu partnerība  „Kaimiņi”

Adrese: Sēlijas iela 25, 305. kabinets, 
Daugavpils LV-5401,

Kontaktpersona: Inga Krekele, tālr.: 
29184640, e-pasts: inga.krekele@
gmail.com, vai pārejot mājaslapā: 

http://daugavpils.partneribas.lv/
Projektu atbalsta Zemkopības minis-

trija u n Lauku atbalsta dienests.
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Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu  pagastā

Ivans Petrovs (1961.g.)
Demenes pagastā

Valentīna Baranovska (1926.g.)
Dubnas pagastā 

Lidija Rubika (1944.g.)
Kalkūnes pagastā 

Ivans Sarāns (1929.g.)
Aleksejs Hotuļovs (1961.g.)

Irīna Makejeva (1928.g.)
Izsakam līdzjūtību

mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2020. gada 24. martā plkst. 09:00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Ezermala” ar 
kadastra apzīmējumu 4474 005 0361  
0.19 ha platībā, kas atrodas Naujenes 
pagastā, Daugavpils novadā.  Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 4964.00.

2020. gada 24. martā plkst. 09:30 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Veikals-21” ar 
kadastra apzīmējumu 4484 004 0360   
0.0846 ha platībā, kas atrodas Salienas 
pagastā, Daugavpils novadā. Objekta 
sākotnējā cena – EUR 3200.00.

2020. gada 24. martā plkst. 10:00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Pritikino-2” ar 
kadastra numuru 4474 004 0192, ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4474 004 0192   0.1691 ha platībā un 
dzīvojamā mājas 200.1m2 platībā, kas 
atrodas  Naujenes pagastā, Daugavpils 
novadā. Objekta sākotnējā cena – EUR 
1354,00.

2020. gada 24. martā plkst. 10:30 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzī-
vokļa īpašums Nr.6  47.6 m2 platībā ar 
kadastra numuru 4468 900 0098 ,“Bal-
tā māja”, Kalniški, Līksnas pagastā, 

Daugavpils novadā. Objekta sākotnējā 
cena – EUR 1496,00.

2020. gada 24. martā plkst. 11:00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 4468 006 
0525    0.3 ha platībā, būve ar kadastra 
apzīmējumu 4468 006 0525 001, kas 
atrodas „Tiltu skola”, Tilti,  Līksnas 
pagastā, Daugavpils novadā. Objekta 
sākotnējā cena – EUR 2187,00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2020. 
gada 20. martam plkst. 15.00. Daugav-
pils novada domē, 12.,19. kabinetos, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

2020. gada 31. martā plkst. 09:00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Krustceles”, 
Folvarcieši, Līksnas pagastā, Daugav-
pils novadā - zemes vienība ar kadas-
tra apzīmējumu 4468 001 0140   1.17 
ha platībā, dzīvojamā māja ar kadastra 
apzīmējumu 4468 001 0140 001    172.6 
m2. Objekta sākotnējā cena  4961,00 

euro

2020. gada 31. martā plkst. 09:30 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums  “dzīvojamā mā-
ja 7.km Nr.2”, Kalkūnes pagastā, Dau-

gavpils novadā ar kadastra numuru 
4460 501 0001,  dzīvojamās māja  96.9 
m2 un palīgceltne. Objekta sākotnējā 
cena  939,00 eiro

2020. gada 31. martā plkst. 10:00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 4476 002 0138  4.45 ha platībā, kas 
atrodas  Nīcgales pagastā, Daugav-
pils novadā. Objekta sākotnējā cena  
5164,00 eiro.

2020. gada 31. martā plkst. 10:30 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 4496 005 0397  0.99 ha platībā, kas 
atrodas  Vecsalienas pagastā, Daugav-
pils novadā. Objekta sākotnējā cena  
1644,00 eiro.

2020. gada 31. martā plkst. 11:00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 4460 004 0507  0.43 ha platībā, ka-
satrodas  Kalkūnes pagastā, Daugav-
pils novadā. Objekta sākotnējā cena  
1864,00 eiro.

2020. gada 31. martā plkst. 11:30 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) „Podgire-
ži” ar kadastra apzīmējumu 4488 002 

0296   3.5 ha platībā, Sventes pagastā, 
Daugavpils novadā.  Objekta sākotnējā 
cena –  EUR 4864.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2020. 
gada 27. martam plkst. 15.00. Daugav-
pils novada domē, 12.,19. kabinetā Rī-
gas ielā 2, Daugavpilī.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas Re-
publikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12., 19. ka-
binetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.00).

Iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu EUR 14.00 (četrpadsmit eiro 00 
centi) un nodrošinājumu 10% apmērā 
no izsolāmā nekustamā īpašuma sā-
kumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:   29412676. 

Kalupes pagastā
Sergejs Povarovs (1974.g.)

Laucesas pagastā
Savva Sņetkovs (1933.g.)
Ņina Gorbunova (1933.g.)

Līksnas pagastā
Kazdoja Strode (1941.g.)

Naujenes pagastā
Sava Dubovskis (1936.g.)

Zoja Seļicka (1954.g.)
Janeks Hripačs (1997.g.)
Ludmila Skudra (1952.g.)

Salienas pagastā
Melānija Semjonova (1930.g.)

Skrudalienas pagastā
Svetlana Konošonoka (1982.g.)

Aleksandrs Dlugoborskis (1988.g.)
Sventes pagastā

Ivans Švilpa (1959.g.)
Tabores pagastā

Aleksandrs Šeško (1938.g.)
Vasīlijs Novickis (1940.g.)

Andrejs Krasovskis (1977.g.)

Višķu pagastā
Staņislavs Kokins (1954.g.)
Antons Juhņevičs (1935.g.)

Vjačeslavs Arhipcevs (1978.g.)
Jānis Butāns (1954.g.) 

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbi Daugavpils novadā
Latvijas Ģeotelpiskās informā-

cijas aģentūra (turpmāk – Aģen-
tūra) informē Daugavpils novada 
iedzīvotājus un uzņēmējus, ka 
Aģentūras darbinieki laika pe-
riodā no 2020. gada februāra līdz 
jūnijam veiks valsts ģeodēziskā 
tīkla punktu apsekošanas un sa-
kārtošanas darbus Latgales reģio-
nā, tai skaitā Daugavpils novada 
teritorijā.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās infor-
mācijas likuma 9. panta pirmo 
daļu, nekustamā īpašuma īpaš-
nieks, tiesiskais valdītājs vai lie-
totājs neierobežo ģeodēzisko un 
kartogrāfi sko darbu veikšanu sa-

vā īpašumā esošajā vai pārvaldā-
majā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir dar-
ba apliecības, kuras nepieciešamī-
bas gadījumā var uzrādīt. Pārvie-
tošanās notiek tikai ar Nacionālo 
bruņoto spēku automašīnām, ku-
ras var atpazīt pēc valsts reģistrā-
cijas numura zīmēm, kas sākas ar 
burtiem LA. Aģentūras darbinieki 
ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir 
atpazīšanas zīmes – Aģentūras 
logo, ieņemamais amats un vārda 
iniciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uztu-
rēšanas darbus veic ģeodēzistu 
grupa divu cilvēku sastāvā, kuri 

izpilda šādus darbus:
• Veic ģeodēziskā punkta meklē-

šanu apvidū.
• Atrastai grunts zīmei atrok 

punkta centru un veic fotogra-
fēšanu.

• Veic ģeodēziskos mērījumus 
punktā.

• Grunts zīmei izveido aprakumu 
(kupicu) un ierīko norādītājsta-
bu,

• 5 m rādiusā no punkta centra 
veic krūmu un koku līdz 12 cm 
diametrā nociršanu.

• Fotografē sakārtoto ģeodēzisko 
punktu un sagatavo punkta ab-

risu.
• Atrastas sienas zīmes attīra no 

rūsas un citiem uzslāņojumiem.
• Virs sienas zīmes piestiprina 

informējošo plāksnīti.
• Fotografē sakārtoto ģeodēzisko 

punktu un sagatavo punkta ab-
risu.
Lauka apsekošanas darbi var 

skart jebkuru vietu novada teri-
torijā.

Informācija par Aģentūru atro-
dama interneta vietnēs www.lgia.
gov.lv un  http://ma p.lgia.gov.lv
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 VPVKAC pakalpojumi tagad pieejami arī Daugavpils novada domē
Jau piecus gadus Daugavpils nova-

dā, Višķu pagastā, darbojas Valsts un 
pašvaldības vienotais klientu apkalpo-
šanas centrs (VPVKAC). Tas izveidots 
ar mērķi rast iespēju iedzīvotājiem 
saņemt dažādu valsts iestāžu pakalpo-
jumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves 
vietai, ietaupot gan laiku, gan līdzek-
ļus. Centrs atrodas Višķu pagasta ēkā 
un sniedz pakalpojumus ne tikai Dau-
gavpils novada, bet arī citu pašvaldību 
iedzīvotājiem. 

Lai šos pakalpojumus varētu saņemt 
daudz plašāks iedzīvotāju loks, tostarp 
Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, Dau-
gavpils novada dome pieņēma lēmu-
mu, ka reizi nedēļā, pirmdienās, VPV-
KAC pakalpojumi tiks sniegti novada 
domes telpās Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 
1. stāvā no plkst. 8.30 līdz 17.00. Savu-
kārt Višķu pagastā pirmdienās centra 
pakalpojumi nebūs pieejami, bet pārē-
jās darbdienās darba laiks saglabājas 
bez izmaiņām.  

Ja sākotnēji VPVKAC bija pieejami 
piecu valsts iestāžu sniegtie pakalpo-
jumi (Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, 
Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilso-
nības un migrācijas lietu pārvalde un 
Valsts darba inspekcija), tad pašlaik te 
var saņemt 12 valsts iestāžu pakalpo-
jumus, turklāt no šī gada pakalpojumu 
klāsts paplašinās.

Piecu gadu laikā ir audzis arī VPV-
KAC klientu skaits. 2016. gadā tika 
apkalpoti 259 klienti, bet pērn šeit pa-
kalpojumus saņēma jau 880 klienti. 

Tas liecina, ka VPVKAC sniegtie pa-
kalpojumi ir pieprasīti. 

Pašlaik iedzīvotājiem aktuāli ir vai-
rāki pakalpojumi. VPVKAC vadītāja 
Ruta Grustāne pastāstīja, ka līdz 1. 
martam lauksaimniekiem, kas nodar-
bojas ar putnkopību un lopkopību, jā-
iesniedz Lauksaimniecības datu centrā 
novietnes infrastruktūras kartītes. Sa-
gatavot šīs kartītes (anketas) var VPV-
KAC. 

Februārī Lauku atbalsta dienestā 

tiks atvērta programma “Lauku bloku 
precizēšana”. Lai sagatavotu pieteiku-
mus, iedzīvotāji var vērsties VPVKAC.  

Savukārt no 1. marta Valsts ieņē-
mumu dienests sāks pieņemt iedzīvo-
tāju ienākumu deklarācijas. Ikviens 
iedzīvotājs var vērsties VPVKAC, kur 
viņam palīdzēs sagatavot gada ienāku-
mu deklarācijas, lai saņemtu atpakaļ 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma no-
dokli par attaisnotajiem izdevumiem. 

Izmantojot VPVKAC pakalpojumus, 

klienti krietni vien ietaupa savu lai-
ku, jo dažādu valsts iestāžu pakalpo-
jumus var saņemt vienuviet, piemē-
ram, pieteikties dažādiem pabalstiem, 
noformēt lauksaimniekiem svarīgus 
dokumentus, iesniegt gada ienākumu 
deklarācijas, sagatavot iesniegumus 
Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijai, noformēt man-
tojumā savu pensiju 2. līmenī uzkrāto 
kapitālu un saņemt virkni citu pakal-
pojumu. Zīmīgi, ka, noformējot pirm-
dienās novada Dzimtsarakstu nodaļā 
miršanas gadījumu, turpat novada 
domes ēkā VPVKAC var noformēt arī 
pieteikumu VSAA apbedīšanas pabal-
sta saņemšanai, un tamdēļ nav jādo-
das uz VSAA un jāstāv rindās.

Turklāt pakalpojumus šajā centrā 
var saņemt ne tikai fi ziskas, bet arī ju-
ridiskas personas.

To, ka izmantot VPVKAC pakalpoju-
mus ir ļoti ērti, atzīst arī Spoģu vidus-
skolas direktores vietnieks izglītības 
jomā Jānis Briška. Ikdienā viņš izman-
to dažādus centra sniegtos pakalpoju-
mus, bet darbā jo īpaši viņam nozīmīga 
ir iespēja saņemt e-paraksta pakalpo-
jumu. Strādājot ar projektiem, tas ir 
īpaši svarīgi, jo juridiskos jautājumus 
var nokārtot dažu minūšu laikā un nav 
jāgaida vairākas dienas, iekams līgumi 
no Rīgas nonāk skolā. 

Ja VPVKAC sniegtie pakalpojumi 
būs pieprasīti arī turpmāk, pašvaldība 
izskatīs iespēju nodrošināt to sniegša-
nu arī citos novada pagastos.

 Jauni pakalpojumi Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā

Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra (VPVKAC ) piedāvā-
to pakalpojumu klāsts tiek papildināts ar 
vairākiem jauniem pakalpojumiem. Iedzī-
votājiem ir iespēja saņemt konsultācijas un 
palīdzību digitālā pieteikšanā (e-pakalpoju-
mi) sekojošiem pakalpojumiem:

Valsts un darbspēju ekspertīzes ār-
stu valsts komisijas (VDEĀVK) konsul-
tatīvs atbalsts e-pakalpojumu lietoša-
nā:

1. “Iesniegums VDEĀVK par invaliditā-
tes ekspertīzes veikšanu”,

2. “Iesniegums invaliditātes ekspertīzes 
lēmuma apstrīdēšanai”,

3. “Mani dati VDEĀVK”,
4. “Atkārtota invalīda apliecības izsnieg-

šana”.
Būvniecības valsts kontroles biroja 

(BVKB) pakalpojumu konsultatīvs at-
balsts e-pakalpojumu lietošanā:

1. “Informācijas sniegšana par BVKB BIS 
e-pakalpojumiem https://bis.gov.lv/bisp/ sa-
daļā “E-pakalpojumi””,

2. “Publiskās sistēmas lietotāja darba vie-
ta”,

3. “Pilnvarošanas risinājums publiskās 
sistēmas lietotājiem”.

Sociālās integrācijas valsts aģentū-
ras (SIVA) pakalpojumu konsultatīvs 
atbalsts e-pakalpojumu lietošanā:

1. “Profesionālās piemērotības noteikša-
na”,

2. “Profesionālā rehabilitācija”,
3. Transportlīdzekļa pielāgošana”.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras (VSAA) pakalpojumu konsulta-
tīvs atbalsts e-pakalpojumu lietošanā:

1. ”Fondētās pensijas (2.līmeņa) kapitāla 
izmantošanas izvēle nāves gadījumā.”

UZMANĪBU – SVARĪGI! Lai saņemtu 
pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments – pase vai identifi -
kācijas karte. Lai saņemtu e-pakalpojumu, 
nepieciešams autentifi cēties ar savu inter-
netbanku, eID karti vai elektroniskā pa-
raksta viedkarti.

VPVKAC kontakti:
Daugavpils novads (Višķu pagasts)
Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pag., Dau-

gavpils nov., LV-5481
Tālr.: 66954816
E-pasts:
daugavpils@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdien: 08:30 – 16:30 apmeklētāju 

pieņemšana Daugavpils novada domē 
Adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV 5401
Pārējās dienas apmeklētāju pieņemšana 

Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pag., Daugav-
pils nov., LV-5481

Otrdien: 08:00 – 16:30 (pārtraukums 
12:00-12:30);

Trešdien: 08:00 – 16:30 (pārtraukums 
12:00-12:30)

Ceturtdien: 08:00 – 16:30 (pārtraukums 
12:00-12:30);

Piektdien: 08:00 – 15:30 (pārtraukums 
12:00-12:30);

Sestdiena, Svētdiena – BRĪVS 

 Var iesniegt lauku bloku precizējumus
No šā gada 7. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un aina-

vu elementu precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt 
līdz šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas ie-
kļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku bloka izņemt neap-
saimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas elementus. Lauku 
bloku precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka 
bloku, savu apsaimniekoto platību nošķirot no kaimiņu apsaimnieko-
tajām platībām.

Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var norai-
dīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai 2% no lauku bloka 
platības.

Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizē-
šanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi – tajā nav krūmu, celmu, kūlas 
u.c. Precizētā platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā 
netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota 
platības apsekošana. Piemēri sakoptai un nesakoptai platībai.

Klienti var pārliecināties par savām apsaimniekotajām platī-
bām LAD ģeogrāfi skajā informācijas sistēmā (https://karte.lad.gov.lv/), 
kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izman-
tojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos vai Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā (EPS) (https://eps.lad.gov.lv/login).

Uzmanību! Dienests atgādina, ka lauku bloku precizēšanas pie-
prasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai. Lai pie-
teiktos platību maksājumiem, no aprīļa vidus EPS vajadzēs iesniegt 
Vienoto iesniegumu. Iesniedzot to, varēs pieteikt tikai tādu sakoptu 
ārpus lauku bloka platību, kas ir vismaz 0.30 ha.

Rokasgrāmatas un pamācības pieejamas LAD mājaslapā - http://
www.lad.gov.lv.
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7069 eks., izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A
No 15. janvāra līdz 16. februārim

Daugavpils novadā dzimuši 10 bērniņi - 5 meitenes un 5 puikas.

Februārī laulību noslēguši 17 pāri,
 no tiem 3 pāri ir novada iedzīvotāji.

  Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozā-
ģēt kokus ārpus meža teritorijas: 3 apses un 16 ošus Nekustamajā īpašumā 
pēc adreses: “Bicāni” Smaņi, Višķu pagasts.

 Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 

Anna Jegorova -
labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019

S eptīto gadu Labklājības mi-
nistrija rīkoja konkursu „Labā-
kais sociālais darbinieks Latvi-
jā 2019”. Konkursa mērķis bija 
apzināt sociālos darbiniekus, 
kuri aktīvi un godprātīgi darbo-
jas sociālā darba praksē, sniedz 
profesionālu atbalstu iedzīvo-
tājiem dažādu sociālo problē-
mu risināšanā un novēršanā; 
pagodināt visprofesionālākos 
un atsaucīgākos sociālos darbi-
niekus; popularizēt un veicināt 
sociālā darba attīstību, profe-
sijas prestižu un labo praksi.
Labklājības ministrijas izvei-
dota konkursa žūrijas komisija 
izvērtēja saņemtos pieteiku-
mus un labākos no pretenden-
tiem nominācijās “Labākais 
vadītājs sociālā darba jomā 
2019”, “Labākais sociālais dar-
binieks 2019”, “Gada notikums 
sociālajā darbā 2019” izvirzīja 
tālākai iedzīvotāju balsošanai, 

Pašvaldību savienību, Latvijas Pašval-
dību sociālo dienestu vadītāju apvienību 
un Latvijas Profesionālo sociālā darba 
speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji ie-
kļauti konkursa žūrijas komisijas sastā-
vā.

 Konkursa uzvarētāju apbalvošana 
notiks 20. martā plkst.16:00 Vidzemes 
koncertzālē “Cēsis”.

Anna Lazdāne
 saņēma Latgales Gada balvu

Latgalīts” un kurā tika pa-
sniegtas balvas 10 nomināci-
jās aktīvākajiem Latgales cil-
vēkiem. Šogad balvai izvirzīti 
39 nominanti, kuru vidū arī 
četri mūsu novadnieki. 

Skrindu dzimtas muzeja 
direktore Anna Lazdāne sa-
ņēma Latgales Gada balvu 
nominācijā “Vēstures sa-
glabāšana. Latgales vārds 
pasaulē”, bet Vecsalienas 
pagasta piemājas saimniecī-
bas „Vilcāni” īpašnieks Jānis 
Kukjāns saņēma balvu nomi-
nācijā “Par mūža ieguldīju-
mu”.

Sveicam arī Santu Seili, 
kura tika izvirzīta balvai 
nominācijā “Latgales gada 
jaunietis” un Izranovu ģime-
ni, kas tika nominēta balvai 
“Latgales gada ģimene”! 

Edvīns Hadakovs atzīts par Latvijas 
labāko vieglatlētu U-18 vecuma grupā

Vēl vienu atzinību par lie-
liskajiem startiem 2019. gadā 
saņēmis Daugavpils nova-
da sporta skolas audzēknis 
Edvīns Hadakovs. 30. janvārī, 
Rīgā, VEF Kultūras pilī nori-
sinājās “Gada balva vieglat-
lētikā 2019” svinīgā pasnieg-
šanas ceremonija, kurā tika 
pasniegti apbalvojumi vairā-
kās nominācijās. Par aizvadī-
tā gada Latvijas labāko viegl-
atlētu U-18 vecuma grupā 
(sportisti, kuri nav sasnieguši 
18 gadu vecumu) tika atzīts 
Edvīns Hadakovs.

Tas ir ļoti augsts mūsu 
sportista un viņa treneru dar-
ba novērtējums, jo sportistu 
panākumus šoreiz vērtēja ne 
tikai Latvijas Vieglatlētikas 
savienība, bet arī pirmo reizi 
bija iespēja savu balsi atdot 

lētiem Eiropas Jaunatnes triālā Baku 
(Azerbaidžānā), kā arī četras reizes 
bija labākais Latvijas čempionātā. 
Edvīnu trenē viņa vecāki – Jana un 
Dmitrijs Hadakovi. 

(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2020. gada 28. 
februāra līdz 20. martam.

 Publiskā apspriešana notiks 2020. gada 23. 
martā plkst. 9.30 Višķu pagastā, Smaņu ciemā, ne-
kustamā īpašuma “Bicāni” teritorijā.

par to vai citu sportistu arī vieglatlēti-
kas speciālistiem un līdzjutējiem.

Edvīns 2019. gadā uzvarēja Pasau-
les skolu čempionātā trīssoļlēkšanā, 
kurš notika Splitā (Horvātija), izcīnīja 
augstāko vietu (6.) no Latvijas vieglat-

22. februārī Preiļos notika pasākums “Latga-
les Gada balva 2019”, ko rīko biedrība “Asmu 

Aizsargājamo ainavu apvidus “Augš-
daugava” un dabas parks “Daugavas 
loki” glabā izcilas  un savdabīgas kul-
tūras vērtības, kas vērojamas ainavā, 
vietvārdos, sadzīvē un tautas arhitektū-
rā. 

Markovas pilskalna pakājē mājvietu 
ir radis Starptautiskais tautas mākslas 
festivāls “Augšdaugava”, kas pulcē ap-
meklētājus no tuvienes un tālienes, lai 
daudzinātu neskartās dabas un kultūras 
simboliskās vērtības. 

Šogad 23. maijā festivāls norisināsies 
no jauna iekārtotā brīvdabas pasāku-
mu norises vietā Daugavas krastā, kur 
skatam paveras brīnišķīgie upes loki 
un krasta terases, kur izvietojusies no 

Daugavpils HES būvniecības paglābtā 
relikvija – Slutišķu sādža ar unikālām 
simtgadīgajām guļbūvēm un ēku krāšņo 
dekoratīvo apdari.

Kultūrvides infrastruktūras uzlaboju-
mus Daugavpils novada pašvaldība iegu-
vusi, strādājot kopprojektā “Rīteiropas 
vērtības” un saņemot atbalstu Stratē-
ģiskā attīstības mērķa 5.5.1 programmā 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā arī at-
tīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

Laikmetu mozaīkā mainās Daugavas 
ainava, apmetnes, pilskalni un sādžas. 
Mainās paaudzes. Bet, kamēr vien upe 
plūdīs un zāle zaļos, cilvēks apstāsies, lai 
apbrīnā lūkotos dabas skaistumā. 

kas notika janvārī ministrijas mājas 
lapā.

Nominācijā “Labākais vadītājs sociālā 
darba jomā 2019” iedzīvotāju balsošanai 
tika izvirzīti pieci pretendenti. Pēc bal-
sojuma rezultātiem visaugstāko punktu 
skaitu saņēmusi Daugavpils novada So-
ciālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Konkurss tiek īstenots sadarbībā ar 
Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas 


