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Z/S “Lejas” veiksmes pamatā vecāku pieredze un jauniešu degsme
Z/S “Lejas” ir viena no lielākajām 

saimniecībām Dubnas pagastā, kuras 
pamatnozare ir lopkopība. “Līdz 2004. 
gadam strādāju privātā telekomunikā-
ciju uzņēmumā. Nolēmu, ka jāiet prom 
un jāsāk nopietnāk pievērsties lauk-
saimniecībai, jo redzēju, ka sieva, sēžot 
mājās un audzinot bērnus, ar lopiņiem 
nopelna vairāk kā es,” stāsta saimnie-
cības īpašnieks Pēteris Spriņģis. 

Saimniecību Pēteris mantojis no sa-
viem krustvecākiem, ar visu iedzīvi un 
mājlopiem no vienas Dubnas puses, at-
soļojot uz mantotajām mājām Dubnas 
otrajā malā. Pēc pāris gadiem uzbūvē-
ta arī jauna māja. 

Pētera un Silvijas Spriņģu meita Ine-
se, izrādot plašo saimniecību, stāsta, 
ka no sākotnēji nopirktām divām Ho-
lšteinas melnraibās tīršķirnes telēm, 
saimniecība izaugusi līdz 70 slaucama-
jām govīm un 50 gaļas liellopiem. “Per-
spektīvākas ir slaucamās govis. Lai 
gan tās prasa lielāku darba ieguldīju-
mu, arī ienākumi ir biežāki. Mēs prak-
tizējam, ka gaļas liellopiem atnešanās 
ir reizi gadā, tāpēc tos varam realizēt 
vienīgi rudenī vai ap Ziemassvētkiem,” 
skaidro Inese, kura ģimenes biznesā 
pilda zootehniķes pienākumus. “Arī 
mūs vairakkārt ir skārusi piena krīze 
un tieši gaļas lopkopība palīdzēja pār-
varēt grūtākus laikus. Tāpēc ir labi, 
ja tiek praktizētas vairākas nozares. 
Roka roku mazgā.”

Saimniecība gadu gaitā ir paplašinā-
jusies un modernizējusies, pateicoties 
vairākiem Eiropas Savienības atbalstī-
tajiem projektiem. Tā uzbūvēta piena 
māja, piebūve slaucamajām govīm, 
paplašināts tehnikas parks. Inese: 
“To nav iespējams izrēķināt naudas 
izteiksmē, bet gan tajā, cik daudz dvē-
seles un nervu ir ieguldīts. Tomēr, at-
skatoties uz paveikto šo gadu laikā, ir 
liels gandarījums un prieks.” 

Gotiņas aprūpēt palīdz piena vads 
un pērn uzstādītais barošanas robots. 
DeLaval barības robots, atbilstoši prog-
rammas uzstādījumiem, katrai gotiņai 
piegādā atbilstošu uzturu tai nozīmēta-
jās individuālajās devās  - gan skābsie-
nu un sienu, gan spēkbarību ar nepie-
ciešamajiem vitamīniem. “Datu bāzē 
tiek ievadīts konkrētais uztura plāns 
katrai govij, čips nolasa govs atraša-
nās vietu un iedod tai paredzēto devu,” 
jauno tehnoloģiju demonstrē Inese. 

“Rakstot projektu par lopbarības robo-
ta iegādi, ierakstījām, ka, barojot govis 
ar sasmalcinātāku barību un mazākās 
porcijās, govij labāk strādās kuņģis un 
tā izdalīs mazāk metānu. Pie mūsu za-
ļās domāšanas, šis kritērijs nostrādāja 
kā liels pluss,” smejas Pēteris. 

Saimniecībā pamatā ir Holšteinas 
melnraibās un Holšteinas sarkanrai-
bās šķirnes govis, kuru galvenā priekš-
rocība ir pienīgums, savukārt trūkums 
– vāja izturība pret dažāda veida slimī-
bām. “Latvijas apstākļiem vislabākā 
šķirne ir Latvijas brūnā, jo proporcio-
nāli ķermeņa masai un izslaukumam, 
brūnā dod vairāk piena. Piena uzpircē-
jiem ir jānodod tādas kvalitātes piens, 

kuru viņi pieprasa, bet tajā pašā laikā 
viņus interesē arī realizētā piena dau-
dzums, tāpēc kā slaucamo govju pa-
matšķirni esam izvēlējušies Holšteinas 
melnraibās govis,” paskaidro Inese. Šo-
brīd z/s “Lejas” pārdod pienu uzņēmu-
mam SIA ‘’EEMR TRANSPORT’’, kuri 
piedāvā vislabāko cenu un regulāru sa-
maksu, kas ir ļoti būtisks aspekts, lai 
varētu mierīgu sirdi norēķināties par 
kredītiem. 

Katru gadu izsoļu namā tiek reali-
zēti Hereforda un Šarolē šķirņu krus-
tojuma gaļas liellopi, 5-6 teles atstājot 
atražošanai. Inese stāsta, ka, krustojot 
šķirnes, rodas labākas heterozās īpašī-
bas un vidējās dzīvmasas pieaugums 

diennaktī. 
Saimniecība pašu vajadzībām ap-

strādā aptuveni 190 hektāru zemes, 
nodarbinot arī slaucēju, lopkopi un 
traktoristu. Saimnieki neslēpj, ka va-
rētu paplašināties, bet tad ir nepie-
ciešami papildus strādnieki, kurus 
laukos ir grūti sameklēt. “Diemžēl, ir 
grūti atrast uzticamus un godprātīgus 
strādniekus, kuriem nebūtu problēmas 
ar kaitīgiem ieradumiem. Tāpēc mēs 
ieguldām saimniecības modernizēšanā 
un mehanizēšanā, lai būtu pēc iespējas 
mazāk cilvēka roku darba. ” 

Inese uzskata, ka saimniecībām vaja-
dzētu aktīvāk kooperēties, lai spētu iz-
dzīvot un attīstīties. Šobrīd z/s “Lejas” 
ir Gaļas liellopu audzēšanas biedrībā, 
savukārt pati Inese ir Latvijas Jauno 
zemnieku kluba biedrs. “Pateicoties 
Jauno zemnieku klubam, esmu iegu-
vusi daudz vērtīgu zināšanu un piere-
dzi gan ārzemēs, gan Latvijā. Laukos 
var nopelnīt, vajag tikai inovatīvi do-
māt. Grūtāk ir uzsākt saimniekošanu 
no nulles. Bet, ja esi spējīgs domāt un 
atrodi neaizpildītu nišu, tad nopelnīt 
var arī ar 5 hektāriem,” pārliecināta 
jaunā lauksaimniece. 

Inese absolvējusi Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes Lauksaim-
niecības fakultātes lauksaimniecības 
uzņēmēja vadītāja bakalaura prog-
rammu, šobrīd turpina studēt maģis-
tratūrā par ciltslietu zootehniķi. Viņu 
saista dzīve laukos. “Par to jāpateicas 
vecākiem, kuri jau no četru gadu vecu-
ma ņēma mani līdzi darbos – sāku ar 
vistiņām, tad uzticēja teliņus, līdz tiku 
līdz visiem pamatdarbiem – sākot no 
slaukšanas līdz dokumentācijas kār-
tošanai. Varbūt daudzus jauniešus tas 
atbaidītu, bet mani ne. Es uzskatu, ka 
nevis cilvēks izvēlas lauksaimniecību, 
bet lauksaimniecība izvēlas tevi.” Tā 
kā viņas draugam Smiltenē ir sava 
saimniecība, visticamāk savu ģimenes 
ligzdu viņa turpinās vīt Vidzemē. Inese 
cer, ka vecāku iesākto varēs turpināt 
brāļi – šobrīd Ivars vairāk kā 10 gadus 
dzīvo Anglijā, bet Jānis ar ģimeni strā-
dā Rīgā. 

Elza Pučko 
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Novada vizuālās mākslas olimpiādē tapa zīmējumi Izglītības pārvaldes 2020. gada kalendāram
Lai arī valsts mērogā vizuālās māks-

las olimpiāde vairs netiek rīkota, Dau-
gavpils novada skolēni labprāt iesaistās 
novada vizuālās mākslas olimpiādes 
norisē. Tās mērķis ir veicināt skolēnu 
radošo spēju attīstību vizuālās māks-
las jomā, rosināt izglītojamos saskatīt 
vizuālās vērtības apkārtējā vidē, kā arī 
pilnveidot prasmi radīt telpiskumu un 
kustības ilūziju plaknē. Šogad olimpiā-
des tēma bija “Optiskā ilūzija: Latvijas 
daba”. Olimpiādē piedalījās 23 izglītoja-
mie (4.-9. klašu audzēkņi) no 13 novada 
izglītības iestādēm. 

Olimpiādes dalībnieku uzdevums bija 
uzzīmēt kompozīciju, kura attēlo optis-
ko ilūziju, izmantojot kādu no oparta 
paņēmieniem atbilstoši fotogrāfi jā dota-
jam dabas objektam. Melnbalta dabas 
objekta (auga vai dzīvnieka) fotogrāfi -
ju izlozēja paši skolēni, kuri uz papīra 
30x30 cm formāta ar materiāliem at-
bilstoši melnbaltajai grafi kas tehnikai 
veidoja savus darbus. 

Zīmēšanai skolēniem tika dotas 3 
stundas laika. Jāsaka, ka žūrijas komi-
sijas darbs nebija no vieglajiem. Darbus 
vērtēja vizuālās mākslas skolotāji no 
piecām novada izglītības iestādēm. Dar-
bu vērtēšanas kritērijos ietilpa darba at-
bilstība tēmai un uzdevumam, tehnikas 
atbilstība nolikumam un pielietojums, 
radošs un patstāvīgs darba izpildījums 
un oriģinalitāte, kā arī kompozīcijas ri-
sinājums un izpildījuma kvalitāte. 

Vizuālās mākslas skolotāju metodis-
kās apvienības vadītāja Ināra Ondzule 
stāsta, ka katru gadu mainās gan olim-
piādes uzdevums, gan vizuālās mākslas 
tehnikas un materiāli. Skolotāja stāsta, 
ka labi darbi varētu izdoties, olimpiādē 
piedaloties arī vidusskolas klašu skolē-
niem, taču vidusskolā vizuālā māksla ir 
tikai kā izvēles mācību priekšmets. Sa-
vukārt sākumskolas skolēni, kas mācās 
no 1. līdz 4. klasei, tik īsā laika posmā 
nevarētu tikt galā ar olimpiādes uzde-
vumu, atzīst I. Ondzule. 

“Formāts 30x30 cm ir liels, pie tam, 
strādāt grafi kas tehnikā, ir diezgan 
smalks darbs. Cerējām, ka šogad olim-
piādes uzdevums - zīmēt grafi kas tehni-
kā, vairāk piesaistīs zēnus, taču piedalī-
jās tikai viens pārstāvis. Tomēr jāsaka, 
ka meitenes par mākslas pasauli intere-
sējas vairāk”, tā I.O. 

Raksturojot vērtēšanas kritērijus, 

Ināra Ondzule atzīst, ka katram no 
tiem ir arī savi apakšpunkti, kas gala 
rezultātā veido kopīgo vērtējumu. “Ļoti 
priecē darbu izpildījuma kvalitāte, ir 
tiešām daudz labu darbu. Bērni ieguldī-
juši milzīgu darbu. Viņi ir ļoti pacietīgi, 
jo, strādājot grafi kas tehnikā, jābūt ne 
tikai nepieciešamo zināšanu bagāžai un 
radošumam, bet arī uzcītībai, akurātī-

bai un centībai. Tas arī parādās darbos, 
kas ir vizuāli baudāmi”. Pie trūkumiem 
Metodiskās apvienības vadītāja nosauc 
tehniskā izpildījuma un materiālu izvē-
li, ko nereti izsauc skolēnu uztraukums. 

“Vizuālās mākslas priekšmetam sko-
lā tiek veltīta viena stunda nedēļā, kas, 
protams, ir nepietiekami. Arī vizuālās 
mākslas pulciņi darbojas ne katrā sko-
lā. Lai izpildītu darbus tik sarežģītās 
tehnikās, nepieciešams individuāls 
darbs, kā arī iedzimts talants un īpašs 
mākslas redzējums. Neatsverams iegul-
dījums, bez šaubām, ir arī pedagogu un 
vecāku darbs”, secina I. Ondzule. 

Olimpiādes dalībnieku 12 labākie 
darbi tiks izmantoti Daugavpils novada 
domes Izglītības pārvaldes 2020. gada 
kalendāra izveidē, kuru dāvanā saņems 
arī kalendārā ievietoto darbu autori. 

1. vietu ar vērtēšanā iegūtajiem 90 % 
un vairāk no iespējamo punktu skaita 
piešķīra Adrianam Kursītim un Rasmai 
Ondzulei no Kalupes pamatskolas (sk. 
Ināra Ondzule), Alisijai Ovčiņņikovai 
no Lāču pamatskolas (sk. Anna Koroļ-
kova), Randenes pamatskolas skolnie-
cei Darjai Adahovskai (sk. Valentīna 
Vasiļonoka) un Veronikai Puzirevskai 
no Zemgales vidusskolas (sk. Tatjana 
Kavševiča). 2. vieta ar iegūtajiem 80% 
līdz 90 % no iespējamo punktu skaita 
piešķirta Jelizavetai Stolbovai no Sile-
nes pamatskolas (sk. Oksana Andrule), 
savukārt 3. vieta – Oļesjai Kovaļev-
skai no Salienas vidusskolas (sk. Santa 
Belousova), Jūlijai Putānei no Špoģu 
vidusskolas (sk. Ārija Mihailova), Eve-
līnai Kursītei no Silenes pamatskolas 
(sk. Oksana Andrule) un Viktorijai 
Ivanovai no Sventes vidusskolas (sk. 
Agnese Orbidāne). Pārējiem olimpiādes 
dalībniekiem pasniegtas Atzinības un 
Pateicības. 

 Olga Davidova

 Apbalvoti vizuālās mākslas konkursa “Mīklupanti” uzvarētāji
Šogad vizuālās mākslas konkurss 

“Mīklupanti” tika veltīts dzejnieka 
Jāņa Baltvilka (1944-2003) dzejai. Jā-
nis Baltvilks ir ne tikai viens no atpa-
zīstamākajiem un izcilākajiem latviešu 
bērnu dzejas autoriem, bet arī bija aiz-
rautīgs ornitologs – putnu vērotājs un 
pētnieks. Šogad viņš svinētu 75 gadu 
jubileju. 

Konkursa norises laikā skolēni iepa-
zina latviešu bērnu dzejas autora Jāņa 
Baltvilka darbus un attēloja to saturu 
ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzek-
ļiem. Pavisam konkursā tika iesniegti 
79 darbi, no kuriem pēc ekspertu vērtē-
juma 50 labākie ir apskatāmi izstādē. 
Izstāde skatāma Daugavpils novada 
domes 2. stāvā. 

Skolēnu darbus, atbilstoši vecuma 
grupām, vērtēja eksperti, kuru uzde-
vums bija izvērtēt katra darba ideju un 
tās atklāsmi, darbu ar mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļiem, tehniku, kā arī 
attieksmi pret darbu – rūpīgumu un 
darba kultūru.

Katrs konkursa darbs ir veikts rūpī-
gi, pārdomāti, ar skolotāja palīdzību. 
Priecē, ka konkursā piedalījās vairāk 
nekā 80 dažāda vecuma dalībnieki no 

Medumu pamatskolas 5. klasei, 7. kla-
ses skolniecei Albīnai Gornovskai, Me-
dumu internātpamatskolas 9. klases 
skolniekam Ruslanam Seļickim, Ran-
denes pamatskolas 3. klases skolniecei 
Sulamitai Rusalejevai, Sventes vidus-
skolas skolniecei Viktorijai Ivanovai, 
Vaboles vidusskolas 6. klases skolnie-
kam Aivim Jankovskim un Randenes 
pamatskolas 3. klases skolniecei Anas-
tasijai Petrovai, kā arī Sventes vidus-
skolas skolniecei Ainai Zubrovai. Īpaši 
šajā apbalvojamo grupā tika suminā-
tas – Sventes vidusskolas skolnieces 
Anastasija Krivašejeva un Angelīna 
Minkeviča, kuru vizuālās mākslas dar-
bi saņēma visaugstāko žūrijas vērtēju-
mu. 

Paldies visiem dalībniekiem un sko-
lotājiem par ieguldīto darbu un krāš-
ņajiem zīmējumiem! Lai izdodas arī 
turpmāk atrast brīnumus – citu par 
citu brīnišķīgāku! Laureātu darbu iz-
stāde ir apskatāma Daugavpils novada 
domes 2. stāvā līdz 30. aprīlim. 

                                 
                                     Olga Davidova 

13 novada izglītības iestādēm. Pati 
jaunākā dalībniece ir Zemgales vidus-
skolas pirmsskolas 4-gadīgā audzēkne 
Darina Januškeviča. Darbus veidoja 
ne tikai individuāli, bet arī pāros, un 
viena darba tapšanā piedalījās arī visa 
Medumu pamatskolas 5. klase.

Visi 50 izstādē apskatāmo darbu 
autori apbalvoti ar Pateicībām, Dip-

lomiem un piemiņas balvām. Diplomi 
par iegūto 1. vietu tika pasniegti: Biķer-
nieku pamatskolas 1. klases skolniecei 
Dianai Grigorjevai, 5. klases skolniecei 
Alinai Gerasimovai un 8. klases skol-
niecei Kristinai Čubrevičai, Kalupes 
pamatskolas 4. klases skolniecei Evi-
jai Driņģei, Laucesas pamatskolas 7. 
klases skolniecei Anastasijai Ņikitinai, 
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

www.daugavpilsnovads.lv  
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

20.05. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
07.05. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
20.05. Višķu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

07.05. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs 
“Laucesa” 09.00-12.00

20.05. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 15.00-18.00
Jevgeņijs Gridasovs
08.05. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
15.05. Salienas pagasta pārvalde 08.00-10.00
29.05. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns

Pieņemšanas maijā nav plānotas
Viktors Kalāns

www.daugavpilsnovads.lv
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
08.05. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
22.05. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
29.05. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
09.05. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
23.05. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
30.05. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
02.05. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
07.05. Biķernieku pagasta pārvalde 15.30-16.30
14.05. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-17.30
17.05. Salienas pagasta pārvalde 15.30-16.30
20.05. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
21.05. Vecsalienas pagasta pārvalde 15.30-16.30
28.05. Tabores pagasta pārvalde 15.30-16.30
Guntars Melnis
07.05. Sēlijas 25, 211. kab., Daugavpils 09.00-12.00
13.05. Sēlijas 25, 211. kab., Daugavpils 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
14.05. Naujenes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Olesja Ņikitina
13.05. Naujenes pagasta pārvalde   16.00-18.00
20.05. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
27.05. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
10.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00
17.05. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
24.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Ilmārs Skuķis
08.05. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Regīna Tamane
14.05. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 13.00-15.00
28.05. Tabores pagasta pārvalde 13.00-15.00

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

2019. gada 28. marta sēdē pieņemti 18 lēmu-
mi:
 Nolēma organizēt Latgales novada 17. Senio-

ru  dziesmu un deju festivālu “Saulei pretī mūžu 
ejot” 16.06.2019. Višķu estrādē, apstiprināja tā no-
likumu, kā arī noteica maksu par dalību festivālā 
5 euro no katra dalībnieka, atbrīvojot no dalības 
maksas novada pieteiktos dalībniekus.
 Iecēla ar 01.04.2019. Rolandu Gradkovski par 

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” 
direktoru.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 88006,87 

euro projekta “Senioru sociālā iekļaušana” īsteno-
šanai.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 

853197,52 euro un īstermiņa aizņēmumu budžeta 
un fi nanšu vadībai 109376,00 euro projekta “Dien-
vidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revita-
lizācija uzņēmējdarbības attīstībai” priekšfi nansē-
šanai.
 Atbalstīja pašvaldības projekta idejas ”Zivju 

resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada 
ūdenstilpēs” iesniegšanu Zivju fonda fi nansējuma 
saņemšanai.
 Grozīja novada domes 22.02.2018. lēmumu 

Nr.634 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai  (ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un noteica 
projekta kopējo fi nansējumu – 2081670,44 euro. 
 Grozīja novada domes 27.09.2018. lēmumu 

Nr.1052 “Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dien-
vidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revita-
lizācija uzņēmējdarbības attīstībai” ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu” un izteica ieņē-
mumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 27.12.2018. lēmumu 

Nr.1255 „Par Daugavpils novada pašvaldības izglī-
tības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada janvā-
rim – augustam” un izteica jaunā redakcijā 2. un 
3.pielikumu.
 Grozīja novada domes 20.07.2017. lēmumā 

Nr.141 “Par Daugavpils novada domes  pedagoģis-
ki medicīniskās komisijas izveidošanu un noliku-
ma apstiprināšanu” un izteica komisijas sastāvu 
jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 20.07.2017. lēmumu 

Nr.155  “Par Daugavpils novada Kultūras manto-
juma komisijas izveidošanu un nolikuma apstipri-
nāšanu” un izteica komisijas sastāvu jaunā redak-
cijā.
 Uzdeva Naujenes pirmsskolas izglītības iestā-

des “Rūķītis” vadītājai novērst Būvniecības valsts 
kontroles biroja ēkas ekspluatācijas pārbaudē kon-
statētos trūkumus, veicot šādas darbības: pirms-
skolas izglītības iestādes ēkas jumta nesošo koka 
konstrukciju  elementu pārbūves būvprojekta izs-
trādi, izstrādātā būvprojekta ekspertīzes veikša-
nu, jumta nesošo koka konstrukciju elementu pār-
būves iepirkuma veikšanu.
 Atļāva atsavināt Līksnas pagasta pārvaldes 

īpašumā esošo traktoru MTZ-82.1 kopā ar  sniega 
lāpstu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē, kā arī apstiprināja izsoles  sākumcenu 4500 
euro un izsoles noteikumus.
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus uz nomaksu Ambeļu un Sventes pagastā. 
 Iedalīja no pašvaldības ceļu fonda 2019.gada 

nesadalītā atlikuma Višķu pagasta pārvaldei 4100  
euro  ceļu “Peipiņi–Lukna” un “Balašķi–Mežvidi”  
ikdienas uzturēšanai.
 Piešķīra 1 personai Biķernieku pagastā vien-

reizējo pabalstu apkures krāsns remontam.
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam paš-

valdības dzīvoklim Nr.18, “2”, Višķu tehnikums, 
Višķu pagastā.

2019. gada 11. aprīļa sēdē pieņemti 15 lē-
mumi:
 Informācija par SIA “NAUJENES PAKALPO-

JUMU SERVISS” un par SIA “GRĪVAS POLIKLĪ-
NIKA” 2018.gada pārskatu.
 Nolēma noslēgt līgumu par atkritumu ap-

saimniekošanu Laucesas pagasta teritorijā ar SIA 
„AADSO” no 01.05.2019. ar darbības termiņu – 3 
gadi un noteica maksu 6,67 euro par 1 m3 atkritu-
mu bez PVN, ja 1 m3 atkritumu svars sastāda 130 
kg.  
 Uzdeva pašvaldības iestāžu vadītājiem līdz 

01.07.2019. samazināt novada pašvaldības iestā-
dēs 8,4 slodzes ar mērķi nodrošināt novada pašval-
dības grāmatvedības procesu optimizāciju, kā arī 
novērst grāmatvežu slodžu noslogotības nevienlī-
dzību starp novada pašvaldības budžeta iestādēm.
 Izsludināja novada projektu konkursu “Valsts 

aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Dau-
gavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma 
objektu saglabāšana Daugavpils novadā” un ap-
stiprināja konkursa vērtēšanas un pārraudzības 
komisiju.
 Izsludināja novada domes konkursu par fi -

nansējuma piešķiršanu topošo un jauno uzņēmē-
ju projektiem 2019.gadā, nosakot pieteikumu ie-
sniegšanas termiņu no 29.04.2019. līdz 29.05.2019. 
plkst.16.30, un izveidoja projektu vērtēšanas komi-
siju. 
 Atbalstīja Špoģu vidusskolas projekta idejas 

iesniegšanu programmas Erasmus+ pamatdarbī-
bas  aktivitātē Nr.1 “Personu mobilitāte izglītības 
jomā” atklātajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
 Grozīja novada domes 28.06.2018. lēmumu 

Nr.912 “Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmas projekta Nr. LLI-341 “Senioru so-
ciālā iekļaušana (Vecumdienas komfortā)”/“Social 
Inclusion of Elderly People (Aging in Comfort)” 
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes ap-
stiprināšanu” un izteica ieņēmumu un izdevumu 
tāmi jaunā redakcijā.
 Atļāva Laucesas pagasta pārvaldei veikt ie-

pirkuma procedūru „Daugavpils novada Laucesas 
pagasta Mirnijs ciema notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas BIO-100 renovācija”.
 Atzina par spēku zaudējušu  novada domes 

31.05.2018. lēmumu Nr.872 “Par galvojuma snieg-
šanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NAUJE-
NES PAKALPOJUMU SERVISS””.
 Apstiprināja ar 12.04.2019. zemes nomas pa-

kalpojuma maksas cenrādi  par 1 ha lauksaimnie-
cībā izmantojamām zemes vienībām novada pagas-
tu teritorijās un novada dārzkopības teritorijās.
 Pilnvaroja individuālo komersantu organizēt 

licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens 
medību Smiļģinu ezerā, noslēdzot pilnvarojuma 
līgumu uz termiņu no pilnvarojuma līguma noslēg-
šanas brīža līdz 31.12.2024.
 Nolēma nodod atsavināšanai 2 neapbūvētas 

zemes vienības Višķu pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultā-

tus par koku ciršanu Dubnas pagastā.
2019. gada 16. aprīļa ārkārtas sēdē pie-

ņemti 2 lēmumi:
 Nolēma uzsākt projekta “Dienvidlatgales paš-

valdību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekono-
miskās aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu 
un apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi novada domes daļai.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 

722603,14 euro projekta ”Dienvidlatgales pašvaldī-
bu teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 
aktivitātes paaugstināšanai”  fi nansēšanai. 

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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Lūdzam uzbūvēt kapliču Vaikuļānu kapos
Atbild Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa 

Iecere kapličas būvniecībai Vaikuļānu kapos ir iekļauta Daugavpils novada 
Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plānā, taču fi nansējuma 
trūkuma dēļ iecere pārcelta rezerves sarakstā. Ja būs pieejams fi nansējums, pa-
gasta pārvalde uzsāks projektēšanas darbus kapličas būvniecībai.

Lūdzam Līksnas pagastā piešķirt telpu mirušo uzglabāšanai 
Atbild Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa 

Līksnas pagasta teritorijā  atrodas divas kapličas - Patmaļu un Mīšteļu kapos, 
kuras ir vienmēr pieejamas mirušo novietošanai līdz apbedīšanai. Nepiecieša-
mības gadījumā var sazināties ar Līksnas pagasta pārvaldes kapu pārzini Aldi 
Rokjānu. Pagasta pārvaldei ciemata centrā šobrīd nav citu piemērotu telpu šiem 
mērķiem. 

Kad Višķu pagasta Vīgantu ciemā būs apgaismojums? 
Atbild Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms 

Šogad paredzēt ceļa “Peipiņi – Vīganti” rekonstrukcija, un notiks arī ielu ap-
gaismojuma rekonstrukcija visā Vīgantu ciemā. 

Lūdzam piepildīt smilšu kasti Vīgantu ciema bērnu laukumā
Atbild Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms 

Ierosinājums tiks ņemts vērā un smilšu kaste – piepildīta ar smiltīm. 

Vai varētu Vīgantu ciema bibliotēkā uzstādīt ūdens kūleri? 
Atbild Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms 

Dzeramais ūdens Vīgantu ciema bibliotēkā turpmāk tiks nodrošināts. 

Biķernieku pagasta kultūras namā strādā divi darbinieki. Kāpēc, ja 
gada laikā pagastā notiek tikai pāris pasākumi? 
Atbild Biķernieku pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Daņilova 

Biķernieku pagasta kultūras namā uz 0,5 slodzi strādā kultūras nama vadī-
tāja un uz 0,8 slodzi kultūras pasākumu organizatore. Kultūras nama vadītāja 
papildus vada sieviešu vokālo ansambli “Rjabinuška” un bērnu vokālo ansambli 
“Sunshine”. Savukārt kultūras pasākumu organizatore papildus saviem darba 
pienākumiem vada bērnu deju grupu „Smaids” un veic telpu uzkopšanu, telpu 
un ēkas noformējumu gan ikdienā, gan, gatavojoties svētku pasākumiem, kā arī 
pati šuj un izgatavo kostīmus pasākumu vadīšanai, veic kultūras namam piegu-
ļošās teritorijas labiekārtošanas plānošanu, ziedu stādu audzēšanu puķu dobēm, 
puķu dobju uzturēšanu u.c. darbus.

Saskaņā ar Biķernieku kultūras nama darba plānu 2019. gadam, kultūras 
namā ir ieplānoti dažādi pasākumi. Pasākumu plāns 2019. gadam ir ievietots 
pagasta mājas lapā www.bikerniekupag.lv, kā arī mājas lapā var apskatīt pa-
sākumu plānu pagājušajam gadam, kas liecina par to, ka gada laikā kultūras 
namā tiek rīkoti daudzveidīgi pasākumi, taču gribētos, lai pagasta iedzīvotāji tos 
apmeklētu aktīvāk. 

Gribētos biežāk Biķernieku pagastā redzēt policijas iecirkņa inspek-
toru
Atbild Biķernieku pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Daņilova

Iecirkņa inspektors pagasta pārvaldē nepieņem, kā tas bija agrāk. Ja rodas 
jautājumi vai problēmas, saziņa ar inspektoru notiek, zvanot uz Latgales reģiona 
pārvaldes Stropu iecirkni. Tādos gadījumos izbrauc viņš vai grupa, kas dežurē. 
Sazinoties ar iecirkņa inspektoru, tika ziņots, ka turpmāk inspektors iedzīvotā-
jus pieņems katru otrdienu, laiku var precizēt pagasta pārvaldē, kur, nepiecieša-
mības gadījumā, tiks paziņoti arī inspektora kontakti. 

Kāpēc tika pārtraukta izdevuma “Daugavpils Novada Vēstis” izdoša-
na krievu valodā? 
Atbild Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins 

Balstoties uz novada domes deputātu pieņemto lēmumu, kopš 2018. gada 1. 
jūnija pašvaldības informatīvais izdevums iznāk tikai latviešu valodā. Grozījums 
veikts, ņemot vērā MK noteikumus Nr. 130 par valodu lietošanu informācijā, 
Valsts valodas likumu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 
skaidrojumus. 

Ja nesaņemat pašvaldības ikmēneša bezmaksas izdevumu savā pastkastītē, 
lūdzu, rakstiet uz vestis@dnd.lv un norādiet adresi, uz kuru vēlaties saņemt izde-
vumu. Izdevuma elektronisko versiju var lasīt vietnē www.daugavpilsnovads.lv 

Lūdzam veikt apkures sistēmas un ugunsdrošības noteikumu ievēro-
šanas pārbaudi Medumu pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ale-
jas ielā 6, jo divos dzīvokļos ir patvaļīgi pārveidota apkures sistēma, 
kas apdraud visu māju. 
Atbild Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs

Medumu pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītāja pienākumu iz-
pildītājs Leonīds Gornovskis kopā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 
6, Medumos, Medumu pagastā, vecāko 2019. gada 5. aprīlī noskaidroja, kuros 
dzīvokļos patvaļīgi pārbūvēta apkures sistēma. Dzīvokļu īpašniekiem tika dots 
termiņš līdz 2019. gada 1. augustam veikt apkures sistēmas pieslēgšanu pie dzī-
vojamās mājas Alejas ielā 6, Medumos, Medumu pagastā, centrālās apkures sis-
tēmas, demontējot esošo lokālo dzīvokļa apkures iekārtu. 

Lūdzam sniegt informāciju, kā notiks privatizēto dzīvokļu pārdošana 
- pēc kadastrālās vai tirgus vērtības. Un cik ilgā laikā vajadzēs izmak-
sāt – uzreiz vai pa daļām? 
Atbild Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule 

Daugavpils novada pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļu īpašumus var izpirkt, 
pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām.

Likuma 45. pantā ir teikts, ka  dzīvokļa īpašumu var izpirkt: dzīvokļu īrnieks 
vai viņa ģimenes locekļi, kuriem ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, noslēg-
ta notariāta apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā 
dzīvokļa īpašumu un kuriem nav īres un komunālo maksājumu parādu, izņemot 
tos dzīvokļu īrniekus, kuriem dzīvoklis tika iedalīts kā pašvaldības palīdzības 
sniegšana dzīvokļu jautājumu risināšanai, saskaņā ar likuma „Par palīdzības 
sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšana” 20. pantu, kurš nosaka, ka dzīvojamās 
telpas, kuras tiek iedalītas kā pašvaldības palīdzības sniegšanai, netiek nodotas 
privatizācijai, pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai 
citām personām.

Minētais likums stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī, tāpēc tie dzīvokļi, kuri tika 
iedalīti pēc 2002. gada 1. janvāra, netiek nodoti privatizācijai, nav pārdodami vai 
citādi atsavināmi dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām.

Pašvaldības dzīvokļi tiek novērtēti, pasūtot nekustamā īpašuma novērtēšanu 
sertifi cētam vērtētājam, nosakot tirgus vērtību. Parasti nekustamo īpašumu tir-
gus vērtība tiek noteikta ar salīdzinājumu darījumu metodi, ar šo metodi tiek 
aprēķināta vērtība, kas raksturo vērtējamo īpašumu salīdzinājumā ar līdzvērtī-
giem īpašumiem, par kuriem ir zināma to tirgus vērtība.

Pašvaldība dzīvokļu īpašumus var iegādāties uz nomaksu, nomaksas termiņš 
nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikušo maksājumu pircējs maksā 
sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirku-
ma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējumu procentus 
0.1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Darām zināmu, ka, izpērkot pašvaldības dzīvokli un reģistrējot to zemesgrā-
matā uz sava vārda, jums tiek dotas tiesības dzīvokļa īpašumu pārdot, dāvināt, 
mantot, ieķīlāt u.c.

 Kāpēc tika paaugstināta dzīvokļu īres maksa?  
Atbild Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule 

Lai noteiktu vienotu īres maksas aprēķina metodiku daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājās esošajām Pašvaldības dzīvojamām telpām, pašvaldība 2018. gada 
29. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 1172 “Par Daugavpils novada pašvaldības 
īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu, dzīvojamo telpu īres 
un pakalpojumu līgumiem”. Lēmumā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres maksa 
mēnesī ir 1.0% no dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības, kura tiek noteikta pēc 
Valsts zemes dienesta datiem uz katra pārskata gada 1. janvāri. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkta nosacī-
jumiem, ir noteikts, ka pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaim-
niekot pašvaldības nekustamo īpašumu. Civillikuma 2120. pats paredz, ka īres 
maksai ir jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu. 

Ņemot vērā analīzi par īres maksas noteikšanu, tika konstatēts, ka pašvaldībā, 
lai segtu apsaimniekošanas maksu un pašvaldībai uzkrātos līdzekļi dzīvojamā 
fonda atjaunošanai, piemērotākā un izdevīgākā īres maksa ir 1.0% no dzīvokļa 
īpašuma kadastrālās vērtības. Ja tiktu piemērota īres maksa 0.5% no dzīvokļa 
īpašuma kadastrālās vērtības, tad saņemtā īres maksa nesegtu apsaimniekoša-
nas izdevumus.

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 42. panta pirmā daļa nosaka, ka īrnieka pie-
nākums ir uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un veikt šīs 
telpas kārtējo remontu. Tādus remontdarbus kā logu un ārdurvju nomaiņu un 
apkures sistēmas uzstādīšanu nepieciešamas saskaņot ar izīrētāju. 

No 11. februāra līdz 11. martam Daugavpils novada iedzīvotāji 
uzdeva jautājumus pašvaldībai, adresējot tās gan elektroniski, gan 
iemetot vēstules speciāli tam paredzētajās kastēs. Kopumā tika 
saņemtas 83 iedzīvotāju vēstules. Pateicamies par iedzīvotāju ak-
tivitāti un atsaucību, rakstot savus jautājumus, priekšlikumus un 
pārdomas par pašvaldības darbību. 

Sākot ar šo numuru, jautājumi, kā arī domes vadības un speciālis-
tu sniegtās atbildes tiks publicētas izdevumā “Daugavpils Novada 
Vēstis”,  kā arī mājas lapā zem banera “Iedzīvotāji jautā – pašval-
dība atbild”.  
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Pašvaldība informē, ka likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzī-
vojamām telpām” 4. panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka sociālā dzīvokļa sta-
tusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē maznodro-
šinātas personas, ja tās ir rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli. 
Piešķirot sociālā dzīvokļa statusu īres maksa tiek noteikta par 75% zemāka kā 
noteiktā īres maksa.

Atgādinām tiem īrniekiem, kuriem dzīvojamā telpa nav piešķirta atbilstoši 
likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, bet gan īres tiesības ie-
gūtas vispārējā kārtībā, ir tiesības un iespēja izīrēto dzīvojamo telpu atsavināt. 
Ierosinājumus uz atsavināšanu var iesniegt Daugavpils novada pagasta pārval-
dēs vai Daugavpils novada domē.

Kraujas ciema iedzīvotāji jautā, kāpēc tika paaugstināta zemes no-
mas maksa 
Atbild Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule

Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumi Nr.350 ”Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas stājās spēkā 2018.gada 1.jūli-
jā, būtiski mainīja līdz šim noteikto zemes nomas maksu. No 2019.gada 1.janvā-
ra minimālā zemes nomas maksa  Daugavpils novada teritorijā par vienu zemes 
vienību vai tās daļu nevar būt mazāka par 28 eiro gadā.

Izvērtējot esošo situāciju, palīgsaimniecību un nomnieku skaitu, kas apsaim-
nieko un iekopj mazdārziņus un sakņu dobes, Pašvaldība ir  pieņēmusi lēmumu 
par samazinātās nomas maksas likmes piemērošanu. Līdz ar to, pamatojoties uz 
Daugavpils novada domes 2018.gada 13.septembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.26 “Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko palīgsaim-
niecību vajadzībām, nomas maksas apmēru”, neapbūvētiem zemesgabaliem, kas 
tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām noteikta nomas maksa 
gadā 1.5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 
eiro gadā. 

Augstāk minētie normatīvie akti un to normas bez šaubām ir saistošas gan 
pašvaldībai, gan līgumslēdzējiem, un abām pusēm jāievēro minēto normu notei-
kumi.

Kāds atbalsts tiek sniegts no pašvaldības puses onkoloģisko saslim-
šanu pacientiem? 
Atbild Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova 

Pamatojoties uz 31.05.2018. saistošiem noteikumiem Nr.20 “Par brīvprātī-
gās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”, 5.punkts 5.5.apakš-
punkts nosaka pabalstu onkoloģisko saslimšanu pacientiem 70.00 eiro apmērā. 

Daugavpils novada Sociālajā dienestā onkoloģisko saslimšanu pacientiem, kas 
deklarēti Daugavpils novada teritorijā, ir iespēja saņemt bezmaksas psihologa 
un sociālā darbinieka konsultācijas.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” izsludina pieteikšanos 
2019. gadam psihosociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem pēc onkoloģis-
kas slimības. Psihosociālās rehabilitācijas mērķis ir veicināt katra cilvēka spējas 
pārvarēt slimības radītās emocionālās sekas, kā arī rast spēkus kvalitatīvai dzī-
vei pēc visa, kas pārdzīvots. Kopš 2018.gada psihosociālā rehabilitācija onkolo-
ģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem ir valsts apmaksāta programma.

2019. gadā plānotas 35 programmas. Informācija par tām pieejama www.dzivi-
baskoks.lv, pieteikšanās notiek elektroniski https://anketa.dzivibaskoks.lv/.

Vai ir iespēja novada pensionāriem paredzēt sabiedriskā transpor-
ta atvieglojumus vai nodrošināt bezmaksas braukšanu sabiedriskajā 
transportā kā pilsētas pensionāriem? 
Atbild Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova 

Analizējot jautājumu par bezmaksas sabiedriskā transporta izmantošanu pen-
sijas vecuma personām, ir jāņem vērā, ka:

1) Lauku vides specifi ka ir ļoti atšķirīga gan attāluma ziņā no pilsētas vides, 
gan braukšanas apmaksā, gan vajadzību nepieciešamībā;

2) Katrai pašvaldībai budžeta iespējas atšķirīgas, kas atkarīgas no iedzīvotāju 
un strādājošo skaita, plānoto nodokļu iemaksas izpildes, utt.;

3) Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas 
atvieglojumu noteikumi” ir atbrīvotas no maksas:

1) personas ar I vai II grupas invaliditāti, personas līdz 18 gadu vecumam ar 
invaliditāti un persona, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu 
līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;

2) politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. 

Kad tiks renovēti ceļi Dubnas pagastā starp daudzdzīvokļu mājām 
Nākotnes ielā? Minētajā ceļa posmā ceļš ir tik bedrains, ka pa to 
praktiski nav iespējams braukt. 
Atbild Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns 

Pie daudzdzīvokļu mājām Nākotnes ielā zemes vienības ar pagalmiem un pie-
braucamajiem celiņiem ir funkcionāli piesaistītas daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības ir nodotas dzīvokļu īpašnieku 
pilnvarotajai personai- pārvaldniekam. Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīša-
nas likumu, dzīvokļu īpašnieku  pienākums ir apsaimniekot un uzturēt daudz-
dzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemes vienību.

Kad beidzot ziemas laikā sāks tīrīt ceļus pie daudzdzīvokļu dzīvoja-
mām mājām un Dubnas pagasta ceļus kopumā? Vai ceļi ar smiltīm ne-
būtu jākaisa visā pagasta teritorijā, nevis tikai pie konkrētām ēkām? 
Atbild Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns 

Dubnas pagasta pārvalde janvārī un februārī ceļu attīrīšanu no sniega veica 
7 reizes visiem pagasta ceļiem un ielām. Pēc snigšanas līdz plkst. 8.00 visi pa-
gasta ceļi, kur kursē pagasta autobuss un piena mašīnas, tika notīrīti, un sūdzī-
bas no skolēnu autobusa vadītājiem un iedzīvotājiem netika saņemtas. Veikta 
arī daudzdzīvokļu māju pagalmu tīrīšana, kas būtu jāveic pašiem īpašniekiem. 
Ar smilti un sāli tiek kaisītas pašvaldības īpašumā esošās teritorijas un ielas. 
Daudzdzīvokļu māju pagalmos un piebraucamajos ceļus uz veikaliem, kaisīšanu 
ar smiltīm ir jāveic dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Paskaidrojiet, lūdzu, kāpēc Jaungada naktī, 31. decembrī, starp Dub-
nas pagasta daudzdzīvokļu mājām tika izslēgts ielu apgaismojums? 
Atbild Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns 

Dubnas pagastā ielu apgaismojums tiek ieslēgts līdz ar krēslas iestāšanos un 
izslēgts plkst. 23.30, tāpat kā daudzos citos pagasta ciemos novadā. Ziemas laikā 
no rītiem apgaismojums tiek ieslēgts plkst. 6.00 un deg līdz rītausmai. Jūsu ie-
rosinājums Jaungada naktī atstāt apgaismojumu uz visu nakti tiks ņemts vērā. 

Jau vairākas reizes tika lūgts nopļaut pļavu, kas atrodas starp daudz-
dzīvokļu mājām Nākotnes ielā 5 un Nākotnes ielā 3 Dubnas pagastā. 
Kad šis lūgums tiks uzklausīts? 
Atbild Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nākotnes ielā 5 un Nākotnes ielā 3 pārvaldīša-
nas tiesības ir nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai. Par daudzdzī-
vokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes vienību apsaimniekošanu un uzturē-
šanu ir atbildīgi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Reizi gadā pēc iedzīvotāju 
lūguma pagasta traktors veic šīs pļaviņas nopļaušanu.

Dubnas pagasta iedzīvotāji lūdz ierīkot apgaismotu, mūsdienu gājēju 
un velosipēdistu celiņu Rīgas ielā visa Dubnas ciema garumā, tā kā 
pa šo ceļu lielās automašīnu satiksmes un neapgaismotu ceļa posmu 
dēļ tiek apdraudēta gājēju drošība. 
Atbild Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns 

Dubnas ciemā Rīgas ielas garums sastāda aptuveni 2 km, kas ir VAS “Latvi-
jas Valsts ceļi” nodalījuma josla. Lai ierīkotu apgaismojumu un gājēju celiņu, ir 
nepieciešams liels fi nansējums. Lai varētu veikt šos darbus, būtu nepieciešams 
piesaistīt Eiropas Savienības fi nansējumu, bet uz doto brīdi tādas programmas 
nav. Dubnas ciema ielu apgaismojuma ierīkošana ir iekļauta Daugavpils novada 
domes Attīstības programmā. 

Lūdzam risināt ceļa posma “Skrudaliena-Saliena” sliktā stāvokļa un 
apgaismojuma trūkuma problēmu. Satiksme uz tā ir intensīva, jo īpa-
ši vakaros, kad iedzīvotāji pa to staigā ar bailēm. 
Atbild novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Aizbalts 

Jautājums tika adresēts VAS “Latvijas valsts ceļi”, kas ziņoja, ka pagājušajā 
gadā tika izstrādāts šī ceļa posma tehniskais projekts, kurā bija ieplānota arī 
apgaismojuma uzstādīšana. Taču, mainoties Saeimas deputātu sastāvam un jau-
najam Ministru kabinetam, vismaz tuvāko trīs gadu laikā šī ceļa posma rekons-
trukcija netiek plānota.  

Kad tiks veikta ceļa “Lielceļš – Priedes Sloboda – Lielceļš” rekons-
trukcija Vaboles pagastā? 
Atbild Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza 

Vaboles pagasta autoceļa Nr.94-25 „Lielceļš – Priedes Sloboda- lielceļš” rekons-
trukcija  nav  iekļauta ne Daugavpils novada Attīstības programmas investīciju 
plānā, ne Daugavpils novada pašvaldības Ceļu fonda vidējā termiņa attīstības 
programmā. Minētajam ceļam klātne ir bez seguma, pa to ir neliela satiksmes 
intensitāte. Ceļa posmā 0,55km garumā, kas nodrošina piekļuvi 6 īpašumiem, 
vairākas reizes ir veikta grants piebēršana - 2011. gadā, veicot ceļa periodiskās 
uzturēšanas darbus, šim mērķim izlietoti 3022 eiro. 2017. gadā grants piebērta, 
veicot ceļa ikdienas uzturēšanu. Tāpat arī 2018./2019. gada ziemas sezonā pēc 
intensīvas snigšanas šajā posmā divas reizes ir tīrīts sniegs. Otru ceļa posmu 
0,38 km garumā  izmanto lauksaimnieki nokļūšanai savos īpašumos. 

Lūdzam atbalstīt Salienas ciema Bērzu ielas 7 dzīvojamo māju iedzī-
votāju lūgumu ūdensapgādes sistēmas ierīkošanai. 

Atbild Salienas pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks 
Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā (3. kār-

ta)” ir iekļauts Daugavpils novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam 
Investīciju plāna 2018.-2020. gadam Rezerves sarakstā ar paredzamu darbu 
veikšanas termiņu 2021. gadā. 
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Drīzumā tiks izsludināta pieteikšanās Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
īstenotā Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” ietvaros tiks atbals-
tīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, 
kas veicinās atbalsta aktivitātes jau-
niešu vidū arī ārpus formālās izglītī-
bas. 

Projekti tiks vērsti uz priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas riska 
grupas izglītojamo motivācijas pa-
lielināšanu turpināt izglītību un 
viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu 
ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatī-
vu projektu konkursu var izsludi-
nāt projektā “PuMPuRS” iesaistītās 
pašvaldības, tostarp arī Daugavpils 
novada pašvaldība. Pirmie projektu 
konkursi Latvijā tika izsludināti pēr-
nā gada rudenī, kā rezultātā īstenoti 
ap 80 jaunatnes iniciatīvu projek-
tiem. Turpmāk projektu uzsaukumi 
notiks reizi gadā līdz 2022. gadam. 

Kā pastāstīja projekta “PuMPuRS” 
vecākā eksperte Māra Robežniece, 
katrai pašvaldībai ir aprēķinātas 
kvotas atbalstāmo projektu realizāci-
jai. Šis cipars izrēķināts, balstoties uz 
izglītojamo skaitu novada izglītības 
iestādēs no 5. līdz 12. klasei un pro-

fesionālo izglītības ies-
tāžu audzēkņu skaitu 
no 1. līdz 4. kursam.  

Paredzēts, ka projek-
tu pieteikumus varēs 

iesniegt 30 dienu laikā pēc konkur-
sa izsludināšanas, vēl 30 dienu laikā 
iesniegtie projektu pieteikumi tiks 
izvērtēti un atbalstīti īstenošanai. 
Māra Robežniece skaidro, ka atbal-
stīto projektu īstenošana ir jāuzsāk 
jau šogad. Projektu īstenošanas laiks 
var svārstīties no 3 līdz 18 mēnešiem. 

Vienam projektam pieejamais fi -
nansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 
100 % tiek nodrošināts no projek-
ta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram 
projektam tiek piešķirta šī konkrētā 
summa, ne vairāk un ne mazāk. Pa-
sākumi tiek plānoti saskaņā ar Dau-
gavpils novada pašvaldības preventī-
vo un intervences pasākumu vidēja 
termiņa plānu PMP riska mazināša-
nai. 

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, iz-
plāno un īsteno paši jaunieši. Pro-
jektos var iesaistīt arī sadarbības 
partnerus - jauniešu centrus, bērnu 
namus, izglītības iestādes, citas ne-
valstiskas organizācijas u.c., kas var 
tikt iesaistītas projekta īstenošanā, 
lai veicinātu tā mērķa sasniegšanu. 
Tie var būt neformālās mācīšanās 
aktivitātes un pasākumi, nometnes, 
pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un 
piedzīvojumu izglītība, personības 

pilnveides pasākumi, tāpat sociālo 
prasmju pilnveidošana, pašizziņas 
un motivācijas attīstīšanas aktivitā-
tes, pieredzes apmaiņas pasākumi 
u.c. 

“Katrā projektā tiek nosprausti savi 
mērķi, savukārt mēs sagaidām, lai ir 
panāktas reālas izmaiņas jauniešu 
pašizaugsmē un mērķu nosprauša-
nā un, protams, galvenais uzdevums 
– mācību motivācijas veicināšana. 
Vislabāk, ja tie ir ilgtermiņa projek-
ti, kas rada paliekošu vērtību”, tā M. 
Robežniece. 

Jau tagad projektu konkursā iein-
teresētas vairākas jauniešu grupas, 
tostarp arī Višķu pagasta jaunieši. 
Jauniešu centra vadītājs Jānis Briš-
ka stāsta, ka informācijas iegūšana 
par konkrēto projektu konkursu ir 
tikai pirmais posms. “Mēs esam ie-
interesēti šajā projektu konkursā un 
vēlamies tajā startēt. Mūsu jaunieši 
paši izstrādās ideju, kuru varēsim ie-
sniegt un īstenot. Vēlos akcentēt, ka 
tieši jauniešu izteiktās idejas ir vis-
efektīvākās. Viņi skaidri iezīmē prob-
lēmas, kas viņus uztrauc un prasa 
konkrētus risinājumus”, tā Jānis. 

Višķu pagasta jaunieši pašlaik 
strādā pie pieteikumu sagatavošanas 
jauniešu ideju projektu konkursam 
“Uzlabosim savu ikdienu!”. Projekta 
galvenais mērķis jauniešu skatījumā 
ir sniegt labumu ne tikai novada jau-
niešiem, bet arī apkārtējai sabiedrī-

bai.  
“Lepojos ar saviem jauniešiem! 

Pirmkārt, viņi jau aizdomājas, ko 
konkrētais projekts sniegs citiem cil-
vēkiem. Prieks, ka viņi nākotnē rau-
gās ar cerībām un pozitīvu skatījumu. 
Mēs ņemam vērā, kāda būs citu pa-
gastu un, iespējams, pat novadu jau-
niešu ieinteresētība mūsu rīkotajos 
pasākumos”, bilst Jānis Briška. Jānis 
arī stāsta, ka Višķos izveidojusies ļoti 
spēcīga jauniešu pašpārvalde, kuras 
darbības prioritātes ir kvalitatīvs 
brīvprātīgais darbs, veselīgs dzīves 
veids, atkarību problēmu risināšana 
un radošās izpausmes veicināšana ar 
dažādu mākslas veidu palīdzību. 

Pašpārvaldē darbojas 11 jaunieši, 
kas, savukārt, dalās darba grupās, 
pieaicinot jauniešus arī no blakus 
pagastiem – Ambeļiem, Dubnas un 
Maļinovas. Tādā veidā tiek kuplināts 
pasākumos iesaistīto personu loks un 
nests pozitīvs pienesums. 

Vairāk informācijas par projektu, 
noderīgi materiāli, kā arī Nolikums 
un citi dokumenti – www.pumpurs.lv 

Sekojiet aktualitātēm pašvaldības 
mājas lapā www.daugavpilsnovads.
lv un projekta mājas lapā www.pum-
purs.lv 

Sīkāk – pie projekta koordinatores 
Daugavpils novada pašvbaldībā - Na-
tālijas Pēterānes, natalija.peterane@
dnd.lv tel. 65476880 

Latvijas Ģeotelpiskās infor-
mācijas aģentūra (turpmāk 
– Aģentūra) informē Daugav-
pils novada iedzīvotājus un 
uzņēmējus, ka Aģentūras dar-
binieki laika periodā no 2019. 
gada marta līdz decembrim 
veic topogrāfi sko karšu mēro-
gā 1:10000 un mērogā 1:50000 
sagatavošanu Daugavpils no-
vada teritorijai, tas nozīmē 
– veiks teritorijas apseko-
šanu dabā.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 9. panta 
pirmo daļu, nekustamā īpašu-
ma īpašnieks, tiesiskais val-
dītājs vai lietotājs neierobežo 
ģeodēzisko un kartogrāfi sko 
darbu veikšanu savā īpašumā 
esošajā vai pārvaldāmajā teri-
torijā.

Aģentūras darbiniekiem ir 
darba apliecības, kuras nepie-
ciešamības gadījumā var uzrā-
dīt. Pārvietošanās notiek tikai 
ar Nacionālo bruņoto spēku 
automašīnām, kuras var at-
pazīt pēc valsts reģistrācijas 
numura zīmēm, kas sākas ar 
burtiem LA.

Kartogrāfi skās informācijas 
atjaunināšanas ietvaros lauka 
apsekošanu veic kartogrāfu 
grupa divu darbinieku sastā-
vā, kuri izpilda šādus  uzde-

vumus:
─  Pārbauda kartes lapas sa-

tura pilnību un precizitāti 
atbilstoši karšu sagatavo-
šanas noteikumiem un si-
tuācijai apvidū.

─ Iegūst objektu raksturlie-
lumus, kas nav skaidri sa-
redzami ortofotokartē, vai 
parādījušies dabā pēc aero-
fotografēšanas tos vizuāli 
apskatot vai uzmērot. Ob-
jektu un to raksturlielumu 
mērīšana var tikt veikta ar 
mērlenti, tālmēru vai ci-
tiem ģeodēziskiem instru-
mentiem.

─ Precizē situāciju apvidū 
par neskaidrajām vietām 
un objektiem.

─ Nepieciešamības gadījumā 
veic apvidus objektu foto-
grafēšanu (var tikt izman-
tots bezpilota gaisa kuģis 
– drons).

Lauka apsekošanas darbi 
var skart jebkuru vietu nova-
da teritorijā.

Informācija par Aģen-
tūru atrodama interne-
ta vietnēs www.lgia.gov.
lv un http://map.lgia.gov.lv. 

Izsludina Grantu konkursu topošo un jauno 
uzņēmēju projektam

Daugavpils novada dome izsludi-
na konkursu par fi nansējuma pie-
šķiršanu topošo un jauno uzņēmēju 
projektiem (Grantu konkursu). 

Konkursa uzvarētāji varēs sa-
ņemt līdz pat 4000 eiro sava pro-
jekta realizēšanai. Kopējais balvu 
fonds ir 8000 eiro. 2019. gadā pa-
redzēts atbalstīt ne mazāk kā 2 
uzņēmēju projektus, atkarībā no 
pieprasītās summas. Uzņēmējam 
ir jānodrošina savs līdzfi nansējums 
(fi nanšu līdzekļi)  projekta īsteno-
šanai ne mazāk kā 10% apmērā.  

Finansējumam pretendenti varēs 
pieteikties no 2019. gada 29. aprīļa 
līdz 29. maija plkst. 16.30, aizpildot 
pieteikuma veidlapu un pievienojot 
konkursa nolikumā minētos doku-
mentus, noformētus konkursa noli-
kumā minētajā kārtībā. 

Konkursa mērķis ir atbalstīt 
jaunu uzņēmēju biznesa ideju at-
tīstību, aktīvas ekonomiskās vides 

veidošanu un uzņēmējdarbības at-
tīstību Daugavpils novada teritori-
jā. 

Iesniegtos pieteikumus izvērtēs 
kompetenta ekspertu žūrija, kuras 
sastāvā ir Daugavpils biznesa inku-
batora, Latgales uzņēmējdarbības 
centra, Latvijas tirdzniecības un 
rūpniecības kameras, Daugavpils 
novada uzņēmēju konsultatīvās pa-
domes un pašvaldības pārstāvji un 
pieaicinātie eksperti. 

Jāatzīmē, ka viens pretendents 
drīkst pieteikt tikai vienu projekta 
ideju. 

Ar konkursa nolikumu un tā pie-
likumiem var iepazīties Daugavpils 
novada domes mājas lapas sadaļā 
“Uzņēmējdarbība”, kā arī klātienē 
– Daugavpils novada domē, Rīgas 
ielā 2, Daugavpilī, 29. kabinetā. 

Jautājumu gadījumā pretendents 
var vērsties Daugavpils novada 
domes Attīstības pārvaldē pie ko-
mercdarbības konsultanta Jāzepa 
Krukovska.

Tālr. 65422284 mob. 26121362
e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv 
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Meistari satikās Naujenē 
Aizvadītajās brīvdienās visā Latvijā 

ikvienam bija iespēja ciemoties pie tau-
tas lietišķās mākslas meistariem, amat-
niekiem un muzikantiem akcijā “Satiec 
savu meistaru”. Ik gadu tajā piedalās 
arī Daugavpils novads, organizējot da-
žādas meistarklases. Jau tradicionāli 
akcija tika rīkota arī Naujenes kultūras 
centrā, pulcējot godu saimnieces, folklo-
ras kopas “Rūžeņa” dziedātājas, amat-
nieku Valdi Grebežu un šogad – arī jau-
nā slāvu tradīciju ansambļa “Radenie” 
dalībniekus. 

Stāstu par to, kā saglabāt dzīvas no 
paaudzes paaudzē pārmantotās ziņģu 
dziedāšanas tradīcijas, stāstīja folkloras 
kopas “Rūžeņa” un senioru vokālā an-
sambļa “Dzeipurs” dalībnieces. Ziņģēs 
jeb garajās tautasdziesmās katrs atra-
dīs kaut vienu meldiņu, kas atgādina 
kādu omītes stāstu, bērnības notikumu, 
zaļumballi vai vienkāršu uzdziedāšanu 
savējo vidū. Starp ziņģēm, ko dokumen-
tē folkloras kopas “Rūžeņa” dalībnieces, 
arī Naujenes romance un citas, kas pie-
rakstītas un skanējumu ieguvušas tieši 
šajā apvidū. 

Folkloras kopas “Rūžeņa” vadītāja 
Inga Zeile stāsta, ka ziņģe ir romance. 
Ir ziņģes ar lustīgu raksturu un ir – ar 
bēdīgu. Tās var dziedāt godos un citos 
svinīgos pasākumos, arī kādā ballītē. 
Akcijas “Satiec savu meistaru” gaitā 
jaunas ziņģes, kas būtībā ir pārman-
totas un izdziedātas no senču dziesmu 
kladēm, citiem iemācīja Olga Bružika 
un Irēna Vaikule. 

Inga Zeile papildina, ka Latvijā ir ļoti 
daudz dziesmu ar līdzīgiem vārdiem 
vai arī pilnīgi identiskas, taču ar katrai 
vietai raksturīgu meldiņu. Citām, savu-
kārt, melodija ir viena, bet saturs – at-
šķirīgs. 

Ziņģes nāk no tautas, gluži tāpat kā 
tautasdziesmas. Varbūt tāpēc, laikam 
ejot, tām mainās gan saturā, gan me-
lodijā. Visu apzināto ziņģu melodijas ir 
pierakstītas, taču nav izslēgts, ka ar lai-
ku tām tiks piešķirts jau pavisam citāds 
skanējums. 

Pēc kārtīgas uzdziedāšanas, meistar-
klašu dalībnieki varēja vērot, kā deko-
ratīvas koka fi gūras tiek apstrādātas ar 
uguni amatnieka Valda Grebeža pava-
dībā. Savukārt slāvu tradicionālo dzie-

ticībniece. Viņas mamma līdz pat savas 
dzīves pēdējām dienām apmeklējusi 
lūgšanu namu. Arī Tatjanas bērnībā, 
mājās, svētdienās un svētku dienās, 
varēja dzirdēt viņu dziedam kopā ar 
citiem. Kaut arī pēcāk tādas garīgās 
dziesmas vairs netika dzirdētas. Visas 
dziesmas tika dziedātas no galvas, tā-
pēc dziesmu teksti viņas mājās rakstītā 
formā diemžēl nav saglabājušies. 

Ansambļa dalībniece Ņinai Laičukai 
iepriekš patikušas krievu tradicionālās 
tautas dziesmas un garīgo dziesmu tek-
sti iesākumā šķita nesaprotami. “Man 
iepatikās šo dziesmu tematika. Garīgā 
dziedāšana padara cilvēku mierīgu un 
līdzsvaro. Mēs pieradām dzirdēt un 
dziedāt nedaudz citādākas dziesmas. 
Man patīk vairāk tādas lustīgas, piemē-
ram, častuškas”, tā bilst Ņina. 

Lai arī dalībnieku sastāvs mainās, 
kolektīva nosaukums “Radenie”, kas 
nozīmē centību un sevis pārvarēšanu, 
pilnībā atbilst ansambļa galvenajai ide-
jai. 

Tatjana Čuprova: “Runa ir par cil-
vēka garīgo attīstību. Kad cilvēks sa-
sniedz konkrētu garīgās attīstības lī-
meni, viņš kaut ko pieņem vai atsakās 
pieņemt. Garīgo dziesmu tekstos nav 
jautrības. Īstenībā pirmās garīgās dze-
jas rindas tika veltītas dzīvei pēc nāves. 
Šajās dziesmās mēs uzrunājam Dievu 
un runājam par dvēseli. Arī mūsu an-
sambļa dalībnieki garīgi attīstās un es 
– kopā ar viņiem. Mēs bagātinām savu 
garīgo redzējumu, stiprinām dvēseli un 
ticību. Tāpēc mēs esam”. 

Ansamblim tiek aicināti pievienoties 
arī citi interesenti. Mēģinājumi notiek 
Naujenes kultūras centrā katru otrdie-
nu un piektdienu no plkst. 16.00. 

Pēc sarunām par garīgumu un garī-
go dziesmu izpildījuma klātesošie tika 
aicināti izbaudīt šī gada saimnieču vei-
kumu, nogaršojot uz mazas elektriskās 
plītiņas tapušās kartupeļu desas. 

Kartupeļu desas ir Latgales pusē ie-
cienīts ēdiens. Agrāk kartupeļu desu 
gatavošana bija visai laikietilpīgs pasā-
kums, bet mūsdienās, kad kartupeļus 
ar virtuves kombaina palīdzību var sa-
rīvēt vien pāris minūtēs, šī gardā ēdie-
na pagatavošana ir pa spēkam katram. 

Olga Davidova

dāšanu interesenti varēja izzināt kopā 
ar meistari Tatjanu Čuprovu. Slāvu 
tradīciju ansamblis “Radenie” Naujenē 
dibināts pavisam nesen, taču jau paspē-
jis apvienot tos, kuriem patīk dziedāt un 
pētīt slāvu tradīcijas. 

Slāvu tradīciju ansambļa “Radenie” 
vadītāja Tatjana Čuprova stāsta, ka 
ansamblī tiek praktizēti senkrievu diev-
kalpojumu dziedājumi. Tie tiek izpildī-
ti pēc “krjukiem” jeb āķiem. Šīs senās 
notācijas zīmes ir citiem kolektīviem 
ierasto nošu vietā. Dziedāšana ir vien-
balsīga, to var dzirdēt arī vecticībnieku 
lūgšanu namos dievkalpojumu laikā. 
Arī senāk Krievijā, pirms pareizticīgo 
baznīcas šķelšanās, šī dziedāšana bija 
izplatīta baznīcās. Tā kā vecticībnieku 

ir daudz arī Latvijā, šāda veida dzie-
dāšana nav nekas neierasts. Taču jā-
piekrīt, ka daudzi, iespējams, to dzird 
pirmoreiz. Tatjana stāsta, ka ansambļa 
dalībnieki ir ļoti drosmīgi, jo iesākumā 
garīgo dziesmu teksti viņiem bija diez-
gan grūti izprotami. 

Zīmju dziedājumi tiek izpildīti nepār-
traukti un visbiežāk - etnogrāfi skajā 
manierē. 

Tatjana Čuprova papildina, ka zīmju 
dziedāšana nav nekas neparasts. At-
šķirībā no lūgsnām, kurām ir stingri 
kanoni, tai raksturīga harmonija, emo-
cionalitāte, dvēseliskums, kā arī dziedot 
pieļaujama interpretācija. 

Akcijas “Satiec savu meistaru” ap-
meklētāja Tatjana pastāstīja, ka ir vec-

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu 
Saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 
238 “Ugunsdrošības noteikumi” 
412. punktu un hidrometeoroloģis-
ko prognozi, sākot ar 2019. gada 19. 
aprīli, tiek noteikts meža uguns-
nedrošā laikaposma sākums visā 
valsts teritorijā.

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem 
valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā 
laikposma iestāšanos ir jānodroši-
na ugunsdrošības noteikumu prasī-
bu ievērošana mežā.

Visiem iedzīvotājiem meža 
ugunsnedrošajā laikposmā, uztu-
roties mežā, ir jāievēro ugunsdrošī-
bas prasības. Lai samazinātu meža 
ugunsgrēka izcelšanās iespējas, at-

rodoties mežā, ir jāievēro daži aiz-
liegumi un ierobežojumi, par kuru 
neievērošanu var piemērot admi-
nistratīvo, civiltiesisko un arī kri-
minālatbildību.

Uzturoties mežos un purvos aiz-
liegts :

– nomest degošus vai gruzdo-
šus sērkociņus, izsmēķus vai citus 
priekšmetus;

– kurināt ugunskurus, izņemot 
īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj 
uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

– atstāt ugunskurus bez uzrau-
dzības;

– dedzināt atkritumus;
– braukt ar mehāniskajiem trans-

portlīdzekļiem pa mežu un purvu 

ārpus ceļiem;
– veikt jebkuru citu darbību, kas 

var izraisīt ugunsgrēku.
Nedrīkst veikt jebkādu dedzinā-

šanu, kas rada dūmus, bez saska-
ņošanas ar Valsts meža dienesta 
mežniecības, jo dūmi var maldināt 
uguns novērošanas torņu dežuran-
tus.

Meža izstrādātājiem ir jāievē-
ro prasība, ka meža ugunsnedro-
šajā laikposmā cirsmā dedzināt 
ciršanas atlikumus atļauts tikai 
ar Valsts meža dienesta mežziņa 
ikreizēju rakstisku atļauju. Savu-
kārt meža īpašniekiem ir jāparū-
pējas, lai meža ceļi un stigas būtu 
atbrīvoti no sagāztajiem kokiem 

un krūmiem, lai, nepieciešamības 
gadījumā, meža ugunsdzēsības au-
tomašīnām būtu iespējams brīvi 
pārvietoties. Tāpat meža īpašnie-
kiem ir jāzina, ka pēc meža uguns-
grēka likvidācijas viņa mežā, meža 
īpašnieka pienākums ir veikt meža 
ugunsgrēka vietas uzraudzību.

Šogad pavasarī pavisam ir reģis-
trēti jau 196 meža ugunsgrēki, un 
kopējā izdegusī meža zemes platība 
ir 113 hektāri, tajā skaitā jaunau-
dzes 61 hektārs.

Kopumā 76 % gadījumu meža 
ugusngrēka izcelšanās iemesls ir 
bijusi neuzmanīga rīcība ar uguni, 
bet 12 % - ļaunprātīga dedzināša-
na.
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Meistari dalījās zināšanās par pavasara zaļumiem un zāļu tējām 
Pirmo reizi akcija “Satiec savu meis-

taru!” noritēja Lielbornes muižas par-
kā, kur visus uz meistarklasi aicināja 
biedrība “Zaļā krūze”. Meistares Jo-
lanta Bāra un Vineta Era interesentus 
iepazīstināja ar senajām zināšanām 
par savvaļas augiem, kurus var pielie-
tot kulinārijā, tējās un kā “zaļās aptie-
kas” veltes. Jolanta Bāra pastāstīja, ka 
biedrība tapusi pērn rudenī ar mērķi 
popularizēt veselīgu dzīvesveidu, zāļu 
tējiņas, dažādu zaļumu lietošanu uztu-
rā, pārgājienus dabā un cita veida ak-
tivitātes, kuras tuvina cilvēku dabai. 
“Būtībā, šīs visas lietas cilvēkiem Lat-
vijā ir viegli pieejamas. Mēs joprojām 
esam dabas un mežu valsts. Mēs neva-
ram sūdzēties, ka mums nav iespējas 
iziet dabā un esam ierobežoti lielpilsē-
tu džungļos,” tā J. Bāra.

Jolanta Bāra, kura studējusi biolo-
ģiju un vides zinātni, atklāja, ka liela 
daļa no viņas zināšanām par uzturā 
lietojamiem pirmajiem pavasara zaļu-
miem nāk no vecāku un vecvecāku pie-
redzes. Kamēr dārzā vēl nav izaugušas 
dilles, zupām un salātiem lieliski noder 
gārsas. Agrā pavasarī parādās arī pir-
mās nātrītes, kuras var applaucēt ar 
karstu ūdeni, lai nedzeltu. Tāpat uztu-
rā var lietot upeņu pumpurus un izdī-
gušās pienenes, kuras pirms tam ietei-
cams pamērcēt sālsūdenī, lai noņemtu 
rūgto piegaršu. Ļoti garšīga ir balandu 
piena zupa, kuru ne velti Anglijā pat 
dēvē par nabadzīgu cilvēku sparģe-
ļiem. Demonstrējot zaļumus, no ku-
riem vēlāk tapa svaigie salāti, Jolanta 
akcentēja, ka pat latviešu tautasdzies-
mās ir saglabājies, ka pavasarī visi zie-
mas krājumi ir apēsti un “pat lielam 
bagātniekam gārsu kule mugurā”, kas 
nozīmē, ka arī bagātajās saimniecībās 
nesmādēja savvaļas dabas veltes. “Tās 
saimnieces, kuras bija gudrākas un pa-
zina dažādas zālītes, palīdzēja izdzīvot 
savām ģimenēm kara, slimību un bada 
apstākļos. Būtībā, tas nemaz nav tik 
sen, un šādi gadījumi ir zināmi arī no 
pagājušā gadsimta,” atklāja meistare.

samazinājis iedzīvotāju skaitu. Valsts 
karalis izsludinājis pavēli visām sievie-
tēm dzert salvijas tēju, kas veicināja 
bērnu dzimstību un valsts atjaunotni. 
Jāatzīmē, ka salvija noder ne tikai dzi-
mumorgānu funkciju normalizēšanai, 
bet arī mutes un kakla iekaisumiem. 
Tāpat derīga ir fenheļa tēja, kas līdz 
pret žultspūšļa un aizkuņģa iekaisu-
miem,  cukura diabētam un kā pretkle-
pus līdzeklis.

Tikai Latvijai raksturīga ir kaņepju 
tēja, kuru ievāc divreiz gadā. Tā lie-
liski palīdz pret miega traucējumiem, 
nostiprina imunitāti un ir vēža profi -
lakses līdzeklis.

Meistarklases apmeklētāji ne tikai 
varēja nogaršot demonstrētās zāļu tē-
jas, salīdzināt to vizuālo izskatu, bet 
arī tika pacienāti ar Vinetas vīra Aytač 
Er gatavoto tradicionālo turku Ezoge-
lin zupu, kas parasti top līdz pat asto-
ņām stundām.  “Kādā ciematā dzīvoja 
sieviete vārdā Ezo jeb Skaistā. Kad 
viņa apprecējās, viņu sāka saukt par 
Ezogelin –  tā ir pieklājības uzruna, 
kas norāda, ka viņa kļuvusi par savējo, 
radinieci. Toreiz valdīja karš, bet Ezo-
gelin bija jāpabaro karavīri. Tā kā kara 
laikā trūka ēdamā, viņa izgatavoja 
zupu no tā, kas tajā brīdī bija pieejams. 
Tā šo zupu nosauca viņas vārdā. To var 
pielīdzināt mums zināmajam boršam, 
harčo vai borščam,” ar turku kulināro 
mantojuma iepazīstināja Vineta.

Jolanta Bāra norādīja, ka, dodoties 
dabā un rīkojot piknikus, ir ļoti svarīgi 
būt dabai draudzīgiem, piemēram, iz-
vēloties vienreizlietojamos šķīvjus, kas 
laika gaitā sadalās. Jolanta sniedza 
nelielu ieskatu bioekonomikas un zero 
waste (“nulles atkritumi”) kustībā un 
fi lozofi jā. Tā, pirmkārt, aicina parau-
dzīties uz potenciālajiem atkritumiem 
kā uz izmantojamiem resursiem un 
māca, kā gluži praktiski rūpēties, lai 
pasaulē būtu pēc iespējas mazāk atkri-
tumu.

Elza Pučko

Par zāļu tēju raksturīgākajām īpa-
šībām un priekšrocībām stāstu turpi-
nāja meistare Vineta Era. Tā kā viņas 
vīrs nāk no Turcijas, Vinetai kļuvis in-
teresanti izpētīt, kā atšķiras zāļu tējas 
abās valstīs. Gan Latvijā, gan Turcijā 
iecienīta ir mežrozīšu tēja. Turcijā gan 
mežrožu auglīšus skalda un tēja ir sa-
smalcinātā veidā. Abās valstīs diezgan 
dārgas ir kumelītes, jo to ziedi neno-
gatavojas vienlaicīgi, tāpēc ir sarežģīti 
novācami. “Ar kumelītēm var ārstēt 
alerģijas pret suņa spalvu, putekļiem. 

Palīdz tieši kumelīšu stublājs, nevis 
ziediņi. Tos sagriež, žāvē ēnā un dzer 
desmit vakarus pēc kārtas. Ja alerģi-
ja nepāriet, tad vismaz samazinās tās 
simptomi,” pamāca zāļu tēju zinātāja.

Atšķirībā no Latvijas, turki tējas vei-
dā iecienījuši kāršu rozes jeb malvas 
tēju, kura noder traktu darbības nor-
malizēšanai, jo tajā ir daudz gļotvielu.

Par abu tautu iecienīto salvijas tēju 
Turcijā klīst leģenda, kas vēstī, ka sal-
vija izglābusi veselu valsti. Kādā Aus-
trumu zemē bijis liels karš, kurš stipri 

TLMS “Pūpoli” mācīja groziņu pīšanas mākslā 
Jau vienpadsmito reizi visā Latvi-

jā 155 vietās norisinājās pasākums 
"Satiec savu meistaru!". Ļoti pozi-
tīva un darbīga svētdiena 7. aprīlī 
noritēja Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolā  TLMS  "Pūpoli" dalībniekiem 
un rosīgiem ciemiņiem no Preiļiem, 
Ilūkstes, Vaboles, Ambeļiem un Špo-
ģiem.

Tika pīti nelieli "riekšaviņgroziņi" 
uz iepriekš sagatavotiem karkasiem, 
lai nepieredzējis interesents varētu 
paspēt iemācīties un nopīt savu gro-
ziņu, ko paņemt līdzi mājup. Laiks 
kopīgā radošā darba procesā paskrē-
ja vēja spārniem. Taujājot klāteso-
šajiem par šāda pasākuma nepiecie-
šamību un lietderību, tika saņemta 
atbilde: "Viennozīmīgi!". Acīs mirdzē-
ja prieks un sejas rotāja smaidi. Daža 

laba krunka iegūla pierēs, vien mē-
ģinot savaldīt spītīgo kārkla klūgas 
sloksnīti, bet, kad viss izdevās, prieks 
bija desmitkārtīgs.

TLMS "Pūpoli’" pasākumā "Satiec 
savu meistaru" piedalījās pirmoreiz. 
Ceram, ka tas kļūs par ikgadēju tra-
dīciju, un groziņu pinēju prasmes tiks 
saglabātas nākamajām paaudzēm.

Maija Kivleniece
TLMS "Pūpoli" vadītāja



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 v2019. gada 25. aprīlis 9

Akordeonistu – solistu konkursa “Naujene – 2019” 
Grand Prix balvas aizceļo uz Lietuvu un Baltkrieviju

Konkursā startēja arīdzan 5 audzēkņi 
no Špoģu Mūzikas un mākslas skolas. 

Otrajā vietā pēc dalībnieku skaita 
ierindojās Baltkrievijas Republika, 
no kuras uz konkursu ceļu mēroja 39 
mūzikas skolu audzēkņi, no Mogiļevas 
bērnu mākslas skolām vien konkursā 
piedalījās 16 audzēkņi. 

Pēc konkursa, kas šogad norisinājās 
vienu dienu, konkursa dalībniekiem 
un viesiem tika dota vienreizēja iespē-
ja noklausīties starptautisko konkursu 
laureātu, Svetlanas Stavickas (Latvija) 
un Vladimira Ušakova (Krievija) kon-
certu. 

Mūzikas skolu 1.-4. klašu kategorijā 
Grand Prix balvu ieguva Lietuvas Re-
publikas Viļņas Mūzikas skolas “Lira” 
audzēknis Karols Pavlovskis (pedagogs 
Asta Žeromskiene). Diplomu un nau-
das balvu pasniedza Naujenes pagasta 
pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne. 

Mūzikas skolu 5.-7. klašu kategorijā 
Grand Prix balvu ieguva Baltkrievijas 
Republikas Telehanu bērnu mākslas 
skolas audzēkne Jevgenija Krivaļ (pe-
dagogs Anželika Tisevič). Diplomu un 
naudas balvu pasniedza Daugavpils 
novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika. 

Augstākās iegūtās vietas novada 
mūzikas skolu audzēkņu vidū - Dip-
loms par 2. vietu – Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas audzēknei Siņevičai 
Diānai, Arinai Mikulānei, Janai Kova-
ļevskai un Veronikai Panovskai. Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
ņiem Matīsam Sarkanim un Anast-
asijai Svirskai Diploms par iegūto 2. 
vietu, savukārt Rolandam Kļavinskim 
- Diploms par iegūto 1. vietu. 

Šogad konkursā kā jaunievedums 
bija Sertifi kātu pasniegšana dalībai 
nākamajos Starptautiskajos akor-
deonistu konkursos, kas norisināsies 
Baltkrievijā un Francijā, tiem nedau-
dzajiem konkursantiem, kas saņēma 
augstākos konkursa žūrijas vērtēju-
mus. Šo skolēnu vidū arī tie, kas saņē-
ma Sertifi kātus dalībai abos konkur-
sos. 

2. aprīlī žūrijas pārstāvji vizītē ap-
meklēja Daugavpils novada domi, kur 
tikās ar konkursa organizatoriem. Tik-
šanās laikā viņi dalījās iespaidos par 
konkursantiem un sniedza savu vērtē-
jumu šī gada konkursa norisei. 

Žūrijas pārstāve Svetlana Stavicka, 
kas ir no Daugavpils, taču jau labu 
laiku dzīvo Sanktpēterburgā, atzina, 
ka konkurss “Naujene – 2019” iziet no 
konkursa rāmjiem, jo tam pieder sava 
veida unikalitāte. “Lietuvas akordeona 
skola ir ar mūsdienu mūzikas piesi-
tienu, kas iet līdzi laikam un attīstās. 
Baltkrievijas akordeona skola atšķiras 
ar tautas mūzikas apdarēm un virtu-
ozitāti. Savukārt Latvijas akordeona 
skolas pārstāvji arvien biežāk izvēlas 
spēlēt 20. gs. autoru skaņdarbus. Šī 
mūzika aizskar cilvēka dvēseles stīgas 
un ir ļoti romantiska. Uzskatu, ka šī 
visiem Latvijas mūzikas skolu dalīb-
niekiem ir lieliska iespēja piedalīties 
konkursā tepat Latvijā, nevis ārpus 
tās robežām. Konkurss viņiem ir sava 
veida skola, kas noteikti piepilda viņu 
pieredzes bagāžu, jo te viņi sastopas ar 
audzēkņiem no citām valstīm. Un jāsa-
ka, ka mācās ne tikai skolnieki, bet arī 
mēs, žūrijas pārstāvji. Mums tas ir jau-
ns pakāpiens”, savu vērtējumu pauda 
S. Stavicka. 

Konkursa žūrijas pārstāvji pateicās 
organizatoriem, kā arī ieteica uz nā-
kotni pārskatīt dažus konkursa orga-
nizēšanas jautājumus. Izskanēja ietei-
kums nākamgad konkursam piesaistīt 
arī mūzikas vidusskolu un augstskolu 
audzēkņus, konkursa ietvaros organi-
zēt meistarklases un koncertā iekļaut 
konkursa laureātu uzstāšanos. Kā arī 
paplašināt konkursa robežas, uzaicinot 
tajā piedalīties ne tikai akordeonistus 
– solistus, bet arī duetus, kurā viens 
no dalībniekiem spēlētu kādu no savai 
tautai raksturīgākajiem mūzikas ins-
trumentiem.  

 Olga Davidova

XVII Starptautiskais akordeonis-
tu-solistu konkurss “Naujene 2019” 
pulcēja 146 dalībniekus no 9 valstīm 
(Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, 
Krievijas, Baltkrievijas, Francijas, Vā-
cijas un Ukrainas), kas pārstāvēja 61 
mūzikas izglītības iestādi.

Viskuplākais dalībnieku skaits bija 
no Latvijas. Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolu pārstāvēja 9 audzēkņi, 
kurus konkursam sagatavoja akor-
deona spēles skolotāji - Giršs Kagans, 
Tatjana Jukuma, Ņina Laškova, Svet-
lana Vasiļjeva un Anna Grigorjeva. 

Jau piekto gadu Jaunmoku pilī tika 
pasniegta “Gada balva medniecībā”. 
Katru gadu tiek piešķirtas divpadsmit 
balvas par nozīmīgu ieguldījumu Latvi-

jā un reģionos, kā arī par mūža ieguldī-
jumu medniecībā. Pasākumu rīko Lat-
vijas Mednieku savienība (LMS).

Klātesošos un laureātus uzrunāja 

LMS valdes priekšsēdētājs Jānis Bau-
manis, zemkopības ministrs Kaspars 
Gerhards, kā arī iekšlietu ministrs 
Sandis Ģirģens un Iekšlietu ministrijas 
valsts sekretārs Dmitrijs Trofi movs.

Medniecības balva ir novērtējums 
par cilvēku ieguldījumu, entuziasmu 
un vēlmi darboties medniecības intere-
sēs.  Balvu “Par nozīmīgu ieguldījumu 
Latgalē” saņēma LMS Dienvidlatgales 
reģiona nodaļas vadītājs, MK “Ambeļi” 
vadītājs, mednieks Egils Rūtiņš. 

Egils Rūtiņš jau no 1996. gada aiz-
raujas ar medniecību un jau 14 gadus 
vada mednieku kolektīvu “Ambeļi”. Va-
dot mednieku kolektīvu, Egils ir ievie-
sis stingru disciplīnu, regulāri izvirza 
kolektīva prioritātes sezonā, tā veici-
not medību saimniecības daudzveidību 
- platībās pieaug putnu un zaķu skaits, 
vairāk parādās stirnu trofejas, ir parā-
dījusies staltbriežu populācija. Kā ko-
lektīva vadītājs, Egils Rūtiņš sekmīgi 
sadarbojas ar kaimiņu kolektīviem un 
zemniekiem. 

Viņš prot piesaistīt jaunos mednie-
kus, organizē dažādus pasākumus 
medniekiem, iesaistot tajos arī citus 
pagasta un novada iedzīvotājus. Viens 
no lielākajiem sasniegumiem ir ar 
LAD atbalstu 2018. gadā realizētais 
projekts ,,Mednieku namiņa un tro-
feju telpas izveide Ambeļu pagastā”. 
Mednieku namiņš atrodas vēsturiska-
jā Ambeļu muižas saimniecības ēkā. 
Publiskai apskatei tas tika atvērts 
Daugavpils novada Mednieku saietā 
2018. gada 29. jūlijā, kura laikā notika 
arī dažādas sacensības ar medībām un 
dabu saistītām aktivitātēm, seminārs 
par aktualitātēm medību saimniecībā 
Latvijā un mednieku kulināro izstrā-
dājumu degustācija. Arī šogad, 27. jū-
lijā, visi mednieki ar ģimenēm aicināti 
piedalīties Daugavpils novada Mednie-
ku saietā. 

Elza Pučko 

Egils Rūtiņš apbalvots par nozīmīgu ieguldījumu medniecības attīstībā Latgalē
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Modris Blūmentāls skolo jaunos nozares profesionāļus
Modris Blūmentāls ir Malnavas kole-

džas izglītības īstenošanas vietas Višķi 
pedagogs, kurš pasniedz virkni mācību 
priekšmetu lauksaimniecības tehnikas 
un elektronikas nozarē. Savulaik pats 
absolvējis šo mācību iestādi, Modris 
Višķos ieaudzis ar saknēm un sevi sauc 
par novadnieku, lai gan pats ir dzimis 
rīdzinieks. Viņš ar lielu aizrautību stās-
ta par to, cik svarīgi ir izglītot jaunos 
nozares profesionāļus, par savu ģime-
ni, kurā aug trīs bērni un saimniecību, 
kurā redz nākotnes perspektīvas. 

- Pastāsti par ģimenes saimniecī-
bu, ar ko tā nodarbojas?

M.B.: Maniem sievas vecākiem – Jā-
nim un Zojai Gribustiem ir piemājas 
saimniecība “Smiltaine”, mēs ar ģimeni 
viņiem palīdzam saimniekot. Ganām-
pulkā ir vairāk nekā 100 mājlopi – 15 
piena govis, pārējie ir gaļas liellopi, ku-
rus vedam uz izsoļu namu. Pateicamies 
bijušajam Višķu tehnikuma absolven-
tam Kasparam Ādamam, kurš ir nodi-
binājis Latvijā vienīgo izsoļu namu, kur 
zemnieki no visas valsts var atvest sa-
vus liellopus un pārdot.

Mūsu saimniecība sadarbojas ar skolu 
un sniedzam prakses iespējas. Saimnie-
cība nav liela, tāpēc vienā reizē ņemam 
tikai vienu praktikantu. Varbūt mums 
nav tā pati modernākā lauksaimniecī-
bas tehnika, bet arī mēs, īstenojot Eiro-
pas Savienības projektus, esam uzlabo-
juši tehnisko bāzi, iegādājoties rulonu 
presi, pļaujmašīnu un ietinēju. 

Man patīk, ka audzēkņiem ir iespēja 
praktizēties reālajā dzīvē. Mēs Višķu 
profesionālajā skolā kopā ar skolas ko-
lēģiem vēlamies un cenšamies realizēt 
izglītības modeli, kurā teorija tiek sa-
vienota ar praksi. Latvijā daudzās no-
zarēs šāda darba vidē balstīta izglītība 
jau tiek īstenota, bet lauksaimniecībā 
tas šobrīd vēl nestrādā. Pēc teorētiskās 
apmācības nodarbībām ar audzēkņiem 
dodamies uz mācību servisu, kur mēs 
iegūtās teorētiskās zināšanas pielieto-
jam praktiskajos darbos. 

Studentus tas aizrauj un iedvesmo, 
viņi jūtas noderīgi, rodas interese par 
nozari, kurā viņi darbosies nākotnē. 
Līdz ar to, viņiem nebūs vēlme braukt 
uz ārzemēm, bet palikt dzimtenē. 
Esmu ieinteresēts viņus noturēt Lat-
galē. Mums ir palicis tas mazais mie-
ža grauds vai adatas galiņš, pie kura 
varam pieķerties, lai paspētu izglītot 
profesionāļus. Mums pietrūkst nozares 
speciālistu, kuri šeit paliktu strādāt un 
attīstītu savu uzņēmējdarbību. Tehnika 
attīstās ļoti strauji, un šos speciālistus 
vajadzēs arvien vairāk. Es vienmēr sa-
viem studentiem saku: “Ja tu zini, kā ir 
uzbūvēta vecākā tehnika, tu vienmēr 
tiksi galā arī ar jaunāko tehniku.”

 Es pat gribētu, lai interese par to tik-
tu attīstīta jau bērniem jaunākajās kla-
sēs un bērnudārzā. Bērni ir pieraduši 
izklaidēties planšetēs un telefonos, bet 
mūsu uzdevums ir viņiem attīstīt arī 
cita veida intereses. 

- Diemžēl realitātē jauniešu vēl-
me kļūt par lauksaimniekiem ar 
katru gadu samazinās.

M.B.: Piekrītu. Tomēr ir arī pozitī-
vie piemēri. Daudzi Višķu tehnikuma 
absolventi strādā savās saimniecībās 

Latgalē un Latvijā, kā arī turpina mācī-
bas Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātē. Latvijā profesionālajā izglītības 
sistēmā notiek pozitīvas izmaiņas, tiek 
izveidotas jaunas profesionālās izglītī-
bas programmas, kuras, cerams, tiks 
īstenotas arī Višķos.  

- Kā varētu paaugstināt profesio-
nālās izglītības prestižu?

M.B.: Manuprāt, profesionālajās 
skolās nepieciešams piesaistīt jaunus 
pedagogus, nozares profesionāļus, ku-
riem gan papildus jāapgūst pedagoģis-
kā izglītība. Vienreiz es pajautāju sa-
vam kursabiedram Aleksandram, kurš 
strādā SIA “VALTEK” pārstāvniecībā, 
vai viņš vēlētos jaunajiem nodot savas 
zināšanas. Viņš labprāt piekrita, ar no-
sacījumu, ka to darīs savā darbavietā, 
praksē. No tā ieguvēji būtu visi – gan 
students, gan profesionālis, kurš iegūst 
papildus darba rokas. Audzēkņus var 
motivēt apgūt teorētiskās zināšanas, ja 
viņš redz tām praktisku pielietojumu. 
Jauniešiem ir šī interese! Tagad lauk-
saimniecības tehnika ir tik moderna, ka 
traktori tehnoloģijās pārspēj automašī-
nas. 

- Kā pats nonāci līdz pedagoga 
darbam?

M.B.: Esmu Višķu profesionālās vi-
dusskolas absolvents. Atnākot uz šo 
izglītības iestādi, es biju tāds pats, kā 
pārējie kursabiedri, ne ar ko nebiju la-
bāks. Es atnācu studēt ar domu, ka vē-
los apgūt tehnisko pasauli, jo mani tā 
interesēja. Skolā strādāja profesionāli 
pasniedzēji - Leonards Spūlis, Broņis-
lavs Žurila, Ēvalds Līvmanis, Viktors 
Sokolovs, Vladislavs Trafi movičs un 
Kazimirs Cirsis, kurš bija arī mans kur-
sa audzinātājs. Paldies viņam, jo viņš 
mani iedvesmoja kļūt par skolotāju. 
Pirmajā kursā mēs bijām 30 audzēkņi 
no dažādiem novadiem, mācību laikā 
sadraudzējamies un regulāri tiekamies 
joprojām. Uzskatu, ka ir svarīgi, ka sko-
lā mācās gan meitenes, gan puiši, jo tā 
ir iespēja satikt arī savu otro pusīti, kā 
liktenīgi gadījās arī man. Mana sieva 
Olga mācījās ēdināšanas servisu, viņai 
Višķos jau bija vecāku saimniecība, 
kurā es arī daudz palīdzēju un izgāju 
kvalifi kācijas praksi. 

Protams, arī man bija posms, kad kā 
students aizbraucu peļņā uz ārzemēm. 
Anglijā Kolčestrā nonācu pie saimnieka 
Roberta Makdonalda. Tā kā man jau 
bija apgūtas traktora vadīšanas tiesī-
bas, viņš man uzticēja traktoru. Man, 
18 gadīgam puisim, tas bija milzīgs pa-
godinājums, tajā vasarā es ieguvu vērtī-
gu praksi. Atgriezos 4. kursā, lai pabeig-
tu mācības un nokārtotu eksāmenus. 
Skolotājs Kazimirs Cirsis man teica: 
“Modri, es redzu, ka tevī ir potenciāls, 
paliec mācību iestādē un turpini manu 
darbu!” Mana pirmā reakcija bija: “Es, 
skolotājs?”

Biju izplānojis braukt atpakaļ uz 
Angliju, kur jau biju sev nodrošinājis 
darbavietu. Tomēr, ieklausoties citos 
cilvēkos un pašam visu apsverot, no-
lēmu tomēr pamēģināt. Uzskatu, ka 
skolas vadība gudri rīkojās, ka pirma-
jā gadā man uzticēja pasniegt mācību 
priekšmetus nevis 1. kursa, bet 4. kur-
sa studentiem. Faktiski, es pasniedzu 

saviem vienaudžiem vai pat par sevi 
vecākiem jauniešiem, jo pašam tikko 
apritēja 19 gadi. Tas bija pozitīvi, jo es 
spēju ar viņiem saprasties. Viņi sapra-
ta arī mani, tāpēc nesaskāros ar tādu 
lietu kā kniepadatu likšanu uz krēsla 
(smejas). Iestājos Daugavpils Univer-
sitātē, apguvu pedagoģiju, mācījos arī 
Malnavas koledžā  un ieguvu augstā-
ko izglītību - autoservisa speciālista 
kvalifi kāciju. 

Pakāpeniski  skolotāja profesija 
mani aizrāva un ļoti iepatikās. Sko-
lotājs Cirsis devās pensijā, jo bija ap-
mierināts, ka ir, kas paturpina viņa ie-
sākto. Mani skolotāji joprojām ir mani 
kolēģi, kas mani atbalstīja, iedvesmoja 
un deva gudru padomu, jo jāmācās ir 
visu mūžu. Savos trīsdesmit gados jau 
11 gadus esmu nostrādājis Višķu sko-
lā, kurai šo gadu laikā ir vairākkārtīgi 
mainījies statuss un nosaukumi. Ņe-
mot vērā, ka skolas liktenis nav skaidrs 
un to, ka lauksaimniecība ir ļoti per-
spektīva nozare, nolēmu paralēli dar-
bam skolā veidot arī savu uzņēmumu. 
Tas šobrīd ir dibināšanas procesā un 
būs saistīts ar elektroniku un traktoru 
remontu, jo man ir zināšanas šajā jomā. 
Par šīm lietām es stāstu arī savā Youtu-
be kanālā. Filmēju video par dažādām 
nozares tēmām. Man patīk, ka studen-
tiem ir iespējas mājās apstākļos tos no-
skatīties un atkārtot, bet, ja stunda ir 
kavēta, nākamajās stundās neatpalikt 
no grupas. Sociālie tīkli ir lieliska teh-
noloģija, kas atvieglo mācību procesu.

- Vai ir arī attīstības plāni saim-
niecībai?

M.B.: Jā. Vēlos pateikties savam sie-
vastēvam Jānim Gribustam, kurš arī 
ir viens no maniem iedvesmotājiem. 
Svarīgs ir atbalsts no malas, tāpēc es 
vienmēr sniedzu atbalstu arī saviem 
studentiem. Saimniecībai pieder lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme un 
meži. Daļa no šīm zemes platībām tiek 
nomātas. Ar sievu nolēmām palikt Lat-
galē, tāpēc iegādājāmies zemi un uzbū-
vējām ģimenes māju. Šajā ziņā varu pa-
teikties darbam Anglijā, kas bija viens 
no atbalstiem, lai iecere par māju īste-
notos. Uz Angliju braucu katru vasaru, 
kad skolotājiem ir atvaļinājums. Tāpēc 
smejos, ka skolotājiem ir vislabākais 
darbs. Man joprojām zvana Makdonal-
da kungs un aicina pie sevis darbos, jo 
es tur jau vadīju komandu un strādāju 
ar pašgājējkombainu Grimme Varitron. 
Ar sievu vasarās braucām tur strādāt, 
savukārt atbraucot, būvējām māju, 
kura tapa piecos gados. Protams, daudz 
palīdzēja arī sievas vecāki.

Es uzskatu, ka valstij ir jāatbalsta 
tieši mazās saimniecības. Nevis tā, ka 
ir viena liela saimniecība ar tūkstošiem 
hektāru un tiek lobēti tikai lielie zem-
nieki, bet ir jāatbalsta mazie, ko šobrīd 
arī dara Eiropas Savienība. Es arī ci-
tiem iesaku audzēt, piemēram, ķiploku 
laukus, jo tā ir lieliska iespēja attīstīties. 
Jāsaka, ka sievastēvam Jānim ir saim-
niecības attīstības idejas, viņš ir ideju 
ģenerators. Gadi neko nenozīmē. Tieši 
viņam pieder ideja izrakt dīķus, jo nā-
kotnē vēlamies veidot spēcīgu zivsaim-
niecību, kādu Latgalē praktiski nav. 

Ja kaut kas notiks ar Višķu skolu, 

var mēģināt dibināt biedrību un veidot  
Latgalē jaunu, modernu mācību cen-
tru.  Zinu, ka šo ideju atbalstītu daudzi 
lauksaimnieki, jo viņiem ir nepiecieša-
mi profesionāļi. Informācija liecina par 
to, ka apgūt jaunās tehnoloģijas ir ie-
interesēti Baltkrievijas lauksaimnieki. 
Tas arī varētu būt risinājums. Izglītības 
ministrijas pārstāvjiem var piekrist, ka 
jauniešu skaits visā valstī sarūk, taču, 
ja turpināsim visu likvidēt, tad pazudīs 
arī dzīvība Latgales un Latvijas laukos.

-Kāpēc, Tu dzimis rīdzinieks dzī-
vo Latgalē?

M.B.: Jā, esmu dzimis Rīgā – es par to 
ne kaunos, ne lepojos. Augu Jūrmalā, jo 
mana mamma strādāja par medmāsu. 
Savukārt vecvecāki dzīvoja Jēkabpils 
novadā, kurā vēlāk pavadīju savu bēr-
nību. Mācījos Jēkabpils 3. vidusskolā 
un Biržu internātpamatskolā. Mana 
bērnība nav bijusi no saldākajām. Var-
būt tas ir labi, jo atšķirībā no citiem, lai 
iegādātos savu pirmo mobilo telefonu, 
es ilgi un smagi strādāju. Man bija labs 
draugs Rihards, kurš uzsāka mācīties 
Višķos un arī mani ierosināja braukt 
šeit studēt, jo zināja, ka mani interesē 
tehnika. Šim draugam esmu ļoti patei-
cīgs. Pabeidzot 9. klasi, es devos uz Viš-
ķiem. Starts bija kā visiem audzēkņiem 
– pietiekami garš ceļš ar autobusu no 
Jēkabpils, mācības un dzīve kopmītnēs. 

Apprecējos ar vietējo meiteni Olgu, 
tagad mums ir trīs bērni – divi dēli un 
meita. Manuprāt, trīs bērni vajadzīgi 
katram, kuri vēlas dzīvot Latvijā. Mums 
jārūpējas par saviem bērniem, jo viņi ir 
mūsu nākotne. Dēlus cenšos jau tagad 
lēnām ievirzīt savā nozarē. Vecākais 
dēls mācās klavierspēli, tikko startēja 
jau kārtējā starptautiskajā konkursā, 
otrs dēls mācās spēlēt akordeonu, meita 
vēl iet bērnudārzā. Špoģi ģeogrāfi ski ir 
ideāla vieta – spēcīga Špoģu vidusskola 
ar pirmsskolas grupiņām, Špoģu Mūzi-
kas un mākslas skola, profesionālā sko-
la, lauku reģionam attīstīta infrastruk-
tūra– tas ir kaut kas unikāls! Lai gan 
esmu dzimis rīdzinieks, tagad saucu 
sevi ne tikai par novadnieku, bet arī par 
latgalieti. 

Ar Modri Blūmentālu sarunājās
Elza Pučko
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Izmaiņas zemes nomas aprēķināšanas kārtībā
Stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”, iznomājot pašvaldības brīvās, ne-
apbūvētās zemes vienības un pagarinot noslēgtos zemes nomas līgumus, pare-
dzēta jaunā nomas maksas aprēķināšanas kārtība. Galvenokārt, nomas maksas 
izmaiņas attiecas uz lauksaimniecībā izmantojamās un dārzkopības teritorijās 
esošās zemes nomu. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Daugavpils no-
vada dome šī gada 11. aprīlī apstiprināja zemes nomas pakalpojuma maksas 
cenrāžus.

Lauksaimniecības zemes 1 ha zemes nomas maksa gadā: 
Nr.p.k. Pagasts 1 ha nomas maksa gada, 

EUR (bez PVN)
1. Ambeļu pagasts 50.50
2. Biķernieku pagasts 59.70
3. Demenes pagasts 47.75
4. Dubnas pagasts 52.30
5. Kalkūnes pagasts 51.80
6. Kalupes pagasts 63.75
7. Laucesas pagasts 52.65
8. Līksnas pagasts 77.35
9. Maļinovas pagasts 53.40
10. Medumu pagasts 50.80
11. Naujenes pagasts 62.95
12. Nīcgales pagasts 58.20
13. Salienas pagasts 53.20
14. Skrudalienas pagasts 61.90
15. Sventes pagasts 47.45
16. Tabores pagasts 50.25
17. Vaboles pagasts 54.75
18. Vecsalienas pagasts 53.00
19. Višķu pagasts 72.25

1m2 zemes nomas maksa dārzkopības teritorijās:
Nr.
p.
k.

Teritorija
1m2 ha nomas 
maksa gada, 
EUR (bez PVN)

1. Dārzkopības “Mežvidi” teritorijā Demenes pa-
gastā

0.057

2. Dārzkopības “Birkineļu dārziņi”, “Celtnieks”, “Dau-
gava”, “Mičurinietis”, “Varavīksne” teritorijā, Kalkū-
nes pagastā

0.061

3. Dārzkopības “Laucese” teritorijā ,Laucesas pagastā 0.061
4. Dārzkopības “Ļūbaste 1”, “Nahodka”, “Priežu sils” 

teritorijā Līksnas pagastā
0.028
 

5. Dārzkopības “Latgale”, Kooperators” teritorijā Līks-
nas pagastā

0.070

6. Dārzkopības “Pavasaris”, “Spārīte” teritorijā Maļino-
vas pagastā

0.047

7. Dārzkopības “Zelta kalns”, “Ozolaine” teritorijā, Me-
dumu pagastā

0.027

8. Dārzkopības “Luksofors”, “Eglīte”, “Lauku celtnieks 
D” teritorijā Naujenes pagastā

0.056

9. Dārzkopības “Atpūta”, “Elektrons”, “Ezeriņi”, “Mel-
nezers”, “Meža ciems”, “Pērlīte”, “Zemgale” teritorijā, 
Sventes pagastā

0.046

10. Dārzkopības “Maļutki”, “Cīrulīši”, “Zaļais sils” terito-
rijā, Tabores pagastā 

0.054

Noteikumi nosaka, ka zemes vienības vai tās daļas minimālā nomas maksa 
ir 28 euro, tādēļ pašvaldības zemes nomniekiem, kuriem nomas maksa par  ze-
mes vienības vai tās daļu bija mazāka kā 28 euro gadā, tiks piemērotā minimālā 
nomas maksa - 28 euro. Pamatojoties uz Publiskas personas fi nanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61. panta 11 daļu, pašvaldība no-
mas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā 
sešos gados reizi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt 
pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties 
no zemes nomas līguma. 

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām (mazdārziņu ierīkošanai un uzturē-
šanai) iznomājamām zemes vienībām vai tās daļām izsole netiek veikta. Saska-
ņā ar Daugavpils novada domes 2018. gada 13. septembra saistošajiem notei-
kumiem Nr. 26 “Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko 
palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas apmēru” nomas maksa gadā ir 
1.5% no zemes vienības vai tās daļas kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 
euro gadā. 

Apbalvoti konkursa “Daugavpils novada tūrisma balva 2018” uzvarētāji

26. aprīlī Daugavpils cietoksnī noti-
ka tradicionālais Daugavpils tūrisma 
sezonas atklāšanas pasākums, ko šo-
gad rīkoja Daugavpils pilsēta kopā ar 
novadu. Pasākumā piedalījās pilsētas 
un novada tūrisma nozares pārstāvji 
un citi interesenti, lai kopīgi atskatī-
tos uz aizvadīto gadu un sagatavotos 

jaunajai tūrisma sezonai. Pasākuma 
dalībniekiem bija iespēja uzzināt par 
dažādām tūrisma nozares aktualitā-
tēm, kas būs noderīgas darbam jau-
najā tūrisma sezonā. 

Pasākuma ietvaros apbalvoti kon-
kursa “Daugavpils novada tūrisma 
balva 2018” laureāti. Nominācijā 

“Jaunais tūrisma produkts 2018” par 
uzvarētājiem atzīts “JuRita” mini 
ZOO. “JuRita” Mini Zoo atrodas Nau-
jenes pagasta Eglītēs un ir lieliska 
atpūtas vieta ģimenēm, kur iespē-
jams iepazīties ar dažādiem dzīvnie-
kiem - alpakiem, lamām, ķenguriem, 
dambriežiem, punduraitām, pundur-
kazām, ponijiem, ēzeļiem, zirgiem un 
trušiem. Nominācijā “Jaunais ēdinā-
šanas uzņēmums 2018” visaugstāko 
žūrijas vērtējumu guva Egles Villa, 
Silene Resort&SPA, kas ir jaunuz-
celta viesnīca Skrudalienas pagastā 
ar komfortablu numuru plašu izvēli 
nakšņošanai. Viesnīcā darbojas res-
torāns, kurā godā celtas itāļu virtu-
ves tradīcijas. Par “Gada pasākumu 
2018” atzīts jaunās latgaliešu mūzi-
kas festivāls Muzykys Skrytuļs 2018, 
kas jau septīto reizi norisinājās Līks-
nā, aicinot piedzīvot īpašas Latgales 
sajūtas. Festivāla laikā notika pieci 
koncerti, kuros uzstājās mūziķi, kuri 
rada un izpilda dziesmas latgaliski. 
Nominācijā “Veiksmīgākā Eiropas 
un citu fondu līdzekļu piesaiste 2018” 
balva aizceļoja pie Lielbornes muižas 
un parka saimniekiem Noras Poi-
šas un Mārtiņa Stankeviča. Vietējās 
nozīmes arhitektūras piemineklis – 

Lielbornes muiža – Salienas pagastā 
pēdējos gadus ir stāvējusi nolaista un 
pamesta.  19.gs. pirmajā pusē celtā 
ēka klasicisma stilā ieguva jaunus 
īpašniekus, kuri šo vietu iemīlējuši 
no pirmā acu skatiena. Nebaidoties 
no spontāniem lēmumiem, krūmos 
aizaugušās 12 ha teritorijas un ne-
pieciešamības pēc kapitāliem iegul-
dījumiem, jūrmalnieki Nora Poiša ar 
vīru Mārtiņu Stankeviču iegādājās 
muižu, lai tā atkal uzmirdzētu ar jau-
nu spožumu. Kopš tā laika Lielbornes 
muiža un tās apkārtne tiek atjauno-
ta. Savukārt "Gada balvu" par iegul-
dījumu Daugavpils novada tūrisma 
attīstībā pasniegta tūrisma klubam 
"Sniegpulkstenīte". "Sniegpulkstenī-
te" rīko aktīvās atpūtas pasākumus 
un izstrādā velobraucienu maršrutus 
Daugavpils novadā. Velobraucēju at-
saucību guvis arī ikgadējais Daugav-
pils novada MTB maratons, kas noris 
Sventē. 

Fotogrāfi jā: Egles Villa, Silene 
Resort&SPA



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2019. gada 25. aprīliswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v12

Tiks īstenots jauniešu iniciētais solidaritātes projekts “ReUnion”

Daugavpils novada jauniešu iniciē-
tais solidaritātes projekts ReUnion ir 
iekļuvis 11 atbalstīto projektu saraks-
tā, kas tiks īstenoti programmas Eiro-
pas solidaritātes korpuss ietvaros.

Projekts ReUnion tiek īstenots ar 
mērķi veicināt savstarpējo iecietību un 
solidaritāti. Projekta ietvaros tiek pa-
redzēts sniegt palīdzību vientuļajiem 
pensionāriem, kas dzīvo novadā, apzi-
not viņu problēmas un vajadzības, pa-

līdzot viņiem ikdienas darbos. Palīdzī-
bas sniegšanai nevajag daudz, sanest 
malku, ar ko ziemā kurināt krāsni, aiz-
iet uz veikalu, vai pat kopā pavadīt va-
karu pie tējas tases sarunājoties. Tas 
neprasa lielas piepūles, bet vientuļa-
jam cilvēkam var būt mūža vērts labais 
darbs, ko viņa labā ir paveikuši. Bieži 
vien iestingstam savās ikdienas rūpēs 
un nepamanām, ka cilvēkam kaimi-
ņos ir nepieciešama neliela palīdzība, 
kas ievērojami varētu atvieglot viņa 
dzīvi. Šis projekts palīdzēs kļūt vērīgā-
kiem un atsaukties uz citu palīdzības 
lūgumiem. Projekta stāsts būs arī par 
to, cik svarīga mums ir sabiedrība un 
katrs cilvēks tajā. Tāpēc projekta mēr-
ķis ir arī saliedēt cilvēkus, organizējot 

kopīgus pasākumus, stāstu vakarus 
un citas aktivitātes, kas veicinās soci-
ālo iekļaušanu. Projekta rezultātā ir 
paredzēts izveidot pastāvīgi darbojo-
šās mobilas brīvprātīgo brigādes, kas 
regulāri sniegs palīdzību vientuļajiem 
cilvēkiem, regulāri konsultējoties ar 
sociālajiem darbiniekiem, apzinot pa-
stāvošo situāciju Daugavpils novadā.

Projektu īstenos Daugavpils novada 
aktīvo jauniešu darba grupa – Rūdolfs 
Lukaševičs (Višķu pag.), Jevģenija 
Kaļinčuka un Milāna Loča (Medumu 
pag.), Signija Kotova (Kalupes pag.), 
Andrejs Rucko un Natālija Polovaja 
(Kalkūnes pag.). Darba grupas uzde-
vums būs, sākot ar 1. jūniju, veikt ak-
tīvu darbu, konsultējoties ar Sociālo 

dienestu, apzinoties esošo situāciju 
novadā, apciemojot novadā dzīvojošos 
vientuļos iedzīvotājus un izstrādāt 
nākotnes darba modeli, lai šāda veida 
brīvprātīgais darbs novadā kļūtu par 
regulāru un ilgtspējīgu. Projekts tiks 
noslēgts šī gada 30. septembrī.

Projekts “ReUnion” tika fi nansēts ar 
Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritā-
tes korpusa, kuru Latvijā administrē 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra, atbalstu. Šī publikācija at-
spoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru ie-
spējamo izlietojumu.

 Milāna Loča

Jauniešu apmaiņas projekts “Let life go!”
No 30. marta līdz 4. aprīlim Dau-

gavpils novada jaunieši pārstāvēja 
Latvijas delegāciju projektā “Let life 
go!”, kas norisinājās Turcijā, Urkme-
zā. Projektā piedalījās arī jaunieši no 
Maķedonijas, Grieķijas, Ungārijas, 
Spānijas un Turcijas. Daugavpils no-
vada delegācijā ietilpa Igors Lisjonoks 
(Medumi), Anželika Kupete un Iļja 
Jakimovičs (Skrudaliena) un grupas lī-
deris, Sventes pagasta jaunatnes lietu 
atbildīgais Viktors Petaško.

Projekta tēma bija veltīta sabiedrī-
bā aktuālam jautājumam par orgānu 
donāciju Latvijā. Latvijā jebkurš var 
pateikt “jā” savu orgānu donācijai, ie-
sniedzot elektronisku iesniegumu Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvaldes 
mājas lapā. Tomēr mūsu valsts ten-
dence rāda, ka donoru kustība ir vāji 
attīstīta. Piemēram, Spānijā, orgānu 
donoru kustība tiek plaši popularizēta, 

kas ļauj glābt neskaitāmas cilvēku dzī-
vības. 

Projekta laikā jaunieši kopīgi izpētī-
ja esošās situācijas valstīs, kā donoru 
kustība tiek popularizēta un kopīgi 
meklēja iespējamos risinājumus. Tika 
izstrādāti informatīvie plakāti un buk-
leti, kuri vēlāk tika prezentēti vietējās 
skolas audzēkņiem. Ar skolēniem  tikai 
izspēlētas arī nacionālās rotaļas. Tika 
izstrādātas arī sociālās video reklāmas 
par to, cik svarīga ir orgānu donācija 
un šīs kustības attīstības nepiecieša-
mība. 

Jaunieši pateicas Daugavpils novada 
domei par sniegto atbalstu dalībai pro-
jektā, kā arī organizācijai ARTILT-D 
par iespēju piedalīties projektā. 

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore

Vaboles pagasta komanda ieguva zeltu novada čempionātā novusā
6. aprīlī Naujenes kultūras centra 

sporta zālē norisinājās Daugavpils no-
vada čempionāts novusā. Sacensībās 
piedalījās 8 pagastu komandas, kuru 
sastāvā startēja divi vīrieši, viena sie-
viete un jaunietis vecumā no 15 līdz 18 
gadiem. Katrā kategorijā tika noskaid-
roti individuālie uzvarētāji, kā arī uz-
varētājkomandas, kuras tika noteik-
tas, summējot visu četru dalībnieku 
iegūtos punktus. 

Vīriešu kategorijā:
 1. vieta Jānis Melders (Naujene)
 2. vieta Ilmārs Strupais (Vabole)
 3. vieta Arnolds Vaiders (Vabole)

Jauniešu kategorijā: 
1.vieta Renārs Kucins (Vabole) 
2. vieta Armands Šaršuns (Ambeļi)
3. vieta Edmunds Lukaševičs (Višķi)

Sieviešu kategorijā:
1. vieta Kristīne Kucina (Vabole) 
2. vieta Aina Zarāne (Višķi) 
3. vieta Kristīne Vasiļjeva (Naujene)

Pagastu kopvērtējumā 1. vietu ieņē-
ma Vaboles pagasta komanda ar 71 
punktu, 2. vietā Naujenes pagasts ar 
64 punktiem, savukārt 3. vietu izcīnīja 
Višķi ar 47 punktiem. 4. vietā sekoja 
Ambeļi (44), 5. vietā Svente (44), 6. vie-
tā Kalkūni (33), 7. vietā Skrudaliena 
(28) un 8. vietā Kalupe (20). 

Individuālajiem uzvarētājiem tika 
pasniegtas medaļas, pirmo trīs vietu 
komandām – kausi. 

Sacensības vadīja un tiesāja sacens ī-
bu galvenais tiesnesis Aleksandrs Ra-
kovskis.

 Atzīstot deinstitucionalizācijas projekta unikalitāti, pašvaldības iezīmē nopietnas problēmas
Daugavpils novada domi darba vizītē 

apmeklēja Labklājības ministrijas parla-
mentārais sekretārs Roberts Spručs, lai 
uzklausītu, kā DI projekts noris novadā 
un ar kādām problēmām tā īstenošanas 
gaitā saskaras pašvaldība. Lai arī paš-
valdības Sociālais dienests atzīst dein-
stitucionalizācijas projekta unikalitāti, 
tiek iezīmētas arī nopietnas problēmas, 
sevišķi sāpīga – fi nansējuma trūkums 
atsevišķu pakalpojumu ieviešanai. 

DI projekta mērķa grupas novadā ir 

pilngadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, kas saņem ilgstošas soci-
ālās aprūpes pakalpojumus institūcijā, 
kā arī personas, kas dzīvo mājās, ārpus 
ģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši 
līdz 17 gadiem, kas dzīvo Naujenes bēr-
nu namā, bērni ar funkcionāliem traucē-
jumiem, kas dzīvo mājās. Sociālā dienes-
ta vadītāja Anna Jegorova uzsver, ka, 
lai arī pēdējās mērķa grupas personas 
ir visvairāk atstumtas no dažādiem 
sabiedrībā pieejamiem pasākumiem, 

pašvaldība un Sociālais dienests rūpējas 
par viņu iesaisti visos iespējamos pasā-
kumos. 

Pirmās divas lielās grupas ir personas 
ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) 
un bērni ar funkcionāliem traucēju-
miem. Daugavpils novada teritorijā at-
rodas Naujenes bērnu nams, kurā šobrīd 
dzīvo 30 bērni. DI projekta sākumā kopā 
izvērtēti 29 bērni; vecumā no 3 līdz 15 ga-
diem (16 bērni), no 15 līdz 20 gadiem (13 
bērni). Kā norādīja Anna Jegorova, So-

ciālais dienests sadarbībā ar bāriņtiesu 
un Naujenes bērnu namu diezgan daudz 
pūļu velta, lai bērniem atrastu audžuģi-
menes, adoptētājus vai atgrieztu viņus 
bioloģiskajās ģimenēs. Tāpēc sākotnējais 
cipars ir mainījies un izvērtēto bērnu no 
3 līdz 15 gadiem bērnu namā vairs nav. 
Vecumā no 15 līdz 20 gadiem izvērtēti 
14 jaunieši. Šis, savukārt, ir problemā-
tisks vecums, un audžuģimenes nereti 
neuzņemas rūpes par šīs vecuma grupas 
jauniešiem. Neizvērtēti šajā grupā ir vēl 
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16 jaunieši. 
Uz Naujenes bērnu nama bāzes, pēc 

DI projekta Atbalsta plāna, tiek plānota 
jauniešu māja, kurā dzīvotu 8 jaunieši, 
taču izvērtēti ir 14. Līdz ar to, vietas ir 
nepieciešams daudz vairāk, nekā bija ie-
plānots sākotnēji. Anna Jegorova tāpat 
norādīja, ka tiks aktīvi strādāts pie jau-
tājuma, lai vēl vismaz trīs četri jaunieši 
tiktu ģimenēs. 

VSAC fi liālē “Kalupe” izvērtēti 28 
klienti, Sociālo pakalpojumu centrā „Pī-
lādzis” – 2, un 14 personas, kas dzīvo 
mājās. No šīm 44 personām 4 personas 
jau pašvaldībā saņēmušas dzīvojamo 
platību un dzīvo patstāvīgi. Izvērtēšanas 
gaitā šīs 4 personas arī izteikušas vēlmi 
apmeklēt Dienas centru. Anna Jegorova 
akcentē, ka šīm personām neapšaubāmi 
nepieciešams sociālā darbinieka atbalsts 
un palīdzība, kā arī konsultācijas, to-
starp psihologa un sociālā mentora palī-
dzība. Diemžēl sociālie mentori pašvaldī-
bā vēl nav pieejami. Kā pozitīvs piemērs, 
tika nosaukta tikko nodibināta jauna 
ģimene, kur viena no personām atrada 
darbu un pašlaik strādā sociālās aprū-
pes centrā “Kalupe”, bet otra strādā zem-
nieku saimniecībā. Vēlmi dzīvot novadā 
izvērtēšanas gaitā izteikušas 5 personas 
no citiem novadiem, kuru pēdējā dekla-
rētā dzīves vieta ir Daugavpils novads. 

Atbalsta plānos šīs grupas personām 
ieplānota grupu dzīvokļu izveide, Die-
nas centra pakalpojumi un specializētās 
darbnīcas. No 14 personām, kas pašlaik 
dzīvo mājās, 10 izvēlējušās Dienas cen-
tru pakalpojumus, 3 – darbošanos spe-
cializētajās darbnīcās un viena persona 
iekārtojusies darbā zemnieku saimnie-
cībā. 

Pēc izvērtētajiem Atbalsta plāniem, 35 
personas pieteikušās Dienas centriem, 
27 personas – grupu dzīvokļiem un 20 
personas – specializētajām darbnīcām. 
10 no šīm personām izteikušas vēlmi 
strādāt, noslēdzot darba līgumu ar dar-
ba devēju. Visas personas atzīmējušas 
mentoru un psihologu konsultācijas, kā 
grupu, tā arī individuālās nodarbības. 
Sociālā dienesta speciālisti stāsta, ka 
palīdzēt cilvēkam kļūt par neatkarīgu no 
institucionālās aprūpes, ir ļoti liels darbs 
un to dara sociālie darbinieki, bet īstenī-
bā to būtu jādara sociālajiem mentoriem.

Projekta sākumā izvērtēti 24 mājās 
dzīvojošie bērni ar funkcionāliem trau-
cējumiem, ar GRT vai GRT un funk-
cionāliem traucējumiem. Atelpas brīža 
pakalpojumus Aleksandrovas internāt-
pamatskolā Dagdas novadā saņēmuši 
5 bērni, no Sociālā fonda saņemti un iz-
lietoti pāri 7000 eiro. 16 bērni saņēmuši 
reitterapijas pakalpojumus, piešķirtais 
fi nansējums sastādīja pāri 6 000 eiro. 

Vairākas ģimenes, kas iepriekš neiesais-
tījās projektā, izteica vēlmi piedalīties, 
jo veidojas sapratne par visām priekš-
rocībām, ko tas sniedz. Galvenais no ie-
guvumiem, protams, ir bērnu veselības 
stiprināšana. 

Atbalsta plānā ir iezīmēta sociālās 
rehabilitācijas centra izveide 24 bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem uz 
Naujenes bērnu nama bāzes. Tajā 
plānots veikt psihologa konsultāci-
jas, masāžas, ārstniecisko fi zkultūru, 
kanisterapiju un ergoterapeita konsul-
tācijas. 

Anna Jegorova norāda uz sarežģītību, 
kas rodas, personu ar GRT pārliecinot 
par psihologa konsultāciju nepiecieša-
mību. Diemžēl šis pakalpojums tiek 
pārprasts, un psihologs tiek uztverts kā 
psihiatrs. Kā risinājums šai situācijai ir 
gana liels sociālā darbinieka darbs un ie-
guldījums, lai motivētu šīs personas un 
nosūtītu tās uz psihologa konsultācijām. 
Rezultātā psihologa konsultācijas saņē-
mušas 13 personas. 

Pieaugušajiem cilvēkiem ar GRT 
plānoti divi Dienas centri - Višķos un 
Skrudalienā, kā arī specializēto darb-
nīcu un grupu dzīvokļu izveide Nīcgalē. 
Jāatzīmē, ka personām ar GRT ir biju-
si tikai vienreizēja izvērtēšana projekta 
sākuma stadijā. Izskatot visus Atbalsta 
plānus, tikai 70 % no viņiem atbilst šī 
brīža situācijai. Līdz ar ko, Sociālajā die-
nestā norāda uz nepieciešamību šīs mēr-
ķa grupas dalībnieku pārvērtēšanai. 

Kā vēl viena liela problēma ir sociālo 
mentoru trūkums. Skaidrojošais darbs 
kā institūcijās, tā pagastos uz vietām 
pašlaik gulstas uz sociālo darbinieku 
pleciem. Starp personām ar GRT, kas 
dzīvo institūcijās, arvien biežāk parādās 
tā saucamais “pastāvēšanas sindroms” 
jeb bailes, kā ir dzīvot patstāvīgi. Bailes 
un neziņa par nākotni novērojama arī 
sociālo aprūpes centru darbinieku vidū. 

Neskatoties uz izvērtēšanu gaitā pa-
redzamajām DI projekta priekšrocībām, 
sabiedrībā trūkst izpratnes par to, kāpēc 
personām ar GRT jādzīvo sabiedrībā ne-
vis institūcijā. Anna Jegorova komentē, 
ka sabiedrība ir vairāk jāinformē, skaid-
rojot, ka viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs, 
tikai ar īpašu uzvedības modeli. 

Vairākas pašvaldības norāda uz fi -
nansējuma trūkumu infrastruktūras 
izveidei. Viņuprāt, lai sniegtu kvalitatī-
vus, pārdomātus, objektīvus un lietderī-
gus sabiedrībā balstītus pakalpojumus 
projekta mērķa grupām, nepieciešams 
daudz lielāks fi nansējums. Pašvaldību 
pārstāvji norāda uz fi nansiālo slogu, kas 
gulsies uz to pleciem pēc projekta īsteno-
šanas. 

Daugavpils novada pašvaldība kopā 

ar Aglonas un Dagdas pašvaldību ir ie-
sniegušas savus grozījumus un priekš-
likumus DI plānā. Balstoties uz MK 
noteikumi Nr. 871, Daugavpils novada 
pašvaldība DI projekta īstenošanai spēja 
piesaistīt fi nansējumu no ERAF infra-
struktūras izveidei. Novadā plānota 6 
sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveide 
7 infrastruktūras objektos. 

Kā prezentēja Attīstības pārvaldes 
vadītāja Vita Rūtiņa, grupu dzīvokļus 
sākotnēji bija plānots veidot trīsstāvu 
ēkā Nīcgales pagastā, kas šobrīd atro-
das sliktā tehniskā stāvoklī. Pārvērtējot 
situāciju, grupu dzīvokļus plānots veidot 
bijušajā Nīcgales pamatskolas ēkā, kas 
atrodas diezgan labā tehniskā stāvoklī. 
Protams, nepieciešama ēkas pārbūve un 
remonts, klašu telpas pielāgojot dzīvoša-
nai. Specializētās darbnīcas atrastos tajā 
pat ēkā, tikai ar atsevišķu ieeju. Darb-
nīcām varētu tikt pielāgoti bijušie darb-
mācības kabineti. Ir saglabājies arī aprī-
kojums. Pie plānotajiem darbiem jāveic 
sanitāro mezglu pārbūve un jāpielāgo 
ieeja. 

Dienas aprūpes centri pēc plāna atras-
tos Višķu sociālās aprūpes un Skruda-
lienas daudzfunkcionālajā centrā. Šajās 
ēkās visas telpas jau pielāgotas, nepie-
ciešams vien personāls un materiāls dar-
bam. Skrudalienas daudzfunkcionālajā 
centrā savukārt jāveic darbi vides pie-
ejamības nodrošināšanai – jāizbūvē pan-
duss pie ieejas, jāierīko pacēlājs iekļūša-
nai telpā un uzbraukšanai otrajā stāvā. 
Arī šajā centrā telpas ir izremontētas, 
nepieciešamas mēbeles un aprīkojums. 

Jauniešu mājas izveidei tiek uzlabota 
Naujenes bērnu nama energoefektivi-
tāte. Šajā ēkā tiks piedāvāti trīs pakal-
pojumi – jauniešu māja 8 jauniešiem, 
ģimeniskai videi pietuvināts pakalpo-
jums 8 bērniem un sociālās rehabilitāci-
jas centrs 24 bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, kas pašlaik dzīvo mājās. 
Bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem tiks ierīkota atsevišķa ieeja ēkā. 

DI plāns gala redakcijā tika apstipri-
nāts 2018. gadā. Septiņu jaunu infra-
struktūras objektu izveidei tika piešķirts 
fi nansējums 1070000 eiro apmērā. Visas 
izmaksas tika rēķinātas, balstoties uz 
2016. gada iepirkumu rezultātiem. Pār-
rēķinot izmaksas pēc iepirkumu rezultā-
tiem uz 2018. gadu, novada pašvaldībai 
pietrūkst ap 730 000 eiro. Pēc Statistikas 
pārvaldes datiem būvniecības izmaksas 
pret 2016. gadu ir palielinājušās. Diem-
žēl ar pieejamo fi nansējumu, pakalpo-
jumu izveide kļūst neiespējama. Pa-
kalpojumu izveidei un infrastruktūras 
sakārtošanai plānots renovēt 2283 kvad-
rātmetriem lielu platību. 

Pērnā gada decembrī un šī gada janvā-

rī informācija par fi nansējuma nepietie-
kamību sniegta arī Labklājības ministri-
jai. Attiecīgās institūcijas ir saskaņojušas 
projekta iesniegšanas termiņa pagarinā-
jumu līdz šī gada 28. jūnijam. 

27. martā Labklājības ministrijai no-
sūtīta atbilde uz pieprasījumu vēlreiz 
pārvērtēt izmaksas un informāciju par 
objektiem un pakalpojumiem, kurus 
pašvaldība gatava īstenot, ja nebūs ie-
spējas palielināt fi nansējuma apjomu. 
Ņemot vērā to, ka pašvaldība jau ir 
ieguldījusi un turpina ieguldīt līdzekļus 
Naujenes bērnu nama renovācijā, Lab-
klājības ministrijai sniegta atbilde par 
pakalpojumiem, kas varētu tikt sniegti 
šajā infrastruktūras objektā. 

Novada dome tāpat veikusi aplieci-
nājuma kartes izstrādi Skrudalienas 
dienas centram. Arī Dienas centru dar-
bību varētu nodrošināt bez fi nansējuma 
palielināšanas, kā arī sociālās rehabili-
tācijas centra izveidi, ģimeniskai videi 
balstītu pakalpojumu  nodrošināšanu un 
jauniešu māju. 

Ja tiks atbalstīta grupu dzīvokļu izvei-
de Nīcgalē, pašvaldībai jāsāk būvprojek-
ta izstrādes procedūra. Ja sadārdzinā-
jums netiks segts, pašvaldība diemžēl šo 
ēku pielāgot saviem spēkiem nevarēs. 

Izveidojot šos sabiedrībā balstītos pa-
kalpojumus, pašvaldībā pieaugs admi-
nistratīvās izmaksas, jo, balstoties uz 
MK noteikumiem, pašvaldībai ir jānod-
rošina personāls, kas strādās ar šiem 
cilvēkiem. Labklājības ministrijas par-
lamentārais sekretārs Roberts Spručs 
akcentēja, ka informācijas apkopošanas 
process ir diezgan nopietns darbs, jo kat-
ra pašvaldība nāk ar saviem piedāvāju-
miem un labojumiem. 

Pēc projekta īstenošanas, Valsts at-
balsts pašvaldībām projektā noteikta-
jām mērķa grupām sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu nodrošināšanai paredzēts 
uz pieaugušo personu - 520 eiro, bet bēr-
nu – 700 eiro mēnesī.  

Pašlaik notiek aktīvas diskusijas par 
to, kā konkrētie pakalpojumi konkrētās 
pašvaldībās tiek sniegti. Tāpat R. Spručs 
norādīja, ka pašvaldībās šie pakalpojumi 
nedrīkst būt atšķirīgi. Pašvaldībām būtu 
jāveic šo pakalpojumu monitorings. Sa-
vukārt pašvaldībām ir nopietnas bažas 
par to, vai šiem klientiem tiks nodroši-
nāta pienācīga dzīve. Saeimas Sociālo 
lietu komisijas deputāti maija beigās, 
jūnija sākumā plāno organizēt izbrauku-
ma sēdi uz novadu un paskatīties, kā DI 
projekts tiek īstenots dzīvē. 

Olga Davidova
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Mobilo brigāžu speciālistiem noritēja apmācības

Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

mībām, endokrinoloģiju, gremošanas 
orgānu sistēmu, onkoloģiju, muskuļu 
un skeleta sistēmas slimībām, nervu 
sistēmas slimībām, neiroģeneratīvo 
saslimšanu, insultu, psihoemocionālo 
saslimšanu, kā arī sniegt informāciju 
par pārvietošanās grūtībām, gulošiem 
cilvēkiem, ādas un mutes dobuma ap-
rūpi un mazgāšanu, aprūpes mājās 
pašpalīdzības pasākumiem, kurus var 
nodrošināt gados vecāku cilvēku ģime-
nes locekļi, kaimiņi u.c. Mācību sekun-
dārais mērķis bija veicināt dalībnieku 
sadraudzību un nodrošināt tīklošanās 
pasākumus.   

Apmācību noslēgumā mobilo brigā-
žu speciālisti apmeklēja Višķu sociālās 
aprūpes centru, kurā tika iepazīstināti 
ar tā darbību un sociālo pakalpojumu 
pieejamību.

Apmācību dalībnieki no Daugavpils 
novada atzīst, ka apmācību laikā  ie-
guvuši vērtīgas zināšanas par vecāka 
gadagājuma cilvēku aprūpi, par vecu 
cilvēku slimībām un praktiska atbal-
sta sniegšanu. Diskusijā tika runāts 
par tendencēm aprūpes modernizācijā 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild 
Daugavpils novada dome, un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Sa-
vienības ofi ciālo nostāju.

Juta Valaine

Daugavpils novada atpūtas bāzē “Vi-
rogna” 18., 19. martā un 25., 26. martā 
notika apmācības 40 mobilo brigāžu 
speciālistiem no Daugavpils novada, 
Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, 
Ilūkstes novada, Utenas un Moletai. 
Apmācību “Gados vecāku cilvēku vese-
lības problēmas un pašpalīdzības pasā-
kumi” izstrāde un organizēšana notika 
Interreg V-A Programmas Latvija-Lie-
tuva 2014-2020 projekta LLI-341 “Ag-
ing in Comfort” ietvaros. 

Apmācības organizēja un vadīja pie-
redzējuši speciālisti – moderators Ā. 
Ādlers un paliatīvās aprūpes speciālis-
te, dr. J. Buceniece, kas ikdienā strādā 
Jēkabpils Reģionālajā slimnīcā. Mā-
cību mērķis bija sniegt teorētiskās un 
praktiskās zināšanas mobilo brigāžu 
speciālistiem par medikamentu lieto-
šanu, sirds un asinsvadu sistēmu, elpo-
šanas sistēmu, nieru un urīnvadu sli-

Daugavpils novadā, notika pieredze 
apmaiņa ar kolēģiem no Lietuvas, kā 
arī gūti jauni profesionāli kontakti. 

Programmas tīmekļa vietne www.
latlit.eu

Ofi ciālā ES tīmekļa vietne www.
europa.eu

Senioriem mājas aprūpi sniegs specializētā mobilā brigāde

Daugavpils novada domes sēdē at-
balstīts lēmums ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē 88 006,87 eiro apmērā 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmas projekta Nr. LLI-341 
“Senioru sociālā iekļaušana” (“Aging in 
Comfort”) īstenošanai. Projekta mērķis 
ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitā-
ti, ko nodrošinās specializētās mobilās 
brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma 
cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko 
palīdzību. Aizņēmums tiek ņemts, lai 
nodrošinātu mobilās brigādes specia-

lizētā transportlīdzekļa un aprīkojuma 
iegādi, kā arī speciālistu apmācības. 

Mobilā brigāde, kuras bāze atradīsies 
Daudzfunkcionālajā centrā “Skruda-
liena”, pie sirmgalvjiem dosies ar spe-
cializēto transportlīdzekli, kurā senio-
riem būs pieejama dušas kabīne, veļas 
mazgājamā mašīna, podoloģijas krēsls 
un medicīniskais aprīkojums, kas ļaus 
izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura 
līmeni, svaru utml. Mobilā brigāde pa-
līdzēs arī citos uzdevumos, ko seniors 
nespēs paveikt saviem spēkiem, piemē-
ram, atnest malku, nogriezt matus vai 
ieskrūvēt spuldzīti. Mobilās brigādes 
komandā darbosies brigādes vadītājs, 
šoferis, medicīnas darbinieks, sociālais 
darbinieks un sociālais aprūpētājs.  

Pēc iepirkuma rezultātiem, mobilās 

brigādes specializēto transportlīdzekli 
nodrošinās SIA “TEHAUTO LATGA-
LE”, savukārt mobilo brigāžu speciālis-
tu apmācību organizē biedrība “Dien-
vidlatgales pašvaldību mācību centrs”. 
Projekta ietvaros notika arī mobilo 
brigāžu speciālistu pieredzes mācību 
brauciens uz Falunas reģionu Zvied-
rijā, kā arī mobilo brigāžu darbinieku 
rokasgrāmatas izstrāde. 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sa-
darbības projekts aptver bijušos Dau-
gavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un 
Moletai rajonus. Plānots, ka ar mobilo 
brigāžu palīdzību pierobežas teritori-
jā mājas aprūpe tiks nodrošināta līdz 
1300 senioriem, kurus aprūpēs 40 mo-
bilo brigāžu speciālisti. No tiem, vairāk 
kā 100 klienti ir Daugavpils novada 

teritorijā dzīvojošie vecie, vientuļie un 
slimie seniori. Jāatzīmē, ka līdzīgas 
mobilās brigādes jau darbojas citās 
Latvijas pašvaldībās, īpaši tās nepie-
ciešamas attālos lauku reģionos. 

Kopējās projekta “Senioru sociālā 
iekļaušana” (“Aging in Comfort” iz-
maksas ir 449 029,21 EUR, kuras sedz 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
(85%), valsts (5%) un pašvaldību (10%) 
līdzfi nansējums. Vadošais projekta 
partneris ir biedrība Eiroreģions “Eze-
ru zeme”. 

Elza Pučko

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju no-
zāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

- vienu ozolu Špoģu ciemā Kalupes ielā 7,
- vienu bērzu un trīs priedes Daniševkas kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2019. gada 2. maija līdz 2019.  gada 23. 
maijam.

Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 24. maijā: Špoģu ciemā Kalu-
pes ielā 7, plkst. 9.30 un Daniševkas kapos plkst. 9.45. 

Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā

Šmeiss Mečeslavs (1957.g.)
Kalkūnes pagastā 

Soltanova Līvija (1953.g.)
Šalakisskis Vasilijs (1959.g.)
Stepanko Staņislavs (1954.g.)

Kalupes pagastā
Trifanovs Vladimirs (1957.g.)

Geriņš Pēteris (1943.g.)

Laucesas pagastā 
Fiļipova Gaļina (1941.g.)

Kovaļčuks Geronims (1923.g.)
Līksnas pagastā

Andiņš Voldemārs (1950.g.)
Medumu pagastā

Vilands Andris (1991.g.)
Lecko Viktors (1959.g.)

Celinska Marina (1929.g.)

Naujenes pagastā
Konovalovs Sergejs (1953.g.)

Nitišs Eduards (1928.g.)
Kalvāne Leontīne Veronika (1935.g.)

Osipova Aņisija (1958.g.)
Nīcgales pagastā 

Malnača Helēna (1936.g.)
Sokolova Jevdokija (1941.g.)

Skrudalienas pagastā
Pozņakova Terēza (1949.g.)

Galigins Ispers (1937.g.)

Lazdiņa Jeļena (1921.g.)
Šablinskis Staņislavs (1940.g.)

Sventes pagastā
Moļejevs Aleksandrs (1960.g.)

Višķu pagastā
Ančevskis Aleksandrs (1975.g.) 

 Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, 
sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri, krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošī-
bu, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Nākotnes ielā 5, Dubna, 2019. gada 15. 
maijā plkst. 10.00

Nozāģēšanai paredzēta 1 papele.
Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apsprieša-

nas laikā līdz 2019. gada 20. maijam sniegt savus priekšlikumus par koka 
nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē.  Tāl-
runis 65475217.
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Mobilā rentgena diagnostikas kabineta 
izbraukumu grafi ks

Laivošanas entuziasti piedāvā izbraukumus ar laivām pa Latgales upēm
Aktīvā tūrisma sezona vairs nav aiz 

kalniem. Latvijā un arī Latgalē apgrie-
zienus uzņem viens no populārākajiem 
aktīvās atpūtas veidiem – izbraucieni 
ar laivām pa upēm, par ko liecina ak-
tīvās atpūtas cienītāju un laivotāju 
skaita pieaugums. Nu jau vairākus ga-
dus ūdens sporta veida cienītājs Jānis 
Vilcāns, kurš ar ūdens tūrismu nodar-
bojas jau vairāk kā 20 gadus, cenšas 
neizlaist nevienu nedēļas nogali, lai 
iesēstos kajakā. Laivošana viņam ir 
vaļasprieks, kas pārtapis par regulāru 
nodarbi. 

Jānis Vilcāns uz Latgali pārcēlies no 
Rīgas. Kopā ar domubiedriem nodibi-
nājis SIA “Mučas”, piedāvājot plostu, 
kanoe un gumijas laivu nomu un popu-
lārākos ūdens tūrisma maršrutus pa 
“Daugavas lokiem”, Tartaku, Dubnu, 
Laucesi un Latgales ezeriem. Ziemas 
periodā, kad upes klāj ledus, Jānis 
Vilcāns kopā ar citiem entuziastiem 
Ilūkstes peldbaseinā pieslīpē "eskimo-
su apgriezienu" un citas laivošanā sva-
rīgas tehnikas un prasmes. 

Ūdens tūrisma entuziasts Jānis 
Vilcāns stāsta, ka ūdens tūrisms ir 
iespējams visās upēs, kur ir pietieko-
ši ūdens, un pavasaros tādu ir lielā-
kā daļa. Dienvidlatgales pusē klasika 
ūdens tūristu vidū ir laivošana “Dau-
gavas lokos”. Nereti ūdens tūrisma 
maršruti tiek izstrādāti pa Lauceses, 

Dubnas upi, Tartaku, Dvietes palieni. 
Lieliski laivojami ir arī meži. “Ir biju-
ši daži ekskluzīvi gadi, kad bija iespē-
jams laivot pat pa Ruģeļu un Maļutku 
mazdārziņiem”, atminas J. Vilcāns. 

Jānis Vilcāns iesaka sākt ar laivoša-
nu “Daugavas lokos”, kur, viņaprāt, ir 
vislabāk apgūt pirmās iemaņas laivo-
šanā. Savukārt aktīvā laivošanas se-
zona un pat ideāls laiks laivu braucie-
niem ir tieši marta beigas. 

Jānis akcentē, ka laivošana ir ļoti 
veselīgs aktīvās atpūtas veids. Lai gan 
pasaulē ūdenstūrisma laivas dalās di-
vās lielās klasēs - kanoe un kajakos, 
Baltijas valstīs pierastāks ir dalījums: 
kanoe, kajaki, smailītes un piepūša-
mās laivas. Visvairāk pielāgoti un pie-
mēroti braucieniem pa Dienvidlatgales 
upēm ir tieši kajaki un kanoe. 

Papildus SIA izveidei, Jānis Vilcāns 
dibinājis arī savu domubiedru apvie-
nību “Kayaking Latgale”, kur jau no-
pietnākā līmenī notiek gatavošanās 
laivošanas sacensībām un straujūdens 
kajakingam. 

Senatnē kajaku izmantoja, lai dotos 
medībās pa iekšzemes ezeriem, upēm 
un piekrastes ūdeņiem. Braucieniem 
kajakos tiek izmantojot divlāpstiņu 
airi. Airējot divatā, svarīgs ir airu kus-
tību ritmiskums. Un, protams, viens no 
būtiskākajiem drošības noteikumiem – 
mugurā vienmēr jābūt drošības vestei 

jeb peldvestei, turklāt aizsprādzētai. 
Izbraucienos pa upēm var vērot me-

žiem klātās ainavas, krastu iežu atse-
gumus un pārliecināties, ka nav nekā 
labāka par aktīvu atpūtu dabā. Lat-
gales upes ir piemērotas atpūtniekiem 
bez lielas iepriekšējās pieredzes laivo-
šanā, ekstrēmākas izjūtas sagādās lai-
vu braucieni tieši pavasarī. 

Jānis ir pārliecināts, ka laivu brau-
cieniem nav nepiemērotu laikapstāk-
ļu. SIA “Mučas” piedāvājumā ir kajaki, 
kanoe, vairāku tipu piepūšamās laivas 

un pat piepūšamie plosti!  Papildus iz-
braucieniem ar laivām tiek organizēti 
arī testa jeb tā saucamie demo braucie-
ni, kā arī izpētes, upju tīrīšanas brau-
cieni un tamlīdzīgi. 

 Olga Davidova

“Druvāni” dejotāji piedalījās starptautiskajā 
festivālā Polijā 

No 12. līdz 14. aprīlim Maļinovas pa-
gasta saieta nama jauniešu tautas deju 
kolektīva “Druvāni” dejotāji piedalījās 
starptautiskajā folkloras, tautas deju un 
kapelu festivālā Polijā. Jau piecpadsmito 
reizi pasākums norisinājās Lobezas pil-
sētā, priecējot gan dalībniekus, gan arī 
plašo apmeklētāju loku. Tautas tradicio-
nālās kultūras savdabību atklāja Polijas, 
Baltkrievijas, Vācijas un Latvijas kolek-
tīvi.

Festivāls iesākās ar vietējo amatnieku 
darinājumu izstādi un tirdziņu, kas no-
tika Pūpolsvētdienas gaidās. Dalībnieki 
sniedza ne tikai koncertus, bet savas ie-
studētās programmas izpildīja konkur-
sā, kur katrs priekšnesums tika arī vēr-
tēts. Mūsu dejotāji tika atzinīgi novērtēti 
un ieguva laureāta Diplomu. Žūrijas ko-
misijas locekļiem patika latviešu tautas 
deju daudzveidība, muzikālais pavadī-
jums, dejas rakstu nepārtraukta maiņa 

un deju soļu dažādība.
Svētdienas rītā festivāla dalībnieki un 

pilsētas iedzīvotāji piedalījās Pūpolsvēt-
dienas Svētajā Misē Romas katoļu baz-
nīcā. Pēc dievkalpojuma sekoja gājiens 
ar palmu zariem un noslēguma koncerts.

“Druvānu” jauniešiem šī bija lieliska 
iespēja iepazīt citu tautu tradīcijas, sa-
draudzēties, veidot jaunus kontaktus, 
gūt jaunu pieredzi un pilnveidot dejas 
izpildījuma kvalitāti.

Paldies SIA “Agraris” vadītājam Alek-
sandram Harlamovam, zemnieku saim-
niecības ”Ainava” vadītājam Valērijam 
Ančevskim un z/s „Bebri” vadītājam 
Jānim Gaidelim par fi nansiālo atbalstu, 
kas deva iespēju apmeklēt festivālu, da-
līties un pilnveidoties.

Paldies Maļinovas pagasta pārvaldei 
par sapratni un atbalstu.

Jeļena Vasiļjeva
Maļinovas saieta nama vadītāja

Latvijā saslimstība ar tuberkulozi nemazinās tik strauji kā prog-
nozēts. Latvijā multirezistentas tuberkulozes pacientu skaits, at-
tiecībā pret kopējo tuberkulozes pacientu skaitu ir liels, faktiski 
viens no lielākajiem Eiropas Savienībā. Šī problēma ir ļoti aktuāla 
visām valstīm, tādēļ Pasaules Veselības organizācija ir pievērsusi 
šai tuberkulozes formai īpašu uzmanību.

Šogad tiek organizēti dažādi pasākumi iedzīvotājiem, lai pievērs-
tu uzmanību veselības profi lakses jautājumiem tuberkulozes un 
plaušu slimību aspektā. Tiek piedāvāts plaušu mobilā rentgena 
diagnostikas grafi ks Daugavpils novadā, kas dos iespēju iedzīvo-
tājiem izmantot pakalpojumu tuvāk dzīves vietai. Sīkāku infor-
māciju par pakalpojumu var iegūt pie sociālajiem darbiniekiem, 
ģimenes ārstiem, ārstu palīgiem, kas apkalpo pagasta teritorijas. 

09.05. Ambeļu pagasta pārvalde 9.30 – 11.00
09.05. Višķu pagasta pārvalde 11.30 – 13.30
09.05. Biķernieku pagasta pārvalde 14.00 – 15.00 

16.05. Dubnas pagasta pārvalde 09.30 – 11.00
16.05. Kalupes ambulance 11.30 – 13.00
16.05. Maļinovas pagasta pārvalde 13.30 – 15.00

21.05. Nīcgales pagasta pārvalde 09.30 – 11.00
21.05. Vaboles pagasta pārvalde 12.00 – 13.00 
21.05. Līksnas pagasta pārvalde 14.00 – 15.00

29.05.  Demenes pagasta pārvalde 09.00 – 10.30
29.05. Medumu pagasta pārvalde 11.30 – 13.00
29.05. Sventes pagasta pārvalde 14.00 – 15.30

18.07. Vecsaliena pagasta pārvalde 09.30 – 11.00
18.07. Salienas pagasta pārvalde 12.00 -13.00
18.07. Silenes kultūras nams 14.00 – 15.30
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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 informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 6994 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

Izsludināts konkurss
“Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu 
un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras 

mantojuma objektu saglabāšana 
Daugavpils novadā”

Daugavpils novada dome izsludina konkursu: „Valsts aizsargājamo 
arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras 
mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils novadā” (turpmāk – kon-
kurss).  

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.

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

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
- 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 dar-
biem objektā (brīvā formā); 
- būvvaldē apstiprinātas dokumentācijas (apliecinājuma kartes vai būvat-
ļaujas), ja attiecināms uz paredzētajiem darbiem objektā;
- Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegto atļauju/īpašajiem 
noteikumiem, ja objekts ir Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un ja 
paredzētie darbi attieksies uz objekta vai tā elementa fi zisku izmainīšanu vai 
- Daugavpils novada Kultūras pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem nosa-
cījumiem, ja objekts ir Daugavpils novada aizsargājamais kultūras mantojuma 
objekts un ja paredzētie darbi attieksies uz objekta vai tā elementa fi zisku iz-
mainīšanu;
- paredzēto darbu detalizētu izmaksu aprēķina/tāmes.
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 līdz-
fi 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 2019. gadā ir 7000 EUR. 
Visa informācija par konkursa un iesnieguma formas nosacījumiem var atrast 

www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Kultūras mantojums” – “Dokumenti”. 
Pieteikumus var iesniegt Daugavpils novada Kultūras pārvaldes kultūras 

mantojuma daļā (Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404) līdz 2019. gada 14. jū-
nijam vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu vēstuli uz iepriekš norādīto adresi. 

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Kultūras mantojuma daļas va-
dītāju  Aivu Lāci pa tālruni 65476833, 28370597 vai e-pastu aiva.lace@dnkp.lv.

Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568)
izsludina atklāto konkursu uz amatu

„ Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 
„Višķi” direktors”

 (kods pēc profesiju klasifi katora 1112 36)
Darba pamatpienākumi:

• Organizēt un vadīt Daugavpils novadā pašvaldības aģentūras “Višķi” 
darbu, nodrošināt aģentūras kvalitatīvu un nepārtrauktu darbību 

Prasības kandidātiem
• Profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, inženierzinātnē, vadības 

zinātņu jomā vai uzņēmējdarbības vadībā;
• Darba pieredze vadītāja amatā, kas nav mazākā par 3 (trim) gadiem;
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• Spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildī-

ba, organizatoriskās spējas;
• Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Offi ce); 
• Vēlamā pieredze  projektu  izstrādē un vadībā.

Pieteikuma dokumenti
• Motivācijas vēstule;
• Dzīves apraksts (CV);
• Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
•  Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (izņemot perso-

nas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditē-
tās programmās latviešu valodā);

• B kategorijas autovadītāja apliecības kopija; 
• Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu doku-

mentu kopijas; 
• Redzējums par pašvaldības aģentūras “Višķi” darbības organizēšanu 

(ne vairāk kā divas A4 formāta lapas).
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu 

šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils 
novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401
Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektī-
vā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu (mēnešalgu līdz 
939,00 EUR) un sociālās garantijas.

Pieteikumu  ar norādi „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 
„Višķi” direktors” var  iesniegt līdz 2019. gada 9. maija plkst. 16.30:

• personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils novada domes darba laikā Per-
sonāla daļā 28. kabinetā; 

• pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401;
•  uz e-pasta adresi vakances@dnd.lv 
Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu 

vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

No 19. marta līdz 19. aprīlim novadā dzimuši 10 bērniņi, 
no tiem - 1 meitene, 9 – zēni. 

Aprīlī laulību noslēguši 18 pāri,
 no tiem 5 pāri - novada iedzīvotāji. 


