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 Juzefovas parks kļūst pievilcīgāks

Pamazām tiek sakopts viens no 
gleznainākajiem Daugavpils novada 
objektiem - Juzefovas parks Naujenes 
pagastā. Pašlaik parkā jau pabeigti 
būvniecības darbi, kas tika veikti pār-
robežu programmas ietvaros. Vienā 
parka daļā ir atjaunoti celiņi, iztīrīts 
dīķis, uzstādīti jauni tiltiņi, skatu plat-
forma, soliņi, atkritumu urnas, nozāģē-
ti bīstamie koki un atjaunoti stādījumi. 

Projekta koordinatore Juta Valaine 
stāsta, ka atlicis uzstādīt vien later-
nas, kurām kā enerģijas avotu plānots 
izmantot saules baterijas un kuru gais-
mas spektrs ir draudzīgs kukaiņiem. 
Diemžēl to piegāde kavējas, jo tās ir 
pasūtītas Spānijā. Taču esot cerība, ka 
maijā laternas tiks piegādātas un ob-
jektu varēs nodot ekspluatācijā. 

Juzefovas parka pārbūves pirmā kār-
ta uzsākta pērnā gada nogalē un tiek 
īstenota Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014. – 2020. 
gadam projekta “Parki bez robežām” 
ietvaros. Papildus projektā paredzēts 
rīkot pieredzes apmaiņas pasākumus 
parku un dārzu speciālistiem, organi-
zēt parku festivālus katrā partnera te-
ritorijā un uzstādīt apmeklētāju skai-
tītājus. Pašlaik tiek veidots arī vienots 
informatīvi izglītojošais materiāls par 
visu projekta partneru (Gulbenes no-
vada dome, Daugavpils novada dome, 
Preiļu novada dome, Pleskavas rajona 
administrācija, Porhovas rajona admi-
nistrācija, Veļikije Luki pilsētas admi-
nistrācija, Kuņjas rajona administrāci-
ja) parkiem. 

Diemžēl saspringtās situācijas dēļ 

saistībā ar koronavīrusa izplatību, ir 
atceltas tuvākās partneru tikšanās un 
dažas ieplānotās aktivitātes, kas ievie-
sīs korekcijas projekta laika grafi kā.

Naujenes pagasta pārvaldes vadītā-
ja Ināra Miglāne atzīst, ka, pateicoties 
šim projektam, izdevies Juzefovas par-
ku padarīt pievilcīgāku: “Ir izveidoti 
celiņi iepriekš iemīto taciņu vietā, ir 
jaunas koka konstrukcijas – tiltiņi, ir 
attīrīts dīķis, iestādīti koki un krūmi. 
Tagad ir iespēja šeit labāk un intere-
santāk pavadīt laiku.” I. Miglāne at-
zīst, ka Juzefovas parkā atrodas den-
droloģiskais stādījums, tāpēc daudzi 
projektā ieplānotie darbi bija jāsaska-
ņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi un 
Daugavpils reģionālo vides pārvaldi, 
kas projekta īstenošanu nedaudz ieka-
vēja. Viņa cer, ka šim projektam nākot-
nē būs turpinājums, jo vēl ir jāsakār-
to parka daļa, kurā atrodas stadions. 
Sporta infrastruktūras renovāciju ar 
nepacietību gaida Naujenes ciema jau-
nieši un bērni. 

Projekta “Parki bez robežām” īste-
nošanas laiks ir 24 mēneši, kopējās iz-
maksas ir 700 000 eiro, no kuriem prog-
rammas fi nansējums – 630 000 eiro. 
Daugavpils novada domes kā partnera 
fi nansējums projektā ir 91 000 eiro, no 
kuriem pašvaldības līdzfi nansējums ir 
10% jeb 9100 eiro.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadar-
bības programma 2014.-2020. gadam 
fi nansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  
attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  

Sakārtotajā ražošanas teritorijā ienāk un 
paplašinās vietējais uzņēmums 

2020. gada 20. aprīlī Daugavpils no-
vada dome parakstīja nomas līgumu 
ar SIA “EKA Paipalas”, piešķirot no-
mas tiesības uz 10 gadiem uz ražoša-
nas ēku ar platību 480.4 m2, nolikta-
vas ēku ar platību 452.9 m2 un zemes 
vienību 1,3  ha platībā. Iegūstot nomas 
tiesības uz minēto teritoriju, SIA “EKA 
Paipalas” apņemas līdz 2023. gada 31. 
decembrim, uzsākot saimniecisko dar-
bību jaunajā pārtikas produktu ražo-
šanas teritorijā, izveidot ne mazāk kā 
12 jaunas darba vietas un nodrošināt 
investīcijas iekārtās un citos pamatlī-
dzekļos ne mazāk kā 300 000 eiro ap-
mērā. Minētajā teritorijā komersants 
plāno palielināt marinētu paipalu olu 
un sautētas paipalu gaļas ražošanas 
jaudas, kā arī uzsākt ražot jaunus pro-
duktus ar augstu pievienoto vērtību, 
kuru sortimentu komersants  šobrīd 
vēl neatklāj.

Uzņēmuma pārstāvis Vasilijs Pet-
rovs atzīst: ”Mēs šajā jomā strādājam 
kopš 2012. gada. Tagad gribam attīs-
tīties sadarbībā ar Daugavpils nova-
da domi. Darbojamies visās Baltijas 
valstīs. Tagad arī sākam eksportu uz 
Skandināvijas valstīm. Pieprasījums 
ir, cerams, ar esošo situāciju tas nemai-
nīsies. Plānu diezgan daudz.”

Novada domes vadība liek lielas 
cerības uz šo objektu, jo tas attīstīs 
pagasta ekonomisko dzīvi un radīs 
papildus jaunas darbavietas: ”Reali-
zēts viens projekts un mēs noslēdzam 
nomas līgumu ar uzņēmēju, kas varēs 
izdarīt to, priekš kam šis projekts bija 
domāts – jaunu darbavietu radīšana, 

plus 12 darbavietas triju gadu laikā un 
uzņēmumam jāiegulda 300 000 EUR 
investīcijas šajā objektā saskaņā ar 
nosacījumiem. Tas nav jauns rūpals 
– paipalu un vistu olu ražošana. Uzņē-
mējs varēs realizēt produkciju ar papil-
dus jaunu pievienoto vērtību. Ne tikai 
tīrā olu ražošana vai putnu, bet šis ir 
papildus pienesums radītajai jaunai 
vērtībai,” skaidro Daugavpils novada 
domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Attīstības pārvaldes vadītāja Vita 
Rūtiņa par projektu: ”Minētā teritorija 
ir uzbūvēta atbilstoši MK noteikumu 
prasībām. Tā nav speciāli pielāgota 
konkrētai ražošanas līnijai vai konkrē-
tam komersantam, tā ir izveidota stan-
dartizēta. Tajā varēja ienākt jebkurš 
komersants, bet tas nosacījums bija 
tāds, lai tā būtu pārtikas produktu ra-
žošana. Teritorijā izveidotas gan saldē-
jamās telpas, kas piemērotas pārtikas 
produktu uzglabāšanai. Izveidotas arī 
aukstumkameras.”

Publiskā nomas tiesību izsole tika 
rīkota 2020. gada 14. aprīlī. Izsolē pie-
dalījās viens pretendents – SIA “EKA 
Paipalas”, kura saimnieciskā darbība 
– paipalu olu ražošana, jau veiksmī-
gi attīstās novada teritorijā. Paipalu 
skaits fermā šobrīd sasniedz  70 000 
putnu, nodrošinot līdz pat 20 miljo-
niem paipalu olu gadā. Tā ir lielākā 
paipalu ferma Latvijā. Saražotā pro-
dukcija tiek realizēta ne tikai Latvijas 
tirgū, bet tiek eksportēta uz ārzemēm 

turpinājums 2.lpp   ►►► turpinājums 2.lpp   ►►►
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reģionu konkurētspēju,  izmantojot to 
potenciālu un atrašanās priekšrocības 
krustcelēs starp Eiropas Savienību un 
Krievijas Federāciju. Programmas mā-
jas lapa ir www.latruscbc.eu.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmu 2014.-2020. gadam 
līdzfi nansē Eiropas Savienība, Latvijas 
Republika un Krievijas Federācija.

Šī  publikācija ir sagatavota Latvijas-
Krievijas pārrobežu sadarbības program-
mas 2014.-2020. gadam projekta ietvaros. 
Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes 
novada pašvaldība un tā var neatspogu-
ļot Programmas, Programmas dalībvalstu 
Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savie-
nības viedokli.

Inese Minova

(Igaunija, Lietuva, Skandināvijas val-
stis). Uzņēmums ir mūsdienīgs un ar 
pilnībā automatizētu apkures, ventilā-
cijas, kondicionēšanas, olu savākšanas 
un barošanas sistēmām, kuras tika ie-
gādātas piesaistot ES fi nansējumu.

Šā gada janvārī Daugavpils novada 
Sventes pagasta “Puncuļos” tika no-
dota ekspluatācijā pārtikas produktu 
ražošanas teritorija 1.3202 ha platībā, 
kurā uzbūvēta jauna ražošanas ēka 
un noliktava ar kopējo telpu platību 
933.30 m2. Teritorijā ir izveidota visa 
nepieciešamā infrastruktūra.

Minētā ražošanas teritorija izveido-
ta, realizējot 5.6.2. specifi skā atbalsta 
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģe-
nerējot degradētās teritorijas atbilsto-
ši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām”, trešās atlases kārtas 
“Ieguldījumi degradēto teritoriju revi-

talizācijā Latgales plānošanas reģiona 
attīstības programmas pielikumā no-
teikto teritoriju pašvaldībās” sadarbī-
bas  projektu  ar Daugavpils pilsētas 
domi Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlat-
gales pašvaldību teritoriju pilsētvides 
revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai”.

Minētās pārtikas produktu ražošanas 
teritorijas izveidošanā Daugavpils no-
vada dome investēja kopā 1 194 387, 31 
EUR, t.sk. Eiropas Savienības fi nansē-
jums sastāda 802 171 EUR.

Informāciju sagatavoja Daugavpils 
novada domes sabiedrisko attiecību 
speciālists Dainis Bitiņš sadarbībā ar 
Attīstības pārvaldes vadītāju, projekta 
vadītāju Vitu Rūtiņu (tālr. 65476831, 
mob. 26478537, vita.rutina@dnd.lv).

Dainis Bitiņš

►►►  no 1.lpp. ►►►  no 1.lpp.

Daugavpils novada teritorijā tiks pārbūvēts vēl 
viens pašvaldības ceļš 

uzņēmējdarbības veicināšanai

2020. gada 27. februārī Daugavpils 
novada domes deputāti atbalstīja lē-
mumu papildināt sadarbības projek-
tu ar Daugavpils pilsētas domi Nr. 
Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales 
pašvaldību teritoriju pilsētvides revitali-
zācija ekonomiskās aktivitātes paaugsti-
nāšanai”  un iekļaut papildus aktivitātes 
Nīcgales pagasta degradētās teritorijas 
revitalizācijai.  Projekta ietvaros tiks 
veikta  pašvaldības ceļa “Vingri-Purvs”  
pārbūve,  tādējādi nodrošinot komersan-
tiem, kuri plāno paplašināt savu saim-
niecisko darbību, atbilstošas kvalitātes 
publisko infrastruktūru.  Provizoriskās 
projekta izmaksas varētu  sastādīt ~ 
394200,00 eiro, t.sk. Eiropas Reģionā-
lā attīstības fonda fi nansējums nepār-
sniedz 335 139,20 eiro. Šobrīd tiek veik-
ta būvprojekta izstrāde, kā arī vēl jāveic 
būvdarbu iepirkums, un tad būs zinā-
mas precīzas izmaksas.

Lielākie komersanti, kuriem šī pub-
liskā infrastruktūra ir nepieciešama 
saimnieciskās darbības veikšanai, ir SIA 
”Jaundīķi” un SIA “Lafl ora”.

SIA “Jaundīķi” veiksmīgi ir realizēju-
si vairākus ES fi nansētos projektus, lai 
modernizētu savu saimniecisko darbību. 
Galvenais saimnieciskās darbības vir-
ziens ir graudaugu,  pākšaugu un eļļas 
augu sēklu audzēšana.

Pašvaldības ceļš “Vingri-Purvs” kā 
funkcionālais savienojums nodrošina arī 
piekļuvi līdz SIA  “Lafl ora” teritorijai. SIA 
“Lafl ora” ir viens no lielākajiem kūdras 
ieguvējiem un kūdras produktu ražotā-
jiem Latvijā, kas ražo kūdras produktus 
ar augstu pievienoto vērtību, kuri nepie-
ciešami mežsaimniecības, dārzkopības 
un dekoratīvo augu un to stādu audzē-
šanai. Saskaņā ar komersanta iesniegto 
informāciju, jaunās projekta daļas rea-
lizācijai, kas saistās ar kūdras ieguves 
teritorijas paplašināšanu, plānotās nefi -
nanšu investīcijas (kūdras ieguves vietas 
sagatavošana, meliorācijas sistēmu un 
pievedceļu būvniecība, tehnikas iegāde 
u.c.) ir paredzamas no 800 000 līdz 900 
000 tūkst. EUR. Kopš projekta uzsākša-
nas, uzņēmums Nīcgales purva kūdras 
ieguves vietas attīstībā jau ir investējis 
vairāk nekā 250 000 EUR. Darbinieku 
skaits kūdras ieguves sezonā 2019. gadā 
sasniedza 62 nodarbinātos, kuri galveno-

kārt ir Daugavpils novada iedzīvotāji.
Palielinoties resursa pieejamībai at-

radnē, tiek prognozēts arī tā ieguves ap-
joma pieaugums. Tuvākajos 2-3 gados, 
resursa ieguves apjoms Nīcgales purva 
atradnē sasniegs  200 tūkst. m³ kūdras 
gadā. Vienlaikus, kā papildus virziens 
kūdras substrātu un citu kūdras produk-
tu ražošanai plānotajā ražotnē, tiek vēr-
tēta iespēja jaunu, inovatīvu produktu 
attīstīšanai un radīšanai, kas saistās ar 
celtniecībā pielietojamiem materiāliem – 
siltumizolācijas materiāli, kūdras krāsa, 
špaktelēšanas masas. Plānotajā kūdras 
ražotnē tiktu uzstādītas iekārtas, kas 
paredzētas kūdras malšanai, sijāšanai, 
maisīšanai un fasēšanai. Papildus būs 
nepieciešams izveidot kūdras, kūdras 
produkcijas uzglabāšanas laukumus un 
boksus. Projekta īstenošanai no iznomā-
tā zemes gabala būtu nepieciešama  3-4 
ha liela zemes platība. Par minēto ieceri 
ir informēti zemes tiesiskie valdītāji – 
AS „Latvijas valsts meži” - ar lūgumu, 
izskatīt uzņēmuma ieceres īstenošanas 
iespējas.

Īstenojot projekta ieceri, papildu eso-
šajām darba vietām, tiktu radītas vis-
maz 12-15 darba vietas.

Lai nodrošinātu minētās saimniecis-
kās darbības attīstību, komersants ir 
vērsies Daugavpils novada domē ar lū-
gumu rast iespēju uzlabot pašvaldības 
autoceļa Vingri – Purvs (76-3) tehnisko 
stāvokli, kas savieno ražotnes vietu ar 
vietējās nozīmes autoceļu Joņupe – Ke-
ramzīta rūpnīca – Nīcgale.

Ņemot vērā to, ka SIA "Lafl ora" turp-
mākās attīstības plāni ir ārkārtīgi no-
zīmīgi novada teritorijas ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanai, jo tiek radītas 
jaunas darba vietas, novada dome pie-
saistot ERAF līdzekļus, arī veiks paš-
valdības ceļa pārbūvi, lai nodrošinātu 
komersantiem pieejamību saviem īpašu-
miem un ražošanas objektiem.

Piešķirs atbalstu ārkārtējās situācijas laikā 
15. aprīlī Daugavpils novada domes ārkārtas sēdē apstiprināti saistošie notei-

kumi “Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā 
ar Covid-19 izplatību”, kas nosaka Daugavpils novada pašvaldības pabalstu un 
atbalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā, to saņemšanas kārtību, apmēru un 
personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

Saistošie noteikumi paredz piešķirt pabalstu krīzes situācijā, ēdināšanas at-
balstu bērniem un atbalstu attālinātam mācību procesam. Šo atbalstu varēs sa-
ņemt ģimenes/personas, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils no-
vada administratīvajā teritorijā.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkār-
tējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ār-
kārtējās situācijas beigām, ja persona nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, 
nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un atbilst noteiktam kritērijam.

Proti, uz pabalstu varēs pretendēt ģimene (persona), kurai saistībā ar ārkārtējo 
situāciju nav ienākumu, kurai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj 
segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts, kā 
arī ja tā atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. Pabalsts 
krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80 eiro mēnesī. 
Kopējais piešķirtais pabalsts vienai ģimenei nevar pārsniegt 400 eiro.

Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteikta-
jiem kritērijiem
izskata un krīzes pabalstu piešķir Daugavpils novada Sociālais dienests, saņe-
mot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

Ēdināšanas atbalsts bērniem tiks izmaksāts par šā gada aprīli un maiju – vien-
reizēja maksājuma veidā 30 eiro apmērā (15 eiro par katru mēnesi) par katru 
bērnu vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības adminis-
tratīvās teritorijas izglītības iestādē viņš mācās).

Savukārt atbalstu attālinātam mācību procesam par šā gada aprīli un maiju 
– vienreizēja maksājuma veidā 30 eiro apmērā (15 eiro par katru mēnesi) varēs 
saņemt par katru piecgadīgu un sešgadīgu bērnu un par katru vispārējās izglītī-
bas iestādes 1.-12. klases izglītojamo (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības admi-
nistratīvās teritorijas izglītības iestādē viņš mācās).

Iesniegumus ēdināšanas atbalstam un atbalstam attālinātam mācību proce-
sam bērna vecāks vai viņa likumiskais pārstāvis var iesniegt Daugavpils novada 
domē vai jebkurā Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldē līdz 12. mai-
jam, tostarp arī elektroniski.

Ēdināšanas atbalsta un atbalsta attālinātam mācību procesam administrēša-
nu īstenos Daugavpils novada dome.

Pašvaldības budžetā saistošo noteikumu izpildei nepieciešami vairāk nekā 97 
tūkstoši eiro, kas tiks novirzīti no citām budžeta pamatprogrammām.

Kā pieteikties atbalstam
Iesniegumus ēdināšanas atbalstam un atbalstam attālinātam mācību proce-

sam bērna vecāks vai viņa likumiskais pārstāvis var iesniegt līdz 12. maijam 
ieskaitot:
• Pagasta pārvaldē saskaņā ar deklarēto dzīvesvietu (klātienē vai sūtot pa pas-
tu. Sūtot pa pastu, pasta zīmogam jābūt ne vēlāk kā 12.05.2020.);

• Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401 (klātienē vai sū-
tot pa pastu. Sūtot pa pastu, pasta zīmogam jābūt ne vēlāk kā 12.05.2020);

• Elektroniski, sūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu do-
me@daugavpilsnovads.lv;

• Elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestā-
dei”

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
Iesniegumu veidlapas pieejamas katrā pagastā un Daugavpils novada domē, 

kā arī novada pašvaldības mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv. 

Vita Rūtiņa,
Projekta vadītāja

Dainis Bitiņš 
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D a u g a v p i l s  n o v a d a  d o m e s  l ē m u m i
2020. gada 6. aprīļa ārkārtas sēdē pieņemti 3 

lēmumi:
 Nolēma veikt novada pašvaldības administratī-

vajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5 - 6gadīgo un 
1., 2., 3. ,4. ,5., 6., 7., 8. un 9.klašu izglītojamo ēdi-
nāšanu, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai 
daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglīto-
jamo izglītības ieguves formas vai vietas), izsniedzot 
pārtikas pakas. 
 Noteica pabalsta krīzes situācijā apmēru vienai 

personai jeb vienam ģimenes loceklim  80 euro mē-
nesī, kā arī kritērijus pabalsta krīzes situācijā pie-
šķiršanai. 
 Nolēma lūgt Vides aizsardzības un reģionālās at-

tīstības ministriju un Zemkopības ministriju izskatīt 
jautājumu par atļauju migrējošo zosu letālu atbaidī-
šanu ar šaušanu nosacījumu izmaiņām, nosakot, ka 
saimniecībās, kurās migrējošie putni apdraud kul-
tūraugu sējumus, atļauts iegūt ne vairāk kā 1 zosi 
uz katriem 10 ha sējumu.
2020. gada 15. aprīļa ārkārtas sēdē pieņemti 

3 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Par Daugavpils 

novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sa-
karā ar Covid-19 izplatību”.
 Grozīja novada domes 16.01.2020. lēmuma 

Nr.1910 “Par Daugavpils novada 2020. gada novada 
nozīmes pasākumu plāna apstiprināšanu” pieliku-
mu un izslēdza no pielikuma pasākumus par 54250 
euro, kas plānoti no pašvaldības budžeta.
 Grozīja novada pašvaldības 2020. gada budže-

ta fi nansēšanas plānu par 97120 euro,  samazinot 
pamatbudžeta programmas “2020. gada novada 
nozīmes pasākumi”  fi nansēšanas plānu par 54250 
euro, pamatbudžeta programmas “Skolēnu dziesmu 
un deju svētki” fi nansēšanas plānu par 31367 euro, 
pamatbudžeta programmas “Atbalsta fonds biedrī-
bām” fi nansēšanas plānu par 11503 euro un palie-
linot Sociālajam dienestam pamatbudžeta program-
mai “Pabalsts krīzes situācijā” 16000 euro, novada 
domei pamatbudžeta programmai “Ēdināšanas at-
balsts bērniem” 14430  euro un novada domei pamat-
budžeta programmai “Atbalsts attālinātam mācību 
procesam” 66690 euro. 
2020. gada 23. aprīļa sēdē pieņemti 82 lēmumi:
 Informācija par SIA “NAUJENES PAKALPO-

JUMU SERVISS” un SIA “GRĪVAS POLIKLĪNIKA” 
2019. gada pārskatu.

 Izdeva novada sporta skolas nolikumu.
 Izdeva noteikumus “Grozījumi Daugavpils nova-

da domes 2020. gada 27. februāra noteikumos Nr.10 
“Kārtība, kādā nosaka kritērijus nomas maksas sa-
mazinājuma gradācijai un piemērošanai Daugavpils 
novada pašvaldības mantai””.
 Nolēma ar 16.04.2020. veikt visu Medumu spe-

ciālās pamatskolas izglītojamo, izņemot to, kuru dzī-
vesvieta ir Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” 
fi liāle „Kalkūni”, ēdināšanu,  izsniedzot pārtikas pa-
kas 3,50 euro apmērā mācību dienā.
 Noteica, ka 2020. gadā nekustamā īpašuma 

nodoklis triju ceturtdaļu apmērā no gada summas 
maksājams ne vēlāk kā 17. augustā un vienas ce-
turtdaļas apmērā no gada summas - ne vēlāk kā 16. 
novembrī.
 Apstiprināja novada pašvaldības izglītības ies-

tādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības 
programmas bērniem no piecu gadu vecuma, vispā-
rējās pamatizglītības iestādēm un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēm mācību līdzekļu un mācību lite-
ratūras iegādei piešķirtā fi nansējuma sadali.
 Sniedza piekrišanu Ilūkstes novada pašvaldībai 

atsavināt nekustamo īpašumu “Lustu ferma”, Eglai-
nes pagastā, Ilūkstes novadā.
 Nolēma atbalstīt un piešķirt pašvaldības līdzfi -

nansējumu dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitā-
tes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā Daugavas iela 7, Nīcgale, Nīcgales pagastā un 
“Lasenberga 5”, Lasenberga, Tabores pagastā. 
 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada domes 

“Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem” Līksnas 
pagasta pārvaldei 4454 euro dzīvojamās mājas Nr.1, 
525 km, dzīvokļa Nr.4 un Nr.5 domājamo daļu jum-
ta seguma nomaiņas izdevumu segšanai, turpmāk 
kompensējot tos no dzīvokļa Nr.4 un Nr.5 īpašnieku 
veiktās renovācijas darbu apmaksas. 
 Nolēma uzsākt Višķu pagasta pārvaldes iesnieg-

tā projekta “Datorgrafi kas mākslas klases moderni-
zācija Špoģu Mūzikas un mākslas skolai” realizēša-
nu un apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi.
 Nolēma uzsākt projekta „Daugavpils novada De-

menes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papil-
dināšana”,  „Daugavpils novada Demenes pagasta 
Čerņavas un Dervanišķu ezera zivju resursu papildi-
nāšana”, “Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par 
Daugavpils novada zivju resursiem”, “Zivju resursu 
pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiļģinu ezerā” un 

“Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem 
Vīragnas ezerā” īstenošanu un apstiprināja projektu 
ieņēmumu un izdevumu tāmes.
 Grozīja novada domes 27.09.2018. lēmumu 

Nr.1052 “Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidl-
atgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 
uzņēmējdarbības attīstībai” ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu” un izteica projekta ieņēmu-
mu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Nolēma pārņemt novada domes valdījumā 4 ap-

būvētas zemes vienības Biķernieku, Kalkūnes, Me-
dumu un Skrudalienas pagastā un nostiprināt īpa-
šuma tiesības zemesgrāmatā uz novada pašvaldības 
vārda. 
 Nodeva atsavināšanai 23 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Biķernieku, Demenes, Kalupes, Lau-
cesas, Līksnas, Naujenes, Nīcgales, Skrudalienas, 
Sventes un Vecsalienas pagastā.  
 Nolēma atsavināt 6 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Demenes, Laucesas, Naujenes un Višķu 
pagastā. 
 Apstiprināja 2 nekustamo īpašumu Kalupes un 

Nīcgales pagastā nosacīto cenu un noteica īpašuma 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu.
 Nolēma pārdot izsolē 10 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Demenes, Naujenes, Tabores, Vaboles un 
Višķu pagastā un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 5 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Demenes, Kalkūnes, 
Līksnas, Nīcgales un  Sventes pagastā.
 Atzina izsoles par nenotikušām uz 2 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes un Vecsalie-
nas pagastā.
 Atļāva dzēst nekustamā īpašuma nodokļa noka-

vētos maksājumus un nokavējuma naudu juridiskai 
personai Kalkūnes pagastā.
 Atcēla nekustamā īpašuma “Stropi 11” Naujenes 

pagastā detālplānojumu.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu diviem izīrētiem 

pašvaldības dzīvokļiem Nīcgales pagastā. 
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Kalupes un Višķu pagastā.
 Pieņēma 8 lēmumus zemes jautājumos.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.

VARAM atbilde uz pašvaldības vēstuli par sējumu pasargāšanu no migrējošām zosīm
Daugavpils novada dome 17. aprīlī nosūtīja vēstuli

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jai (VARAM), kurā sniedza viedokli un priekšlikumu 
par pavasarī migrējošo zosu atbaidīšanu ar šaušanas 
metodi. Pašvaldība aicināja izskatīt jautājumu par 
zosu letālas atbaidīšanas ar šaušanu nosacījumu iz-
maiņām, nosakot, ka saimniecības, kurās migrējošie 
putni apdraud kultūraugu sējumus, atļaut iegūt ne 
vairāk kā 1 zosi uz katriem 10 ha sējumu.

VARAM norāda, ka visu Sugu un biotopu likumā 
noteikto atļauju izsniegšana ir Dabas aizsardzības 
pārvaldes (DAP) kompetencē un pārsūtīja DAP snieg-
to informāciju:

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas 
putnu aizsardzību (turpmāk - Putnu direktīva) no-
saka, ka attiecībā uz migrējošām sugām dalībvalstis 
rūpējas par to, lai sugas, uz kurām attiecas medību 
noteikumi, netiktu medītas vairošanās laikā vai tad, 
kad tās atgriežas savās ligzdošanas vietās. Putnu di-
rektīva pieļauj atkāpes, ja nevar rast citu pieņemamu 
risinājumu, sabiedrības veselības aizsardzības un 
drošības interesēs, lidojumu drošības interesēs, lai 
nepieļautu nopietnu kaitējumu kultūraugiem, lauk-
saimniecības dzīvniekiem, mežiem, zvejniecībai un 
ūdeņiem, lai aizsargātu fl oru un faunu. 

2. Latvijā Putnu direktīvas prasības tiek ieviestas 
ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu. Vienlaikus 
DAP ieviešot Sugu un biotopu aizsardzības likuma un 
Putnu direktīvas prasības jāņem vērā tiesu prakse. 
Izvērtējot lauksaimnieku iesniegumus un pieņemot 
lēmumu par to, ka izņēmuma kārtā pieļaujama mig-
rējošo zosu šaušana, DAP vadījās arī pēc Eiropas Ko-

misijas vadlīnijās noteiktajiem principiem, kas balstīti 
tai skaitā uz tiesu praksi (vadlīnijas pieejamas šeit - 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conserva-
tion/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_lv.pdf)

3. DAP norāda, ka Sugu un biotopu aizsardzības li-
kuma 14. pants nosaka, ka DAP, izvērtējusi izņēmu-
ma piemērošanas iespēju un pamatotību, lemj par:

3.1 izņēmuma piemērošanu attiecīgajai sugai (2020. 
gadā izsniedzot atļaujas ir norādītas konkrētas zosu 
sugas, ko pieļaujams iegūt);

3.2 līdzekļiem, metodēm, ierīcēm vai paņēmieniem, 
kas ir atļauti indivīdu sagūstīšanā vai nonāvēšanā 
(2020. gadā izsniegtajās atļaujās norādīts kādu mu-
nīciju atļauts lietot, kādi medību nosacījumi jāievēro);

3.3 laika un vietas apstākļiem, kādos piemērojams 
izņēmums, kā arī citiem izņēmuma piemērošanas 
nosacījumiem (2020. gadā izsniegtajās atļaujās izvēr-
tēts, kuros laukos lielāko postījumu dēļ pieļaujama 
migrējošo zosu ieguve, kurās teritorijās zosu medības 
nepieļauj citi normatīvie akti);

3.4 nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem (zi-
ņošana par nomedītajām zosīm, medību pieteikšana 
u.c.).

4. Sugu un biotopu aizsardzības likums arī nosaka, 
ka DAP apkopo informāciju par izņēmuma piemēro-
šanas gadījumiem, kā arī uzrauga nosacījumu ievē-
rošanu katrā izņēmuma gadījumā. Izsniegto atļauju 
nosacījumu ievērošanas kontrolē palīdz Valsts meža 
dienests, lai būtu iespējams kontrolēt atļaujas izsnieg-
šanas nosacījumu ievērošanu. Izsniedzot atļaujas lie-
lākam skaitam lauksaimnieku, pastāvētu risks, ka 
nav iespējams nodrošināt nepieciešamos uzraudzības 
pasākumus.

5. Atbilstoši Putnu direktīvas 9.panta 3.punktam 
par katru izsniegto atļauju (3.punkta nosacījumiem, 
atļauto un iegūto apjomu, veiktajiem kontroles pasā-
kumiem, to rezultātiem) ir jāsniedz ziņojums Eiropas 
Komisijai.

 6. DAP ir konsultējusies ar LU Bioloģijas institūtu, 
kas savā 03.03.2020. vēstulē Nr. 35–8/16 norādīja, ka 
maksimālais pieļaujamais iegūstamo zosu skaits ir 
1000, norādot arī sugas, kuru ieguve būtu pieļaujama. 
Papildus LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas labora-
torijas pētnieki ir norādījuši, ka, lai noformulētu vie-
dokli, tika ņemti vērā šādi apstākļi:

6.1. pētījumu par zosu migrācijām un zosīm Latvijā 
pēdējos gados nav;

6.2. tuvākā (un apstākļu ziņā) līdzīgākā valsts, kur 
veikti pētījumi, valstij reaģējot uz līdzīgu problēmu, ir 
veikti 2019. gadā Igaunijā, kur atbaidīšanas nolūkos 
uz 30 laukiem no atļautajām 1120 zosīm tika iegūts 
101 putns. Igaunijā pētījumi par zosīm turpinās arī 
šogad;

6.3. ņemot vērā, ka Putnu direktīva nepieļauj putnu 
medības to pavasara migrāciju laikā, zosu nogalināša-
na pavasarī – atgriešanās laikā to ligzdošanās vietās 
vispār nebūtu pieļaujama, taču, ņemot vērā, ka Igau-
nijā ir veikts pētījums, kas parādīja letālās aizbaidī-
šanas lielāku efektivitāti, pirms pētījuma veikšanas 
Latvijā LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laborato-
rijas speciālisti uzskata, ka nav iemesla neatļaut iz-
mēģināt letālās aizbaidīšanas metodi arī Latvijā, taču 
ne lielākā apjomā, kā tā veikta Igaunijā 2019. gadā.

DAP uzsver, ka šis ir pirmais gads, kad šāda veida 
atļaujas Latvijā tiek izsniegtas. 
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Attālinātā mācību procesa īstenošana 
Vaboles vidusskolā

2. aprīlī viesojāmies Vaboles vidus-
skolā, lai uzzinātu, kā šajā skolā ār-
kārtējās situācijas apstākļos tiek or-
ganizēts mācību process. Pirmais, kas 
šķiet neierasti, ir tukšās skolas telpas, 
kas ir izskaidrojams ar attālināto mā-
cību procesu. Skolotāji stundas vada, 
izmantojot modernās ierīces un prog-
rammas.

Mācības notiek pēc skolēniem jau 
ierastā stundu grafi ka, savukārt uzde-
vumi tiek ievietoti e-klasē, kur katrs 
skolnieks var apskatīt to, kas viņam 
ir jāizdara kādā konkrētajā stundā. 
Skolēniem tiek piedāvāti kā rakstiskie 
uzdevumi un skolotāju iepriekš ierak-
stītas videopamācības, tā arī pildīšanai 
gatavie uzdevumi.

Skolas direktore Elita Skrupska 
rāda organisko vielu veidošanas ma-
teriālu, ko skolēniem piegādā uz mā-
jām. Tas ir nepieciešams, lai skolēni 
paši apgūtu organisko ķīmiju, veidotu 
molekulas un reakcijas arī mājas aps-
tākļos: ”Protams, katrā priekšmetā ir 
atšķirīga satura daļa, ko skolotājs spēj 
attālināti iemācīt, jo visu saturu mēs 
vairs nevaram aptvert, tāpēc tiek atla-
sīts būtiskākais. Skolotāji ir ļoti radoši, 
man ir ļoti liels prieks, un es viņus ik 
pēc laika uzslavēju kopīgajā grupā, jo 
tiešām viens otram sūta idejas, kā šo 
mācību procesu organizēt. Izmantojam 
dažādas informācijas tehnoloģiju me-
todes, ko mēs līdz šim nezinājām, un 
darbiņš sokas.”

Praktiski visiem skolēniem ir savas 
viedierīces, kas nepieciešamas mācī-
bām, taču tiem, kam to trūka, tika iz-
dalīti skolas portatīvie datori. Tāpat 
skola uztur ciešu kontaktu arī ar vecā-
kiem, palīdz instalēt un lietot iepriekš 
nezināmās programmas.

Fizikas, matemātikas un ekonomi-
kas skolotāja Veneranda Kucina dalās 
savā pieredzē: ”Pamatā kontaktēja-
mies Whatsappā. Pateicoties kolēģiem, 
esmu iepazinusies ar programmu Ban-
dicam, un ierakstu 10 minūšu garus 
video 8. klasei ar skaidrojumiem, pēc 
kuriem viņi pilda uzdevumus. Es biju 
ļoti patīkami pārsteigta. Tie skolēni, 
kuriem ne īpaši padodas matemātika, 
attālināti iesūta gandrīz vai labākus 
darbiņus  nekā tad, kad bija skolā. Es 
droši zinu, ka tam bērnam mājās nav, 
kam palīdzēt, ka viņš pilda pats. Var-
būt tur viņš tiešām ļoti mobilizējas uz 

šo darbu, nav nekādu blakuslietu.”
Eksakto priekšmetu apgūšanā talkā 

nāk arī speciāli izveidotas saites, kur 
mācībspēki var atrast nepieciešamos 
materiālus. Kā atzīst skolotājas, līdz 
šim nav bijis lielas nepieciešamības ko-
municēt ar vecākiem, jo bērni diezgan 
labi paši apgūst iesūtīto materiālu. Sa-
vukārt pašu skolotāju ikdienas darba 
apjoms ir būtiski pieaudzis, jo ir jāpa-
spēj gan komunicēt ar bērniem, gan jā-
sagatavo materiāli katrai stundai.

12. klases skolnieks Normunds 
Skrinda: ”Pamošanās process ir tāds 
pats, bet tas ir dažreiz vēlāk nekā pa-
rasti, jo mēs kā skolēni mīlam pagulēt, 
bet, kad pamostamies, sēžamies pie 
datora, ieejam e-klasē un skatāmies, 
kas jādara, un to arī pildām. Esmu ie-
pazinies ar to mazliet agrāk, jo es palī-
dzēju draugiem, kuri jau agrāk mācījās 
tālmācībā, bet dažiem tas varbūt liekas 
savādi un grūtāk, jo viņi to dzīvē nekad 
nav redzējuši. Kad pildām stundā, va-
jag visiem izpildīt uzdevumus, bet es 
parasti varu matemātikā izpildīt āt-
rāk, jāgaida, kamēr skolotāja iedos nā-
košo darbu. Nezinu, varbūt vienkāršāk 
mācīties skolā, jo viss tev ir uz vietas, 
skolotāja blakus. Vari vienkārši pa-
saukt un jautāt. Tev visu paskaidros.”

Sarunā tika skarts arī centralizēto 
eksāmenu jautājums. Pēc skolas di-
rektores domām, valdībai ir jāpieņem 
pastāvošai situācijai atbilstoši lēmumi: 
”Mans viedoklis ir tāds, ka šogad būtu 
jāņem vērā varbūt pat visu vidusskolas 
triju gadu vidējais vērtējums konkrētā 
priekšmetā, lai uz tā pamata varētu 
stāties arī augstskolā. Bet svarīgi ir, kā 
būs pēc tam, jo cilvēkam dzīves laikā 
nenākas studēt tikai vienā augstskolā. 
Ja šis skolēns pēc pieciem vai desmit 
gadiem vēlēsies studēt kādā citā augst-
skolā, un tur vērā ņems centralizētos 
eksāmenus, tad šie bērni būs apdalīti.”

Redzētais Vaboles vidusskolā lieci-
na par skolotāju augsto profesionālo 
kompetenci, kā rezultātā skola spēj 
veiksmīgi pielāgoties arī ārkārtējām 
situācijām.

Dainis Bitiņš

Grantu konkurss uzņēmējiem
Daugavpils novada dome izsludina 

konkursu par granta piešķiršanu topo-
šo un jauno uzņēmēju projektiem 2020. 
gadā.

Konkurss tiek rīkots saskaņā ar 
Daugavpils novada attīstības program-
mas 2012. – 2018. gada Daugavpils 
novada attīstības stratēģiskā ietvara 
uzdevumu U3.1.4. “Veidot atbalstu po-
tenciālajiem un jaunajiem uzņēmējiem 
Daugavpils novadā”.

Konkursa uzvarētāji varēs saņemt 
līdz pat 4000 eiro sava projekta reali-
zēšanai. Kopējais balvu fonds ir 8000 
eiro. 2020. gadā paredzēts atbalstīt 
ne mazāk kā 2 uzņēmēju projektus, 
atkarībā no pieprasītās summas. Uz-
ņēmējam ir jānodrošina savs līdzfi -
nansējums (fi nanšu līdzekļi)  projekta 
īstenošanai ne mazāk kā 10% apmērā.

Finansējumam pretendenti varēs 
pieteikties no 2020. gada 27. aprīļa līdz 
29. maija plkst. 15:30 aizpildot pietei-
kuma veidlapu un pievienojot konkur-
sa nolikumā minētos dokumentus no-
formētus konkursa nolikumā minētajā 
kārtībā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunu 
uzņēmēju biznesa ideju attīstību, ak-
tīvas ekonomiskās vides veidošanu un 
uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils 
novada teritorijā.

Iesniegtos pieteikumus izvērtēs 
kompetenta ekspertu žūrija, kuras sa-
stāvā ir Daugavpils biznesa inkubato-
ra, Latgales uzņēmējdarbības centra, 
Latvijas, Daugavpils novada uzņēmēju 
konsultatīvās padomes, ALTUM un 
pašvaldības pārstāvji un pieaicinātie 
eksperti.

Jāatzīmē, ka konkursā atbalstu var 

saņemt tikai tādi projekti, kurus plā-
nots uzsākt laika posmā no 2020. gada 
1. jūlija līdz 2020. gada 15. novembrim 
un grants jāapgūst līdz 2020. gada 30. 
decembrim.

Ar konkursa nolikumu un tā pieliku-
miem var iepazīties Daugavpils nova-
da domes mājas lapas sadaļā “Uzņē-
mējdarbība”. 

Projektu pieteikumi līdz 2020. gada 
29. maija plkst. 15.30 iesniedzami 
Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, LV-5401, vai sūtot ar dro-
šu elektronisko parakstu uz elektronis-
kā pasta adresi - dome@daugavpilsno-
vads.lv

2019. gadā grantu konkursā tika 
iesniegti 11 pieteikumi un uzvarēja 4 
biznesa projekti: mazās vīna darītavas 
projekts “Kazanova moonshine”, eks-
trudēta putuplasta dekoru un dizaina 
elementu ražošanas projekts “Caur 
ikdienu skaistajā”, mobilās vistu kūts 
projekts “Laimīgās vistas “Smilgās” 
un projekts “Skaidu ražošanas inten-
sifi cēšana Daugavpils novada Ambeļu 
pagasta “Ganeņos” kuri diemžēl nere-
alizēja projektu.

Jautājumu gadījumā pretendents 
var vērsties Daugavpils novada domes 
Attīstības pārvaldē pie komercdar-
bības konsultanta - tālr.: 65422284, 
mob.: 26121362, e-pasts: jazeps.kru-
kovskis@dnd.lv.

Konsultācijas tiks nodrošinātas attā-
lināti, pēc pieprasījuma. 

Pieteikt konsultāciju varēs, zvanot 
uz tālruni 26121362  vai sūtot e-pastu: 
jazeps.krukovskis@dnd.lv. 

Pašvaldība piešķir krīzes pabalstu
Pašvaldība piešķir ģimenēm, kuras 

ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodro-
šināt savas pamatvajadzības, pabal-
stu, kas vienai personai (vienam ģime-
nes loceklim) sastāda 80 EUR mēnesī.

Krīzes pabalsts tiks piešķirts:
• ja ģimenei (personai) saistībā ar 
ārkārtējo situāciju nav ienākumu 
(piemēram, persona ir bezalgas at-
vaļinājumā, personai ir piešķirts 
bezdarbnieka statuss, bet vēl nav sa-
ņemts bezdarbnieka pabalsts, pašno-
darbinātas vai uz uzņēmuma līguma, 
vai uz cita veida līguma pamata no-
darbinātas personas – pakalpojumu 
sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu 
avotu, u.c.);

• ja ģimenei (personai) ir radušies 
papildus izdevumi, ko tā pati nespēj 
segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar 

atgriešanos no COVID-19 skartajām 
valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts 
(piemēram, ienākumi un uzkrājumi 
iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, 
transportam, u.c.);

• ģimene (persona) atrodas vai ir at-
radusies karantīnā un tai nav iztikas 
līdzekļu.

To, vai persona atbilst noteiktajiem 
kritērijiem, izvērtē un krīzes pabalstu 
piešķir Daugavpils novada Sociālais 
dienests. 

Kopējais piešķirtais pabalsts vienai 
ģimenei nevar pārsniegt 400 EUR. 

Lēmums ir spēkā, kamēr valstī ir 
izsludināta ārkārtējā situācija sakarā 
ar Covid-19 izplatību un vienu kalen-
dāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas 
beigām. 

Pieņemts lēmums par skolēnu ēdināšanu 
ārkārtējā situācijā

2020. gada 6. aprīlī, sakarā ar izglī-
tojamo attālināto apmācību, Daugav-
pils novada domes deputāti pieņēma 
lēmumu veikt Daugavpils novada 
pašvaldības administratīvajā teritori-
jā dzīvesvietu deklarējušo izglītojamo 
ēdināšanu. Ēdināti tiks 5.- 6. gadīgie, 
kā arī 1.- 9. klases izglītojamie, kas 
nāk no trūcīgām, maznodrošinātām 
vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi 
no minēto izglītojamo izglītības iegu-

ves formas vai vietas), izsniedzot pār-
tikas pakas.

Izglītojamo ēdināšanas izmaksas sa-
sniedz 1,42 euro mācību dienā. Pārti-
kas pakas tiks iepirktas un piegādātas 
vienu reizi divās nedēļās.

Pieņemtais lēmums darbosies līdz 
tam brīdim, kad tiks atjaunotas klātie-
nes mācības izglītības iestādēs, bet ne 
ilgāk, kā līdz mācību gada beigām. 
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Novada uzņēmums pielāgo produkciju ārkārtējai situācijai
Sakarā ar koronavīrusa COVID-19 

situāciju šūšanas uzņēmums SIA “Lat-
tex D” uzsāka sadzīves masku ražoša-
nu. Uzņēmums ražo divu veidu mas-
kas: meltblauna maskas, kas sastāv 
no pieciem slāņiem, kā arī trīsstūrvei-
dīgās maskas, kur pirmais un trešais 
slānis 100% sastāv no kokvilnas, savu-
kārt iekšpusē ir iestrādāts, no neaus-
tā materiāla veidots fi ltrs. Kā stāsta 
uzņēmuma ražošanas valdes locekle  
Olga Mureviča un ražošanas direkto-
re Jeļena Fleišere, parasti uzņēmums 
ražo apģērbus bērniem, taču, iestājo-
ties ārkārtējai situācijai, uzņēmumam 
sāka zvanīt un interesēties par iespēju 
ražot maskas. Uzņēmums spēja ātri 
pielāgoties un atbilstoši pieaugošam 
pieprasījumam pārorientējās, izvei-
doja savus masku prototipus un sāka 
ražot. 

Diemžēl publiskajā vidē izskanēja 
arī negatīvas atsauksmes par uzņēmu-
ma iniciatīvu. Tika piesaukta vēlme 
“viegli piepelnīties”, taču uzņēmuma 
vadība skaidro, ka patiesībā uzņē-
mums sāka ražot maskas labu nodomu 
vadīts – vienkārši vēlējās palīdzēt vie-
tējiem iedzīvotājiem. Pēc Jeļenas Flei-
šeres teiktā, uzņēmumam nav starpī-
bas ko konkrēti ražot, un visas runas 
par “iedzīvošanos” ir stipri pārspīlētas, 
piemēram, Rīgas uzņēmums arī ražo 
līdzīga tipa maskas, bet SIA “Lattex 
D” piedāvā teju uz pusi zemāku cenu, 
turklāt uzņēmums nodrošina līdzvērtī-
gu kvalitāti.

mantot visu dienu, nevis trīs stundas). 
Firmas SIA “Lattex D” ražotās maskas 
iespējams mazgāt, gludināt, dezinfi cēt 
ar lampu vai ar 60 grādu stipru spirta 
šķīdumu.

Ražojot maskas ir padomāts ne tikai 
par to ilgmūžību un praktiskumu, bet 
arī par estētisko kvalitāti: maskām jā-
būt sašūtām kvalitatīvi, bez vizuāliem 
defektiem, lai pircējs, izvēloties vietējo 
produkciju, būtu apmierināts. Par to 
visu šeit, uzņēmumā SIA “Lattex D”, 
tiek domāts, un viss ražošanas process 
tiek stingri kontrolēts. Turklāt maskas 
tiek ražotas, sākot ar mazākiem sievie-
šu tipa izmēriem (S/M), līdz lielākām 
maskām, kas vairāk domātas vīriešiem 
(L/XL), līdz ar to katrs var sev piemek-
lēt atbilstošā izmēra vienību. 

Izvēloties vietējā ražotāja kvalitatī-
vo produkciju, jūs ne tikai pasargāsiet 
sevi un citus no infekcijām, bet arī at-
balstīsiet sava novada uzņēmumu, un 
tātad arī Latvijas ekonomiku. Uzņē-
mumā strādā 100 vietējie cilvēki. SIA 
“Lattex D” iedarbina arī veselu virkni 
citu Latvijas uzņēmumu, jo masku iz-
gatavošanas materiālus izvēlas no Lat-
vijas ražotājiem. 

Zvaniet pat tālruni 22015388 vai 
rakstiet uz e-pastu: sekretare@
lattex.lv un pasūtiet  sev nepiecie-
šamo aizsardzības masku daudzu-
mu! 

Dainis Bitiņš

Papildinās zivju krājumus divās Daugavpils novada ūdenstilpēs
līdz oktobrim.

Ezera krastā atrodas atpūtas bāze ”Vī-
ragna”, kuras attīstībai ir nozīmīgi zivju 
resursi ezerā un ezera ekoloģiskais stā-
voklis kopumā.

Informēs sabiedrību par zivju re-
sursiem

Daugavpils novads piedalīsies arī 
”Valsts zivju fonda” pasākumā par sa-
biedrības informēšanas pasākumiem par 
zivju resursu pētījumiem, to racionālu un 
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un 
aizsardzību. Daugavpils novada pašval-
dības pārraudzībā ir 48 dažādas ūdenstil-
pes (publiskie ezeri un ezeri, kuros zvejas 
tiesības pieder valstij, arī Daugavas un 
Dubnas upes). Ikdienas darbā ir novē-
rots kopējs skatījuma un informācijas 

trūkums par ezeru un upju apsaimnie-
košanu, attieksmi pret problēmām – pie-
sārņojumu, zivju slimībām, maluzveju. 
Iedzīvotājiem ir maz informācijas par 
novada dabas resursu vērtībām – zivju 
resursiem publiski pieejamos ūdeņos un 
nepieciešamību tos saudzēt un racionāli 
izmantot. Projekta ietvaros norisināsies 
seminārs, pieredzes apmaiņa ezeru un 
upju apsaimniekotājiem, kā arī lēmumu 
pieņēmējiem, iekļaujot Daugavpils Uni-
versitātes Parazitoloģijas laboratorijas 
speciālistus. Tāpat tiek plānots veidot in-
formatīvos materiālus, ko varēs izmantot 
skolās un novada nozīmes pasākumos.

Projekts norisināsies no š.g. aprīļa līdz 
oktobrim.

Dainis Bitiņš

Uzņēmuma jauda spēj nodrošināt 
līdz 3000 gab. piecslāņu meltblauna 
tipa masku un līdz 4000 gab. trīsslāņu 
masku ražošanu dienā. 

Galvenokārt šāda tipa maskas ir 
domātas ne tikai ārkārtējās situācijas 
laikā saslimušajiem, bet arī tiem, kas 
slimo kādā citā laikā. Latvijā tā vēl nav 
ierasta prakse, taču tiem, kuri slimo, 
šāda tipa maskas būtu jānēsā, atrodo-
ties sabiedriskās vietās, lai pēc iespējas 
vairāk ierobežotu slimību izplatību. 

Maskas iespējams iegādāties, veicot 
iepriekšpasūtījumu, zvanot pa telefo-
nu vai rakstot uz e-pastu. Minimālais 

daudzums, kuru iespējams rezervēt 
– 10 gab. Maskas izdevīgāk iepirkt sa-
biedriskajām organizācijām un uzņē-
mumiem, veicot lielus pasūtījumus, jo 
šādā gadījumā gala cena būs zemāka. 
Ja pasūtījumu veic privātpersona no 
kāda cita Latvijas reģiona, uzņēmums 
gatavs veikt piegādi izmantojot Omni-
va pakomātus. Kā atzīst uzņēmuma 
vadītājas, šobrīd pieprasījums ir liels 
un visu saražoto produkciju izpērk. 

Uzņēmumā ražotajām maskām ir arī 
savas būtiskas priekšrocības salīdzi-
nājumā ar vienreizlietojamajām mas-
kām, piemēram, ilgmūžība (tās var iz-

Darbu sācis jauns vides pārvaldības speciālists 
ezeru apsaimniekošanā

Valērijs Ašķeļaņecs ir jaunais vides 
pārvaldības speciālists ezeru apsaim-
niekošanā. Daugavpils novada domē ir 
sācis strādāt š.g. 8. aprīlī.

Dzimtais pagasts ir Nīcgale. Izglītību 
ieguvis Daugavpils Universitātē - ma-
ģistra grādu bioloģijas un skolotāja 
kvalifi kāciju ģeogrāfi jā un bioloģijā, 
bet vēlāk arī maģistra grādu Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē divās 
specialitātēs - zemes ierīcībā un meža 
zinātnē.

Iepriekš darbojies zemes robežu uz-
mērīšanā, topogrāfi skajā uzmērīšanā 
kā zemes ierīcības inženieris. Kopš 
2008. gada Valērijs sāka strādāt kā 
vecākais inspektors Lauku atbalsta 
dienesta kontroles un uzraudzības 
daļā, veicot platībmaksājumu kontro-
li, klientu apkalpošanu, projektveidīgo 
pasākumu kontroli u.c. darbus.

Hobiji: makšķerēšana, medības, biš-
kopība.

Jaunajā darbā plānos ir apsaimnie-
kot ezerus Daugavpils novadā, papil-
dināt un uzraudzīt zivju resursus eze-
ros, informēt sabiedrību par veiktajiem 

Daugavpils novada pašvaldība pieda-
lās Valsts zivju fonda pasākumā  ”Ziv-
ju resursu pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, 
kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir 
atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zem-
ūdens medības”, kur atbalstu saņēmuši 
divi projekti: “Zivju resursu pavairošana 
ar līdaku mazuļiem Smiļģinu ezerā” un 
"Zivju resursu pavairošana ar zandartu 
mazuļiem Vīragnas ezerā”.

Smiļģinu ezers
Projekta ietvaros tiek plānots papil-

dināt Smiļģinu ezera zivju krājumus ar 
līdaku mazuļiem. Tā mērķis ir uzlabot 
ezera ihtioloģisko stāvokli un pievilcību 

makšķerniekiem, palielinot kopējo līdaku 
skaitu. Plēsīgo zivju populācijas nostipri-
nāšana uzlabos ezera kopējo ekoloģisko 
stāvokli un zivju faunas struktūru.

Pēdējās desmitgadēs ezerā netika ie-
laisti zivju mazuļi un tā ihtiofauna ir no-
plicināta. Ezerā plānots ielaist 5000 līda-
ku vienvasaras mazuļus.

Projekta īstenošanas laiks: š.g. maijs – 
oktobris.

Vīragnas ezers
Projekta ietvaros Daugavpils novada 

Vīragnas ezerā plānots ielaist 12 000 zan-
dartu mazuļu. Jāatzīmē, ka šajā ezerā 
iepriekš jau tika veikti līdzīgi projekti – 
2017. gadā tika ielaisti 12 000 līdaku ma-
zuļi, 2018. gadā 12 000 zandartu mazuļi.

Projektu plānots īstenot no š.g. maija 

darbiem, realizēt jau apstiprinātos pro-
jektus zivsaimniecībā, kā arī realizēt 
jaunus projektus. 

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona
Ir sākusies dabas skaitīšanas  no-

slēdzošā sezona, kurā eksperti Da-
bas aizsardzības pārvaldes (DAP)
uzdevumā līdz oktobrim apsekos 
dabas vērtības 78 novados, izvēr-
tējot tajos sastopamo purvu, mežu, 
saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atse-
gumu un bioloģiski vērtīgo zālāju at-
bilstību Eiropas Savienības nozīmes 
aizsargājamiem biotopiem.  

Dabas skaitīšanā Latvijas teritorijā ir 
sadalīta 495 kvadrātos, un eksperti apse-
košanu veic katru gadu noteikto kvadrā-
tu ietvaros, nevis novadu teritoriju robe-
žās. Tādēļ biotopi daļā novadu tiek vērtēti 
vairāku sezonu ietvaros. 

Dabas vērtību apsekošanu ietekmē 
arī pati daba un laikapstākļi, piemēram, 
2017. gada ilgstošās lietavas un plūdi un 
2018. gada maija un jūnija mēnešu sau-
sums aizkavēja sezonu lauku darbu izpil-
di, jo laikapstākļi neļāva apsekot vairā-
kas biotopu grupas. Šīs teritorijas plānots 
apsekot šogad. 

Biotopu kartēšanā būs iesaistīti vairāk 
nekā simts eksperti, kuri dabā apsekos 
plānotās teritorijas, aizpildīs anketu, at-
zīmējot redzamās sugu sabiedrības un 

biotopa robežas kartē, ievērojot VARAM 
apstiprināto un Zemkopības ministrijas 
saskaņoto “ES nozīmes biotopu izplatības 
un kvalitātes apzināšanas un darbu orga-
nizācijas metodiku”.

Sezonas izskaņā visas aizpildītās an-
ketas nonāks DAP rīcībā, un pēc datu 
kvalitātes pārbaudes biotopu īpašnieki 
saņems informāciju par rezultātiem. No 
iepriekšējo sezonu iesniegtajiem datiem 
pašlaik ir pārbaudītas divas trešdaļas. 
Līdz ar īpašnieku apziņošanu, rezultātus 
pakāpeniski ievada dabas datu pārval-
dības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/
pub), kas pieejama ikvienam. Datu pie-
ejamība digitālā formātā ļaus zemes īpaš-
niekiem taupīt laika un fi nanšu resursus, 
kā arī atvieglos dažādu jautājumu risinā-
šanu, atļauju saņemšanu utt.

Biotopu apzināšana ir viena no trim 
dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda 
projekta “Priekšnosacījumu izveide labā-
kai bioloģiskās daudzveidības saglabāša-
nai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” 
aktivitātēm. Visu aktivitāšu īstenošana 
paredzēta līdz 2023. gadam. 

Ilze Reinika
Dabas aizsardzības pārvalde
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Līdz 08.05.2020. aktuāla pieteikšanās 
pašvaldības konkursam

“Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu 
un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras 

mantojuma objektu saglabāšana 
Daugavpils novadā”

Pamatojoties uz Daugavpils novada pašvaldības 2018. gada 28. jūnijā pieņem-
tajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 23 Daugavpils novada dome izsludina kon-
kursu: „Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aiz-
sargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils novadā”.

Konkursa mērķis ir veicināt Daugavpils novada arhitektūras kultūras manto-
juma saglabāšanu, attīstot sadarbību starp pašvaldību un Valsts aizsargājamo 
arhitektūras pieminekļu, kā arī Daugavpils novada aizsargājamā kultūras man-
tojuma objektu īpašniekiem.

Konkursa ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz pašvaldības līdzfi nansējumu no 
30% līdz 100% bet ne vairāk kā 5000 EUR apmērā no kopējām izpētes, restau-
rācijas vai atjaunošanas izmaksām, saskaņā ar konkursa saistošajiem noteiku-
miem.

Projekta pieteikumam jāsastāv no:
- aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums Daugavpils novada 

domes 2018. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.23). Saite uz do-
kumentu: https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3292/
KMD_SAISTO%C5%A0IE-NOTEIKUMU-anketa.docx ;

- īpašumtiesību apliecinoša dokumenta;
- pilnvarojuma, ja projekta pieteikumu neiesniedz objekta īpašnieks;
- paredzēto darbu, metožu un lietoto materiālu apraksta (brīvā formā);
- objekta vai tā elementa krāsainiem fotoattēliem, kuros redzams objekta 

stāvoklis un attiecīgās problēmas, ja tādas attiecināmas uz paredzētajiem 
darbiem objektā (brīvā formā);

- būvvaldē apstiprinātas dokumentācijas (piem., apliecinājuma kartes, būv-
atļaujas u.c.), ja attiecināms uz paredzētajiem darbiem objektā;

- Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegto atļauju/īpašajiem no-
teikumiem, 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 tehniskajiem nosacī-
jumiem, ja objekts ir Daugavpils novada aizsargājamais kultūras manto-
juma objekts un ja paredzētie darbi attieksies uz objekta vai tā elementa 
fi zisku izmainīšanu;

- paredzēto darbu detalizētu izmaksu 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 konkursa kārtībā, izvērtējot projektu pieteikumus 
saskaņā ar noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un kvalitatīvajiem rā-
dītājiem. Pēc Daugavpils novada pašvaldības izveidotās komisijas lēmuma ar 
apstiprinātajiem projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks slēgts līgums par līdzfi -
nansējuma piešķiršanu.

Komisijas apstiprinātā līdzfi nansējuma summa līdzfi nansējuma saņēmējam 
tiks pārskaitīta pēc izstrādātā konkursa projekta un līguma nosacījuma īsteno-
šanas.

Kopējais konkursa fi nansējuma apjoms 2020. gadā ir 7000 EUR.
Visa informācija par konkursa un iesnieguma formas nosacījumiem atroda-

ma Daugavpils novada pašvaldības 2018. gada 28. jūnijā pieņemtajos saistošajos 
noteikumos Nr. 23 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējumu Valsts 
aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kul-
tūras mantojuma objektu saglabāšanai”. Saite uz dokumentu: 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_do-
kumenti/SN/03%20945_prec_sn23.pdf 

Daugavpils novada kultūras mantojuma pieminekļu sarakstu var apskatīt 2 
avotos: valsts aizsargājamo pieminekļu un Daugavpils novada kultūras manto-
juma objektu sarakstos. Saites uz dokumentiem:  

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

https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3292/2018_
Daugavpils-novada-KMO-saraksts_L%C4%93mumaNr.877_pielikums_sa-
raksts.pdf

Pieteikumus līdzfi nansējuma saņemšanai var iesniegt Daugavpils novada do-
mē, Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) līdz 
08.05.2020 vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu vēstuli uz iepriekš norādīto adresi.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Daugavpils novada domes  Finanšu 
pārvaldes Īpašuma nodaļas kultūras mantojuma eksperti Aivu Lāci pa tālruni 
28370597 vai e-pastu aiva.lace@dnd.lv. 

Uzsākti būvniecības darbi 
Raiņa mājā Berķenelē

Latgales plānošanas reģiona īstenotā 
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmas projekta Nr. LV-
RU-018 “Amatniecība bez robežām”, 
akronīms Crafts, partneris Daugavpils 
novads ir uzsācis būvniecības darbus 
Raiņa māja Berķenelē.

Daugavpils novada dome pēc iepir-
kuma konkursa ir noslēgusi būvniecī-
bas līgumu ar SIA “Defass-D” par Rai-
ņa mājas Berķenelē klēts (šķūņa) ēkas 
vienkāršoto atjaunošanu ar funkcijas 
maiņu uz Raiņa mājas Berķenelē ama-
tu darbnīcu „Klēts”. Pēc līguma notei-
kumiem būvniecība ir jāpabeidz līdz 
2020. gada oktobrim. Amatu darbnīcā 
„Klēts” 336 m2 platībā šī gada rudenī 
sāks iekārtot tekstildarbnīcu, kas ie-
pazīstinās ar vilnas, kaņepju un lina 
diega izgatavošanu, vilnas izstrādāju-
mu un auduma izgatavošanu, kā arī 
šūšanas tehnikām. Renovētajā telpā 
būs iekārtota arī izstāžu zāle un telpa 
radošām aktivitātēm.

Projekta Crafts īstenošana ir nozī-

mīgs ieguldījums objekta Rai-
ņa māja Berķenelē kā Latvijas 
Valsts nozīmes kultūrvēstures 

pieminekļa saglabāšanā un pielāgoša-
nā sabiedrības vajadzībām.

Projekta ietvaros Latgales reģionā 
paredzēts uzlabot tūrisma objektu in-
frastruktūru arī Balvu novadā, Dagdas 
novadā, Daugavpils pilsētā un Rēzek-
nes novadā. Sīkāka informācija par 
projektu skatāma šeit: lpr.gov.lv/lv/re-
gionalie_projekti/crafts/

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programma 2014.-2020. gadam fi nansiāli 
atbalsta vienotas pārrobežu attīstības akti-
vitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurēt-
spēju, izmantojot to potenciālu un atraša-
nās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas 
Savienību un Krievijas Federāciju. Prog-
rammas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-
Krievijas pārrobežu sadarbības program-
mas 2014.-2020. gadam fi nansiālu atbal-
stu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales 
plānošanas reģions un tā var neatspoguļot 
Programmas, Programmas dalībvalstu 
Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savie-
nības viedokli. 

Ar pašvaldības atbalstu veiks 
energoefektivitātes pasākumus 

daudzdzīvokļu mājās
Daugavpils novada domes deputāti 

atbalstīja līdzfi nansējuma piešķirša-
nu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
(Kalkūnes ielā 12, Kalkūni) īpaš-
niekiem, energoefektivitātes pasāku-
miem.

Kopējais projekta fi nansējums sastā-
da 45 192,51 EUR – no tiem pašvaldī-
bas līdzfi nansējums sastāda 55% jeb 
24 766,30 EUR, kur 250,00 EUR tiek 
novirzīti energoauditam un termogrā-
fi jas veikšanai, 2300 EUR tehniskā 
projekta dokumentācijas sagatavo-
šanai, kā arī 14 450,13 EUR jumta 
seguma nomaiņai ar bēniņu siltināša-
nu, savukārt gala sienu siltināšanai 
7766,17 EUR. Pārējie 45% no kopējā 
fi nansējuma jeb 20 426,21 EUR ir dzī-
vokļu īpašnieku līdzfi nansējums.

Īstenojot projektu, enerģijas ietaupī-
jums paredzēts 6,63% jeb 12,88 kWh/
m

2/gadā pēc jumta seguma nomaiņas 
un 4,96% jeb 9,71 kWh/m2/gadā pēc 
gala sienu siltināšanas.

Tāpat Daugavpils novada domes sēdē 
atbalstīja līdzfi nansējuma piešķiršanu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (Kie-
ģeļu ielā 8, Kalkūni) īpašniekiem 
energoefektivitātes pasākumiem.

Kopējais projekta fi nansējums sastā-
da 49 452,37 EUR – no tiem pašvaldī-
bas fi nansējums ir 63% jeb 31 139,79 
EUR, kur 250,00 EUR tiks novirzīti 
energoauditam un termogrāfi jas veik-
šanai, 1700 EUR tehniskā projekta 
dokumentācijas sagatavošanai, kā arī 
29 189,80 EUR tiks novirzīti jumta se-
guma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu. 
Dzīvokļu īpašnieku līdzfi nansējums 
sastāda 37% jeb 18 312,58 EUR.

Enerģijas ietaupījums pēc jumta se-
guma nomaiņas paredzēts 6,93% ap-
mērā jeb 12,99 kWh/m2/gadā.

Daugavpils novada domes deputā-
ti arī atbalstīja daudzdzīvokļu mājas 

Nr.7, Daugavas ielā, Nīcgales pa-
gastā pieteikumu par līdzfi nansējuma 
piešķiršanu energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanai.

Daudzdzīvokļu mājai nepieciešams 
veikt vienkāršoto renovācijas aplieci-
nājuma kartes izstrādi (2400 EUR), 
veikt energoaudita pārskata sagatavo-
šanu (429 EUR), kā arī mainīt jumta 
segumu un bēniņu siltināšanu 25 678 
EUR vērtībā. 

Pašvaldība no savas puses līdzfi nan-
sēs energoaudita izstrādi un termogrā-
fi jas veikšanu (429 EUR), projekta teh-
niskās dokumentācijas sagatavošanu 
(2400 EUR), un jumta seguma nomai-
ņu ar bēniņu siltināšanu 21 222 EUR 
apmērā. 

Saskaņā ar daudzdzīvokļu ēkas Dau-
gavas ielā 7, Nīcgale, Nīcgales pagasts, 
Daugavpils novads, 2019. gada ener-
gosertifi kātu, enerģijas ietaupījums 
pēc jumta seguma nomaiņas ar bēniņu 
siltināšanu būs 49.90 kWh/m2 gadā jeb 
21.42 %.

Kopējais novada domes līdzfi nansē-
jums sastāda 24 052 EUR. 

Tika atbalstīts iedzīvotāju pietei-
kums energoefektivitātes pasākumiem 
daudzdzīvokļu mājā Nr.5, ”Lasen-
bergā”, Tabores pagastā. Dzīvok-
ļu īpašnieki pieteikumā lūdz piešķirt 
līdzfi nansējumu vienkāršotai renovāci-
jas kartes izstrādei (2200 EUR), ēkas 
energoaudita pārskata sagatavošanai 
(510 EUR), jumta seguma nomaiņai ar 
bēniņu siltināšanu (30 000 EUR). 

Saskaņā ar daudzdzīvokļu ēkas “La-
senberga 5”, Lasenberga, Tabores pa-
gasts, Daugavpils novads, 2020. gada 
energosertifi kātu enerģijas ietaupī-
jums pēc jumta seguma nomaiņas ar 
bēniņu siltināšanu būs 32.96 kWh/m2 
gadā jeb 16.10 %.

Dainis Bitiņš 
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Grūtības mums palīdz stiprināt ticību
Šīs Lieldienas un gavēņa laiks cilvē-

kiem paliks ilgi atmiņā, jo pirmo reizi 
kristiešiem tik svarīgajos svētkos ne-

bija iespējas apmeklēt dievnamus visā 
valstī noteikto ierobežojumu dēļ. Lai arī 
baznīcu durvis šobrīd fi ziski ir ciet, taču 
ceļš uz garīgumu un Dievu vienmēr ir 
vaļā un arī līdz šim allaž ir bijis vien 
pašiem ejams. Kā šo ceļu atrast pašrei-
zējos sarežģītajos apstākļos, jautājām 
priesterim Janušam Bulašam.    

Cik ilgi jūs kalpojat par priesteri? 
Laiks un gadi skrien ļoti ātri. Pries-

tera dzīve ir interesanta, dažādiem 
notikumiem un tikšanām bagāta. At-
rodoties pastāvīgā kustībā, laiks iet ne-
manāmi un, lūk, esmu priesteris jau 22 
gadu garumā. 

Kurās draudzēs jūs kalpojat? 
Apkalpoju Elernes, Jaunbornes, 

Kaplavas, Varnaviču un Priedaines baz-
nīcas. Dzīvoju Elernes draudzē, kura ir 
370 gadus veca. Šajā draudzē bija dzi-
mis nākamais bīskaps Ignācijs Svirskis 
(1885-1968). Mūsdienās Polijas pilsētā 
Sedlcē notiek beatifi kācijas process, lai 
ieceltu Ignāciju Svirski svētīgo kārtā. 
Kas zina, varbūt ar laiku viņš kļūs par 
Elernes baznīcas patronu.  

Ko jums nozīmē kalpošana Die-
vam?

Kā dzīves pirmsākumos, tā arī paaici-
nājuma priekšā atrodas Dievs. Dzīve un 
paaicinājums – tā ir Dieva dāvana. Viņš 
sauc tos, kurus vēlas, neatkarīgi no sta-
tusa, nodarbēm, neatkarīgi no vājībām 
un pat no konkrētā cilvēka grēkiem. 
Tagad daudz runā par paaicinājuma uz 
priesterību krīzi, kaut gan patiesībā drī-
zāk ir jārunā par krīzi atbildēs uz paai-
cinājumu. Arī mūsdienās Dievs turpina 
saukt cilvēkus kā iepriekš, taču daudzi 
jaunieši noklusina sevī Kunga paaici-
nājumu ar televīziju, izklaidēm, citām 
iekārēm, tādēļ tie nav spējīgi saklausīt 
Dieva balsi, un atbildēt viņa paaicināju-
mam. Jauniešiem es gribētu teikt - ne-
baidieties! Ja jūs jūtat savās sirdīs šo 
dzirksteli, tad nav pamata baidīties, at-
teikties no laicīgās pasaules un atbildēt 
Dieva balsij.

Kas tomēr ir svarīgāk kristietim 
-- ievērot laicīgos likumus vai to-
mēr iet uz baznīcu, lai atdotu godu 
Dievam?

Bīskapi ir izdevuši speciālu atļauju, 
kas ļauj ticīgajiem nepiedalīties diev-
kalpojumos. Jāatzīmē, ka lēmums neiet 
baznīcā (ārkārtējās situācijas laikā) ne 

tikai neskaitās grēks, bet tieši otrādi 
-- kalpo kā brīvprātīgās upurēšanas un 
mīlestības akts. 

Tagad, karantīnas laikā, dau-
dziem uzlikts par pienākumu ”būt” 
mājās, neapmeklēt draudzi. Spēkā 
jau stājušies striktāki ierobežoju-
mi, proti, nedrīkst pulcināt pat līdz 
50 cilvēkiem vienā dievkalpojumā. 
Vai jums šis lēmums nešķiet pārāk 
radikāls?

Ārkārtējās situācijas laikā, kurā pat-
laban dzīvo mūsu valsts un tauta, val-
dība ir izlēmusi aizliegt publiskos pa-
sākumus, iekļaujot dievkalpojumus jeb 
svētās mises. Šādos apstākļos mums 
nav citas iespējas, kā tikai sekot tam, 
ko esošā vara uzskata par labu esam. 
Šāds radikāls lēmums personīgi man 
un visai katoļu saimei nodara lielas sā-
pes, jo dievkalpojums ir kristieša dzīves 
centrs un avots. Trešā gadsimta abesī-
niešu mocekļi teica: “Sine dominico non 
possumus”, kas nozīmē ”Mēs nevaram 
dzīvot bez svētās mises”. Taču šodien 
mums ir jāupurē savas ciešanas Die-
vam, lai galu galā sasniegtu garīgo un 
fi zisko atveseļošanos visai tautai. 

Kā kristietim piedalīties dievkal-
pojumā no mājām?

Pirms mises sākuma ir jāizlemj, kādā 
nodomā lūgsieties. Tas ir noderīgi ne ti-
kai vienkāršās mises laikā, bet arī, pie-
daloties tiešraidē. Blakus ekrānam var 
nolikt svecīti un krustu, izveidot nelielu 
altārīti. Būtu vēlams paslēpt visu, kas 
traucē. Arī telefonu. Atkārtojiet reizē ar 
priesteri visus žestus un vārdus, kurus 
jūs parasti sakāt, atrodoties dievkal-
pojumā baznīcā. Arī pārmetiet krusta 
zīmi. Beigās varētu pateikties Dievam 
par iespēju piedalīties svētajā misē. 

Ko jūs personīgi teiktu tiem, kas 
ir koronavīrusa skarti? Vai ir kāds 
iedvesmojums, mierinājums?

Parīzes bīskaps uzrakstīja vēstuli 
slimnīcu vadītājiem, ka viņam ir 55 
jauni priesteri, kas gatavi sniegt garīgo 
atbalstu un nest komūniju tiem, kas ir 
saslimuši ar koronavīrusu. Žurnālisti 
viņam vaicāja: ”Vai jums pašam nav 
bail no koronavīrusa?” Viņš atbildēja: 
”Nemaz nav bail. Bailes nepasargās 
mūs no miršanas vai saslimšanas. Tas, 
kurš bīstas, nevar uzvarēt vīrusu. Grū-
tā situācijā ir nepieciešama stipra griba. 
Bet, ja nu ir atnākusi mana stunda, tā-
tad Dievs man to ir izvēlējies.”

Vai kristietis var baidīties?

Šobrīd mums ir unikāla 
situācija salīdzināt mūsu 
notikumus ar to, ko bija 
pārdzīvojuši Lieldienu 
laikā Kristus mācekļi. At-
cerieties, kad Kristus no-
mira Krustā, viņa mācekļi 
bija šokēti, nobijušies, un, 
līdzīgi kā mēs, bija pazau-
dējuši cerību. Viņi nebija 
gatavi tam, ka Kristus 
mirs kā parasts cilvēks. 
Tiklīdz viņi neuzzināja, 
ka viņš ir augšāmcēlies! 
Taču, lai tam noticētu, mā-
cekļiem bija nepieciešams 
iekšēji sevi pārvarēt, iz-
mainīties. 

Ņemot vērā pēdējā 
laikā pasaulē notieko-
šās kataklizmas, vai ir 
pamats runāt par pa-
saules galu - otrreizējo 
Kristus atnākšanu? Arī 
daudzi kristieši pama-
nīti sociālajos tīklos iz-
platām ”pēdējo dienu” 
brīdinājumus. 

Pastāv teorija, ka katrus 
100 gadus uz mūsu zemes 
izraisās pandēmijas vai 
epidēmijas. 18. gadsim-
tā tas bijis mēris, 19. gadsimtā holera, 
savukārt 20. gadsimtā spāņu gripa. 
Mūsdienās – koronavīruss. Caur šīm 
epidēmijām cilvēki labāk saredz perso-
nīgo trauslumu. Mums šķita, ka esam 
visvareni, jo radījām daudz tehnoloģiju, 
taču esam bezspēcīgi vīrusa priekšā. 
Iespējams, pateicoties tam, mēs kļūsim 
daudz pazemīgāki, pakļāvīgāki. 

Kāds būtu jūsu novēlējums iedzī-
votājiem?

Ņemot vērā pēdējos notikumus sais-
tībā ar Covid-19 pandēmiju, arvien bie-
žāk dzirdam jautājumu: „Kur skatās 
Dievs un kādēļ pieļauj šīs nelaimes, sli-
mības un sāpes tik daudziem cilvēkiem 
uz šīs zemes?” Nevainosim Dievu! Šīs 
situācijas pamatā stāv konkrēto cilvēku 
grēks un bezatbildība, kā arī sabied-
rības kopumā. Kā saka, svētie raksti: 
”Visa pasaule ir grimusi ļaunumā” (1 
Jāņa 5:19). Šie izaicinājumi un problē-
mas ienāk mūsu dzīvē ne bez iemesla - 
”pasaulē jums ir bēdas” (Jāņa 16:33) un 
šis fakts ir jāuztver mierīgi. Caur šiem 
izaicinājumiem mēs mācāmies prak-
tizēt mūsu ticību, jo ”tāpat arī nedzīva 

ir ticība bez darbiem” (Jēkaba 2:26). Ti-
kai šādā veidā mūsos notiek garīguma 
formēšanās. Visgrūtāk ir ticēt Dievam 
tieši smagos brīžos, kad liekas, ka no 
esošās situācijas nav izejas. Taču Dievs 
tieši šādos brīžos atrodas mums vistu-
vāk un sniedz savu roku. Galvenais ir 
nebaidīties un nešaubīties, bet pieņemt 
palīdzību no Dieva. Dažkārt pat ir labi 
atrasties pilnīgā atkarībā no Dieva gri-
bas, lai varētu saredzēt savu egoismu 
un lepnību. Esošā situācija ir pārbau-
dījums ticīgajiem, cik stipra ir kristiešu 
ticība, un vai mēs pilna mērā apzinā-
mies, kas ir Kristus un kādu lomu viņš 
spēlē mūsu dzīvē. ”Ko ļaudis saka par 
Cilvēka Dēlu, kas viņš esot?” jautā Kris-
tus (Mateja 16:13). Šis jautājums ir ak-
tuāls arī mūsdienās, un lai katrs atbild 
uz to patstāvīgi. Esmu vienots ar jums, 
dārgie ticīgie, lūgšanā, mīlestībā un ce-
rībā, novēlot katram no mums dvēseles 
mieru, stipru ticību, cerību un bezgalīgo 
Aglonas Dievmātes aizbildniecību.

Dainis Bitiņš 

Skrindu dzimtas muzeja saimnieces receptes
6. aprīlī viesojāmies pie Skrindu 

dzimtas muzeja vadītājas Annas Laz-
dānes. Esošajā situācijā, kad nenotiek 
publiskie pasākumi, vēlējāmies uzzi-
nāt par Lieldienu tradīcijām, olu krā-
sošanas metodēm un pārdomām par 
”kluso” laiku.

Kā stāsta Anna Lazdāne, jau pirms 
Pūpolsvētdienas, speciāli Lieldienu 
laikam, tika sapīti vainadziņi un da-
žādi citi dekori: ”Mēs jau pirms Pū-
polsvētdienas sapinām vainadziņus, 
dekoriņus ar domu, ka tas viss būs 
Lieldienām. Un šī tikšanās vēl vairāk 
pamudināja, deva kaut kādu iedves-
mu, es to varu parādīt citiem. Dekora-
tīvās oliņas, austās jostas, tie nav mani 
darbi. Tie ir Regīnas Rokjānes darbi. 
Mēs viņu pazīstam kā lielu tamborē-

tāju, adītāju. Viņa ik pa brīdim mums 
kaut ko uzdāvina. Tāpat vienkārši – 
atnes un noliek.”

Skrindu dzimtas muzeja direktore 
labprāt dalījās arī ar savām recep-
tēm. Viņa atzīst, ka jau sen šo recep-
ti nebija gatavojusi, bet ārkārtējās 
situācijas apstākļi visu pavirzīja savā 
gaitā – mazmeitiņa ir atbraukusi, un 
nu nācies viņu lutināt ar jau sen pie-
mirstiem, mammas kādreiz vārītiem, 
bērnībā gatavotiem našķiem: ”Tā ir 
biezpiena masa, drusku milti klāt, olas 
klāt, cukurs, sāls. Attiecīgajās pro-
porcijās – biezpiens divas daļas, milti 
viena, un, lai tie būtu nevis miltaini 
vairāk, bet tādi pūkaini. Tad šķipsni-
ņu sāls, sodu drusku, un viss,” skaidro 
Anna Lazdāne.  
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Muzeja saimniece atrādīja arī dažā-
das olu krāsošanas metodes, piemē-
ram, izgriežot puķes no salvetēm, un 
tad tās pielīmējot klāt, kā arī izman-
tojot krāsu zīmulīšus. Patiesi, redzē-
tās olas izskatās kā no gleznas, katra 
ir unikāla ar neatkārtojamu rakstu. 
”Tagad jau tās olas var krāsot ļoti, 
ļoti dažādi. Gan dažādos ievārījumos, 
melleņu ogās, tad viņas būs marmora 
krāsā,” piebilst muzeja saimniece, ”pe-
lēkas un melnas, var nokrāsot zilas, 

var dzērveņu savārītu zapti biezu, tad 
oliņas iegūst rozīgu krāsu. Aptin ar rī-
siem, aptin ar lapiņām. Manās mājās 
iecienītākais veids, kā tas notiek, ir 
ielikt sīpolu miziņās, notīt marlītē, no-
siet un likt vārīties.”

Vaicājot par krīzes situāciju, kas ie-
stājusies mūsu laikā, Anna Lazdāne 
atbild optimistiski – ka mēs varam 
lepoties ar tiem cilvēkiem, kuri mums 
ir līdzās, kuri ir ļoti dāsni, devīgi: ”Pa-
vērtēsim, paanalizēsim, cik mēs esam 

lūguši, pateikušies par to, kas mums 
ir, par to, kas mums pieder. Jo mums 
daudziem liekas, kas tas ir mūsu pašu 
radīts, sameistarots. Gaiss ir kļuvis 
tīrāks, putni sāk dziedāt skaļāk. Arī 
man debesīs skatoties, nekādas liekas 
skaņas tur vairs nav. Es jūtos pateicī-
ga šim laikam, ka es varu atvilkt un 
ievilkt elpu. Tā ir muzeju prioritāte, 
kolektīvs nav liels, ka mēs vairāk pēt-
niecības darbam, dokumentu sakārto-
šanai varam veltīt laiku, jo tajā skrē-

jienā darām tikai to, ko tikai šodien 
vajag, tikai to, ko šodien ātri pieprasa. 
Bet kas cits vēl var pastāvēt, pagaidīt.”

Anna Lazdāne novēl iedzīvotājiem 
lai mēs spētu novērtēt to, ka vēl esam: 
”Cik daudz es esmu devis? Cik daudz 
kādam esmu palīdzējis? Novēlu šo do-
šanas prieku. Dot un priecāties, ka tev 
ir ko dot!” 

Dainis Bitiņš 

Top plāni kūdras ražotnei Nīcgalē
Viens no lielākajiem kūdras ieguves 

un kūdras produktu ražošanas uzņē-
mumiem Latvijā – SIA “Lafl ora”, pa-
plašinot darbību Daugavpils novada 
Nīcgales pagastā, iecerējis būvēt kūd-
ras produktu ražotni Nīcgales purvā. 
Ražotni plānots veidot vietā, kur uz-
ņēmums jau pabeidzis kūdras ieguvi.  
Plānotās investīcijas ražotnes izveidē 
sasniedz aptuveni 5 miljonus eiro, tā 
nodrošinās 25 jaunas darbavietas. Ra-
žotne darbu varētu sākt 2022. gada no-
galē. Eksportspējīgu kūdras produktu 
ražotnes izveide ir būtisks ieguldījums 
visa Latgales reģiona ekonomiskajā iz-
augsmē. 

Nīcgales pagastā esošo Nīcgales pur-
va kūdras ieguves atradni uzņēmums 
“Lafl ora” apsaimnieko kopš pagājušā 
gadsimta 90. gadu otrās puses. Sākot-
nēji  kūdras ieguve notika 206 ha platī-
bā, bet ar laiku kūdras ieguves platība 
paplašināta līdz 308 ha.

Pagājušajā gadā kūdras ieguves ap-
joms pārsniedza 100 tūkst.m³. Ja šo 
apjomu aprēķina kravas automašīnās 
– Nīcgales purvā iegūto kūdru var ie-
tilpināt aptuveni 1100 kravas auto-
mašīnās. Tuvākajos 2-3 gados kūdras 
ieguves apjoms Nīcgales purva atrad-
nē dubultosies, sasniedzot  aptuveni 
200 tūkst. m³ kūdras gadā.

Darbinieku skaits kūdras ieguves 
sezonā sasniedz 62 nodarbinātos, kuri 
galvenokārt ir Daugavpils novada ie-
dzīvotāji.

Līdz šim uzņēmums iegūto kūdru 
ar autotransportu pārvadāja uz uzņē-
mumam piederošo kūdras pārstrādes 
ražotni Jelgavas novadā. Taču kūdras 
ieguves apjoma palielināšanās, kā arī 
nemitīgi pieaugošās transporta izmak-
sas, kas rodas pārvadāšanas procesā, 
tāpat arī uzņēmuma atbildīgas at-
tieksmes politika pret transporta radī-
to oglekļa dioksīda piesārņojuma mazi-
nāšanu, likusi izvērtēt iespējas veidot 
kūdras produktu – kūdras substrātu 
un frakcionētās kūdras produktu ražo-
šanu uz vietas Nīcgales pagastā līdzās 
kūdras ieguves vietai. Lai nodrošinā-
tu kūdras pārstrādes ražotnes stabilu 
darbību, tiek izskatīta iespēja kūdras 
resursus piesaistīt arī no citām Dau-
gavpils novada kūdras ieguves vietām, 
tādējādi veicinot eksportspējīgas pro-
dukcijas radīšanu uz vietas Latgales 
reģionā.

Jaunajā ražotnē plānota arī jaunu, 
inovatīvu produktu attīstīšana un 
ražošana, piemēram, celtniecībā pie-
lietojami materiāli - siltumizolācijas 
materiāli no kūdras, kūdras krāsa un 
špaktelēšanas masas.

Tāpat iecerēts Nīcgales purvā veikt 
vēja monitoringu, lai izvērtētu iespējas 
nākotnē jauno ražotni nodrošināt ar 

vēja elektroenerģiju, izveidojot purvā 
vēja parku.

SIA “Lafl ora” valdes priekšsēdētājs 
Uldis Ameriks norāda: “Gan kūdras 
ieguves lauku paplašināšana Nīcgales 
purvā, gan kūdras produktu ražotnes 
iecere atstās pozitīvu ietekmi uz Nīcga-
les un blakus esošo pagastu iedzīvotāju 
sociāli ekonomisko situāciju – sagla-
bāsies un palielināsies nodarbinātības 
iespējas reģionā. Zīmīgi, ka vidējais 
kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmu-
mos nodarbināto atalgojums pārsniedz 
vidējo atalgojuma līmeni Latgales re-
ģionā un valstī kopumā. Tāpat būtiski, 
ka uzlabosies reģiona izaugsmes iespē-
jas un ekonomiskā attīstība, uz vietas 
ražojot eksportspējīgu produktu, kā arī 
palielināsies nodokļu ieņēmumi Dau-
gavpils novada budžetā.”

“Lafl ora” investīcijas Nīcgales 
pagastā

Kopējās investīcijas kūdras ieguves 
teritorijas izveidē un paplašināšanā 
Nīcgales purvā sasniedz 1,73 miljonus 
eiro, tostarp kūdras ieguves vietas sa-
gatavošana, meliorācijas sistēmu un 
pievadceļu būvniecība, tehnikas iegāde 
u.c. Savukārt jaunajā kūdras produk-
tu ražotnē uzņēmums plānojis ieguldīt 
vēl aptuveni 5 miljonus eiro.

Nepieciešama publiskās infra-
struktūras attīstība

Viens no veiksmīgas uzņēmējdarbī-
bas vides attīstības stūrakmeņiem ir 
kvalitatīvas publiskās infrastruktūras 
pieejamība un attīstība, kas veicina uz-
ņēmējdarbības attīstību un investīciju 
piesaisti. Uzņēmums aicinājis pašval-
dību rast iespēju iekļaut tai piederošo 
pašvaldības autoceļa posmu Vingri–
Purvs (73-6), kas savieno plānotās kūd-
ras ražotnes vietu ar vietējās nozīmes 
autoceļu Joņupe–Keramzīta rūpnīca–
Nīcgale, savos publiskās infrastruktū-
ras attīstības plānos, paredzot attiecī-
gā ceļa posma pārbūvi, lai nodrošinātu 
tādu ceļa stāvokli, kas piemērots sara-

žotās produkcijas transportēšanai jeb-
kuros meteoroloģiskajos apstākļos.

Pašvaldība iet pretī uzņēmējiem
2020. gada 27. februārī Daugavpils 

novada domes deputāti atbalstīja lē-
mumu papildināt sadarbības projek-
tu ar Daugavpils pilsētas domi Nr. 
Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales 
pašvaldību teritoriju pilsētvides re-
vitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai”  un iekļaut papildus 
aktivitātes Nīcgales pagasta degradē-
tās teritorijas revitalizācijai.  Projekta 
ietvaros tiks veikta  pašvaldības ceļa 
“Vingri-Purvs”  pārbūve,  tādējādi no-
drošinot komersantiem, kuri plāno 
paplašināt savu saimniecisko darbību, 
atbilstošas kvalitātes publisko infra-
struktūru.  Provizoriskās projekta iz-
maksas varētu  sastādīt ~ 394200,00 
eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda fi nansējums nepārsniedz 335 
139,20 eiro. Šobrīd tiek veikta būvpro-
jekta izstrāde, kā arī vēl jāveic būvdar-
bu iepirkums, un tad būs zināmas pre-
cīzas izmaksas.

Jaunizbūvēto infrastruktūru varēs 
izmanot ne tikai kūdras ieguvēji, bet 
arī citi komersanti, kas strādā šajā 
vietā, piemēram, SIA ”Jaundīķi,” kas 
ir graudaugu,  pākšaugu un eļļas augu 
sēklu audzēšanas uzņēmums.

Ņemot vērā to, ka SIA "Lafl ora" turp-
mākās attīstības plāni ir ārkārtīgi no-
zīmīgi novada teritorijas ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanai, jo tiek radītas 
jaunas darba vietas, novada dome, pie-
saistot ERAF līdzekļus arī veiks paš-
valdības ceļa pārbūvi, lai nodrošinātu 
komersantiem pieejamību saviem īpa-
šumiem un ražošanas objektiem.

Par uzņēmumu “Lafl ora” (www.

lafl ora.lv)
Latvijas kūdras ieguves un pārstrā-

des nozarē “Lafl ora” strādā jau 25 ga-
dus, īstenojot atbildīgu purvkopību. 
Uzņēmums veic pilna cikla ieguves un 
ražošanas darbības, t.sk. – apgūst kūd-

ras ieguves vietas, sagatavo ieguves 
laukus, veido infrastruktūru, iegūst 
kūdras resursus, veic to pārstrādi un 
realizāciju, īsteno plašu bijušo kūdras 
ieguves lauku rekultivācijas jeb tālā-
kas izmantošanas programmu.

“Lafl ora” ražo kūdras produktus ar 
augstu pievienoto vērtību, kuri nepie-
ciešami mežsaimniecības, dārzkopības 
un dekoratīvo augu un to stādu au-
dzēšanai. Vienlaikus produkcija tiek 
izmantota augšņu ielabošanai un aug-
lības palielināšanai bioloģiskās lauk-
saimniecības saimniecībās. Lielāko 
daļu produkcijas uzņēmums eksportē. 
Pat šajā ārkārtējās situācijas laikā uz-
ņēmuma eksporta apjoms saglabājies 
nemainīgs – pavasara sezonai ierasta-
jā apjomā.

Uzņēmums kopumā apsaimnieko 
trīs kūdras ieguves vietas, kas at-
rodas Jelgavas novadā (Drabiņu un 
Kaigu purvs) un Daugavpils novada 
Nīcgales pagastā, kur atrodas Nīc-
gales purva kūdras atradne. Kopējā 
kūdras ieguves vietu platība sasniedz 
1934 ha. Jelgavas novada Līvbērzes 
pagastā izvietota uzņēmuma kūdras 
produktu ražotne. Papildu uzņēmums 
sniedz kūdras ieguves pakalpojumus 
vairākiem sadarbības partneriem visā 
Latvijas teritorijā. Uzņēmums kopumā 
kūdras ieguves vietās un kūdras pār-
strādē pastāvīgi nodarbina vidēji 245 
darbiniekus, bet kūdras ieguves sezo-
nā vēl papildus tiem līdz 200 sezonas 
darbiniekus. Uzņēmuma apgrozījums 
2019. gadā sasniedza 18,2 milj. eiro, 
nodokļos nomaksāti 3,2 miljoni eiro. 
Kūdras ieguves apjoms 2019. gadā pār-
sniedza 633 325 m³ kūdras.

Eiropas zaļais kurss un kūdras 
nozare Latvijā

Eiropas Komisija izziņojusi Eiropas 
zaļo kursu un tā ietvaros tapušo regu-
las priekšlikumu par "Taisnīgas pār-
kārtošanās fonda" izveidi, kas aicina 
atteikties no fosilo kurināmo izman-
tošanas enerģētikā, tādejādi samazi-
not industriālās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, lai līdz 2050. gadam Eiropa 
sasniegtu klimatneitralitāti. Problē-
ma slēpjas tajā, ka Latvijas kūdra tiek 
pielīdzināta fosilajiem kurināmajiem 
enerģētikā, tādiem kā Polijas akmeņ-
ogles, Igaunijas degslāneklis.

Kūdras izmantošana Latvijā būtis-
ki atšķiras no citām ES valstīm (Īrija, 
Zviedrija, Somija un Igaunija), jo pie 
mums enerģētikā (sadedzinot siltum-
apgādes un enerģijas ieguves vajadzī-
bām, tādējādi radot tūlītējas siltumnī-
cefekta gāzu (SEG) emisijas) izmanto 
tikai 2% no iegūtās kūdras.

Latvijā iegūto kūdru 95% apjomā iz-
manto dārzkopībā – kūdrā audzē pār-
tikas un dekoratīvo augu, kā arī koku 
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stādus. Lai arī kūdras ieguves procesā 
rodas noteiktas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, izmantojot kūdru zaļo augu 
audzēšanai, notiek oglekļa dioksīda 
(CO2) piesaiste.

Valstiski svarīgi ir saglabāt dārzko-
pības kūdras ieguvi un pārstrādi Lat-
vijas ieguves rūpniecības portfelī kā 
sekmīgi strādājošu un eksportspējīgu 
nozari. Uz to atbildīgo ministriju – VA-
RAM – izstrādājot Latvijas nacionālo 
pozīciju Latvijas interešu aizstāvībai 
Eiropas Komisijā, aicinājusi arī Saei-
mas Tautsaimniecības, agrārās, vides 

un reģionālās politikas komisija.
Pēc tam, kad Latvijas kūdras noza-

re publiski vērsa uzmanību uz EK ne-
skaidri interpretējamo regulas priekš-
likumu, publisku apliecinājumu, ka 
dārzkopības kūdras ieguves un pār-
strādes nozare Latvijā netiks slēgta, 
devis kā Valdis Dombrovskis, Eiropas 
Komisijas izpildviceprezidents, tā arī 
pati Eiropas Komisija.

Latvijas Kūdras asociācijas, kuras 
padomē darbojas arī uzņēmuma “La-
fl ora” vadītājs Uldis Ameriks, ofi ciālais 
redzējums ir, ka 2050. gadā Latvijā 

kūdras ieguve un pārstrāde notiek, no-
zare turpina strādāt, nodrošinot darba-
vietas galvenokārt reģionos, sniedzot 
ekonomisko pienesumu, ilgtspējīgi 
izmantojot dabas resursus Latvijas iz-
augsmei.

Nozare ir modernizēta, kūdras iz-
mantošanas veidi ir pilnveidoti, būtis-
ki palielināta radītā pievienotā vērtī-
ba, tā dod vēl nozīmīgāku pienesumu 
valsts ekonomikai un, cik iespējams, 
samazinātas SEG emisijas.

SEG emisijas, kas noteiktā apjomā 
nozarē ir neizbēgamas, ir kompensētas 

ar kompensējošajiem pasākumiem, 
piemēram, veicot izstrādāto kūdras ie-
guves lauku rekultivāciju, tos apmežo-
jot, stādot dzērvenes un mellenes  vai 
īstenojot citas kompensējošas aktivi-
tātes – attīstot stādu audzētavas, vei-
dojot vēja parkus izstrādātajos kūdras 
ieguves laukos u.c. 

Dainis Bitiņš

SIA "Lafl ora" 

Ikdiena vienā no lielākajām novada zemnieku saimniecībām 
SIA “Agraris” ir viens no lielākajiem 

graudu audzētājiem Daugavpils nova-
dā. Z/s audzē kviešus, rapsi, auzas, kā 
arī miežus. Tiek vērtēta iespēja nākot-
nē audzēt arī pākšaugus.  Uzņēmums 
darbojas jau no 2000. gada, to vada 
Aleksandrs Harlamovs, taču talkā nāk 
arī saimnieka dēls, arī Aleksandrs, 
kurš ir apguvis agronoma profesiju. Ar 
dēla palīdzību notikusi graudu kaltes 
modernizācija. Tā atrodas Višķu ciema 
pievārtē, un ir aprīkota ar modernām, 
automatizētām tehnoloģijām. 

Patlaban uzņēmums apstrādā zemi 
nedaudz vairāk kā 1000 ha platībā. Sa-
vāktā produkcija tālāk lielākoties tiek 
nogādāta ”Latgales bekonam”, kā arī 
”Latraps”,  ”BalticAgro” turpmākai pār-
strādei. Sadarbība notiek arī ar dau-
dziem citiem Latvijas uzņēmumiem.

Pastāvīgo darbinieku skaits nav liels 
– tie ir septiņi cilvēki. Papildus strād-
nieki tiek aicināti, kad ir nepieciešams 
veikt sezonas darbus. Jāatzīmē, ka 
uzņēmums laika gaitā ir krietni attīs-
tījies - kopš uzņēmuma dibināšanas tā 
apstrādātā teritorija palielinājās ap-
mēram divas reizes. Attiecīgi palielinā-
jies arī saražotās produkcijas apjoms. 

Uzņēmums apstrādāto zemi nomā 
no pašvaldības, tādēļ ir tikai loģiski, 
ka tam nākas pastāvīgi sazināties ar 
novada domes struktūrām. Kā atzīst, 
SIA "Agraris" īpašnieks, visi jautāju-
mi, kas jebkad ir bijuši, tika atrisinā-
ti, nekad nav bijis nopietnu aizķerša-
nās gadījumu vai nesaprašanās. ”Mēs 
diezgan aktīvi piedalāmies arī Lauku 
atbalsta dienesta projektos. Praktis-
ki jau no pirmsākumiem. Apmēram 
80% tehnikas tika iegādāts, pateico-
ties šiem projektiem. Tie ir traktori, 
sējas iekārtas, kā arī kombaini. Tikai 
retos gadījumos bijām pirkuši paši,” 

skaidro Aleksandrs. 
Izbraukājot zemnieku saimniecības 

apstrādāto teritoriju, laiku pa laikam 
saimnieks lūkojas telefonā. Ar spe-
ciālās lietotnes palīdzību tiešsaistes 
režīmā Aleksandrs seko saimniecībā 
strādājošai tehnikai. Tas palīdz ne ti-
kai redzēt tās atrašanās vietu, bet arī 
ieviest nepieciešamās korekcijas darba 
procesā, praktiski neizejot no mājām 
vai atrodoties citviet. Traktori, kom-
baini, sējas iekārtas tiek aprīkoti ar 
modernām tehnoloģijām. Piemēram, 
specializētā programma pati aprēķina 
trajektoriju, pa kuru būs jāveic sējas 
vai apstrādes darbi, un darbiniekam 
atliek tai sekot. Sējas iekārta tiek aprī-
kota ar speciālu augstuma līmeņa ap-

rēķināšanas mehānismu, kas automā-
tiski maina sējas iekārtas augstumu 
atkarībā no reljefa, tādējādi nodrošinot 
vienmērīgu sēšanu. 

Atrodoties plašajos un jau sazaļoju-
šajos sēju laukos, brīžiem var sastapt 
arī dzeltenīgus plankumus. Alek-
sandrs skaidro, ka šādu ”nedarbu” vai-
ninieki ir zosis, kuras mēdz milzīgiem 
bariem nosēsties uz klajumiem un no-
ēst augošo ražu. ”Ir jāatrod veids, kā 
atbaidīt zosis. Mēs jau prasām visus, 
kuri pieņem kādus lēmumus, lai viņi 
mums palīdz. Jo putni nodara lielu 
kaitējumu platībām, īpaši, kad nosēžas 
lielos baros,” atzīst zemnieks. 

Jautājām arī par klimatisko apstāk-
ļu ietekmi uz ražu. Pērn lielu ietekmi 

atstāja sausais pavasaris, kā rezultātā 
ražas novākšana būtiski iekavējusies, 
un tātad vēlāk nācās arī iesēt ziemā-
jus. Šogad netipiski silta bijusi ziema, 
praktiski visu laiku temperatūra at-
radās plusa zīmē. ”Baidījāmies, ka 
laikapstākļi iedragās ražu, labu neda-
rīja arī pastāvīgais mitrums un dubļi. 
Tagad novērojot laukus, redzam, ka 
ziemāji tomēr ir pārziemojuši,” secina 
Aleksandrs. 

Aleksandru daži vietējie sauc par 
mecenātu, jo savulaik viņš ir palīdzējis 
izveidot ”Lauku studiju” Višķu ciemā. 
Tika ierīkota studija, sagādāta apa-
ratūra. Studija piedāvā bezmaksas 
instrumentālās mūzikas mācību no-
darbības Višķu pagasta un apkaimju 
bērniem, jauniešiem un dažāda vecu-
ma novada iedzīvotājiem, kuri ieinte-
resēti apgūt prasmes un iemaņas ins-
trumentālās mūzikas spēlē, piemēram 
ar solo ģitāru, basģitāru, bungām, sin-
tezatoru u.c. ”Kad es mācījos skolā un 
tehnikumā, tepat Višķos, nodarbojos 
ar mūziku. Kādreiz interešu ansambļi 
bija katrā pagastā un ciematā. Vēlāk, 
kādam labam laikam paskrienot, re-
dzēju, ka Višķos jauniešiem nav, kur 
nodarboties. Tā arī izlēmu palīdzēt 
vietējiem jauniešiem, ceru, ka mūzikā 
viņi augs arī profesionālajā līmenī,” 
stāsta Aleksandrs.

Par koronavīrusa izraisītām sekām 
zemnieks vienīgi pasmejas, sakot, ka 
laukos par šādām lietām īpaši neuz-
traucas. ”Covid-19 vairāk problēmas 
sagādā blīvi apdzīvotās vietās, bet mēs 
te laukos strādājam. Visu izdarījām, 
kas bija ieplānots. Mēs nevaram nepa-
darīt savu darbu,” spriež uzņēmējs.

Dainis Bitiņš 

Lielā Talka šogad notiks individuāli
16. maijā visā Latvijā notiks Lielā 

Talka, taču šogad, ņemot vērā pa-
augstinātās drošības apstākļus un 
pašreiz noteikto sociālās distancē-
šanās aicinājumu, Lielā Talka tiek 
organizēta, lielāku uzsvaru liekot 
uz individuālo talkošanu, kas no-
zīmē arī vairāk individuālo talkas 
vietu pieteikumu. 

Arī visos Daugavpils novada pa-
gastos notiks uzkopšanas talkas, 
ievērojot ārkārtējās situācijas no-
teiktos ierobežojumus - bez pulcē-
šanās un ievērojot distanci. 

Šoreiz aicina rīkot SOLO talkas 
(talkot vienatnē), DUO talkas (tal-
kot divatā - vienas mājsaimniecī-

bas pārstāvji var talkot droši kopā, 
ja esat  draugi vai paziņas, jāievēro 
vismaz 2 m distance), ĢIMENES 
talkas (visiem jābūt vienas māj-
saimniecības pārstāvjiem). 

Lielās Talkas organizatori aici-
na talkotājus atzīmēt savas talko-
šanas vietas interaktīvajā kartē, 
kuru varēs atrast Lielās Talkas 
mājas lapā https://talkas.lv, kurā 
šogad ir notikušas izmaiņas:

- labiekārtošanas talkas var 
pieteikt ikviens talkotājs, neatkarī-
gi, vai talkošanas notiek privātajā 
vai publiskajā sektorā. Tās var būt 
talkas, kuras notiek uz privātas 
zemes un kurām nav vajadzīgs sa-

skaņojums ar pašvaldību, un kurās 
atkritumus, ja tādi ir radušies, aiz-
ved paši  talcinieki; 

- uzkopšanas talkas ir tās, 
kuras notiek publiskās teritorijās 
un kurām ir nepieciešams pašval-
dības saskaņojums, lai saņemtu 
bezmaksas maisus un kurās tiek 
nodrošināta savākto atkritumu 
izvešana.

Ja vēlaties pieteikt uzkopšanas 
talku kādai Daugavpils novada sa-
biedriskas vietas sakopšanai, pie-
sakiet to saitē https://talkas.lv/
pieteikt-talku/ vai sazinieties ar 
pagastu pārvaldes vadītājiem vai 
pašvaldības speciālistu Valēriju 

Ašķeļaņecu 65422291, 
valerijs.askelanecs@dnd.lv. 

16. maijā Lielā Talka notiks, ie-
vērojot tā brīža piesardzības aps-
tākļus, ja tādi uz talkas brīdi būs 
aktuāli. Ja nebūs, talkošana notiks 
kā parasti. 
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Zinaīda Šumska: ”Lai ko es darītu, daru to no visas sirds!” 
2019. gada novembrī Daugavpils 

novada Kultūras centrā “Vārpa” 
izskanēja Latvijas  Republikas 
proklamēšanas 101. gadadienai 
veltīts svinīgais sarīkojums „Ko-
pīgs ceļš”, kura laikā Daugavpils 
novada pašvaldība teica paldies 
sava novada iedzīvotājiem, paš-
aizliedzīgiem sava darba darītā-
jiem. Viena no Atzinības raksta 
saņēmējām bija Lāču pamatsko-
las direktora vietniece izglītības 
jomā Zinaīda Šumska. Skolotāja 
aktīvi strādā pie skolas attīstības 
un darba kvalitātes uzlabošanas 
pamatnostādnēm, kā arī pie in-
dividuālā darba organizēšanas 
ar skolēniem, piedalās izglītības 
arodbiedrības organizācijā ar 
mērķi aizstāvēt skolotāju tiesī-
bas. Jaunatnes izglītošanai tika 
veltīts vesels mūžs – šogad aprit 
40 skolai veltīti gadi. 

Lāču pamatskolas skolotāja Zi-
naīda Šumska dzimusi Rēzeknes 
novadā, Gaigalavā, kur pagāja arī 
bērnības gadi un pabeigta vidussko-
la. Pēc vidusskolas 18 gadu vecumā 
Zinaīda devās uz Daugavpils Peda-
goģisko institūtu, kur tika apgūta 
bioloģijas skolotājas profesija, vēlāk 
Latvijas Universitātē tika iegūts lat-
viešu valodas skolotājas sertifi kāts 
un apgūta sākumskolas skolotājas 
profesija. Dubuļu pamatskolā skolo-
tāja pasniegusi bioloģiju, bet vēlāk 
arī latviešu valodu krievu tautības 
bērniem. Darbs Lāču pamatskolā sā-
kās sākumskolas posmā, bet pēdējos 
gadus skolotāja māca latviešu valodu 
pamatskolas posmā.   

Ko jums nozīmē skolotājas 
darbs?

Tā ir visa mana dzīve! Sākot no 
21 gada vecuma viss ko es darīju, to 
darīju strādādama skolā. Tie ir prie-
ki, bet dažreiz arī asaras, varbūt arī 
”maziņi strīdiņi” ar skolēniem, kas ne 
vienmēr vēlas strādāt. Skola ir mana 
otrā ģimene un māja. Ja man kāds 
jautātu: vai es ko savā dzīvē mainītu? 
Tad es teiktu, ka es neko nemainītu 
– izvēlētos tieši šo profesiju, jo manā 
ceļā ir bijuši tikai pozitīvi cilvēki, gan 
pirmajā darba vietā, gan otrajā. Biju-
si ļoti laba sadarbība arī ar skolēnu 
vecākiem. Lāču pamatskolā man bi-
ja divas audzināmās klases, un viņi 
mani uzskatīja par savu mammu, jo 
viena klase man bija jau no pašas 
pirmās klasītes (līdz devītajai), un vi-
su pieredzi viņi guva ar mani, citas 
klases audzinātājas viņiem nebija. 
Arī turpmāk gan bērni, gan es, gan 
vecāki svētkos un citos nozīmīgos 
brīžos bijām kopā. Katru gadu ar ne-
pacietību gaidu absolventu tikšanās 
vakarus, jo manējie absolventi  ir ļoti 
aktīvi šī pasākuma apmeklētāji.

Kāpēc savulaik izvēlējāties tie-
ši šo profesiju?

Izvēle kļūt par skolotāju nāk no 
bērnības. Kaimiņos dzīvoja meitenes, 
kuras bija par mani 3-4 gadus jau-
nākas. Vasaras brīvajos brīžos mēs 
daudz spēlējām ”skoliņu”. Es biju tā 
vecākā, galvenā skolotāja un viņas 
arī mācīju. Bet kad sāku mācīties 

skolā, te ir jāpateicas manai pirmajai 
skolotājai Anitai. Viņa bija vizuālās 
mākslas skolotāja, un man ļoti pa-
tika, ka Gaigalavas vidusskolā bija 
māla darbnīcas, mēs tur darbojāmies. 
Bijām veidojuši vāzes, bija arī sava 
apdedzināšanas krāsns. Ar skolotāju 
kopā ļoti daudz darbojāmies. Brīvajos 
brīžos vai arī vakarpusē, gaidot auto-
busu, mēs bieži vien kavējāmies pie 
viņas – gatavojām mājasdarbus, spē-
lējām. Saskarsme ar pirmo skolotāju 
man palika ļoti dziļā atmiņā. Šī pie-
redze mani arī iedvesmoja kļūt par 
skolotāju.

Kur sākās jūsu darba profesio-
nālās gaitas?

Mana pirmā darba vieta bija Kau-
natas pagasta Dubuļu pamatskola. 
Tur es darba gaitas iesāku 21 gada 
vecumā, un, būdama tāda jauna, 
”zaļa” meitene, kas tikko atnāca uz 
darbu, ieguvu milzīgu pieredzi no 
tur strādājošiem kolēģiem. Viņi da-
lījās  savā darba un dzīves pieredzē, 
iemācīja mani pareizi vadīt stundas, 
risināt dažādas situācijas un deva 
padomus. Viņiem es saku milzīgu 
paldies! Žēl, ka daudzi no maniem 
pirmajiem kolēģiem ir aizgājuši aiz-
saulē, bet ar  pārējiem mēs uzturam 
kontaktus, sazvanāmies. Manas pir-
mās skolas atmiņas ir palikušas ļoti 
dziļi atmiņā, jo man likās, ka Dubuļu 
pamatskola un tā apkārtne ir kā ma-
na laimes zeme! Diemžēl šo pamat-
skolu apvienoja ar lielāku (Kaunatas) 
vidusskolu, un pēc 18 nostrādātiem 
gadiem nācās meklēt darbu citviet. 
Tā es arī nonācu Lāču pamatskolā. 
Šajā skolā iemīlējos uzreiz. Milzīgus 
pateicības vārdus vēlos izteikt bijušai 
skolas direktorei Tamārai Titkovai, 
kura jau aizgājusi aizsaulē. Savulaik 
viņa mani ļoti laipni sagaidīja. Arī ar 
tagadējiem kolēģiem mums ir ļoti cie-
ša sadarbība. Tāpat vēlos izteikt pa-
teicību direktores vietniecei mācību 
darbā Gaļinai Gedrovičai - Juragai, 
par sniegto palīdzību, atbalstu un sa-
pratni. 

Man kā vietniecei izglītības jomā ir 
viegli sadarboties ar kolēģiem, kuri 
gatavi realizēt jaunas idejas, iesais-
tīties dažādos projektos, aktivitātēs. 
Viss darbs skolā ir veltīts tam, lai bū-
tu interesanti, lai katrs atrastu sev 
piemērotu nodarbi sportojot, dziedot, 
dejojot, lai gūtu zināšanas, prasmes 
un iemaņas tālākai dzīvei, tas viss 
ir mūsu kopīgais darbs, pateicoties 
čaklajiem skolotājiem spējam rea-
lizēt izvirzītās prioritātes. Mums ir 
draudzīgs kolektīvs - kā liela ģimene. 
Bieži rīkojam kopīgus pasākumus, 
ekskursijas, par to jāpateicas skolas 
direktoram Andrim Meškovskim.

Kas skolotāja darbā patīk vis-
vairāk?

Svētku noskaņa. Tie paši baltā 
galdauta svētki, 18.novembra svētki, 
dzimšanas dienas. To mēs visu izjū-
tam kopā, nosvinam skolā, bet tikai 
tad katrs iet uz savām mājām. Vēl 
skolotājas darbā patīk tas, ka katrs 
gads atšķiras viens no otra. Nemitīgi 
jāapgūst kas jauns, pastāvīgi jābūt 
kustībā. Skolotājam jāapgūst arī jau-

nās tehnoloģijas un mācību metodes. 
Īpaši tehnoloģijās jāspēj tikt līdzi to 
attīstībai, jo bieži vien mēdz būt tā, 
ka arī paši bērni mums palīdz ap-
gūt kādas jaunās tehnoloģijas. Man 
skolotājas darbā patīk saskarsme ar 
bērniem, kuri ir pieklājīgi, jauki, dzī-
vespriecīgi, radoši, cenšas apgūt ko 
jaunu individuālajās un pulciņu no-
darbībās.

Vai skolnieki mainās laika gai-
tā? 

Jā, man ir ar ko salīdzināt! Atceros 
gan pirmo darba gadu izglītojamos, 
gan turpmākos. Jāatzīst, ka laika 
gaitā skolnieki ir ļoti mainījušies. Ag-
rāk galvenais vārds bija skolotājam. 
Ja skolā saka, ka kaut kas ir balts – 
tātad balts, ja melns, tad melns! Mūs-
dienās bērni, pateicoties jaunākajām 
tehnoloģijām, ir daudz atvērtāki, ļoti 
aktīvi, diskutēt griboši. Jauniešiem 
ir savs skatījums uz visu, tie aiz-
stāv vairāk savu viedokli. Daudzviet, 
pārsvarā jaunākajās tehnoloģijās, 
pat pamāca skolotājus. Daudziem ir 
skaidrs dzīves mērķis, nākotnes pro-
fesija. Un tas ir labi, jo skolēni mūs-
dienās paši prot spriest, nevis tikai 
uzņemt informāciju. Līdzās bērniem 
mainās arī skolotāji – citādi nevar!

Kā izmainījās jūsu ikdiena līdz 
ar ārkārtējās situācijas iestāša-
nos?

Mēs strādājam attālināti. Ļoti ilgo-
jos pēc kolēģiem un skolēniem. Katru 
piektdienu mēs ar kolēģiem rīkojam 
tiešsaistes sanāksmes, kur spriežam 
par mācību procesu, uzlabojumiem 
un turpmāko darbu. Cenšamies iz-
darīt visu, lai skolēniem, mācoties 
mājas apstākļos, nebūtu pārslodzes. 
Tagad skolotāja darbs sākas deviņos 
no rīta, iepriekš sagatavojot uzdevu-
mus interneta saitēs, lai nākamajā 
dienā bērns varētu strādāt. Izman-
tojam visas nepieciešamās program-
mas – Zoom, Whatsapp, Uzdevumi.
lv, Mykoob, Tava klase, vadām video 
stundas.

Līdz pieciem vakarā es neeju ārā 
no mājas vispār, jo dienas laikā ir 

jākontaktējas ar skolēniem, jāsniedz 
atbildes un skaidrojumi. Tagad sko-
lotāja galvenais darbarīks ir telefons! 
Protams, skolēni ir dažādi. Lielāko-
ties viņi strādā, bet ir tādi, kuri pilda 
darbus tikai ar vecākiem. Ārkārtējai 
situācijai ir arī sava pozitīvā puse – 
mēs ieguvām jaunu pieredzi, ka ie-
spējams darboties arī šādi, attālināti. 
Protams, ļoti gaidām situācijas uz-
labošanos un atgriešanos normālajā 
apritē. 

Ar ko jūs nodarbojaties brīvajā 
laikā? 

Slikts ir tas skolotājs, kurš sevi tā 
noslogos, ka viņam nebūs brīvā laika. 
Sevi arī ir jāsaudzē! Kopumā darba 
pietiek, daudz kas tiek atstāts uz 
brīvdienām (piemēram, burtnīcu la-
bošana). Ja runājam par pirmskrīzes 
laiku (pirms ārkārtējās situācijas), 
pie sirds iet teātra vai koncerta ap-
meklējums. Tās var būt arī vienkār-
šas pastaigas, patīk arī nūjošana. 
Protams, jāatrod laiks pastrādāt arī 
puķu dārziņā.

Skolotājas pārdomas par dzīves 
jēgu 

Domas, ka tu esi uz šīs zemes kā-
dam vajadzīgs, ir lielākais iedvesmas 
avots. Enerģiju dod arī ģimene, bērni, 
mazbērni, skolnieki – arī tiem tu esi 
ļoti vajadzīgs kā padomdevējs! Spēku 
dzīvot mums dod pati daba. Mums ir 
jābūt pateicīgiem, ka dzīvojam ļoti 
skaistā vidē, kur ir visi četri gadalai-
ki, kur priecājamies gan par pirmo 
sniedziņu, gan rudenī par zeltīto lapu 
paklāju, bet pēc lietus par varavīks-
ni. Es esmu laimīgs cilvēks, jo savā 
ceļā esmu sastapusi tikai ļoti labus 
cilvēkus. Gan pirmajā darba vietā, 
gan šeit, Lāču pamatskolā, man ap-
kārt ir mīļi, izpalīdzīgi cilvēki. Tā ir 
ļoti liela laime, ejot uz darbu domāt 
-  cik labi, ka atkal es būšu darbā! 

Ar Zinaīdu Šumsku sarunājās 
Dainis Bitiņš
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Uzsākts darbs pie “Latgales ezeru takas” izveides 
un Daugavpils novada piedāvājumu apkopošanas

Tūristu un vietējo iedzīvotāju 
vidū arvien pieprasītākas un ak-
tuālākas kļūst dažāda veida pa-
staigu takas, tādēļ, sekojot līdzi 
tendencēm, arī Latgales reģiona 
Tūrisma asociācija sadarbībā ar 
Latgales reģiona Tūrisma infor-
mācijas centriem, t.sk. Daugav-
pils novada pašvaldības aģentūru 
„TAKA”, uzsākusi darbu pie “Lat-
gales ezeru takas” izveides.

13. martā norisinājās ikgadējā Tūris-
ma asociācijas kopsapulce, kurā pieda-
lījās Asociācijas biedri – uzņēmēji, Tū-
risma informācijas centru pārstāvji un 
Vidzemes Augstskolas lektore dabas 
tūrisma ģeogrāfi jā Iveta Druva – Dru-
vaskalne. Sapulces darba kārtībā tika 
kopīgi izrunātas idejas un izstrādāts 
darba plāns „Latgales ezeru takas” iz-
veidei.

Taku plānots veidot vairāku simtu 
kilometru garumā cauri visai Latgalei, 
sākot no Ziemeļiem, līdz pat Lietuvas 
robežai, izvijot to pa visiem novadiem 

un savienojot ar novadu vietējām un 
esošajām pastaigu takām, spilgtāka-
jiem apskates objektiem un skaistāka-
jām ainavām. Vasaras sākumā kopā ar 

lektori Iveta Druvu – Druvaskalni tiks 
uzsākta potenciālo taku apzināšana 
dabā, izejot ceļus un pastaigu vietas un 
atzīmējot, kur būtu nepieciešamas pa-

pildu norādes vai atpūtas vietas. Savu-
kārt līdz tam Latgales reģiona Tūrisma 
informācijas centru uzdevums ir apzi-
nāt potenciālos tūrisma objektus. 

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra „TAKA” aicina atsaukties 
vietējos zemniekus un saimniekus, 
kas tūristiem – takas gājējiem, labprāt 
piedāvātu vietējos labumus – sākot no 
naktsmītnēm, transfēra iespējām, pik-
nika un atpūtas vietām, līdz pat glāzei 
svaiga ūdens un pašu audzētiem pro-
duktiem. Interesenti tiks apkopoti un 
iekļauti Latgales ezeru takas ceļvežos 
un informatīvajos materiālos. Sava pie-
dāvājuma aprakstu aicinām sūtīt uz e-
pastu taka@dnd.lv.

Protams, šobrīd esam ceļa sākumā, 
bet pašreiz tiek plānots, ka rudenī va-
rēsim teikt, ka “Latgales ezeru takas” 
pamats ir gatavs un tūristam izstaigā-
jams. 

Izbaudi dabu D augavpils novadā!
Aicinot iedzīvotājus būt atbildīgiem 

šībrīža situācijā, kas radusies korona-
vīrusa COVID-19 izplatības dēļ Latvi-
jā un visā pasaulē, brīvajos brīžos ie-
sakām nedoties uz publiskām vietām, 
bet palikt mājās vai tvert mieru un sa-
elpoties svaigu gaisu dabā*. Daugav-
pils novads ir bagāts ar krāšņiem un 
daudzveidīgiem dabas objektiem, kur 
ļauties nesteidzīgām pastaigām, uzla-
bojot omu un stiprinot veselību. Liela 
daļa no šīm vietām ir speciālistu labie-
kārtotas un ļauj apmeklētājiem atpūs-
ties, neradot kaitējumu dabai.

2019. gadā Daugavpils novadā tika 
Tika atjaunots Jaunsventes parks, 
kurā apmeklētajus gaida visi lieliskai 
pastaigai vajadzīgie infrastruktūras 
elementi - rekonstruēts pastaigu celi-
ņu tīkls un vairāk nekā puskilometru 
gara promenāde ar atpūtas vietām 
Sventes ezera krastā. Ir atklāta jauna 
dabas taka Egļukalnā, kur šobrīd var 

izbaudīt gan vizbulīšu ziedēšanu, gan 
sarežģīto augstienes reljefu, gan redzēt 
Pirmā pasaules kara ierakumus. Pagā-
jušogad ir atjaunota arī Markovas taka 
gleznainajos Slutišķos un atpūtas vie-
ta „Latgales sēta” ar izbūvētām skatu 
platformām.

Bez jaunajiem objektiem ir arī virk-
ne citu pastaigu vietu un parku, kur 
atpūsties no pilsētas steigas un cilvē-
ku pārpilnības – Dinaburgas pils taka, 
Lielbornes muižas parka taka, Līksnas 
parka takas, Slutišķu krauja, Juzefo-
vas, Vaboles, Ambeļu, Višķu, Medumu, 
Vecsalienas parks,  Silene Resort & 
SPA u.c objekti, kas atrodami novada 
tūrisma mājaslapā www.visitdau-
gavpils.lv.

*Būtiski ir ievērot Veselības ministri-
jas un Slimību profi lakses un kontroles 
centra (SPKC) izstrādātos piesardzības 
pasākumus, lai izvairītos no saslimša-
nas un vīrusa izplatības.

Nodrošinājuma valsts aģentūra informē par 
pierobežas ceļu izmantošanu

Daugavpils novada Skrudalienas 
pagastā, Salienas pagastā, Krāslavas 
novada Kaplavas pagastā, Piedrujas 
pagastā, Robežnieku pagastā, Dagdas 
novada Asūnes pagastā atrodas Iekš-
lietu ministrijas Nodrošinājuma valsts 
aģentūras  (turpmāk – Aģentūra) bi-
lancē esošie pierobežas ceļi (turpmāk 
– Ceļi), kuri tiek  izmantoti Valsts ro-
bežsardzes funkciju nodrošināšanai.

Pēdējā laika posmā tika konstatēti 
vairāki gadījumi, kad komersanti iz-
manto Ceļus, neinformējot Aģentūru, 
un  veic mežu izstrādi ar smago tehni-
ku, kura pārsniedz noteikto svara slo-
dzi 7 (septiņas) tonnas.

Pamatojoties uz likuma „Par autoce-
ļiem” 22. punktu, Aģentūrai, kā auto-
ceļu īpašniekam,  ir tiesības pārtraukt 
jebkuru neatļautu darbību autoceļu 
lietošanā un pieprasīt juridiskajām 
vai fi ziskajām personām zaudējumu 
atlīdzināšanu par neatļautās darbības 

saistīto seku likvidēšanu.
Sakarā ar augstākminēto, Aģentū-

ra lūdz informēt pašvaldības iestādes, 
zemnieku saimniecības, komersantus 
un citas personas par nepieciešamību 
informēt Aģentūru par Ceļu izmanto-
šanu pirms mežu izstrādes u.c. darbu 
uzsākšanas.

Kontaktpersona: Nodrošinājuma 
valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma 
un materiālo rezervju departamenta 
Daugavpils reģionālās nodaļas namu 
pārvaldnieku Pāvelu Škaparu, tālru-
nis 29441761, e-pasta adrese: pavels.
skapars@agentura.iem.gov.lv.

Nosacījumu neizpildes gadījumā par 
Ceļu aizsardzības pasākumu pārkāpu-
miem juridiskās un fi ziskās personas, 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 140. pantu var 
tikt sauktas pie administratīvās atbil-
dības.

2020. gada 13. februārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.49 (protokols Nr.84., 1.&), “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2018. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr.25 „Dau-
gavpils novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmā s daļas 4., 6.pun-
ktu un trešo daļu.

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2018. gada 23. augusta saistošajos notei-
kumos Nr.25 „Daugavpils novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie no-
teikumi” šādus grozījumus un izteikt saistošo noteikumu 39., 40. un  41.punktu 
šādā redakcijā:

“39. Par šo saistošo noteikumu 5.1., 5.2., 5.4.apakšpunktā, 13. un 16.punktā 
noteikto prasību neievērošanu fi ziskām personām izsaka brīdinājumu vai pie-
mēro naudas sodu līdz 72 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro 
naudas sodu līdz 280 naudas soda vienībām.

40. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos minēta-
jiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Dau-
gavpils novada pašvaldības attiecīgā pagasta pārvalde.

41. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Daugavpils novada pašvaldības 
administratīvā komisija.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības 
likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2020. gada 13. februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.49 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2018. gada 23. augusta saistošajos 
noteikumos Nr.25 „Daugavpils novada kapsētu darbības un uzturēšanas 

saistošie noteikumi””
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1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašval-

dības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekār-
tošanu un sanitāro tīrību, apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu. Minētā 
likuma 43.pants nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot 
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par 
sanitārās tīrības uzturēšanu, tostarp kapsētu apbedīšanas vietu izveidošanu un 
uzturēšanu. 

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās atbildī-
bas likumam, izsakot piemērojamo sodu soda naudas vienībās.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības 

likums, kas nosaka, ka naudas soda apmēru pašvaldību saistošajos noteikumos 
izsaka naudas soda vienībās, saistošos noteikumu VII.nodaļas punktus nepiecie-
šams grozīt. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā fi nansiālās ietekmes uz pašvaldības 

budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  paš-

valdības teritorijā
 Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos minētajiem 

pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veiks Daugav-
pils novada pašvaldības attiecīgā pagasta pārvalde.  Administratīvās komisijas 
funkcijas un uzdevumi netiek paplašināti vai sašaurināti.

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils no-

vada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv. 

2020. gada 12. martā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.51 (protokols Nr.86., 1.&), “Grozījums Daugavpils novada 
domes 2012. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par 
ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes izvietošanas kārtību 
Daugavpils novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 16.punktu, 
43.panta pirmās daļas 5.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012. gada 27. septembra saistošajos no-
teikumos Nr.14 „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes izvietošanas 
kārtību Daugavpils novadā” grozījumu un izteikt 12. un 13.punktu šādā redak-
cijā:

“1 2. Par ielu nosaukumu, ēku numerācijas norādes pl ākšņu neizlikšanu tam 
paredzētajā vietā vai norāžu nosacījumu prasību neievērošanu piemēro brīdinā-
jumu vai naudas sodu fi ziskajai personai līdz 5 naudas soda vienībām, bet juri-
diskajai personai - naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām.

13. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpu-
mu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Daugavpils novada 
attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 
pašvaldības administratīvā komisija.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības 
likumu.

PASKAIDROJUMA  RAKSTS
Daugavpils novada domes 2020. gada 12. marta saistošajiem noteikumiem 
Nr.51 „Grozījums Daugavpils novada domes 2012. gada 27. septembra 

saistošajos noteikumos Nr.14 „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes 
izvietošanas kārtību Daugavpils novadā””

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās atbildī-

bas likumam.
2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi saistošajos noteikumos paredz administratīvo atbildību par saisto-

šajos noteikumos noteikto noteikumu neievērošanu, kā arī tiek noteiktas institū-
cijas, kuras veiks administratīvā pārkāpuma procesu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav iespējams veikt saistošo noteikumu fi nansiālo ietekmi uz pašvaldības bu-

džetu, jo tā ir atkarīga no konstatētajiem pārkāpumiem un uzliktajiem sodiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 

pašvaldības teritorijā.
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 
Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos minētajiem 

pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veiks Daugav-
pils novada attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs.  Administratīvās komisijas 
funkcijas un uzdevumi netiek paplašināti vai sašaurināti.

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

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv .

2020. gada 15. aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.54 (protokols Nr.89., 1.&), “Par Daugavpils novada 

pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro un ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības pabalstu un at-

balstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņem-
šanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Atbalstu sniedz ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas izsludinā-
šanas brīdi.

3. Saistošajos noteikumos noteikto pabalstu un atbalstu izmaksu nodrošina 
šajos saistošajos noteikumos noteiktās Daugavpils novada pašvaldības iestādes.

II. Pabalsts krīzes situācijā
4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ār-

kārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ār-
kārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati 
saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts 
dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemē-
ram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi ārkārtējās si-
tuācijas periodā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts 
bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita 
veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zau-
dējuši ienākumu avotu, persona, kura Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē 
ir ilgāk par vienu gadu, bet nepiedalās algoto pagaidu sabiedrisko darbu pasāku-
mā, vientuļa, ilgstoši nestrādājoša persona un nav Nodarbinātības valsts aģen-
tūras uzskaitē, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, 
atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemē-
ram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, 
u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas 

2020. gada 25. martā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.53 (protokols Nr.87., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2013. gada 30. maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par koku cir-
šanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā””
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 
2. ma ija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošajos noteiku-
mos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
 “8. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja plānots cirst kokus Daugav-

pils novada administratīvajā teritorijā ārpus meža šādos sabiedrībai nozīmīgos 
gadījumos:

8.1. Daugavpils novada ciema teritorijā esošajos publiski pieejamos valsts 
vai pašvaldības īpašumā esošajos apstādījumos (izņemot kultūras pieminekļu 
teritorijās un to aizsargjoslās, kā arī izņemot dabas parka, dabas pieminekļu un 
dabas liegumu teritorijās), t.sk. gar valsts vai pašvaldības ceļiem;

8.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo teritoriju apstādījumos;
8.3. kapsētās.”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu 16.puntu šādā redakcijā:
“16. Par administratīvajiem pārkāpumiem attiecībā uz koku patvaļīgu cir-

šanu vai bojāšanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā fi -
ziskās un juridiskās personas sauc pie atbildības saskaņā ar Meža likumu.”.

2. Saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar Administra-
tīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2020. gada 25. marta saistošajiem 

noteikumiem Nr.53 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija 
saistošajos noteikumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada 

administratīvajā teritorijā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības 

likums, kas nosaka, ka administratīvos sodus par administratīvajiem pārkāpumiem 
piemēro atbilstoši nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem, saistošo noteikumu 
16.punktu nepieciešams grozīt.

Radās nepieciešamība papildus Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu 
Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktam, noteikt sabiedrībai 
nozīmīgus gadījumus, kad nepieciešams rīkot sabiedrisko apspriešanu koku 
ciršanas gadījumā ārpus meža.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Meža likumam un 

Administratīvās atbildības likumam, kā arī nosaka sabiedrībai nozīmīgus 
gadījumus, kad nepieciešams rīkot sabiedrisko apspriešanu koku ciršanas 
gadījumā ārpus meža.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvā pārkāpuma process par pārkāpumiem attiecībā uz koku 

patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu ārpus meža tiks veikts atbilstoši Meža likumam 
un Administratīvās atbildības likumam.  Administratīvās komisijas funkcijas un 
uzdevumi netiek paplašināti vai sašaurināti.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. 
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līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

5. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 
80,00 euro (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī.

6. Kopējā piešķirtā pabalsta summa vienai ģimenei (personai) nevar pārsniegt 
Daugavpils novada domes 2018.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.18 “Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā” 18.punktā noteikto apmēru.

7. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteik-
tajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Daugavpils novada Sociālais 
dienests, saņemot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

III. Ēdināšanas atbalsts bērniem
8. Atbalstu bērnu ēdināšanai uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē 

(t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir bērns, kura pastāvīgā dzīvesvieta deklarēta 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, var saņemt par katru bērnu ve-
cumā no 1,5 gada, kas sasniegts 01.04.2020., līdz 5 gadiem ārkārtējās situācijas 
laikā par 2020. gada aprīli un maiju (par katru mēnesi 15,00 euro  (piecpadsmit 
euro 00 centi)) vienreizēji izmaksājamu atbalstu 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 
centi) apmērā, ieskaitot to bezskaidras naudas veidā uz viena no vecākiem (liku-
miskā pārstāvja) kontu kredītiestādē.

9. Ēdināšanas atbalsta izmaksu administrē Daugavpils novada dome .
10. Iesniegumus (1.pielikums) ēdināšanas atbalstam bērniem vecāks (likumis-

kais pārstāvis) var iesniegt gan rakstiski, gan elektroniski Daugavpils novada 
domē vai jebkurā Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldē līdz 2020.
gada 12. maijam.

IV. Atbalsts attālinātam mācību procesam
11. Atbalstu attālinātam mācību procesam uz iesnieguma pamata persona, 

kuras aprūpē (t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir bērns (izglītojamais), kura pa-
stāvīgā dzīvesvieta deklarēta Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, var 
saņemt:

11.1. par katru 5.-6.gadīgo bērnu (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības admi-
nistratīvās teritorijas vispārējās izglītības iestādē viņš mācās) ģimenei (perso-
nai) ārkārtējās situācijas laikā par 2020. gada aprīli un maiju (par katru mēnesi 
15,00 euro  (piecpadsmit euro 00 centi)) vienreizēji izmaksājamu atbalstu 30,00 
euro (trīsdesmit euro 00 centi) apmērā, ieskaitot to bezskaidras naudas veidā uz 
viena no vecākiem (likumiskā pārstāvja) kontu kredītiestādē;

11.2. par katru vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klases izglītojamo (neat-
karīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvās teritorijas vispārējās izglītības 
iestādē viņš mācās), ģimenei (personai) ārkārtējās situācijas laikā par 2020. gada 
aprīli un maiju (par katru mēnesi 15,00 euro  (piecpadsmit euro 00 centi)) vienrei-
zēji izmaksājamu atbalstu 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi) apmērā, ieskaitot 
to bezskaidras naudas veidā uz viena no vecākiem (likumiskā pārstāvja) kontu 
kredītiestādē.

12. Atbalsta attālinātam mācību procesam izmaksu administrē Daugavpils no-
vada dome.

13. Iesniegumus (2.pielikums) atbalstam attālinātam mācību procesam vecāks 
(likumiskais pārstāvis) var iesniegt gan rakstiski, gan elektroniski Daugavpils 
novada domē vai jebkurā Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldē līdz 
2020. gada 12. maijam.

V. Noslēguma jautājums
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta 

sestajā daļā noteiktajā kārtībā. 

1.pielikums
Daugavpils novada domes 

2020. gada 15. aprīļa saistošajiem  noteikumiem 
Nr.54 (protokols Nr.89., 1.&)

Daugavpils novada domei
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

_______________________________
(vārds uzvārds)

_______________________________
(personas kods)

_______________________________
(deklarētās dzīvesvietas adrese)

_______________________________
(tālr., e-pasts)

Iesniegums
ēdināšanas atbalsta bērniem izmaksai

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2020. gada 15. aprīļa saistošo noteikumu 
Nr.54 “Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā 
ar Covid-19 izplatību” 8.punktu, lūdzu izmaksāt ēdināšanas atbalstu par manā 
aprūpē esošo bērnu:
_________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds)
Personas kods       –       

_________________________________________________________________________
(deklarētās dzīvesvietas adrese)

Ēdināšanas atbalstu lūdzu ieskaitīt manā kontā kredītiestādē:
_________________________________________________________________________

(kredītiestādes nosaukums)

Konts  

___________________  __________________ _________________
(datums)  (vārds, uzvārds)  (paraksts)  

   
2.pielikums

Daugavpils novada domes
 2020. gada 15. aprīļa saistošajiem  noteikumiem 

Nr.54 (protokols Nr.89., 1.&)

Daugavpils novada domei
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

_______________________________
(vārds uzvārds)

_______________________________
(personas kods)

_______________________________
(deklarētās dzīvesvietas adrese)

_______________________________
(tālr., e-pasts)

Iesniegums
atbalsta attālinātam mācību procesam izmaksai

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2020. gada 15. aprīļa saistošo 
noteikumu Nr.54 “Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā 
situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” 11.punktu, lūdzu izmaksāt atbalstu 
attālinātam mācību procesam par manā aprūpē esošo bērnu (izglītojamo):
_______________________________________________________________________

(vārds, uzvārds)
Personas kods       –       

_____________________________________________________________________
(deklarētās dzīvesvietas adrese)

Atbalstu attālinātam mācību procesam lūdzu ieskaitīt manā kontā 
kredītiestādē:

______________________________________________________________________
(kredītiestādes nosaukums)

Konts  

___________________      __________________ _________________
          (datums)           (vārds, uzvārds)                  (paraksts)  

   
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils novada domes 2020. gada 15. aprīļa saistošajiem noteikumiem 
Nr.54 “Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā 

ar Covid-19 izplatību”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešajai daļai dome var pieņemt 

saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā 
izsludināta ārkārtējā situācija un personām noteikti ierobežojumi, t.sk. sociālā 
(fi ziskā) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā no-
teikts, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt 
ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, saskaņā ar likuma pārejas noteiku-
mu 37.punktu pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas 
dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35.panta otrajā daļā 
noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

Saistošie noteikumi paredz pabalstu un atbalsta maksājumus dažādām iedzī-
votāju grupām laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā 
ar Covid-19 izplatību.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz pabalstu un atbalstu veidus ārkārtējās situācijas 

laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu 
loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Daugavpils novada pašvaldības budžetā saistošo noteikumu izpildei nepiecie-

šams fi nansējums ap 97120,00 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-

bas teritorijā
Tieši neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Jaunas institūcijas veidošana saistošo noteikumu ieviešanai nav nepiecieša-

ma. Saistošo noteikumu administrēšanu īstenos Daugavpils novada dome un 
Daugavpils novada Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti atbildīgie 

speciālisti.
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 2020. gada 26. maijā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Atvari” ar ka-
dastra numuru  4474 007 0312    17.59 
ha platībā Daugavpils novada Nauje-
nes pagastā.  Objekta sākotnējā cena 
–  EUR 17 687.00.

2020. gada 26. maijā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums „Doņi” ar kadastra 
numuru 4498 005 0491   0.6 ha platībā 
Daugavpils novada Višķu pagastā. Ob-
jekta sākotnējā cena – EUR 1188.00.

2020. gada 26. maijā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums „Knīpas” ar kadas-
tra numuru 4498 005 0619   0.2404 ha 
platībā Daugavpils novada Višķu pa-
gastā. Objekta sākotnējā cena – EUR 
668.00.

2020. gada 26. maijā plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zā-
lē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots nekustamais īpašums „Balodīši” 

ar kadastra numuru 4498 005 0753   
0.5217 ha platībā Daugavpils novada 
Višķu pagastā. Objekta sākotnējā cena 
– EUR 1268.00.

2020. gada 26. maijā plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Pļavmalas” ar 
kadastra numuru 4450 004 0170   1.45 
ha platībā Daugavpils novada Deme-
nes pagastā. Objekta sākotnējā cena – 
EUR 1414.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2020. 
gada 22. maijam plkst. 15.00. Daugav-
pils novada domē, 12.,19. kabinetos, 
Rīgas iela 2, Daugavpils.

2020. gada 2. jūnijā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Rasaskalns” ar 
kadastra numuru 4498 005 0403   1.47 
ha platībā Daugavpils novada Višķu 
pagastā. Objekta sākotnējā cena – 
EUR 2518.00.

2020. gada 2. jūnijā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-

lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4494 003 0103 Daugav-
pils novada Vaboles pagastā. Objekta 
sākotnējā cena – EUR 1589.00

2020. gada 2. jūnijā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zā-
lē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dotas zemes vienības (starpgabals) ar 
kadastra apzīmējumu  4494 003 0210  
1.41 ha platībā Daugavpils novada Va-
boles pagastā. Objekta sākotnējā cena 
– EUR 2189.00.

2020. gada 2. jūnijā plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zā-
lē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā 
izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dotas zemes vienības (starpgabals) ar 
kadastra apzīmējumu  4494 002 0230  
4.23 ha platībā Daugavpils novada Va-
boles pagastā. Objekta sākotnējā cena 
– EUR 3568.00.

2020. gada 2. jūnijā plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdotas 
zemes vienība (starpgabals) ar kadas-
tra apzīmējumu 4492 003 0353   0.47 
ha platībā Daugavpils novada Tabo-
res pagastā. Objekta sākotnējā cena – 

EUR 908.00.
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-

miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2020. 
gada 29. maijam plkst. 15.00. Daugav-
pils novada domē, 12.,19. kabinetos, 
Rīgas iela 2, Daugavpils.

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. kabine-
tā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00).

Iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 
00 centi) un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas.

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

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Ivans Prokofjevs (1935.g.)
Valentīna Koļesņikova (1938.g.)

Dubnas pagastā 
Jānis Skreivers (1962.g.)

Kalkūnes pagastā 
Rita Vārna (1934.g.)

Ļubova Roganova (1940.g.)
Uļjana Fjodorova (1931.g.)

Laucesas pagastā
Feodosija Gerasimova (1932.g.)
Anatolijs Kudrjašovs (1942.g.)

Tatjana Račicka (1961.g.)
Ludmila Arestova (1929.g.)

Līksnas pagastā
Antoņina Trofi moviča (1923.g.)

Anna Grigule (1926.g.)
Maļinovas pagastā

Vitolds Orbidāns (1939.g.)
Nataļja Mitrofanova (1963.g.) 

Medumu pagastā
Vilgelms Maizītis (1944.g.)

Naujenes pagastā
Jaņina Māliņa (1950.g.)
Aivars Murāns (1961.g.)
Pāvels Pavlovs (1945.g.)

Vitālijs Suržikovs (1949.g.)
Leonards Mažuks (1938.g.)  
Ivans Beinarovičs (1941.g.)

Skrudalienas pagastā
Anatolijs Marenkovs (1953.g.)

Fadejs Kožaro (1940.g.)
Višķu pagastā

Staņislavs Sivko (1931.g.)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada 
domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” 

Līksnas pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par pāraugušo, sa-
svērušos, vecu, bojātu koku nozāģēšanu:

3 bērzi, 1 lapegle – Vaikuļānu kapsēta, Līksnas pagasts, Daugavpils novads;
11 liepas, 1 bērzs, 1 priede – Patmaļu kapsēta, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads.
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Līksnas pagasta pārvaldē 

attālināti  (Daugavas ielā 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads), sūtot 
uz e-pastu parvalde@liksna.lv vai zvanot uz mājas lapā (www.liksna.lv) norādī-
tajiem tālruņiem, no 2020. gada  17. aprīļa līdz 8. maijam plkst.10.00.

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un 
tālrunis.

Naujenes pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par: 
2 (divu) bērzu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

44740050328 daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas 18.novembra iela 418, Vecstropu 
ciema teritorijā un 

2 (divu) bērzu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
44740050271 daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas 18.novembra iela 428, Vecstropu 
ciema teritorijā.

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 21.04.2020. līdz 06.05.2020.
Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā publiskās apspriešanas laikā sniegt savus 

priekšlikumus par koku ciršanu Naujenes pagasta pārvaldē attālināti (Skolas 
ielā 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads), sūtot uz e-pastu par-
valde@naujene.lv vai zvanot uz tālr.Nr. 65476842, 65476840, kontaktpersona 
Ē.Karņicka.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un 
tālrunis. 

Kalupes pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru, sa-
svērušos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo 
nekustamo īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Lielā iela 37, Kalupe, Daugavpils novads – 1 koku (kļava).
Ezeru  iela, Kalupe, Daugavpils novads – 10 koki (6 bērzi, 2 liepas, 2 kļavas).
Valsts vietējais autoceļš V678 Līksna – Kalupe – Vecvārkava – Rožupe  posmā 

km 17.56-19.35 – 43 koki (25 bērzi, 8 oši, 2 egles, 3 apses, 1 ozols, 1 liepa, 1 priede, 
2 vītoli).

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta pārvaldē 
attālināti sūtot uz e-pastu parvalde@kalupe.lv vai zvanot uz mājas lapā (www.
kalupe.lv) norādītajiem tālruņiem (Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, 
Daugavpils novads.) no 2020. gada 17.  aprīļa  līdz 2020. gada 8. maijam  
plkst.10.00.

Sventes pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par:
5 (piecu) koku ciršanu – 1 bērza un 3 eglēm pie Sventes vidusskolas ēkas un 1 

egli pretī Sventes Tautas namam.
Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 30.04.2020. līdz 21.05.2020.
Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā publiskās apspriešanas laikā sniegt savus 

priekšlikumus par koku ciršanu Sventes pagasta pārvaldē attālināti (Alejas ielā 
9, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads), sūtot uz e-pastu parvalde@sven-
te.lv, zvanot uz tālr. 65425180 vai ievietot pastkastītē pie pagasta ēkas.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un 
tālrunis. 



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 30. aprīlis 15

1 0 .  M A I J S — M Ā T E S  D I E N A

Arī šovasar Daugavpils novada pašvaldība skolēniem piedāvās iespēju strādāt 
Arī 2020. gadā Daugavpils novada 

dome, sadarbojoties ar Daugavpils no-
vada uzņēmējiem, īstenos Daugavpils 
novada skolēnu vasaras nodarbinātī-
bas programmu. Programmā  drīkst 
piedalīties Daugavpils novadā dekla-
rētie skolēni vecumā no 14 līdz 19 ga-
diem, kas mācās vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs, kā 
arī citās pašvaldībās deklarētie skolē-
ni, kuri mācās Daugavpils novada iz-
glītības iestādēs.

Programma tiek īstenota, lai sniegtu 
skolēniem iespēju iegūt pirmo praktis-
ko pieredzi par darba vidi, paaugstināt 
praktiskās darba iemaņas, vairotu iz-

pratni par profesijām un uzņēmējdar-
bības nozarēm novadā, darba tiesis-
kajām attiecībām un pienākumiem, 
tādējādi samazinot jauniešu bezdarba 
riskus nākotnē. Katram skolēnam tiek 
nodrošināts darba vadītājs, kurš jau-
nietim palīdzēs apgūt darbam nepie-
ciešamās pamatprasmes un integrēties 
darba vidē.

Daugavpils novada pašvaldība no-
drošinās dotāciju darba devējam valstī 
noteiktās minimālās stundas likmes 
apmērā skolēna darba algai ne vairāk 
kā 4 stundām dienā un ne ilgāk kā 10 
darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 
gadi, vai 20 darba dienas, ja skolēnam 

ir 16 – 19 gadi, kā arī segs kompen-
sāciju par neizmantoto atvaļinājumu. 
Savukārt skolēni, kas tiks nodarbināti 
lauku saimniecībās lauksaimniecības 
palīgstrādnieka profesijā, saņems par 
10% vairāk. 

Dalībai programmā skolēni varēs 
pieteikties attālināti, līdz 13.maijam 
atstājot parakstītu iesniegumu Dau-
gavpils novada pagastu pārvaldēs vai 
Daugavpils novada domē,  vai arī sūtot 
ieskenētā veidā  uz e-pasta adresi:  
jazeps.krukovskis@dnd.lv.  

Iesnieguma veidlapu var lejupielādēt 
pašvaldības mājas lapā vai izdrukātas 
atrast Daugavpils novada domes vesti-

bilā. 
Nodarbinātību plānots īstenot no 

2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam, 
tomēr valstī izsludinātās ārkārtas si-
tuācijas dēļ ir iespējamas izmaiņas. 
Visa aktuālā informācija un datumi 
tiks publicēta pašvaldības mājas lapā. 

Informācijai:
Jāzeps Krukovskis

Daugavpils novada domes
Attīstības pārvaldes

Komercdarbības konsultants
jazeps.krukovskis@dnd.lv

65422284
www.daugavpilsnovads.lv

Būt daudzbērnu māmiņai ir forši
Vinetas Farenukas ģimenē par vīrie-

ša stiprā pleca trūkumu nevar sūdzē-
ties – viņas lielais balsts ir vīrs Jurijs 
un četri dēli Alekss (16), Lūkass (15), 
Džastins (3) un Kristiāns (2). Vecākie 
puikas jau ir īsti palīgi ģimenē, tikmēr 
mazie ir nebeidzamas enerģijas un 
prieka avots visiem pārējiem. Lai arī 
Vineta nekad tā īsti nav sapņojusi par 
kuplu ģimeni, taču uzskata to par īstu 
Dieva dāvanu. Arī abu vecākiem esot 
liels prieks un ņemšanās, palīdzot pie-
skatīt mazbērnus. 

Kopā jautrāk
“Nevaru vairs iedomāties, kā būtu, 

ja būtu viens bērns. Ko lai viņš viens 
iesāk? Tā viņiem visiem kopā ir jaut-
rāk, arī pamoka viens otru,” smejas 
Vineta. Kamēr mēs sarunājamies, 
Alekss pagatavo tēju, mazais Džastins 
uzmanīgi pasniedz katrai krūzi. Kris-
tiāns gan pieprasa mammas uzmanī-
bu, taču, tikuši abi ar jaunāko brāli 
pie mammas mobilā telefona, uz brīdi 
ir nodarbināti. 

Jautāta, kā ir būt četru dēlu māmi-
ņai, Vineta smejas, ka ar laiku dēli 
mammu uz rokām nēsās. “Kad mēs 
visi kaut kur kopā ejam, tā ir fantas-
tiska sajūta,” saka māmiņa. 

Katram bērnam ir savs raksturs, 
lai gan ievērojusi, ka bērni caur vie-
nu ir ļoti līdzīgi gan raksturā, gan pēc 
ārienes. Starp otro un trešo bērnu bija 
lielāks pārtraukums – 13 gadi. Abi 
ar vīru ļoti gribēja meitiņu, bet tika 
vēl pie diviem puikām, par ko ir liels 
prieks. Visi četri zēni dzīvo draudzī-
gi, vecākie ir lieli palīgi vecākiem un 
palīdz pieskatīt mazākos. Pērkot kaut 
ko veikalā, Džastins norāda, ka jāpērk 
dubultā – sev un mazajam brālim. 

Vineta atzīst, ka īpaši neiespringst, 
kādi kuram mājās ir pienākumi – ma-
zie zina, ka mantas jāsakārto, vecākie 
tāpat palīdz piekopt mājas soli un brā-
ļus pieskatīt. Virtuvē labprāt saimnie-
ko arī vīrs, kurš gan maltīti pagatavo, 
gan palīdz māju piekārtot. “Nav tā, 
ka viss jādara tikai man, mēs darām 
visi,” saka Vineta.  

Ar sirdi un saknēm laukos
Vineta un Juris nāk no Līksnas pa-

gasta, kur ģimenei pieder lauku māja 

ar hektāru plūmju dārza un trim hek-
tāriem upeņu. Vineta cer, ka reiz māju 
izremontēs un varēs turp pārcelties uz 
dzīvi, jo abus ar vīru saista saimnieko-
šana, arī bērniem laukos esot labāka 
dzīvošana. Vineta pat pabeigusi divu 
gadu kursus Višķu tehnikumā un ie-
guvusi lauku apsaimniekotāja diplo-
mu. Savukārt Jurijs pašlaik apgūst 
namu apsaimniekotāja arodu. Vineta 
uzskata, ka izglītība dzīvē vienmēr 
var noderēt. Tāpēc prāto, ka varētu iet 
pati mācīties tālāk, piemēram, par sā-
kumskolotāju. Uz tādām domām viņu 
vedinājusi bērnu attālinātā mācīša-
nās, kad abiem ar vīru daudz jāpalīdz 
bērniem mācībās, arī ar mazajiem jā-
veic dažādi radoši darbiņi. “Ja šis ār-
kārtas stāvoklis turpināsies, būšu jau 
visu apguvusi,” smejas Vineta. 

Laiks, kad skolas slēgtas, esot sarež-
ģīts visiem. Vecākais dēls šogad pa-
beigs 9. klasi, priekšā eksāmeni, kas 
šogad ir īsts pārbaudījums. Izaugusi 
skolotāju ģimenē, Vineta saprot, ka 
arī skolotājiem tagad neklājas vieg-
li. Alekss un Lūkass mācās Jersikas 
pamatskolā, kurp nācies pārcelties 
pēc Nīcgales pamatskolas slēgšanas. 
Kādu laiku apmeklējuši Vienības pa-
matskolu, taču ģimene nolēma, ka 
pilsētas vide nav viņiem domāta. Tur-
klāt Vineta sapratusi, ka mazajās sko-
lās esot pat labāk. 

Alekss plāno pēc skolas doties uz 

Rīgu un apgūt telpu dizainera profesi-
ju. Arī Lūkass lūkojas Rīgas virzienā 
un domā par jūrskolu. 

Tiek galā pašu spēkiem
Sākoties ārkārtējai situācijai, Vine-

ta lēmusi aiziet no darba, lai var būt 
mājās ar bērniem. Vienīgais pelnītājs 
ģimenē ir Jurijs. 

Abi esot pazīstami jau sen, taču lik-
tenis viņus savedis kopā neparastā 
veidā – Jurija vecmammas bērēs. Vi-
neta tikusi uzaicināta palīdzēt saklāt 
bēriniekiem mielasta galdu. Kādu 
laiku abi strādājuši Rīgā. Vineta pēc 
Lūznavas tehnikuma pabeigšanas un 
sekretāres specialitātes iegūšanas ie-
kārtojās darbā Jāņa Rozes grāmatnī-
cā galvaspilsētā. Ar Juriju roku rokā 
izstaigājuši krustām šķērsām visu 
Rīgu. Vineta jau bija saposusies doties 
strādāt uz Angliju, kad tika piedāvāts 
darbs Jāņa Rozes grāmatnīcā Dau-
gavpilī, un viņa izlēma palikt, ko ne 
mirkli nenožēlo, jo atgriezusies Latga-
lē un ieguvusi brīnišķīgus kolēģus. 

Lai arī tagad ģimene iztiek ar Jurija 
algu vien, Vineta par dzīvi nesūdzas. 
Turklāt drīz vasara un atkal sāksies 
rosība dārzā, kur izaug viss vajadzī-
gais. Ja būs laba plūmju un ogu raža, 
tās varēs notirgot. 

Palīdzību no pašvaldības ģimene 
nekad nav lūgusi, jo nav arī tam va-
jadzīgā statusa. “Iztiekam un pelnām 
kā jebkura cita ģimene,” saka Vineta. 

Tagad pirmo reizi gan varot pieteik-
ties pašvaldības atbalstam sakarā ar 
ārkārtējo situāciju, kas ļoti noderēs, jo 
pabarot tik lielu saimi nav viegli. 

Pietiek laika arī sev
Četru dēlu māmiņa atzīst, ka nejū-

tas iesprostota četrās sienās un var 
atlicināt laiku arī saviem vaļasprie-
kiem. Viņa dejo Nīcgales tautas nama 
vidējās paaudzes tautas deju kolek-
tīvā “Lakši”, ar kuriem kopā izdejoja 
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju 
svētkus. Arī mazajam Kristiānam, 
kam tolaik bija vien divi mēneši, nā-
cies doties mammai līdzi uz Rīgu.  Vi-
neta piedalās arī Nīcgales amatieru 
teātrī un ļaujas citām radošām lietām, 
piemēram, fl oristikai, gleznošanai vai 
izšūšanai.

“Mammas brālim ir absolūta dzirde, 
var nospēlēt un nodziedāt jebko bez 
notīm. Mamma (Ingrīda Kokina – aut. 
piez.) ir māksliniece, viņai labi pado-
das portreti. Vecmamma Marija Zeile 
bija vizuālās mākslas skolotāja. Man 
no visa ir pa druskai. Varu spēlēt kla-
vieres, bet nevaru dziedāt, varu nozī-
mēt jebko, bet nevaru pati izfantazēt,” 
stāsta Vineta. Tagad viņu gaida šūs-
tīšanai iegādātās pērlītes, jo bija plā-
nots dēla klasesbiedrenēm skolas iz-
laidumam darināt pērļu vainadziņus.

Vineta arī darbojas daudzbērnu ģi-
meņu biedrībā «Lielas ģimenes» un 
cer, ka tajā iesaistīsies arī citas nova-
da daudzbērnu māmiņas.   

Izveidojusies arī tradīcija doties 
kaut kur kopā ar visu ģimeni. Pirmais 
ceļojums visiem bijis uz Igaunijas pil-
sētu Tartu, bet galvenokārt tiek ceļots 
pa dzimto Latviju. “Mēs katru gadu 
cenšamies apmeklēt kādas Latvijas 
pilsētas. Bijām Liepājā, Ventspilī, 
Kuldīgā. Pērn vasarā apmeklējām at-
rakciju parku “Avārijas brigāde”, ļoti 
gribam aizbraukt uz ūdens atrakciju 
parku. Ceļojumus iepriekš neplāno-
jam. Es varu vakarā izdomāt un no 
rīta jau doties ceļā. Šādi braucieni ir 
visforšākie,” saka Vineta. Viņa cer, ka 
arī šovasar tomēr izdosies atkal ar ģi-
meni doties nelielā ceļojumā. 

Inese Minova
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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

No šī gada 15. marta
 Daugavpils novadā dzimuši 5 bērniņi - 2 meitenes un 3 puikas.

Aprīlī laulību noslēguši 9 pāri,
 no tiem 6 pāri - novada iedzīvotāji.

Atcelta virkne kultūras pasākumu 
Daugavpils novadā

15. aprīļa Daugavpils novada domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums 
par izmaiņām 2020. gada novada nozīmes pasākumu plānā, paredzot at-
celt vairākus pasākumus, kuru īstenošana bija plānota līdz augustam.  
Šogad nenotiks:
• XVII Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss 

”Naujene-2020”, 
• Nīcgales pagasta svētki - Pavasara gadatirgus ”Pavasara 

plaukumā”, 
• ģimeņu svētki ”Savij ap mani gadus”, 
• Tūrisma triatlons, 
• Vasarsvētku sadancis, 
• Starptautiskais tautas mākslas festivāls ”Augšdaugava”, 
• Vislatvijas ūdens tūristu saiets ”Lielais plosts”, 
• Vides mākslinieku plenērs, 
• Daugavpils novada iedzīvotāju vasaras sporta svētki, 
• Līgo svētki Višķu estrādē, 
• Dubnas pagasta svētki, 
• Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls ”Muzykys Skrytuļs 2020”,
• Daugavpils novada dienas. 
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne skaidro, 

ka šādas korekcijas ieviesusi valstī izsludinātā ārkārtējā situācija sakarā 
ar COVID-19 izplatību. Lai arī pagaidām ārkārtējā situācija pagarināta 
līdz 12. maijam, pastāv iespēja, ka ierobežojumi rīkot masu pasākumus 
saglabāsies vēl ilgāku laiku. Turklāt esošajā situācijā organizēt šādus pa-
sākumus varētu būt daudz sarežģītāk, jo ir jānodrošina dezinfekcijas lī-
dzekļi, kas sadārdzinās pasākumu sākotnējās izmaksas, kā arī būs daudz 
sarežģītāk ievērot visus noteiktos drošības pasākumus. 

I. Mukāne atzina, ka atceltie šīs vasaras pasākumi tiks plānoti uz nāka-
mo gadu. Finansējums, kas bija plānots minēto pasākumu organizēšanai, 
novirzīts pašvaldības budžeta programmām "Pabalsts krīzes situācijā", 
"Ēdināšanas atbalsts bērniem" un "Atbalsts attālinātam mācību proce-
sam". 

24. aprīlī sākas ugunsnedrošais periods mežos
Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad 

tas ir no 24. aprīļa,  uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības 
prasības. Lai samazinātu meža ugunsgrēka izcelšanās iespējas, 
atrodoties mežā, ir jāievēro daži aizliegumi un ierobežojumi, par 
kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un 
arī kriminālatbildību. 

 Uzturoties mežos un purvos,  aizliegts :
• nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai ci-

tus priekšmetus;
• kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas ne-

pieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
• atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
• dedzināt atkritumus;
• braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un 

purvu ārpus ceļiem;
• veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.
Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, bez sa-

skaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību, jo dūmi var mal-
dināt uguns novērošanas torņu dežurantus.


