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Sadalītas konkursa “Saimnieks 2019” balvas

25. oktobrī Daugavpils novada Kul-
tūras centrā “Vārpa” godināti konkursa 
“Saimnieks 2019” uzvarētāji. Konkurss 
tiek organizēts ar mērķi ieinteresēt 
un iesaistīt iedzīvotājus savu īpašumu 
labiekārtošanā, veicināt novada sakop-
tību un pateikties sabiedriski aktīviem 
iedzīvotājiem par ieguldījumu novada 
tēla veidošanā. 

Konkursantus varēja pieteikt sešās 
nominācijās. Konkursa gaitā izvērtē-
ti 21 konkursam pieteiktie dalībnieki, 
to vidū zemnieku un piemājas saim-
niecības, amatnieki, biedrības, kā arī 
uzņēmumi. Vērtēšanas komisija lēma 
piešķirt Daugavpils novada domes Pa-
teicības, 6 uzvarētāju balvas un divas 
specbalvas. 

Konkursantus sveica Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētājs un konkursa 
vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Ar-
vīds Kucins, kā arī vērtēšanas komisi-
jas pārstāvji. 

Uzvarētājs nominācijā “Sakoptākā 
privātmāja un dārzs” ir Līksnas pa-
gasta zemnieku saimniecība “Vītoli”, 

kur saimnieko Vladislavs un Veronika 
Sergejeviči. “Vītoli” ir viena no skais-
tākajām Līksnas ciema privātmājām, 
kas jau pārsteigusi ne vienu vien kon-
kursa komisiju. Nominācijā “Ģimenēm 
un bērniem draudzīgākais pagalms” 
komisijas visaugstāk novērtēts ir atpū-
tas komplekss “Lielbornes muiža” Sa-
lienas pagastā, kurā tā īpašnieki Nora 
Poiša un Mārtiņš Stankevičs saimnieko 
kopš 2017. gada un uz dzīvi Daugav-
pils novadā pārcēlušies no Jūrmalas. 
Savukārt nominācijā “Rosīgākais uzņē-
mums”, pateicoties saimniekošanas tra-
dīciju pēctecībai, projektu fi nansējuma 
piesaistei un inovācijām saimniecības 
attīstībā, uzvaras laurus plūca Nīcgales 
pagasta SIA “Jaundīķi”, kur saimnieko 
Valdis Pabērzs. 

Konkursam pieteikto aktīvāko tū-
risma uzņēmēju vidū par labāko tika 
atzīts SIA “JuRita” mini zoo Naujenes 
pagastā, kas kļuvis populārs vien nepil-
na gada laikā. Tā īpašnieki ir Juris Ša-
durskis un Rita Kočmarjova, kuru ho-
bijs pārvērties par pilnvērtīgu ikdienas 

nodarbošanos. Nominācijā “Aktīvākā 
nevalstiskā organizācija” uzvarēja bied-
rība “Otrā māja dzīvniekiem” Demenes 
pagastā, kuras dibinātāja ir Žaneta Sos-
nāre ar savu komandu. Pateicoties sma-
gam darbam, kā arī ziedotāju un brīv-
prātīgo neatsveramajai palīdzībai, dažu 
gadu laikā pilnībā pārbūvēta dzīvnieku 
patversmes māja, kur mājvietu un pats 
galvenais – cilvēku mīlestību, rod noklī-
duši, pamesti un bez saimnieka paliku-
šie dzīvnieki.

No radošāko amatnieku pulka par 
visradošāko atzīts amatu meistars ke-
ramikā Valdis Grebežs no Višķu pa-
gasta. Amatnieks arī izgatavo lietas no 
koka, metāla un akmens pēc pasūtīju-
ma. Izveidojis Višķu amatnieku ciemu, 
kuru apmeklē gan viesi no Latvijas, gan 
ārvalstīm. Meistars ir arī balvas “Saim-
nieks 2019” autors un veidotājs. 

Speciālbalvas ieguvēja nominācijā 
“Radošākais amatnieks” ir amatniece 
Anita Drozdova no Dubnas pagasta, 
kas žūrijas simpātiju ieguvusi, pateico-
ties radošai darbībai un inovatīvai pie-

ejai pīšanā no papīra sloksnītēm, kas ir 
gana rets pīšanas veids. Anitas rokām 
top unikāli grozi, paplātes, cibas un pat 
bērnu šūpulīši. 

Savukārt otra specbalva nomināci-
jā “Aktīvākā nevalstiskā organizācija” 
aizceļoja uz Naujenes pagastu pie bied-
rības “Raxtu sēta” pārstāvēm Olgas 
Kuzminas un Intas Uškānes. Viņas ko-
misiju pārsteidza ar ideju par aušanas 
tradīciju popularizēšanu, kā arī tradi-
cionālās un mazākumtautību kultū-
ras bagātīgu saglabāšanu un attīstību. 
Biedrībā “Raxtu sēta” aušanas prasmes 
apguvuši vairāki projektu dalībnieki. 

Muzikālos sveicienus konkursa lau-
reātiem, dalībniekiem un pasākuma 
apmeklētajiem veltīja Daugavpils nova-
da Kultūras centra "Vārpa" vokālais an-
samblis "Stage On", solistes Olga Pan-
kova un Aiga Krute. Balli spēlēja grupa 
“Atkal kopā”. 

Olga Davidova

 Samanta Miglāne
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Skolotāju dienas priekšvakarā godināti novada pedagogi

Skolotāju dienas priekšvakarā tika 
godināti novada izglītības iestāžu pe-
dagogi. Svinīgais sarīkojums ir skaista 
novada tradīcija, kuru pedagogi gaida, 
jo tā ir iespēja ar gandarījuma sajūtu 
atskatīties uz izdarīto un iezīmēt nā-
kotnes plānus. 

Skolotājus sveica Daugavpils novada 
domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, 
priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Ras-
čevskis un izpilddirektore Vanda Ke-
zika, pasniedzot Pateicības un balvas 
novada labākajiem pedagogiem par 
ieguldījumu jaunās paaudzes izglīto-
šanā. 

Šī gada jauno mācību gadu uzsāka 
septiņi jaunie speciālisti Špoģu vidus-
skolā, Silenes un Lāču pamatskolā, 
Medumu internātpamatskolā, kā arī 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolā. 
Daudzi no jaunajiem speciālistiem par 
pirmo darba vietu izvēlējušies savu 
dzimto skolu. 

Skolotāja Maija Naidjonova ir jaunā 
Špoģu vidusskolas sākumskolas sko-
lotāja, kurai pirmā pieredze bija darbs 
ar pirmsskolas vecuma grupas audzēk-
ņiem. “Jau no bērnības esmu sapņojusi 
kļūt par skolotāju. Pēc augstskolas ab-

solvēšanas man paveicās uzsākt dar-
ba gaitas skolā un kļūt par skolotājas 
palīgu pirmsskolas vecuma audzēkņu 
grupā. Tagad esmu 2. klases audzi-
nātāja, var teikt, ka tas ir mans sap-
ņa turpinājums”, tā Maija. Skolotāja 
bilst, ka mūsdienu bērni ir ļoti aktīvi, 
prasīgi, radoši un ar ārkārtīgi lielu in-
teresi piedalās visās skolas norisēs. 

Tika sveikti arī seši pensionējušies 
skolotāji, kuri šogad devušies pelnītā 
atpūtā. No skolas dzīves atvadījās arī 
Špoģu vidusskolas ilggadējais direk-
tors Jānis Belkovskis. 

Jānis Belkovskis Špoģu vidusskolas 
direktora amatā nostrādāja apaļus 30 
gadus. Pēc izglītības viņš ir fi zikas un 
matemātikas skolotājs, kas savas dar-
ba gaitas par direktoru uzsāka 1980. 
gadā Asūnes skolā, savukārt no 1983. 
līdz 1989. gadam ir bijis Krāslavas 2. 
vidusskolas direktors.

Jāņa Belkovska skaistākās atmiņas 
par skolā pavadītajiem gadiem sasitās 
ar mācību gada sākumu. “Tas bija kat-
ru gadu 1. septembris, atkalsatikšanās 
prieks ar skolu un saviem skolēniem. 
Septembris bija laiks, kad satikāmies 
un pavasaris – kad pavadījām viņus 

lielajā dzīvē. Vislielākais prieks ir sa-
tikt savus bijušos audzēkņus, kas at-
raduši savu vietu dzīvē un kļuvuši vēl 
gudrāki”, tā Jānis. 

Jānis atzīst, ka lielu artavu viņa pro-
fesionālajām gaitām snieguši pirmie 
skolotāji. “Gan mans direktors Voi-
cehs Juhņevičs, gan klases audzinātājs 
Boļeslavs Saulītis, gan pirmā skolotā-
ja Virgīnija Liepiņa un matemātikas 
skolotāja Anna Koroševska. Viņi visi 
iespaidoja manu tālāko dzīves ceļu”, 
atzīst J. Belkovskis. 

47 novada izglītības iestāžu peda-
gogiem pasniegtas Darba kvalitātes 
stimulēšanas balvas. Tāpat ar apbal-
vojumiem sveica tos skolotājus, kuri 
šajā gadā svin 20, 30, 40 un 50 darba 
gadus. Pateicības par darba stāžu tika 
piešķirtas 20 skolotājiem un 3 admi-
nistrācijas darbiniekiem. Vislielāko 
stāžu – 50 gadus – šogad atzīmē Me-
dumu speciālās pamatskolas skolotāja 
Marija Celminska. Apaļu četrdesmit 
gadu jubilāru vidū – Medumu pamat-
skolas vēstures, ģeogrāfi jas un sociālo 
zinību skolotāja Miropija Petkune. Me-
dumu pamatskola ir skolotājas Miropi-
jas dzimtā un arī vienīgā skola. 

Skolotāja Miropija lieliski atceras, 
kāda bija viņas pirmā skolas diena 
skolotājas godā. “Tas bija oktobris. Pa 
vasaru es strādāju pionieru nomet-
nē Artekā, savukārt jau rudenī mana 
skola mani gaidīja. Es nemeklēju šo 
darbu, mana skola pati mani atrada 
un uzrunāja. Tā nu es atgriezos savās 
skolā, pie saviem skolotājiem, uz sa-
vām dzimtajām mājām”, atmiņās da-
lās Miropija. 

 30 gadus skolā nostrādājis taga-
dējais Lāču pamatskolas direktors 
Andris Meškovskis, kura atmiņas par 
pirmo dienu skolotāja godā saistās ar 
Kalupes pamatskolu. Taujājot direkto-
ram, vai šo gadu laikā ir kas mainījies, 
viņš atbild apstiprinoši. “Noteikti. Tos 

laikus varbūt tā nevar nemaz salīdzi-
nāt ar šodienu. Bija cita attieksme, citi 
bērni, skolotāji, prasības un vecāki. Bet 
jebkurš laiks ir interesants. Man tas ir 
bijis piesātināts gan tad, gan tagad. 
Man prieks, ka esmu no pirmās dienas 
līdz pat šai nostrādājis Daugavpils ra-
jonā un novadā. No katras skolas esmu 
paņēmis līdzi kaut ko jaunu, arī piere-
dzi un zināšanas. Man patīk bērni un 
arī šis laiks, patīk strādāt vēl joprojām 
arī par sporta skolotāju. Bijušie skolē-
ni nereti pateicas man par iegūtajām 
zināšanām, par to ir vislielākais gan-
darījums”, stāsta A. Meškovskis. 

Šis mācību gads ieviesis lielas iz-
maiņas divās novada skolās, kurās 
mainījušies direktori.  Jaunā Kalupes 
pamatskolas direktore Irēna Mukā-
ne ir Kalupes pamatskolas absolven-
te, kura vairāk kā 30 gadus veltījusi 
darbam skolā par latviešu valodas un 
literatūras skolotāju, savukārt kopš 
1999. gada strādājusi arī par Kalupes 
pamatskolas direktora vietnieci izglītī-
bas jomā.

 Irēna Mukāne stāsta, ka direkto-
res amats viņai bija negaidīts. “Skolā 
patiešām nostrādāts diezgan daudz. 
Uzskatu, ka skolotājam nekas nav ne-
iespējams. Esam vienmēr kāda izaici-
nājuma priekšā, bet tieši šī iemesla dēļ 
nekad nestagnējam.  Domāju, ka Ka-
lupes pamatskolas kuģi turpināsim va-
dīt godprātīgi un ilgtspējīgi”, nākotnes 
plānos dalās I. Mukāne.  

Pensionētā Špoģu vidusskolas direk-
tora Jāņa Belkovska misiju skolā tur-
pina Ināra Ondzule, kas 19 gadus ir 
bijusi Kalupes pamatskolas direktore. 

Vakara gaitā klātesošos ar koncer-
tu priecēja mūziķis Dainis Skutelis ar 
grupu. 

 Olga Davidova

Daugavpils novada skolotāju sporta un atpūtas svētki

22. oktobrī Lāču pamatskolā notika 
novada skolotāju sporta un atpūtas 
svētki. Kamēr skolēniem ir rudens 
brīvlaiks, skolotājiem bija iespēja pa-
mēģināt savus spēkus dažādās sporta 
aktivitātēs. Šī gada pasākumā piedalī-
jās 13 komandas – Biķernieku pamat-
skola, Kalupes pamatskola, Laucesas 
pamatskola, Lāču pamatskola, Medu-
mu pamatskola, Medumu speciālā pa-
matskola, Naujenes pamatskola, Sa-
lienas vidusskola, Silenes pamatskola, 
Sventes vidusskola, Špoģu vidusskola, 

Zemgales vidusskola un Izglītības pār-
valdes komanda. Diemžēl, Randenes 
pamatskola un Vaboles vidusskola 
pasākumā nepiedalījās. Svētki tika at-
klāti ar svinīgo parādi un Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Arvīda 
Kucina runu un Lāču pamatskolas 
bērnu vokālā ansambļa priekšnesumu 
(vadītāja Zita Barševska).

Visi dalībnieki piedalījās tādās ak-
tivitātēs kā basketbola metieni, la-
birints, konusu pārnešana, bumbiņu 
ripināšana pa renēm, tenisa bumbiņu 

nešana starp ceļiem, bumbu ieripinā-
šana mērķī, vārdu savienojuma rakstī-
šana, frīsbija metieni, jautrajā stafetē, 
kā arī notika vadītāju trīscīņa. 

Galvenais tiesnesis Andris Meškov-
skis pastāstīja, ka pasākumu rīko jau 
ilgu laiku. Pēc reģionālās reformas 
Daugavpils novads turpināja 90 tajos 
gados iedibināto sporta un atpūtas 
svētku tradīciju pedagogu vidū. Šie 
jau ir 8. novada skolotāju sporta un 
atpūtas svētki. Kādreiz šis pasākums 
notika katru gadu, tagad tas notiek 
reizi divos gados. Cikla maiņai ir savs 
iemesls – parasti ir diezgan grūti sa-
tikties visiem vienā laikā, jo kamēr 
skolēniem ir brīvlaiks, skolotājiem ir 
dažādi semināri un kursi. “Skolotājiem 
arī ir jāatpūšas, jāsatiekas ar kolēģiem 
no citām skolām, jānovirza domas no 
mācību procesa. Šodienas stafetes ir 
domātas arī sadarbībai un sapratnei 
starp komandu dalībniekiem, jo tikai 
tā var gūt labus rezultātus. Darbojo-
ties atsevišķi, tas nebūtu iespējams. 
Visas atrakcijas domātas 4 cilvēkiem, 
taču jautrā stafete ir izdomāta tā, lai 
tajā varētu piedalīties visi komandas 
dalībnieki”, tā A. Meškovskis. Organi-
zatoru galvenais uzdevums bija pada-
rīt svētkus jautrus, komunikatīvus un 
omulīgus, lai visi dalībnieki varētu tos 
izbaudīt un pēc sacensību daļas arī at-
pūsties un baudīt šo dienu. 

Daugavpils novada Sporta skolas 
direktors Jānis Skrinda arī piedalījās 
svētkos. “Mēs fi nišējām jau trijās sta-
fetēs, taču mugura jau ir slapja. Ļoti 
aktīvs pasākums. Protams, te nav īsts 
sports, te ir stafetes, kuras piestāv cil-
vēkiem, kuri nenodarbojas ar sportu 
profesionāli, taču ir jācenšas iegūt la-
bus rezultātus. Pat makšķerēšana iz-
skatās viegli, taču, uzsākot uzdevumu, 
saproti, ka tā nemaz nav.”

Kad visas aktivitātes tika pabeigtas, 
skolotāji devās pie galdiņiem, lai at-
pūstos, baudītu mūziku un gaidītu ap-
balvošanu. Svētku dalībniekus sveica 
Daugavpils novada domes Sporta no-
daļas vadītājs Gunārs Kucins. Punkti 
un vietas tika skaitītas gan atsevišķa-
jās stafetēs, gan kopā, taču apbalvoša-
nas laikā kausu un medaļu pasnieg-
šana notika, balstoties uz komandu 
kopvērtējumauvisās stafetēs. Šogad 
par uzvarētājiem kļuva Izglītības pār-
valdes komanda. Savukārt 2. vietu ie-
guva Zemgales vidusskola, bet 3. vietu 
izcīnīja svētku saimnieki – Lāču pa-
matskola.

Apsveicam visus dalībniekus ar iegū-
tajiem rezultātiem! 

 Samanta Miglāne
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins
04.11. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

20.11. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
04.11. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
25.11. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns

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

11.11. Laucesas pagasta pārvalde, c. Mirnijs 15.00-18.00
Jevgeņijs Gridasovs
06.11. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
13.11. Skrudalienas pagasta pārvalde 08.00-10.00
20.11. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns
04.11. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
06.11. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
13.11. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
27.11. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
07.11. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
14.11. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
28.11. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
01.11. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
19.11. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30

20.11. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.00-18.00

26.11. Višķu pagasta pārvalde 15.00-17.00

27.11. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
Guntars Melnis
04.11. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00
25.11. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
19.11. Ambeļu pagasta pārvalde 09.30-11.30
20.11. Skrudalienas pagasta pārvalde 09.30-11.30
Olesja Ņikitina
11.11. Naujenes pagasta pārvalde  16.00-18.00
22.11. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-16.00
25.11. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
05.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
22.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
26.11. Sventes vidusskola 16.00-17.00
Ilmārs Skuķis
12.11. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Regīna Tamane
04.11. Demenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
12.11. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-15.00
26.11. Zemgales vidusskola 13.00-15.00
Jānis Vagalis 
05.11. Višķu pagasts, Aglonas iela 30 16.00-18.00
12.11. Kalkūni, Kieģeļu iela 4 15.00-16.00
22.11. Līksna, Daugavas iela 8 15.00-16.00
26.11. Višķu pagasts, Aglonas iela 30 16.00-18.00

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

2019. gada 26. septembra sēdē pieņemti 32 lē-
mumi:
 Pārskats par Ar lauksaimniecības zemi veikto da-

rījumu tiesiskuma uzraudzības komisijas darbību.
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2017. gada 20. jūlija saistošajos no-
teikumos Nr.4 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠVAL-
DĪBAS NOLIKUMS””
 Izdeva Lāču pamatskolas, Kalupes pamatskolas 

un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
nolikumu.
 Iecēla Irēnu Mukāni par Kalupes pamatskolas 

direktori. 
 Aktualizēja novada attīstības programmas 2012.-

2018. gadam Investīciju plānu 2019.-2021. gadam.
 Grozīja novada domes 20.07.2017. lēmumu 

Nr.139 “Par Interešu izglītības un pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu licencēšanas komisijas 
izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un izteica 
komisijas sastāvu jaunā redakcijā.
 Apstiprināja novada pašvaldības izglītības iestā-

dēs sniegto ēdināšanas pakalpojumu izmaksas.
 Apstiprināja ar 01.09.2019. novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu (audzēk-
ni) gadā pamata, vispārējās vidējās izglītības iestādēs 
un pirmsskolas izglītības iestādēs.
 Apstiprināja ar 01.09.2019. novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samak-
sai, izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai, 
novada interešu izglītības programmu īstenošanā no-
darbināto pedagogu daļējai darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pa-
redzētās mērķdotācijas sadali un Medumu speciālās 
pamatskolas valsts mērķdotāciju.  
 Apstiprināja novada pašvaldības vispārējās un 

pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba slodzes 
2019./2020. mācību gadam un noteica ar 01.09.2019. 
apstiprinātā fi nansējuma ietvaros novada pašvaldī-
bas vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu va-
dītāju un Medumu speciālās pamatskolas vadītāja 
mēneša darba algas likmes.
 Iedalīja no novada pašvaldības ceļu fonda 2019. 

gada nesadalītā  atlikuma Maļinovas  pagasta pārval-
dei 2586 euro  Skolas ielas grāvju tīrīšanai, Kalupes 
pagasta pārvaldei 4689 euro ceļa “Rasnači-Baltmui-
ža” papildus būvdarbiem, Salienas pagasta pārvaldei 
8081 euro ceļa “Līdaki-Kapari-Jancišķi-Upeslīči- Rož-
lauki” caurtekas uzstādīšanai un grāvju rakšanai un 
novada domei 1161,60 euro projekta “Daugavpils no-
vada pašvaldības ceļu pārbūve “ informatīvo stendu 
izgatavošanai.
 Piekrita nodot valstij, Latvijas Republikas Zem-

kopības ministrijas personā, bez atlīdzības novada 
pašvaldības tiesiskā valdījumā esošo zemes vienību 
Kalupes pagastā.
 Nolēma iegādāties novada pašvaldības īpašumā 

divas būves un zemes vienības daļu Daugavas iela 
10, Līksna, Līksnas pagastā par 15000 euro, kuru 
paredzēts izmantot pašvaldības autonomās funkcijas 
īstenošanai, ar mērķi rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību – nodrošināšanai.
 Atbalstīja septiņu biedrību projektu ieceru un no-

vada domes projekta ieceres “Daugavpils novada kap-
sētu digitalizācija” iesniegšanu biedrības „Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludi-
nātajā projektu pieteikumu pieņemšanas 7.kārtā, 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstī-
bai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasā-
kumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratē-
ģiju”, rīcībā 2.1. “Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas 
uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu 
izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu pa-
augstināšanai”.
 Nolēma uzsākt Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta 
“Parki bez robežām” īstenošanu un apstiprināja pro-
jekta ieņēmumu un izdevumu tāmi novada domes 
daļai.
 Norakstīja Višķu pagasta pārvaldes bezcerīgos 

debitoru parādus, par kuriem atzīta piedziņas neie-
spējamība.
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Kalkūnes un Kalupes pagastā.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 5 pašvaldī-

bas nekustamajiem īpašumiem Līksnas, Naujenes, 

Skrudalienas, Sventes un Tabores pagastā.
 Atzina izsoles par nenotikušām uz 2 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Biķernieku un Kalkūnes 
pagastā.
2019. gada 2. oktobra ārkārtas sēdē pieņemti 

2 lēmumi:
 Noteica ar 01.01.2019. no pašvaldības budžeta fi -

nansēto novada pašvaldības pedagogu un vispārējās 
izglītības iestāžu, Sporta skolas, Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas, Špoģu Mūzikas un mākslas sko-
las vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmi. Ap-
stiprināja novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
pedagogu, Sporta skolas vadītāja, vadītāja vietnieka 
un pedagogu, mūzikas un mākslas skolu vadītāju, va-
dītāja vietnieku  un pedagogu un vispārējās izglītības 
iestāžu vadītāju vietnieku un  pedagoģiskā personāla 
darba slodzes 2019./2020. mācību gadam, kas tiek fi -
nansētas no pašvaldības budžeta.  
 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada domes 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Laucesas pa-
gasta pārvaldei 7700 euro Laucesas pamatskolas ap-
kures katla iegādei un uzstādīšanai.
2019. gada 17. oktobra sēdē pieņemti 36 lēmu-

mi:
 Precizēja novada domes 08.08.2019. saistošos 

noteikumus Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dau-
gavpils novadā”. 
 Izdeva noteikumus “Kārtība, kādā notiek fi nanšu 

līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņem-
šana un izlietošana Daugavpils novada pašvaldībā un 
tās budžeta iestādēs”.
 Grozīja Naujenes un Līksnas pagasta pārvaldes 

nolikumu.  
 Likvidēja novada atsevišķu sociālo gadījumu iz-

skatīšanas komisiju.
 Piešķīra ikmēneša novada pašvaldības stipendi-

ju Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2.kursa 
studentam un Rīgas Tehniskās universitātes 1.kursa 
studentam, sākot ar 2019./2020. mācību gada sāku-
mu.
 Atļāva iesniegt projektu “Dažādu sabiedrības 

grupu izglītošana par Daugavpils novada zivju resur-
siem” Zivju fonda atbalsta saņemšanai.  
 Atbalstīja Špoģu vidusskolas ES Erasmus+ prog-

rammā iesniegto projektu “Mūsdienu izglītības īpat-
nības pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā”,  ko 
pilnā apjomā fi nansē Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra, un apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevu-
mu tāmi.
 Grozīja novada domes 23.08.2018. lēmumu 

Nr.995 “Par projekta “Sports riska pusaudžu sociāla-
jai integrācijai” (RISK FREE) īstenošanu un ieņēmu-
mu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” un apstipri-
nāja projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi novada 
domes daļai jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 28.09.2017. lēmu-

mu Nr.329 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ieņēmumu un izde-
vumu tāmes apstiprināšanu” un apstiprināja projek-
ta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Atļāva Biedrībai “Mednieku biedrība “DEBRI”” 

izveidot trešās kategorijas šautuvi Višķu pagastā uz 
nenoteiktu laiku.
 Nolēma atsavināt 4 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Kalupes un Sventes pagastā.
 Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma 

Līksnas pagastā nosacīto cenu un noteica, ka īpašu-
ma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
 Nolēma pārdot izsolē 3 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalupes un Sventes pagastā un apstiprinā-
ja to izsoles noteikumus.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz novada pašvaldības vārda uz     14 dzīvokļa 
īpašumiem Naujenes pagastā. 
 Atļāva norakstīt Naujenes pagasta pārvaldes bez-

cerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta piedziņas 
neiespējamība.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Naujenes pagastā.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties paš-

valdības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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Apstiprinātas novada izglītības iestāžu 
skolēnu uzturēšanas izmaksas 

Uz 1. septembri ir mainījies skolēnu 
skaits novada izglītības iestādēs, kas 
ietekmē izmaksas apmēru uz vienu 
skolēnu. Uz 1. janvāri skolēnu skaits 
novada skolās bija 1837, savukārt uz 1. 
septembri vairs tikai 1797 skolēni. Lie-
lākais audzēkņu zudums novērojams 
Zemgales vidusskolā, savukārt lielā-
kais pieaugums – Sventes vidusskolā. 
Līdz ar ko, novērojams arī izmaksu pie-
augums vai attiecīgi - samazinājums. 
Kopumā novadā izmaksas uz vienu 
skolēnu ir pieaugušas sakarā ar sko-
lēnu maiņu par 2,38 eiro, vislielākais 
izmaksu pieaugums ir tajās skolās, kur 
skolēnu skaits samazinājies. 

Viena skolēna izmaksas mēnesī no-
vadā svārstās no 62 līdz 232 eiro. Vis-
mazākās skolēnu uzturēšanas izmak-
sas ir vidusskolās, jo tajās tradicionāli 
ir lielāks skolēnu skaits. Sventes vidus-
skolā tie ir 62,56 eiro mēnesī, Špoģu vi-
dusskolā – 67,99 eiro, Zemgales vidus-
skolā –  78,55 eiro, Salienas vidusskolā 

– 85,81 eiro un Vaboles vidusskolā – 
126,73 eiro mēnesī.

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pa-
matskolās. Vismazākās izmaksas uz 
vienu skolēnu ir Lāču pamatskolā ar 
100,02 eiro mēnesī, tai seko Lauce-
sas pamatskola ar 114,57 eiro mēne-
sī, Naujenes pamatskola ar 121,47 
eiro mēnesī, Randenes pamatskola 
– 129,28 eiro, Biķernieku pamatsko-
la – 139,58 eiro, Kalupes pamatskola 
– 154,31 eiro. Visaugstākās izmaksas 
pamatskolu grupā ir Medumu pamat-
skolā, kas ir 228,89 eiro mēnesī uz 
vienu skolēnu un Silenes pamatskolā, 
kur viens skolēns izmaksā 190,41 eiro. 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestā-
dē “Rūķītis” viens audzēknis mēnesī iz-
maksā 151,75 eiro, savukārt Nīcgales 
PII “Sprīdītis” – 232,59 eiro.

Olga Davidova

Pieņemts lēmums par skolēnu un audzēkņu 
ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 
Ar domes lēmumu apstiprinātas 

Daugavpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs sniegto ēdināšanas pakal-
pojumu izmaksas. 

Palielinājušās ēdināšanas pakalpo-
jumu izmaksas Sventes vidusskolā 
1.-4. klasēm – 1,84 eiro dienā, tāpat, 
sakarā ar mazo skolēnu skaitu, ēdinā-
šanas pakalpojumu izmaksas mainī-
jušās arī Medumu pamatskolā – 1,30 
eiro dienā, savukārt pirmsskolas grupā 
– 1,20 eiro. Savukārt Naujenes pagas-
ta pirmsskolas izglītības iestādē “Rū-
ķītis” ēdināšanas izmaksa pieaugušas 
sakarā ar to, ka brokastīs, pusdienās 
un launagā visiem iestādes bērniem ir 
vienāda lieluma porcijas. 

Skolās ir veikti iepirkumi, un pēc to 
rezultātiem vērojams produktu cenu 
paaugstinājums. Ja pērn kāposti mak-
sāja 0,47 centi kilogramā, tad tagad – 
0,74 centi, biešu cena no 0,42 centiem 
pakāpās līdz 0,79 centiem, savukārt 
kartupeļi no 0,35 centiem līdz 0,84 
centiem un sīpoliem – no 0,42 līdz 0,89 
centiem. Augļu cenas praktiski nav 
mainījušās. 

Tāpat ar lēmumu noteikts, ka piec-
gadīgo sešgadīgo pirmsskolas grupu 
audzēkņi, kuri apgūst obligāto sagata-
vošanu pamatizglītības ieguvei, mācī-
bu gada laikā no 1. septembra līdz 31. 
maijam ir atbrīvoti no vecāku maksas 
par ēdināšanu 1,00 eiro apmērā dienā.

Tāpat mācību gada laikā no 1. sep-
tembra līdz 31. maijam no vecāku 
maksas par ēdināšanu 1,00 eiro apmē-
rā dienā ir atbrīvoti vispārējās izglītī-
bas iestāžu 5.-9.klašu skolēni. 

Vel joprojām nav skaidrības, kā būs 
ar ēdināšanas pakalpojumiem 1.-4. 
klašu audzēkņiem pēc 1. janvāra. Ja 
novada pašvaldībai tie būs jādotē 50 
% apmērā, tad šim mērķim būs nepie-
ciešami apmēram 60 000 eiro gadā no 
pašvaldības budžeta. Valsts dotācija 
tādā variantā sastādīs tikai 50 %. Paš-
laik no valsts ēdināšanas pakalpojumu 
izmaksu segšanai 1.-4. klašu audzēk-
ņiem tiek saņemti 120 000 eiro gadā. 

Olga Davidova

Iedalīti līdzekļi no Daugavpils 
novada pašvaldības ceļu fonda 

Novada domes sēdē deputāti nobal-
soja par līdzekļu iedalīšanu no paš-
valdības ceļa fonda 2586 eiro apmērā 
Maļinovas pagasta pārvaldei Skolas 
ielas grāvju tīrīšanai, 4689 eiro - Ka-
lupes pagasta pārvaldei ceļa “Rasna-
či - Baltmuiža”  papildus būvdarbiem. 
Darbi dotajā ceļa posmā notiek šogad, 
savukārt papildus līdzekļi nepiecieša-
mi nobrauktuvju atjaunošanai. 8081 
eiro - Salienas pagasta pārvaldei ceļa 
“Līdaki - Kapari – Jancišķi - Upeslīči 
- Rožlauki” caurtekas uzstādīšanai 
un grāvju rakšanai. Šī ceļa posma re-
monts sākotnēji netika ieplānots visā 
tā garumā, tādēļ sakarā ar ceļa sāku-
ma posma caurtekas sabrukšanu, ne-

pieciešami līdzekļi jaunas caurtekas 
uzstādīšanai. Savukārt 1161,60  eiro 
iedalīti Daugavpils novada domei pro-
jekta “Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu pārbūve”  informatīvo stendu izga-
tavošanai. Šī projekta ietvaros novada 
teritorijā tiek pārbūvēti trīs ceļi. Darbu 
noslēgumā nepieciešama informatīvo 
tāfeļu uzstādīšana, kas ir viens no pro-
jekta nosacījumiem. 

Olga Davidova

Iegādāsies būves un zemi pašvaldības 
autonomās funkcijas īstenošanai 

Šī gada aprīlī tika saņemts Andra 
Mazpāņa piedāvājums pašvaldībai par 
15 000 eiro iegādāties bijušā veikala 
telpas un divas palīgēkas, kas atrodas 
Daugavas ielā 10, Līksnas pagastā. 
Tautsaimniecības komitejas deputā-
ti bija izbraukuši un apskatīja telpas. 
Tika pieņemts lēmums veikt šīs ēkas 
apsekošanu. To veica sertifi cēts būv-
inženieris, no kura arī tika saņemts 
vērtējums. Pēc vērtējuma saņemšanas 
secināts, ka būves tehniskais stāvoklis 
ir pietiekoši labs, tāpat sniegti ieteiku-
mi telpu tālākai izmantošanai. 

Šajā sakarā tika izstrādāts lēmuma 
projekts, kas paredz būvju un zemes ie-
gādi pašvaldības autonomās funkcijas 
īstenošanai, ar mērķi rūpēties par kul-
tūru un sekmēt tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un tautas jaunra-
des attīstību – nodrošināšanai Līksnas 

pagastā. 
Biruta Ozoliņa: “Ja iegādāsimies šo 

ēku, būs nepieciešami līdzekļi vispirms 
jumta seguma atjaunošanai, un tie ir 
apmēram 34 000 eiro. Savukārt, ēkas 
kopējai renovācijai būtu nepieciešami 
aptuveni 300 000 eiro”. Ņemot vērā, ka 
objekts atrodas Līksnas pagasta cen-
trā un zeme šajā pagastā maksā dārgi, 
Biruta Ozoliņa komentēja, ka ēkas un 
palīgēku noteiktā cena ir adekvāta. 

Lai arī pagaidām pašvaldībai tik lie-
lu līdzekļu nav, izpilddirektore Van-
da Kezika norādīja, ka nākama gada 
budžetā varētu tikt ieplānoti līdzekļi 
jumta renovācijai un ēkas konservāci-
jai, līdz brīdim, kad tiks iekrāta nauda 
ēkas kopējai rekonstrukcijai. 

Olga Davidova

Atjaunots Līksnas pagasta
 Liepziedu ielas segums 

Liepziedu iela atrodas Līksnas pa-
gastā, kalpo vietējiem sakariem lauku 
apvidos un pievieno teritorijas augstā-
kās kategorijas ceļiem, kā arī kalpo 
vietējai satiksmei un cilvēku piekļū-
šanai privātmāju apbūves teritorijām. 
Atjaunotais ielas garums sastāda 500 
m. Ielas esošās brauktuves platums ir 
vidēji 6 m, un pa to notiek automobiļu 
kustība abos virzienos. Pirms atjauno-
šanas dotā ceļa posma asfalta segums 

bija nelīdzens un bedrains, savukārt 
asfalta virskārta nolietojusies un ar 
acīmredzamiem izdrupumiem. 

Būvniecības darbus veica SIA 
“Krustpils”. Līksnas pagasta pārval-
des vadītāja Biruta Ozoliņa norāda, ka 
darbi izpildīti ļoti labā kvalitātē. 

Olga Davidova 

Noslēgušies darbi Kalkūnes pagasta ceļa 
seguma atjaunošanā

Noslēgušies darbi Kalkūnes pagas-
ta ceļa “Aveņi - d/s Daugava” seguma 
atjaunošanā. Ceļš kalpo vietējiem sa-
kariem lauku apvidos, pievieno terito-
rijas augstākas kategorijas ceļiem, kā 
arī kalpo cilvēku piekļūšanai laukiem 
un privātmāju apbūves teritorijām. 
Pirms atjaunošanas ceļa posma grants 
segums bija nelīdzens un bedrains. At-

jaunotā ceļa garums ir 1100 m, esošās 
brauktuves platums vidēji 6,5 m un pa 
to notiek automobiļu kustība abos vir-
zienos. Ceļa trase iet pa teritoriju ar 
paugurainu reljefu. 

Būvdarbus veica SIA “BauForm”. 

Olga Davidova

Deputāti atbalsta projekta iesniegšanu Zivju 
fonda atbalsta saņemšanai 

Novada domes sēdē deputāti atbals-
tīja projekta “Dažādu sabiedrības gru-
pu izglītošana par Daugavpils novada 
zivju resursiem” Zivju fonda atbalsta 
saņemšanai pasākumā “Sabiedrības 
informēšanas pasākumi par zivju re-
sursu pētījumiem, to racionālu un sau-
dzīgu izmantošanu, atražošanu un aiz-
sardzību, arī publicistikas izdevumi, 
mācību vai uzziņu literatūra, informa-
tīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai 
radioraidījumi”.

Projekta mērķis ir izglītojošo mate-
riālu sagatavošana dažādām vecuma 
grupām, tai skaitā bērniem un jau-
niešiem, šī materiāla izmantošanu 
novada skolās, novada pašvaldības 
teritorijā rīkotajos pasākumos (Nova-
da dienās, pagasta svētkos un citos), 
kā arī ezeru un upju apsaimniekošanā 
iesaistīto personu apmācības un piere-
dzes apmaiņas organizēšana, tostarp 

seminārs par zivju slimībām un to ie-
tekmējošiem faktoriem ūdenstilpēs, kā 
arī pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Alūksnes un Burtnieka ezeriem.

Projekta plānotās kopējās izmak-
sas sastāda 8045 eiro, no kurām Ziv-
ju fonda fi nansējums sastāda 7160,05 
eiro jeb 89% no kopējām izmaksām un 
Daugavpils novada domes līdzfi nansē-
jums - 884,95  eiro jeb 11% no projekta 
kopējām izmaksām.

Projektā paredzamās aktivitātes ir 
jāīsteno līdz šī gada beigām. 

Olga Davidova
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Ekspluatācijā nodota renovētā Naujenes bērnu nama ēka

Ekspluatācijā tika nodota renovētā 
Naujenes bērnu nama ēka, kurā dar-
bi ritējuši kopš pērnā gada oktobra. 
Renovācija veikta specifi skā atbalsta 
mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrē-
tajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātēs paaugstināšanu 
un atjaunojamo energoresursu izman-
tošanu pašvaldībās ēkās” projekta 
Nr.4.2.2.0/17/I/098 „Naujenes bērnu 
nama ēkas energoefektivitātes paaug-
stināšana” īstenošanas gaitā.  Kopējās 
projekta izmaksas sastādīja 788 816,34  
eiro. Būvdarbus veica SIA “VANPRO”. 

Projekta mērķis ir samazināt primā-
rās enerģijas patēriņu, sekmējot ener-
goefektivitātes paaugstināšanu un 
pašvaldību izdevumu samazināšanos 
par siltumapgādi, veicot ieguldījumus 
Naujenes bērnu nama ēkā, atbilstoši 
Daugavpils novada pašvaldības attīs-
tības programmā noteiktajām prio-
ritātēm. Projekts atbilst Daugavpils 
novada attīstības programmas 2012.-
2018. gadam Vidējā termiņa priori-
tātei, kas paredz kvalitatīvas dzīves 
telpas pieejamības nodrošināšanu 
novada teritorijā, rīcības virzienam, 
kas nosaka rezultatīvu un kvalitatīvu 
sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības pieejamību, kā arī uzdevumam 
pilnveidot sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības sniegšanu, piemērojot 
to personas vajadzībām un iznākuma 
efektivitātei. Projekta ideja tāpat ir 
iekļauta Daugavpils novada attīstības 
programmas Investīciju plānā 2018.-
2020. gadam. 

Projekta ietvaros veikti būvdarbi 
Naujenes bērnu nama ēkā, veicot ēkas 
siltināšanu, proti, ēkas fasādes, cokola, 
bēniņu siltināšanu un jumta nomaiņu, 
logu un ārdurvju nomaiņu un pilnu 
apkures sistēmas pārbūvi. Tāpat tika 
veikti ēkas iekštelpu pārbūves darbi, 
pielāgojot turpmāk telpas jauniešu 

mājas izveidei un telpas, kas veicina 
ģimenisku sajūtu un individuālu pie-
eju katram bērnam. 

Projekts tika īstenots sinerģijā 
ar 9.3.1. specifi skā atbalsta mērķa  
9.3.1.1. pasākuma «Pakalpojumu in-
frastruktūras attīstība deinstituciona-
lizācijas plānu īstenošanai» ietvaros 
paredzēto projektu “Pakalpojumu in-
frastruktūras attīstība deinstituciona-
lizācijas plānu īstenošanai Daugavpils 
novada pašvaldībā”. 

Naujenes bērnu nama direktore Li-
lita Gasjaņeca neslēpj sajūsmu, ko 
piedzīvojusi dienā, kad ienākusi jau-
nās un gaišās telpās. “Esam ļoti prie-
cīgi. Mēs redzam tās pārmaiņas, kas 
notikušas, un esam bezgala pateicīgi 
pašvaldībai par iespēju piedalīties pro-
jektā. Projekts tika realizēts ar domu 
uzlabot šeit dzīvojošo bērnu un jaunie-
šu dzīves kvalitāti. Tie ir bērni bāreņi 
un bez vecāku gādības palikušie bērni, 
katram no viņiem ir sava sāpe. Sakār-
tota vide šeit ir viņu cerība uz labāku 
nākotni”, saka L. Gasjaņeca. 

Pēc direktores vārdiem, celtnieki un 
projektētāji ir paveikuši milzīgu un 
svētīgu darbu, lai nākotnē šeit dzīvojo-
šie bērni un jaunieši, kā arī pedagogi 
un personāls justos omulīgāk, siltāk un 
mājīgāk. 

Naujenes bērnu namu par savām 
mājām šobrīd sauc 25 bērni un jau-
nieši, vecumā no 6 līdz 21 gadam, taču 
drīz vien gan struktūras, gan funkciju 
ziņā esošais bērnu nams piedzīvos iz-
maiņas. Lilita Gasjaņeca: “Te atradī-
sies Jauniešu māja, kur jaunieši varēs 
apgūt vērtīgas prasmes un iemaņas, 
kas ļoti noderēs, uzsākot patstāvīgu 
dzīvi jau aiz šīs mājas sienām. Ceru, 
ka tās viņiem palīdzēs. Kā arī šajā 
ēkā darbosies grupa 8 bērniem, kas 
saņems ģimeniskai videi pietuvinātus 
pakalpojumus”, par pārmaiņām stāsta 

direktore. 
Par projekta pozitīvo rezultātu un ie-

guvumiem stāsta arī Daugavpils nova-
da pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika: “Šodien mēs realizējām pirmo 
deinstitucionalizācijas projektu. Pro-
tams, mēs izmantojam visas iespējas, 
kas mums ir pieejamas. Tādēļ šeit vei-
cām arī energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas projekta pasākumus. Bijušais 
Naujenes bērnu nams izbeigs savu ek-
sistenci, un šeit atradīsies institūcijas, 
kas tiks izveidotas attiecīgi deinstitu-
cionalizācijas projekta prasībām. Šeit 
atradīsies Jauniešu māja, ģimenes 
videi pietuvinātu pakalpojumu grupa, 
rehabilitācijas pakalpojumu centrs, 
kā arī krīzes centrs “Avotiņi” un citas 
institūcijas, kas būs vajadzīgas, lai ap-
kalpotu šo objektu. Pirmajā stāvā dzī-
vos mazie bērni, kuri saskaņā ar pro-
jektu būs astoņi, savukārt otrajā ēkas 
stāvā būs telpas jauniešiem. Faktiski 
katram jaunietim būs atsevišķa istabi-
ņa. Ļoti ceru, ka mēs atlasīsim arī per-
sonālu un noteiksim tos pakalpojumus, 
kas būs vajadzīgi bērniem”. 

Vanda Kezika uzsvēra, ka būvfi r-
mas veiktie darbi izpildīti kvalitatīvi 
un augstā līmenī. “Protams, visi darbi 

vēl nav izdarīti. Pavasarī sāksies lab-
iekārtošanas darbi, kas izmaksās vēl 
aptuveni 100 000 eiro. Mums ļoti gri-
bētos, lai bērniem, kuri savulaik uztu-
rējās Naujenes bērnu namā un kuri ir 
piedzīvojuši vecāku un arī sabiedrības 
vienaldzību, šajā centrā būtu nodroši-
nāti tādi apstākļi, kuros viņi nejustos 
apdalīti. Kā arī, lai tiktu izstrādāts tas 
standarts, kas būs pamats viņu patstā-
vīgai dzīvei, domās dalās V. Kezika. 

Nākamais solis ir aprīkojuma uz-
stādīšana renovētajās telpās atbilstoši 
likuma prasībām, jo tuvākajā nākot-
nē tiks uzsākti deinstitucionalizācijas 
projekta pasākumi. Savukārt līdzekļus 
mēbeļu iegādei 11 000 eiro apmērā ir 
saziedojušas fi ziskās personas un bied-
rības. Lilita Gasjaņeca min, ka tas nav 
vienīgais atbalsts no labas gribas cilvē-
kiem, nupat nesen kāda no biedrībām 
ir organizējusi bērniem ekskursiju. 

Tiek lēsts, ka izrenovētās telpas tiks 
apdzīvotas, jau sākot ar nākamā gada 
janvāri. 

O lga Davidova 

Pašvaldības stipendijas tiks piešķirtas diviem topošajiem speciālistiem
Novada domes sēdē pieņemti lēmu-

mi par pašvaldības stipendiju piešķir-
šanu diviem topošajiem speciālistiem. 
Stipendiju fonds vairāku gadu garumā 
sevi pierādījis pozitīvi, savu galveno 
uzdevumu - veicināt nepieciešamo 
kvalifi cētu speciālistu piesaisti Dau-
gavpils novadā, kā arī sekmēt jaunie-
šu atgriešanos, izpildījis pilnā apmērā. 
Daugavpils novada domes apstiprinā-
to prioritāro profesiju sarakstā šajā 
mācību gadā ir trīs novada uzņēmēju 
pieprasītās specialitātes – “inženieris”, 
“lauksaimniecības speciālists” un “ag-
ronoms”. 

Pieprasītās specialitātes, kā arī kan-
didātus stipendijai nosaka un izvērtē 
Daugavpils novada domes Stipendiju 
piešķiršanas komisija. 

Tā stipendiju, uzsākot 2019./2020. 
mācību gadu, pieņemts piešķirt Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātes 2. 
kursa studentam Jānim Somam, kurš 
apgūst izglītību saskaņā ar akreditētu 
izglītības programmu mašīnzinātņu 

inženiera specialitātē un ir noslēdzis 
vienošanos ar SIA „Meliors Krauja”. 

Stipendija tiks piešķirta arīdzan Rī-
gas Tehniskās universitātes 1. kursa 
studentam Aleksandram Vansovičam, 
kurš apgūst izglītību saskaņā ar akre-
ditētu izglītības programmu mehat-
ronikas inženiera specialitātē un ir 
noslēdzis vienošanos ar A/S „Latgales 
bekons”. 

Abi stipendiāti atbilst Saistošajos 
noteikumos Nr. 8. “Pašvaldības stipen-
diju piešķiršanas kārtība” noteiktajām 
prasībām. 

Abiem jaunajiem speciālistiem, sa-
skaņā ar vienošanos, jānostrādā pēc 
studiju pabeigšanas pie uzņēmējiem 
turpmākos trīs gadus. Stipendijas ie-
guvējiem pirmajā mācību gadā tiks 
maksāta stipendija 150 eiro apmērā, 
otrajā un trešajā studiju gadā – 200 
eiro un vēlākajos kursos – pa 250 eiro 
mēnesī.

Tāpat stipendijas turpinās izmaksāt 
Latvijas Lauksaimniecības univer-

sitātes Lauksaimniecības fakultātes 
studentei Valērijai Ančevskai, kas 
pērn noslēdza vienošanos ar zemnie-
ku saimniecību “Ainavas”, kā arī Rī-
gas Stradiņa universitātes Medicīnas 
studiju programmas studentam Alvim 
Murānam, kas noslēdzis vienošanos ar 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
un Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakul-
tātes studentei Diānai Varslavānei, 
kas noslēgusi līgumu ar SIA “Latgales 
Bekons”. Savukārt studentei Annai 
Kumpiņai apturēta stipendijas izmak-
sa sakarā ar atrašanos akadēmiskajā 
atvaļinājumā. Anna Kumpiņa ir  Lat-
vijas Lauksaimniecības universitātes 
Veterinārmedicīnas studiju program-
mas studente, kurai bija noslēgts lī-
gums ar zemnieku saimniecību “Stār-
ķi”. 

Daugavpils novada pašvaldības sti-
pendijām katru gadu var pieteikties 
valsts akreditētās augstākās izglītības 
programmās jebkurā kursā studējo-

šie. Novada dome nosaka atbalstāmās 
augstākās izglītības studiju specialitā-
tes un studējošo skaitu katrā speciali-
tātē, kuriem var tikt piešķirta Stipen-
dija, kā arī norāda Domes apzinātos 
uzņēmējus, kuriem ir nepieciešami 
šādi speciālisti. Stipendiju konkursa 
kārtībā var saņemt studējošais, kas 
apgūst noteikto atbalstāmo specialitā-
ti, sekmīgi apgūst studiju programmu 
(vidējais vērtējums ne mazāk par 6 
ballēm), pēc augstskolas beigšanas ap-
ņemas turpmākos trīs gadus nostrādāt 
pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pie 
novada uzņēmēja.

 Olga Davidova
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Investīciju plānu papildinās ar sadaļu par sabiedrības aktualitātēm
Ar novada domes lēmumu aktuali-

zēts Attīstības programmas investīciju 
plāns. Tostarp izveidota jauna sadaļa 
par sabiedrības aktualitātēm, kurā ap-
stiprinātas divas jaunas ieceres - “Am-
beļu Brīvā laika centra aprīkošana sa-
biedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” 
un „Ambeļu Mednieku namiņa piedā-
vājuma pilnveidošana”. 

Lai arī abas projekta ieceres ir atbils-
tošas prioritāri veicamajiem projek-
tiem, tomēr to īstenošanai nepiecieša-
mie līdzekļi vēl nav pieejami tuvākajā 
fi nansiālajā gadā. 

Pirmā projekta iecere paredz Ambe-
ļu Brīvā laika centra sadzīves tehnikas 
klāsta modernizāciju un paplašināša-
nu piedāvājuma attīstībai – virtuves 
un telpu kopšanas aprīkojuma, jaunas 
veļas mazgāšanas/žāvēšanas tehnikas 
iegāde, kas nodrošinātu iespēju izman-
tot centra virtuvi sabiedriskajām va-
jadzībām, kā arī lauku iedzīvotājiem 
tiktu piedāvātas veļas mazgāšanas/žā-
vēšanas iespējas. Projekta ieviešanas 
indikatīvās izmaksas ir 8 000 eiro. 

Savukārt otra projekta iecere balstās 
uz Ambeļu pagasta mednieku apvienī-
bas piedāvājuma klāsta kvalitātes uz-
labošanas un paplašināšanas atbilsto-

ši esošajam pieprasījumam.  Projekts 
tostarp paredz esošās infrastruktūras 
ilgtspējas nodrošināšanu – ēkas gries-
tu izbūvi un siltināšanu, mūra sienas 
siltināšanu, logu nomaiņu, ieejas vār-
tu siltināšanu, betona grīdas un elek-
trotīklu izbūvi un teritorijas labiekār-
tošanu, pielāgojot to jaunas, aktīvas 
atpūtas veidu piedāvājumam. Līdz ar 
to, tiktu popularizētas arī medības kā 
Latvijā vēsturiski tradicionāls un videi 
draudzīgs atpūtas veids. Šī projekta īs-
tenošanas indikatīvās izmaksas sastā-
da 42 500 eiro. 

Jābilst, ka biedrība „Mednieku ko-
lektīvs Ambeļi” pērn jau realizējusi 
projektu, veicot mednieku namiņa un 
trofeju telpas izveidi, kas atrodas vēs-
turiskajā Ambeļu muižas saimniecības 
ēkā, kas vēl 90 tajos gados tika izman-
tota skolas vajadzībām. Projekta gaitā 
tika nosiltinātas sienas, nomainīti logi, 
ierīkota elektriskā apkure, izveidota 
betona grīda, nostiprināti pamati, at-
jaunots jumts un ierīkota jauna elek-
troinstalācija.

Investīciju plāna sadaļa “Kultūra” 
papildināta ar projekta ideju „Līksnas 
muižas kapelas ēkas saglabāšana un 
izmantošanas kultūras dzīves un tūris-

ma aktivitātēm”, kas paredz kapelas 
ēkas saglabāšanas būvdarbu veikšanu 
– griestu segumu atjaunošanu, koka 
vārtu uzstādīšanu un citus novada kul-
tūras mantojuma saglabāšanai, popu-
larizēšanai un izmantošanai kultūras 
dzīves un tūrisma aktivitātēm. Projek-
ta ieviešanas indikatīvās izmaksas ir 
10 000 eiro. Pašlaik tiek rakstīts pro-
jekta pieteikums un izteikta gatavība 
startēt projektu konkursā, lai piesais-
tītu nepieciešamo fi nansējumu. 

Pamatsadaļa “Sociālie pakalpojumi” 
papildināta ar projekta ieceri par Pa-
audžu nama "Paspārne" izveidošanu 
Demenes pagastā. Projekts ietver sevī 
vides un dzīves apstākļu uzlabošanu 
vientuļajiem senioriem un jaunajām 
māmiņām, kas nonākušas krīzes si-
tuācijā. Lai izveidotu minētajiem pa-
kalpojumiem atbilstošu vidi, nepiecie-
šama ēkas logu un durvju nomaiņa, 
sanitāro mezglu un durvju pielāgoša-
na, kā arī elektroinstalācijas nomaiņa 
un aprīkojuma iegāde. Projekta indi-
katīvās izmaksas ir 80 000 eiro. Līdz ar 
to, no šīs sadaļas tiek svītrota projekta 
iecere par sociālā riska ģimeņu bērnu 
atbalsta centra "Paspārne" vides uzla-
bošanu. 

Jaunieviestā pamatsaraksta sadaļa 
“Sabiedrības aktivitāte” tāpat papil-
dināta ar projekta ideju „Kvalitatīvas 
apskaņošanas aparatūras iegāde II 
kārta”, kas ļaus nodrošināt  kultūras 
pasākumu apskaņošanas kvalitāti 
Višķu pagasta kultūras centra kon-
certzālē Špoģu vidusskolas aktu zālē, 
kā arī Mūzikas un mākslas skolas zālē 
un Višķu stadionā. Projekta indikatīvā 
summa ir 50 000 eiro. 

Investīciju plānā tāpat pie prioritā-
rajiem projektiem sadaļā “Publiskā 
pārvalde” iezīmēta projekta iecere par 
Daugavpils novada kapsētu digitalizā-
ciju, kas paredzētu  kapsētu uzmērīša-
nu, inventarizāciju, digitālās informā-
cijas krātuves veidošanu par brīvām 
apbedīšanas vietām, esošajiem apbedī-
jumiem un apbedījuma vietu izvietoju-
mu, ar ko varētu iepazīties attālināti, 
izmantojot publiski pieejamo e-platfor-
mu. Tāpat iecere paredz informatīvo 
stendu uzstādīšanu ar kapu kartoshē-
mām. Projekta indikatīvā summa ir 
67 545 eiro.

 Olga Davidova

Apstiprinātas projektu ieceres projektu pieteikumu pieņemšanas 7. kārtai
Novada domes sēdē apstiprināta 7 

projektu ieceru iesniegšana biedrības 
„Daugavpils un Ilūkstes novadu part-
nerība „Kaimiņi” izsludinātajā projek-
tu pieteikumu pieņemšanas 7. kārtā, 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam pasākumā „Atbalsts 
LEADER vietējai attīstībai”. 

Pirmais ir biedrības “Daugavpils no-
vada TIC” iesniegtas projekts “Gājēju 
dabas takas izveide Slutišķi-Slutišķu 
kraujā”. Dotā izziņu taka ir vērtīga ar 
to, ka tā savienos Slutišķu ciemu ar Slu-
tišķu krauju, izejot cauri vairākiem bio-
topiem, atvērs vairākus skaistus skatus 
no plānotajiem tiltiņiem, kā arī šķērsos 
vairākas karengravas. Taka būtu in-
teresanta dabas draugiem, tūristiem, 
atpūtniekiem un vietējai kopienai. Pro-
jekta vērtīgumu piedod arī tas, ka abos 
takas galapunktos jau ir labiekārtoti 
objekti, kas tikai palielinās interesi par 
jauno objektu. Kopējā projekta summa 
varētu būt 18 000 eiro ar PVN. 

Biedrība “Mednieku kolektīvs  Ambe-
ļi” ar savu projekta ieceri vēlas turpināt 
iesākto ideju “Mednieku namiņa un 
trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta 
Parka ielā 14”. Namiņā plānots turpi-
nāt rīkot Latvijas Mednieku savienī-
bas biedru sanāksmes un profesionālās 
pilnveides lekcijas, veicinot sadarbības 
stiprināšanu, pieredzes apmaiņu, zinā-
šanu pārnesi, dialoga veicināšanu, la-
bās prakses nodošanu un pārņemšanu 
vietējā teritorijā starp mednieku kolek-
tīviem. Biedrība nāca pie secinājuma, 
ka jāpilnveido izveidotā infrastruktūra 
un iznomātās ēkas otrajā daļā jāveido 
iespēja bērniem, jauniešiem, jaunajiem 
un esošajiem medniekiem, trenēt iema-
ņas precīzai šaušanai ar pneimatisko 
šauteni un lokiem pa skrejošu mērķi. 
Biedrības rīkotajos publiskajos pasāku-
mos pieprasījums pēc šādas iespējas ir 
liels un atsaucība iespējai iemēģināt šā-
das prasmes, gan ar pneimatisko šaute-
ni, gan ar loku, bija liela. Biedrība jau ir 
iesākusi sarunas ar profesionāliem loku 
amatniekiem un instruktoriem par šīs 
ieceres realizēšanu. Projekta aptuvenās 
izmaksas sastāda 42 500 eiro.  

Savukārt biedrība “Jubra” startē ar 
projekta ieceri labiekārtot un iegādā-
ties aprīkojumu Latgalisko tradīciju un 
prasmju mājai “Ambeļu skreine”, kas 
uzlabotu socializēšanos un kultūras tra-
dīciju vides kvalitāti. 2017.gadā biedrī-
ba “Jubra” ir saņēmusi kultūras zīmi 
“Latviskais mantojumus” par latgalisko 
tradīciju un prasmju kopšanu. “Ambeļu 
skreine” ir iecienīts un tūristu apmek-
lēts objekts, kurš popularizē Daugavpils 
novadu Latvijā un ārvalstīs. Iesniedzot 
projekta pieteikumu, biedrība “Jubra” 
vēlas papildināt “Ambeļu skreinē” 
sniegtos pakalpojumus – piedāvāt ap-
meklētāju izmitināšanu, nodrošināt 
kvalitatīvu pasākumu apskaņošanu, 
labiekārtotu mājas apkārtni ārtelpas 
aktivitāšu īstenošanai. Projekta plāno-
tās aktivitātes: ēkas griestu bēniņos, 
verandas, pieliekamā siltināšana, elek-
triskā apgaismojuma un kontaktligzdu 
izbūvēšana bēniņos, jumta frontonu at-
jaunošana un papildināšana ar logu un 
durvīm, lietus ūdeņu savākšanas sistē-
mu uzstādīšana jumtam, logu apmaļu 
nomaiņa, matraču, segu, spilvenu un 
gultas veļas komplektu iegāde nometņu 
un semināru dalībnieku izmitināšanai, 
mobilās akustiskās sistēmas komplek-
tu un brīvroku mikrofonus balsīm un 
tautas mūzikas instrumentiem iegāde, 
teritorijas labiekārtošana. Šī projekta 
plānotās izmaksas ir 22 000 eiro.

Biedrība “Līksnas Muižas kapela” ar 
savu projekta ieceri vēlas saglabāt Līks-
nas muižas kapelas ēku, izmantojot to 
kultūras dzīves un tūrisma aktivitātēm. 
Līksnas Muižas kapela ir Daugavpils 
novada kultūras mantojuma objekts, 
celta 1770. gadā, un ir vienīgais  Līks-
nas muižas apbūves objekts, kas sagla-
bājies līdz pat mūsdienām. Pēc īpaš-
nieku maiņas 2015. gadā un biedrības 
“Līksnas muižas kapela” nodibināšanas 
2017. gadā pašu spēkiem sākta ēkas re-
konstrukcija un vides pieejamības nod-
rošināšana, kas kopš tā brīža kalpojusi 
par dažādu kultūras dzīves norišu vietu. 
Visaktuālākā problēma patlaban ir pa-
gaidu griestu konstrukcijas nomaiņa un 
ieejas vārtu atjaunošana. Šo darbu veik-

šana uzlabos vides pieejamību un ēkas 
estētisko veidolu un ļaus to vēl aktīvāk 
izmantot gan kā tūrisma objektu Līks-
nas muižas parka teritorijā, gan dažādu 
pasākumu un aktivitāšu norises vietu, 
kuros tiek iesaistīti sabiedrības visma-
zāk aizsargātie slāņi – seniori, kā arī 
bērni no nelabvēlīgām ģimenēm. Diem-
žēl kapelas ēkas rekonstrukcijas darbus 
apgrūtina fi nanšu līdzekļu trūkums, kā 
arī darbu izmaksas sadārdzina tas, ka 
pamatā darbi veicami tikai ar pacēlāju 
palīdzību. Šī projekta īstenošanai būtu 
nepieciešami 10 000 eiro. 

Biedrības  “Kulturys studeja Speiga” 
iecere ir aprīkot Ambeļu brīvā laika 
centru sabiedrisko aktivitāšu nodroši-
nāšanai. Ambeļu Brīvā laika centrā tiek 
nodrošināta iespēja izmantot virtuvi sa-
biedriskām vajadzībām, kā arī piedāvā-
tas veļas mazgāšanas/žāvēšanas iespē-
jas. Katru mēnesi šo iespēju izmanto 
novada iedzīvotāji, kā arī biedrība un 
kultūras centra organizatori dažādiem 
pasākumiem. Tajā pat laikā iekārtas 
centrā nolietojas, daļa no tām ir no-
rakstītas un vairs nespēj veikt nepiecie-
šamās funkcijas. Biedrība sadarbojas ar 
Ambeļu kultūras centru un kopā orga-
nizē pasākumus tradicionālās virtuves 
popularizēšanai, savukārt esošā aprīko-
juma trūkums un arī tā sliktais stāvok-
lis ierobežo iespēju šādus pasākumus 
organizēt arī turpmāk. Projekta fi nan-
sējums sastāda 8 000 eiro. 

Biedrības “Demenes «Sociālā atbal-
sta centrs»” iecere ir “Paaudžu nama” 
“Paspārne” izveide. Tās mērķis ir vien-
tuļu cilvēku vides un dzīves apstākļu 
kvalitātes uzlabošana, attīstot paaudžu 
saikni starp senioriem un jaunajām mā-
miņām, kas nonākušas krīzes situācijā. 
Projekta gaitā plānota telpu lietošanas 
veida maiņa un pielāgošana pakalpo-
jumu saņēmējiem. Projekta plānotais 
fi nansējums sastāda 50 820 eiro. 

Atbalstīta tika arī Višķu pagasta bied-
rības “Lauku studija” projekta iecere 
“Kvalitatīvas apskaņošanas aparatūras 
iegāde II kārta”. Biedrība «Lauku stu-
dija»  darbojas kopš 2014. gada novem-
bra, un kopš dibināšanas brīža aktīvi 

iesaistījusies ar pagasta kultūras vides 
dažādošanas un iedzīvotāju brīvā laika 
pavadīšanas pasākumu atbalstu, orga-
nizējot bezmaksas instrumentālās mū-
zikas nodarbības pagasta jauniešiem 
un pieaugušajiem. 2017. gadā īstenots 
projekts, kura gaitā iegādāti mūzikas 
instrumenti un aprīkojums. Biedrības 
pārstāvji cer, ka mūsdienīga aprīkoju-
ma izmantošana nodrošinās pilnvērtīgu 
un kvalitatīvu instrumentālās mūzikas 
izpildījumu un skanējumu, cels pasāku-
mu tehniskās organizēšanas līmeni, bet 
kvalitatīvs mūzikas skanējums var kļūt 
par vienu no kvalitātes kritērijiem, pēc 
kura palielināsies kultūras pasākumu 
apmeklētāju skaits. Projekta plānotais 
fi nansējums ir 50 000 eiro. 

Savukārt Daugavpils novada pašval-
dība iesniegusi projekta ieceri Daugav-
pils novada kapsētu digitalizācijai. Tā 
mērķis ir veikt digitalizāciju, tādā veidā 
atvieglojot iedzīvotājiem informācijas 
ieguvi pat brīvajām apbedījuma vietām 
un sniegtu iespēju apzināt savu senču 
atdusas vietas, nodrošinot kvalitatīvu 
un sasniedzamu pakalpojumu pieeja-
mību. Projektam ir arī vēsturiskais 
aspekts - apzināt vēsturiski nozīmīgas 
personības. Daugavpils novada pašval-
dībai piederošas kapsētas aizņem 77, 
83.7883 ha. Ņemot vērā nepieciešamos 
darbus, kapsētu digitalizācijai nepiecie-
šami aptuveni 60 379 eiro.

Projekta ideju atbalstīšanas gadīju-
mā, Daugavpils novada dome nodro-
šina līdzfi nansējumu 10 % apmērā no 
projekta attiecināmo izmaksu summas, 
kas nepārsniedz 50 000 eiro, paredzot 
nepieciešamos līdzekļus novada domes 
2020. gada budžetā.

Izsludinātā projektu pieteikumu pie-
ņemšanas 7. kārtā kopējais pieejamais 
fi nansējums ir 384 933,28 eiro. Projektu 
pieteikumu izvērtēšanu pēc biedrības 
„Daugavpils un Ilūkstes novadu partne-
rība „Kaimiņi” veic arī Lauku atbalsta 
dienests. 

Olga Davidova



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 31. oktobris 7

P E R S O N Ī B A

Žaneta Sosnāre: “Nav svarīgi, kur tu dzīvo; svarīgi ir tas, ko tu dari”
Biedrības “Otrā māja” valdes locekle 

Žaneta Sosnāre dzimusi Krievijā, Vladi-
mirovas apgabalā, absolvējusi Bebrenes 
tehnikumu un Ivanovas Lauksaimniecī-
bas akadēmijas veterinārmedicīnas fa-
kultāti. Kopš bērnības sapņojusi kļūt par 
vetārsti un savu sapni piepildījusi. Kopā 
ar domubiedriem dibinājusi biedrību 
“Otrā māja dzīvniekiem” un izveidojusi 
patversmi “OTRĀ MĀJA” noklīdušiem 
un bez saimnieka palikušiem dzīvnie-
kiem. Šī gada sākumā uzsāka savu 
darbību “Bio-bēres lolojumdzīvniekiem” 
(SIA “AKAI”), kuru vada direktore Ža-
neta Sosnāre, kas tepat Demenē piedāvā 
mīļdzīvnieku kremācijas pakalpojumus. 
Kopš pašas bērnības Žaneta ir glābusi 
pamestus un noklīdušus dzīvniekus, ba-
rojusi tos un vedusi mājās. 

Ž.S. Mana bērnība pavadīta Kalkūnes 
pagastā. Mamma ir dzimusi Latvijā, sa-
vukārt tēvs nāk no Krievijas. Atceros, ka 
Latvijā padomju laikā pie mājām stāvēja 
lielas dzelzs miskastes, kas praktiski vi-
su laiku bija atvērtas. Pa tām varēja re-
dzēt staigājam noklīdušus un nevienam 
nevajadzīgus kaķus. Kad dzima kaķēni, 
to māju apkārtnē bija vēl vairāk. Vienīgā 
kontrole pār klaiņojošajiem dzīvniekiem 
tolaik bija mašīnas ar gāzes iekārtām, 
kurā ķērāji novietoja klaiņojošos dzīv-
niekus un turēja pēc likuma trīs dienas. 
Ja saimnieks netika atrasts, dzīvnieki 
tika nonāvēti. Šie klaiņojošie kaķi, ku-
rus vedu mājās, bija tik izbadējušies, 
ka labprāt ēda vienkāršu melnu maizi. 
Taču tie bija paši uzticīgākie kaķi. Viņi 
uzticējās tikai man, maniem vecākiem, 
un ne pie viena cita rokās negāja. Tāpēc 
laikam arī agrā bērnībā manis izlolotā 
ideja – palīdzēt dzīvniekiem – iedzīvojās. 

Visu dzīvi mazākā vai lielākā mērā Ža-
neta Sosnāre ir bijusi saistīta ar dzīvnie-
kiem un veterinārmedicīnu. 

Ž.S. “Pēc tam iepazinos ar tagad jau 
manu kolēģi Danu Šablinsku. Viņa man 
piedāvāja izveidot dzīvnieku patversmi. 
Mēs trīs, es, Dana un Sergejs Slabkovs-
kis, kopā vēl joprojām pildām šo misiju 
ar visu sirdi un dvēseli”. 

- Ar ko sākās ceļš un dzīvnieku 
patversmes izveidi? 

Ž.S. Es domāju, ka šīs mājas būvnie-
cība bija tikai pirmais solis, pamats, 
var teikt sirds, bez kuras nav iedomā-
jama neviena patversme. Tas ir tas mi-
nimums, kas mums bija jāizdara, un 
tas mums izdevās. Kaut arī tas nebija 
viegli. Un sanāca tas viss, var pat teikt, 
ļoti nejauši. Pilnīgi nejauši uzdūrāmies 
paziņojumam avīzē, ka tiek pārdota lau-
ku māja ar zemi Demenes pagastā. Īpa-
šums tika pārdots par simbolisku cenu. 
Tagad biedrībai kopā ar šo māju pieder 
3 ha zemes. Nopērkot šo māju, patvers-
mes izveidei ieguldījām ziedojumos paši 
savus līdzekļus. Biedrība tika dibināta, 
lai iecerei par patversmes būvniecību 
būtu nākotne. Kad sākām darboties, ēka 
patiešām bija ļoti sliktā stāvoklī, jo tajā 
neviens nedzīvoja jau kādus 10 gadus. 
Tajā bija ļoti daudz atkritumu. Toreiz 
maz cilvēku ticēja, ka mums kaut kas 
izdosies. Mājas apkārtne bija aizaugusi, 
augstāk par galvu auga nātres un citas 
nezāles. Lai arī pašiem ārkārtīgi grūti ti-
cējās, ka izdosies šo vietu sakārtot, kaut 
kas iekšēji veda uz priekšu. Man grūti 
pateikt, kas tieši, taču tā dzīvē notiek. 
Dažreiz kaut ko iesāc un viss sāk izdoties 
pats no sevis. 

- Kas bija pirmais, ko paveicāt? 
Ž.S. Sākām vest laukā atkritumus. 

Esmu ļoti atzinīga un pateicīga skolo-
tājai Oksanai Ostrovskai no Vienības 
pamatskolas, kura kopā ar saviem sko-
lēniem te organizēja talku, lai palīdzētu 

sakopt māju un teritoriju. Tie bija man 
un mūsu biedrībai pilnīgi nepazīstami 
un sveši cilvēki, kas atbrauca tieši pie 
mums uz Demeni un palīdzēja. Lai arī te 
vēl tolaik bija tukšums, arī viņi noticēja 
mūsu idejai. Iedomājieties, tukšs lau-
kums ar atkritumiem! Ir saglabājušās 
fotogrāfi jas, kā mēs te strādājām toreiz 
visi kopā. Esmu patiesi pārsteigta par 
cilvēkiem, kas tic. Bija daudz arī tādi, 
kas redzēja, kā te viss notiek un neticē-
ja, domāja, ka tas, ko darām, nav prāta 
darbs. Bija viens ļoti liels dāvinājums no 
Krievijas vēstniecības Daugavpilī, kas 
uzdāvināja mums tolaik tik ļoti nepiecie-
šamās saimniecības lietas. Atveda slo-
tas, vadus, uzkopšanas inventāru, gāzes 
plīti, kuru lietojam joprojām. 

Kādu reizi Žaneta uz e-pastu saņēma 
vēstuli ar piedāvājumu apmeklēt semi-
nāru par Eiropas Savienības projektiem 
un aizbrauca uz Rīgu. 

Ž.S. Tur uzzināju par Eiropas Savie-
nības fondu projektiem, atradu biedrī-
bu “Kaimiņi” un uzzināju par iespēju 
pieteikties dalībai projektu pieteikumu 
konkursā. Lai realizētu ieceri par mājas 
pārbūvi patversmes vajadzībām, bija 
nepieciešams būvniecības projekts, kas 
maksāja lielu naudu. Mana kolēģe Dana, 
kurai bija zināmi naudas ieguldījumi un 
liela vēlme īstenot mūsu ideju, aizdeva 
naudu. Projekta pieteikuma sagatavo-
šanā un iesniegšanā mums pievienojās 
brīvprātīgā Jolanta Bāra. Varbūt mums 
viss tāpēc arī izdodas, ka domājam lī-
dzīgi. Mūsu komanda bija ļoti spēcīga 
un rezultāts tika sasniegts. Iesniedzām 
projekta pieteikumu un saņēmām ap-
stiprinājumu, ka varam cerēt uz fi nansē-
jumu projekta īstenošanai no LEADER 
programmas.  Taču bija nosacījums ga-
da laikā atrast pārējo summu, kas būtu 
nepieciešama būvniecības pabeigšanai. 
Tas bija ļoti liels pārbaudījums, jo darbs 
līdz tam bija paveikts liels, taču 50 000 
eiro lielu fi nansējumu no Eiropas varē-
jām vienkārši nesaņemt. Paldies novada 
domei, kas piešķīra mums 10 % līdzfi -
nansējumu no projekta kopējās sum-
mas. Mājas pārbūvei bija nepieciešami 
173 000 eiro. Šī summa bija aktuāla 
2016. gadā, taču 2018. sadārdzinoties 
būvmateriālu un darbu izmaksām, bija 
nepieciešami jau pāri 180 000 eiro. Bija 
daudz arī neplānotu tēriņu, par kuriem 
pirms būvniecības mēs pat iedomāties 
nevarējām. 

Gala rezultātā viss izdevās, taču, pēc 
Žanetas vārdiem neizdotos, ja nepalīdzē-
tu starptautiskais fonds. 

Ž.S. Tas atkal ir manas kolēģes Danas 
Šablinskas nopelns, kura tolaik strādā-
ja suņu un kaķu apkopē vienā no fonda 
“Dogs Trust” patversmēm. Tā ir orga-
nizācija, kurai uz šo brīdi ir 19 fi liāles 
dažādās valstīs. Tā ir ļoti nopietna or-
ganizācija, kas nodarbojas ar dzīvnieku 
glābšanu. Mēs vēl joprojām ar viņiem 
sadarbojamies. Dana angļu valodā uz-
rakstīja un iesniedza projektu to arī vi-
ņiem. Arī viņu atbalstu nemaz nebija 
tik vienkārši saņemt. Pēc tam, kad viņi 
sniedza fi nansiālu atbalstu projektam, 
mūsu sadarbība turpinājās. Mēs varē-
jām pie viņiem griezties jebkurā jautāju-
mā, Esmu bijusi pieredzes apmaiņā kā 
brīvprātīgā vienā no fondam piederoša-
jā veterinārajām klīnikām. Paskatījos, 
kā norit darbs tur, kādi ir voljēri, kāda 
ir viņu attieksme pret dzīvniekiem. Pie 
viņiem tiešām ir, ko pamācīties. Tas, kā 
mēs darbojamies te un kā te viss tiek or-
ganizēts, esam iemācījušies no viņiem. 

Fonda “Dogs Trust” pārstāvji ne vien 
palīdzēja fi nansiāli, bet arī veica svarī-
gas būvniecības projekta korekcijas. 

Ž.S. Viņi skrupulozi izpētīja, kā tika 
projektēta jaunā ēka, un mums bija pro-
jektā jāievieš zināmas izmaiņas. Esam 
viņiem pateicīgi, jo korekcijas bija parei-
zas. 

Svarīgi atzīmēt, ka arī organizācija 
“Dogs Trust” darbojas, pateicoties ziedo-
jumiem. Žaneta uzsver, ka arī biedrība 
“Otrā māja dzīvniekiem”  un dzīvnieku 
patversme “OTRĀ MĀJA” nevarētu 
funkcionēt bez cilvēku palīdzības un zie-
dojumiem. 

Ž.S. Sabiedriskās organizācijas mēr-
ķis, pirmām kārtām, ir aktivizēt sabied-
rību. Ja sabiedrība nepiedalās, tad, kāda 
jēga būt par sabiedrisko organizāciju? 
Tad nebūs arī attīstības. 

- Kādi bija pirmie patversmes ie-
mītnieki? 

Ž.S. Kad tikko bijām sākuši sakopša-
nas darbus, fi rma “CKD-D” uzstādīja 
norādes. Kaut arī atradāmies tālu no 
pilsētas, par mums jau uzzināja. Kāds 
vīrietis atbrauca, aiz mūsu mājas izmeta 
mazu kaķēnu un aizbrauca. Lūk, tas bija 
mūsu pirmais klients. Tagad šī kaķene 
dzīvo pie manis. Pēc tam bija kāda veca, 
vientuļa, pansijā nonākuša cilvēka suns, 
kuru ievietojām voljērā. Suns bija ļoti no-
bijies, viņu pēc Demenes pagasta pārval-
des lūguma paņēmām pie sevis. Pēc tam 
bija viens interesants klients, kuru uztu-
rēšanu fi nansēja nomirušās saimnieces 
mazmeita, kas pēc pāris gadiem paņē-
ma suni pie sevis. Īstenībā ļoti žēl, kad 
pēc radinieku nāves rūpes par palikušo 
dzīvnieku neuzņemas ģimene. Liela at-
bildība un arī fi nansiālās grūtības tad 
gulstas uz patversmes pleciem. Tas nav 
pareizi. Mēs, protams, dzīvniekus uztu-
ram tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams. 
Taču tam arī nepieciešams fi nansiāls 
atbalsts. Gribētos, lai cilvēkiem ir lielāka 
atbildības sajūta un arī sapratne. Iesa-
ku vecāka gadagājuma cilvēkiem, pirms 
ņemt dzīvnieku mājās, padomāt par to, 
kas ar viņu notiks, ja ar jums pēkšņi 
kaut kas atgadīsies. Varbūt ir vērts jau 
padomāt par vietu patversmē, kur par 
palikušo dzīvnieku parūpēsies par jūsu 
veiktajiem ziedojumiem. Svarīgi ir zināt, 
ka dzīvnieks nepaliks laukā, paredzēt, 
kas par viņu parūpēsies. Atgriežoties pie 
sarunas par mūsu otro klientu, jāatzīmē, 
ka mazmeita par saviem līdzekļiem iz-
būvēja voljēru patversmes teritorijā un 
ziedoja to patversmei, kā arī pēc tam fi -
nansiāli atbalstīja dzīvnieka uzturēšanu 
patversmē. 

Tas bija pirmais voljērs, kas tika uz-
būvēts patversmē. Savukārt pārējie vo-
ljēri tapa jau vēlāk, pateicoties cilvēku 
ziedojumiem un uzvarai “Labie darbi.
lv” projektu konkursā. Žaneti burtiski 
pierunāja iesniegt projektu, jo, zinot, cik 
apātiska ir sabiedrība un cik nelabprāt 
ziedo, nebija drošības, ka projekts varē-
tu savākt nepieciešamo balsu skaitu. Te 
jāsaka paldies jaunietim Andrejam Zai-
čenko, kas ļoti palīdzēja balsu vākšanā. 
Vesela mēneša garumā grupa 15 cilvēku 
sastāvā strādāja, lai tiktu savākts pie-
tiekoši daudz balsu. Žaneta neslēpj, ka 
tālākais biedrības darbs un problēmas, 
kas jārisina, ir tieši tādas kā šodien – tā 
ir nepieciešamība pēc voljēriem un fi nan-
sējums patversmes vajadzībām. 

Ž.S. Šobrīd tiešām ļoti sasāpējis un 
aktuāls jautājums ir voljēra nepiecieša-
mība kaķiem. Ir atrasts brīvprātīgais 
voljēra projektētājs, taču ļoti vajadzīgi 
līdzekļi un būvnieku piesaiste. Voljērs 
vajadzīgs gana steidzami. Pēc Rīgas ve-
terinārā dienesta kārtējās pārbaudes 
tika konstatēts, ka saskaņā ar MK notei-
kumiem, patversmē viena kaķa uzturē-
šanas platībai jābūt ne mazākai par 4,5 

m2, un mums tādas nav. 
- Vai šo gadu laikā ir kāds skaists 

stāsts par kādu no patversmes dzīv-
niekiem? 

Ž.S. Jā! Kad vēl nebija pārbūvētās 
ēkas, viena no mūsu brīvprātīgajām, 
Tatjana, kas strādā radio stacijā “Alise 
Plus”, atveda uz patversmi kaķeni, par 
kuru bija pārsteigti visi. Viņa nebija 
kā visi, jo nagi viņai auga nepareizi, uz 
augšu, uz dažiem pirkstiem bija pat pa 
diviem nagiem, līdz ar ko viņai bija ļoti 
grūti staigāt. Un acis viņai bija greizas, 
sakarā ar ko purniņš izskatījās ļoti dīvai-
ni. Tad mēs kaķeni aizvedām uz vetārsta 
Jurija Gridasova klīniku, kur kaķenei 
noņēma visus nagus, kas bija vienīgais 
variants. Un šo kaķeni pie sevis paņē-
ma arī mūsu brīvprātīgā Lidija Breska. 
Tagad šī kaķene ir modele un reklamē 
apsildāmos paliktņus kaķiem. Tā ir Li-
dijas ideja, kas tika īstenota dzīvē. Šie 
paliktņi tiek pārdoti un nauda ieguldīta 
labdarībā, lai palīdzētu patversmes dzīv-
niekiem. Dzīvnieki īstenībā ir lieliski ie-
dvesmotāji! 

Žannas mājās tagad dzīvo trīs kaķi un 
viens suns, kuri, atnākot mājas, sagaida 
saimnieci ar prieku. Lai arī Žanna min, 
ka speciāli nevienu dzīvnieku pie sevis 
nekad nav ņēmuši, tie atrod mājvietu 
tieši pie viņas. Viena kaķene tika pa-
ņemta uz ārstēšanos un palika, savukārt 
otru solīja paņemt, taču nepaņēma un 
trešā ir tā pirmā patversmes iemītniece, 
kuru saimnieki bezatbildīgi izmeta. Kad 
notika ēkas rekonstrukcija, Žanetai bija 
daži dzīvnieki jāpaņem mājās, tā pie vi-
ņas tajā laikā apmetās astoņi kaķi.  

Šo gadu laikā ļoti daudzi cilvēki ir pa-
līdzējuši un iesaistījušies patversmes 
vajadzību nodrošināšanai un problēmu 
risināšanai. 

Jaundibinātā SIA “AKAI”, kā bilst 
Žaneta, ir sava veida komerciāls un arī 
sabiedrisks projekts. Žaneta ļoti cer, ka 
kremācijas pakalpojumi būs arvien vai-
rāk pieprasīti, lai naudiņa no tiem pēc 
iespējas vairāk nonāktu patversmes 
vajadzībām. Žaneta arī cer, ka pēc sa-
va mīļdzīvnieka nāves un atvadīšanās, 
cilvēki pēc tam atgriezīsies patversmē, 
lai paņemtu kādu dzīvnieku pie sevis, 
nodrošinot viņam laimīgu dzīvi mājās. 
Nākamgad patversmes teritorijā tiks 
uzstādīts piemiņas koks. Žanetas Sos-
nāres veidotā biedrība “Otrā māja dzīv-
niekiem” ir šī gada uzvarētājs konkursa 
“Saimnieks 2019” nominācijā “Aktīvākā 
nevalstiskā organizācija”. 

 Ar Žaneti Sosnāri sarunājās
 Olga Davidova
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 Pasaulē lielākā oga – ķirbis tika nogaršots dažādās variācijās

Noslēdzoties ik gadu Vaboles kultū-
ras namā organizētajai izstādei “Pa-
saules lielākā oga”, Kulinārā mantoju-
ma telpā tapa dažādi ķirbju ēdieni. 

Ķirbis ir viena no rudens ražas ve-
selīgākajām dārza veltēm. Tam ir po-
zitīva ietekme uz veselību, tāpēc ķirbi 
mēdz dēvēt par “rudens dārza karali”. 
Brangi ķirbji šogad padevušies saim-
niecei Annai Lazdānei, kurus uz izstā-
di nebija vis tik viegli atvest. Rezultātā 
lielākos ķirbjus uz pagastu atveduši 
divi spēcīgākie vīrieši. Vezumā izkār-
totie ķirbji lieliski papildināja citus uz 
izstādi atnestos eksemplārus, ko sarū-
pēja gan vabolieši, gan kaimiņu pagas-
tu iedzīvotāji. 

Biedrības “Zaļā krūze” pārstāve Jo-
lanta Bāra jau ne vienu vien reizi cie-
mojusies Vabolē, lai gatavotu un arī 
pastāstītu par to, kāda pozitīva ietek-
me uz cilvēka organismu ir dažādiem 
augiem un dārzeņiem.  

“Ir tādi medicīniskie ķirbji, tieši 
šķirne, ko izmanto medicīnā. Arī šo te 
japāņu tipa “Uchiki Kuri” (Jolanta no-
rāda uz interesantas formas dārzeni) ir 

grēks cept, jo tas ir jāēd svaigs. Tas ir 
dabīgs līdzeklis pret visādām kaitēm. 
Bet būtībā, jebkurš ķirbis skalo nier-
akmeņus. Pat ķirbju sulu iesaka lietot 
svaigi spiestu, lai no organisma izvadī-
tu dažādus kalcija veidojumus – žults-
akmeņus un nierakmeņus. Tā ir ķirbja 
vērtīgākā īpašība. Protams, ķirbjos ir 
ļoti daudz šķiedrvielu. Tā ir tā birstīte, 
kas tīra kuņģa zarnu traktu. Jo vairāk 
mums ir šķiedrvielu pārtikā, jo vairāk 
tās kuņģa bārkstiņas tiek iztīrītas”, 
stāsta J. Bāra. 

 Ķirbi tāpat saucot arī par pasaulē 
lielāko ogu vai Saules ogu. Interneta 
vietnēs atrodamas vairākas populāras 
ķirbja pagatavošanas receptes. Lai arī 
biežāk no šī oranžā labuma pagatavo 
putras un sacepumus, saimniecēm pa-
tīk arī eksperimentēt. 

“Ķirbis man ir gandrīz katrā pa-
matēdienā. Zupās, kad ķirbis tiek sa-
griezts smalkos gabaliņos un tam klāt 
var pievienot burkānus un kartupeļus.  
Pat kāpostu zupas vārot, to pielieku 
klāt. Pagājušajā gadā bija slikta bur-
kānu raža, ķirbi liku klāt visur, kur 

bija vajadzīgi burkāni. Tieši tos dzel-
tenos ķirbjus vajag, jo gaišie cepšanai 
nemaz neder. Pagatavoju arī pīrāgus, 
lieku klāt dažādiem gaļas ēdieniem un 
mērcēm”, ar receptēm dalās Skrindu 
dzimtas muzeja direktore Anna Laz-
dāne. Anna tāpat papildina, ka viņas 
mājās ķirbis tiek audzēts ne vien pa-
gatavošanai un lopbarībai, bet arī dār-
za krāšņumam. Saimniece stāsta, ka 
ķirbjus agrāk bērnībā mammas mājās 
nav audzējuši, tas tiek celts galdā pē-
dējos desmit piecpadsmit gadus. Šoru-
den, kas lauku dārzus pārsteidza agra 
salna, ķirbji bija jāvāc nost, lai tie labi 
glabājas garajos ziemas mēnešos. 

Neslēpjot ķirbja vērtīgās īpašības, 
tas tiek gardi pagatavots arī Jolantas 
Bāras virtuvē. “Man ļoti patīk pagata-
vot ķirbju podiņus. Tas ir visvienkār-
šākais, jo cietā ķirbja miza nav nedz 
jāmizo, nedz jāgriež. Atgriež ķirbim vā-
ciņu, ņem ārā sēklas un viduci piepilda 
ar jebko, kas garšo – ar sēnēm, malto 
gaļu, vistu, var arī ar kaut ko veģetā-
ru pildīt, piemēram, rīsiem un burkā-
niem. Tad to visu liek cepeškrāsnī un 

nogriezto mici kā vāciņu virsū. Podiņā 
var pievienot arī krējumu vai eļļu, cik 
vien kurš diētisku vēlas”, tā Jolanta. 
Jolanta bilst, ka lieliski ķirbi var pie-
skaņot arī ikvienam gaļas ēdienam, 
kā arī grillētai gaļai. Savukārt, ja vē-
las uzcept pankūkas, ķirbis noteikti ir 
jākomplektē ar burkāniem vai kabaci, 
taču burkānus vispirms labāk apcept. 

Meistarklases laikā klātesošie varēja 
pagatavot un uzcienāties ar ķirbju pī-
rāgu, ķirbju – ābolu biezeņu dzērienu, 
ceptu ķirbi,  ķirbju uzkodām uz siera, 
pankūkām un ķirbi, kas apcepts beko-
nā. 

 25. oktobrī kulinārajā meistardarb-
nīcā tika pagatavotas Latgales klim-
pas, komas un Lietuviešu cepelīni. 
Savukārt 8. novembrī, noslēdzošajā 
projekta “Radītu, lai paliktu” meistar-
darbnīcā, kopā ar kūku meistarēm tiks 
ceptas gardas kūkas. 

Olga D avidova

Piedalies “Stikla šķiratlonā” un bez maksas atbrīvojies no liekās stikla taras

Vides apsaimniekošanas uzņēmums 
SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā AS 
“Latvijas Zaļais punkts” un veikaliem 
“top!” aicina piedalīties Vislatvijas 
“Stikla šķiratlonā”. Katram, kuram 
mājā sakrājušās izmantotas un vairs 
nevajadzīgas stikla burkas vai pudeles, 
tagad ir iespēja tās bez maksas nodot 
savā dzīvesvietā. Visi projekta dalīb-
nieki piedalīsies arī izlozē, kur varēs 

laimēt veikala “top!” dāvanu kartes.
Projekta ietvaros ikviens Daugavpils 

novada iedzīvotājs, neatkarīgi no dzī-
vesvietas, var pieteikt speciālo trans-
portu, kurš konkrētā dienā piebrauks 
un pieņems izlietoto stikla iepakoju-
mu. Pieteikties dalībai “Stikla šķiratlo-
nā” Daugavpils novada iedzīvotāji var 
līdz 7. novembrim un to izdarīt ir ļoti 
vienkārši:

1. Savāciet mājās visas izlietotās, 
vecās un nevajadzīgās burkas un pu-
deles.

2. Zvaniet SIA “Eco Baltia vide” pa 
tālruni 26154123 vai rakstiet vēstuli 
uz e-pasta adresi stikls@ecobaltiavi-
de.lv un piesakiet savu adresi “Stikla 
šķiratlonam”, kā arī norādiet aptuveno 
stikla iepakojumu apjomu un atstājiet 
savu kontaktinformāciju.

3. 14. novembrī speciālais transports 
pieteiktajās adresēs paņems stikla ie-
pakojumu Daugavpils novadā, kuram 
jābūt ievietotam maisos vai kastēs un 
tas jānovieto SIA “Eco Baltia vide” 
darbiniekiem pieejamā vietā. Pašiem 
atrasties klāt savākšanas laikā nav 
nepieciešams, bet jānodrošina, lai dar-
binieki var ērti piekļūt maisiem ar ie-
pakojumu.

Stikla taras izvešanas laikā katra 
pieteiktā adrese tiks automātiski re-
ģistrēta dalībai loterijā, kuras laikā 
tiks izlozētas 2 veikalu “top!” dāvanas 
20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 
30 eiro vērtībā saņems akcijas dalīb-
nieks, kurš būs sašķirojis visvairāk 
stikla pudeļu un burku (kg).

Līdz šim Vislatvijas “Stikla šķirat-
lonā” jau pieteikusies 34 pašvaldība. 

Vairākās no tām akcija jau noslēgu-
sies. Pašvaldībā, kurā iedzīvotāji būs 
sašķirojuši un nodevuši lielāko apjomu 
stikla, norisināsies Vislatvijas šķir-
atlons ar treneri Viktoriju. Kopumā 
“Stikla šķiratlonā” jau ir savākta 251 
tonna stikla taras.

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) 
izvirzītajiem mērķiem Latvijai tāpat 
kā citām ES valstīm līdz 2020. gadam 
ir jāsavāc un jānodod pārstrādei 68% 
no Latvijā novietotā stikla. Nereti 
stikla savākšanas konteineru trūku-
ma dēļ stikls nonāk kopējos sadzīves 
atkritumu konteineros, kas apgrūtina 
to atlasīšanu un nodošanu atkārto-
tai pārstrādei. Tāpēc SIA “Eco Baltia 
vide” sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais 
punkts” piedāvā pašvaldībām iespēju 
pieteikties bez maksas stikla šķiroša-
nas konteineriem, kā arī piedāvā alter-
natīvus centralizētus risinājumus, lai 
pārstrādei derīgie atkritumi nenogultu 
šķūnīšos, netiktu aprakti kopā ar sa-
dzīves atkritumiem un nenonāktu me-
žos vai grāvmalās.

Plašāka informācija par “Stikla 
šķiratlonu” mājaslapā 
www.ecobaltiavide.lv. 
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Tabores pagasta seniori šogad svētkos pulcējās īpaši kuplā sastāvā 

Ikreiz, kad seniori satiekas vienu-
viet, neatņemama sastāvdaļa ir saru-
nas, smiekli un kopā būšanas prieks. 
Tieši Starptautiskajā veco ļaužu die-
nā, ko visā pasaulē atzīmē 1. oktobrī, 
sabiedriskajā centrā pulcējās Tabores 
pagasta seniori un cilvēki ar īpašām 
vajadzībām. 

Tradicionāli senioru svētki novadā 
tiek atzīmēti tieši oktobra mēnesī, or-
ganizējot daudzveidīgus pasākumus, 
meistardarbnīcas un rīkojot interesan-
tas lekcijas. Nereti seniori tiek izglītoti 
par veselības jautājumiem. Arī šis pa-
sākums aizritēja projekta “Veselības 
veicināšana Daugavpils novadā” gaitā. 
To fi nansē Eiropas Sociālais fonds. 

Šogad Tabores pagasta seniori uz 
svētku pasākumu pulcējās īpaši kuplā 
sastāvā. Visa vakara garumā dziedot, 

dejojot un vienkārši atpūšoties, senioru 
acīs mirdzēja prieks. Vecāka gadagāju-
ma cilvēki, neskatoties uz savu cienīja-
mo vecumu, vēl arvien ir dzīvības ener-
ģijas un optimisma pārņemti. Seniorus 
svētkos sumināja novada pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika un Soci-
ālā dienesta vadītāja Anna Jegorova. 

Anna Jegorova stāsta, ka novadā dzī-
vo pāri 6000 senioru, kas kopā tiekas 
ne vien svētku brīžos, bet sanāk līdzās 
arī ikdienā. “Katrā pagastā ir tāds pen-
sionāru kodols, kas ir ļoti aktīvs, un no 
katra pagasta viens no aktīvākajiem 
senioriem darbojas arī Pensionāru ap-
vienībā. Apvienība darbojas jau ilgus 
gadus un sevi pozitīvi pierādījusi, gan 
rīkojot dažādus tikšanās pasākumus, 
gan ekskursijas, gan senioriem ļaujot 
kopīgi pavadīt savu brīvo laiku. Seniori 

ir diezgan aktīvi, saprotoši, īpašs pal-
dies jāsaka pensionētiem pedagogiem, 
jo viņi diezgan rosīgi piedalās pagasta 
pārvaldes dzīvē”, tā bilst A. Jegorova. 

Vissvarīgākais svētkos esot kopā 
būšana un iespēja satikties ar drau-
giem, jo ikdienas steigā un rutīnā to 
reti sanākot izdarīt. Seniore Nadež-
da Zemnieka ikdienā darbojas savā 
piemājas saimniecībā un brīvo laiku 
neskaita, jo atrodas pensijā. “Kad ir 
veselība, apmeklēju visus pasākumus. 
Mēs dzīvojam tuvāk pilsētai, bet, pro-
tams, gribētos arī ne tikai svētkos, bet 
arī pašdarbībā iesaistīties. Tā jau ap-
meklējam arī citus pasākumus, ne ti-
kai senioru, piemēram, gada lielākajos 
svētkos”, tā N. Zemnieka.  

Nadeždas kundze citiem senioriem 
novēl veselību, laimi, vēlēšanos ap-
meklēt pasākumus un vairāk uzturē-
ties sabiedrībā. 

Tabores pagasta seniore Antoņina 
Javoiša ir bijusī skolotāja, kas Tabores 
pamatskolā nostrādāja 41 gadu.  Lai 
arī kājas vairs nav tik stipras un vai-
rāk laika tiek pavadīts mājās, Antoņi-
nas kundze labprāt apmeklē pagasta 
rīkotos pasākumus. Antoņina Javoiša 
nedaudz, kad ir spēks, darina rokdar-
bus, kas aizceļo uz izstādēm arī uz ci-
tiem pagastiem. Atceroties savu jubile-
ju, Antoņina stāsta par izstādi, ko viņai 
par godu organizēja bērni. “Izstādē bija 
manis adītās zeķes, izšuvumi, dažāda 
lieluma un formas, kas visbiežāk top 
rišeljē tehnikā”, stāsta Antoņina. 

Raugoties uz novada senioriem gan 
ikdienā, gan svētku reizē, var apgal-
vot, ka viņi prot novecot skaisti. Ta-
boriete Albīna Šeškena uzteic pagasta 
sabiedriskā centra vadītāju, kas prot 
noorganizēt skaistus svētkus un inte-

resantus pasākumus. Albīna ir ne ti-
kai aktīva pasākumu apmeklētāja, bet 
arī daudzveidīgi pavada ikdienu savā 
zemnieku saimniecībā. Dzīve Albīnai 
šķiet interesanta, un viņa nekad ne-
atrod iemeslus par kaut ko sūdzēties. 
Seniore atzīst, ka pozitīvi raudzīties uz 
dzīvi palīdz televizors, bez kura netiek 
pavadīta neviena diena. Savukārt, uz 
kūti pie lopiem ejot, Albīna ņem līdzi 
radio. Jautājot, kas viņai visvairāk in-
teresē, Albīnas kundze atbild, ka visa 
pasaule. Albīna stāsta, ka dzīvojot ļoti 
skaistā vietā. Nupat nesen no mājas 
pagalma viņa redzējusi debesīs NLO. 
Albīna Seškena novēl senioriem vese-
lību un pacietību. 

“Katra diena ir atkarīga no paša cil-
vēka. Cik aktīvs būs cilvēks, tik skais-
ta būs viņa diena. Senioriem novēlu 
skaistu katru dienu, skaisti novecot, 
nepadoties slimībām un nogurumam, 
bet būt par piemēru jaunajai paau-
dzei”, savu apsveikumu noslēdza Anna 
Jegorova. 

Svētkos ar koncertu priecēja Dau-
gavpils pilsētas sociālā dienesta Dienas 
centra “Saskarsme” vokālais ansamb-
lis “Draudzība” (vad. Inna Kralika) un 
deju kolektīvs “Sapnis” (vad. Tatjana 
Lapkovska). Aktīvi svētkos bija arī 
pagasta seniori. Dziedāja seniores Ma-
ņefa Ziberga, Valentīna Petroviča un 
Anfi sa Baranovska, savukārt dzejoļus 
lasīja Albina Šeškena. 

Seniori vēlreiz un vēlreiz apliecina, 
ka katrs vecums ir skaists, ir tikai jā-
prot to izbaudīt! Svētku pasākumi, kas 
veltīti senioriem, novadā norisināsies 
līdz pat oktobra nogalei.

Olga Davidova

Skrudalienas pagastam – 130!
29. septembrī Silenes ciema lauku-

mā pulcējās pagasta iedzīvotāji, lai svi-
nētu Skrudalienas pagasta svētkus un 
pagasta 130. gadskārtu. Silenes ciema 
centra laukumu rotāja Silenes pamat-
skolas skolēnu veidotie ziedu-augļu 
paklāji.

Svētki iesākās ar sporta aktivitātēm, 
kuras vadīja pagasta jaunieši ar jau-
natnes un sporta speciālisti Ināru Lap-
kovsku. Priecīgi bija vērot, kā dažādos 
konkursos aktīvi iesaistījās ne tikai 
bērni, bet arī pieaugušie. Skrudalienas 
bāriņtiesas locekle Oksana Andrule 
vadīja meistarklasi, kurā varēja pēc 
savas gaumes izveidot taureni, kas 
ir pagasta ģerboņa simbols. Pagasta 
iedzīvotājiem bija iespējams nopirkt 
Tatjanas Lapkovskas sarūpētos sierus, 
Olega Griškjāna (SIA „ALEXXX”) ābo-
lu sulu, kā arī medu no Nikolaja Klopo-
va saimniecības.

Iedzīvotājiem tika piedāvāta arī ziv-
ju zupa, kas patīkami sasildīja visus 
vēsajā laikā. Zupu sarūpēja IU „Mari-
anna”, uzņēmums, kas vienmēr aktīvi 
iesaistās pagasta rīkotajos pasākumos, 
bet apkalpoja iedzīvotājus pārvaldes 
darbiniece Tatjana Druse.

„Ziepju burbuļu šov” klātesošajiem 
piedāvāja IK „Chucha chacha”. Bērni 
bija sajūsmā, tik liels burbuļu dau-
dzums, to izmēri, konfi gurācija, padarī-
ja šovu par spilgtu un neaizmirstamu. 
Pēc ziepju burbuļu šova sekoja iluzio-
nista Andra Motivāna uzstāšanās, kas 
saistīja visu klātesošo uzmanību. To-
mēr iedzīvotājiem neizdevās atminēt 
trikus, kas padarīja viņa uzstāšanos 

tik aizraujošu. Ar jautrām dziesmām 
uzstājās Ambeļu pagasta folkloras 
kopa „Speiga”.

Silenes kultūras nama telpās apmek-
lētāji varēja iepazīties ar pagasta iedzī-
votāja Mihaīla Lapkovska seno lietu 
kolekcijas daļu un naudas zīmēm, sā-
kot ar cara laikiem un pirmo Latvijas 
Republiku, Sergeja Hrapāna  īpašumā 
esošo sovhoza „Silene” goda karogu, Si-
lenes dabas parka reto iemītnieku fo-
togrāfi jas, kā arī bibliotēku dokumentu 
kolekcijas.

Svētku koncertu „Mēs esam viena ģi-
mene” pasākuma apmeklētāji tika aici-
nāti baudīt pie klātiem galdiem.

Pasākumu vadīja pārvaldes vadītāja 
Betija Ivanova un kultūras nama vadī-
tāja Alevtīna Mihailova, kuras izstās-

tīja pagasta vēsturi, palīdzēja iedzīvo-
tājiem atcerēties vēstures svarīgākos 
notikumus un personas. Svētku kon-
certā piedalījās deju kolektīvs „Līks-
me”, baltkrievu biedrības folkloras 
kopa „Kupaļinka”, vokālais ansamblis 
„Līgaviņas” un bērnu vokālā grupa no 
Silenes pamatskolas.

Svētku pasākumā, tradicionāli, no-
minācijā „Pagasta lepnums” tika su-
mināti 7 pagasta iedzīvotāji sekojošās 
nominācijās. Nominācijā “Dzīves pozī-
cija” tika pasniegta Viktoram Nedve-
dam par ieguldījumu pagasta vēstures 
mantojuma saglabāšanā, nominācijā 
“Pārvaldes darbs” – Oksanai Andrulei 
par ieguldījumu pagasta sabiedriska-
jā dzīvē, nominācijā “Kultūra” – Allai 
Mickevičai par aktīvu darbību pagasta 

kultūras dzīvē, kā arī Ņinai Poicānei 
par ieguldījumu pārvaldes kultūras 
dzīvē, nominācijā “Pārvaldes darbs” -  
Eleonorai Griškjānei par ieguldījumu 
pagasta attīstībā un pārvaldes darbā, 
nominācijā “Izglītība” - Lūcijai Voitke-
vičai par profesionalitāti un radošumu 
skolotājas pienākumu veikšanā, nomi-
nācijā “Garīgums” - Leonardam Gar-
kuļam par mūža ieguldījumu Silenes 
Romas katoļu baznīcas darbībā. 

Bet Leonardu Garkuli un viņa sievu 
Valiju Garkuli visi klātesošie, stāvot 
kājās, sveica pāri skaistajā un nozīmī-
gajā 60 gadu kopdzīves jubilejā.

Pasākuma noslēgumā tika pasnieg-
ta milzīga, skaista un garšīga torte, ar 
kuru pagastu svētkos sveica SIA „Fir-
ma Antaris”.

Svētku noslēgumā pārvaldes vadītā-
ja Betija Ivanova pateicās visiem, kas 
ieguldīja savu darbu pagasta attīstībā 
un plaukumā, novēlot ģimenēm stipru 
veselību, labklājību un laimi.

Tika teikts paldies arī pārvaldes un 
iestāžu darbiniekiem, kuri apkalpo ie-
dzīvotājus, sniedzot dažādus pakalpo-
jumus, uztur infrastruktūru, rūpējas 
par ciemu sakoptību, kā arī par kop-
darbu pagasta svētku organizēšanā un 
vadīšanā. Īpašais paldies tika teikts 
Natālijai un Grigorijam Šusertiem, 
kuri ļoti palīdzēja un atbalstīja svētku 
rīkošanu.

Paldies visiem, kas piedalījās svēt-
kos! 
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“Kad pienāca īstais brīdis, radās JuRita mini zoo” 
Daugavpils novada Naujenes pagas-

ta “Eglītēs” atrodas mini zoo “JuRita”. 
Par mini zoo to ir grūti nosaukt, jo 
viensētas teritorijā vairākos aplokos 
dzīvo daudz dažādu dzīvnieku – zirgi, 
poniji, alpakas, lamas, kamielis, pun-
durkazas, pundurtruši, punduraitas, 
dambrieži, ēzeļi, pāvi un daudzi citi 
dzīvnieki. JuRita ir kontakta zoodārzs, 
tas nozīmē, ka dzīvniekus var paglās-
tīt un pacienāt ar saimniecībā nopirk-
to barību. Saimniecības nosaukums 
apvieno abu īpašnieku vārdus – Juris 
Šadurskis un Rita Kočmarjova. Lai arī 
saimniekiem sākotnēji minizoodrārzs 
bija kā hobijs, tagad tas ir pārvērties 
par pilnvērtīgu ikdienas nodarbošanos. 
Mini zoo “JuRita” šogad ir uzvarētājs 
konkursa “Saimnieks 2019” nomināci-
jā “Aktīvākais tūrisma uzņēmums”. 

- Pastāstiet, lūdzu, par savu saim-
niecību. Kādi dzīvnieki Jums ir?

J.Š. Mūsu saimniecība ir daudz da-
žādu dzīvnieku, piemērām, poniji, zir-
gi, truši, kazas un daudzi citi. Arī ir 
eksotiski dzīvnieki –  lamas, alpakas, 
ķenguri, pāvi un fazāni. Visi mini zoo 
iemītnieki ir sugas dzīvnieki. Ja kāds 
man uzjautās dzīvnieku skaitu, es ne-
varēšu atbildēt, jo pats nezinu. Smejas. 
Lielo dzīvnieku mums ir pāri simtam. 
Varu pateikt poniju tiešo skaitu, tie ir 
19. Trušus es neskaitu – viņi ir mazi 
dzīvnieki, tāpēc tos skaitīt nav īpašas 
intereses. Alpakas ir 12 – 6 puiši un 6 
meitenes. Lamas ir ap 14. Taču skai-
tam nav nozīmes, svarīgi ir tas, ka kat-
ru zinām pēc vārda. 

- Kā radās mini zoo izveides ide-
ja? 

J.Š. No paša sākuma tas bija vien-
kārši hobijs. Mums ar Ritu ļoti patīk 
dzīvnieki, taču nekad nebija mērķa at-
vērt mini zoo vai kaut ko līdzīgu. Viss, 
ko darījām, bija savam priekam un 
dvēselei. Nekad neesam skatījušies uz 
dzīvniekiem tikai kā uz peļņas avotu, 
mums tie ir kā bērni. Mēs nopirkām 
vairākus dzīvniekus un tad vedām tos 
uz pasākumiem Daugavpilī, cilvēki 
izrādīja interesi. Pēc tam arī draugi 
piedāvāja veidot zoo. Tā tas arī notika. 
Kad pienāca īstais brīdis, tad arī radās 
mini zoo. 

- Kāda ir Jūsu ikdiena? Kas ir da-
rāms katru dienu, lai dzīvniekiem 
nodrošinātu visu dzīvošanai ne-
pieciešamo?

J.Š. Parasti mūsu diena sākas laika 
robežās no plkst. 7:30 līdz 9:00. Mēs 
nekad nesākam dienu bez brokastīm. 
Pēc brokastīm mēs ejam pie dzīvnie-
kiem. Trīs obligātas lietas ir pabarot, 
padzirdīt un pacienāt ar granulām. 
Siens dzīvniekiem ir pieejams vien-
mēr. Protams, kārtojam aplokus, lai vi-
sur ir tīrs un sakopts. Rita aiznes dzīv-
niekiem spainīšus ar cienastu. Katram 
aplokam ir savs spainītis, jo kādam ir 
jānes burkāni, kādam āboli utt. Šis ik 
rīta rituāls aizņem aptuveni 3 stundas. 
Dienas laikā mēs kontrolējam, lai dzīv-
niekiem vienmēr ir pieejams ūdens. 
Rita velta ļoti daudz laika, lai iemācītu 
dzīvniekiem kādus trikus vai pieradi-
nātu tos pie cilvēkiem, kā arī uztaisī-
tu jaunas, smukas bildes. Dzīvnieki 
vienmēr iet pēc viņas, respektē viņu un 
pat atļaujas nedaudz paspēlēties. Tieši 
barošanas, dzirdīšanas un sakopšanas 
procesa dēļ apmeklētāju laiks sākas 
tikai no plkst. 12. Pirms viņi atbrauc 
pie mums, visam ir jābūt kārtībā, bez 
steigas. Esmu pārliecināts, ka uz izsal-
kušiem vai netīriem dzīvniekiem ap-
meklētājiem negribētos skatīties.

- Populārs jautājums no apmek-
lētājiem – kāpēc alpakas un lamas 
spļauj arī cilvēkiem?

J.Š. Eksistē kamieļveidīgo ģimene 
– kamielis, lama un alpaka. Visi šie 
dzīvnieki māk spļaut. Bet spļaudās vi-
ņi tikai savā starpā. Nereti notiek tāda 
situācija: es atnācu pacienāt vienu al-
paku vai lamu, tad tuvojas otra, un tā 
alpaka vai lama sāk spļaut, lai atbai-
dītu otro dzīvnieku, lai tas netiek pie 
gardumiem. Bet dažreiz viņas aizmirst 
pagriezt galvu un trāpa nevis citā dzīv-
niekā, bet cilvēkā. Viņām nav mērķa 
spļaut virsū cilvēkam. Jā, savos aplo-
kos, gan alpakām, gan lamām, ir sava 
hierarhija un viņas nekož viena otrai, 
bet tieši spļauj. 

- Kādi ir Jūsu nākotnes plāni?
J.Š. Šobrīd mums ir diezgan daudz 

dzīvnieku un ir jātiek galā ar tiem. Ta-
gad mēs vairāk domājam par ziemu. 
Jāuzbūvē jaunas mājiņas, nojumes, žo-
gi. Ziema ir gara, un tai ir jābūt gata-
viem. Ziemas beigās mēs jau domāsim 
par vasaras plāniem.  

- Kā Jūs rīkojaties, ja kādam no 
dzīvniekiem ir nepieciešama ve-
tārsta palīdzība?

J.Š. Latgalē, diemžēl, ir grūti ar ve-
tārstiem. Ir tie, kas neņemsies vienkār-
ši konsultēt un ir tie, kas ir fantastiski 
speciālisti savā jomā, bet noslogotības 
dēļ nevar tikt pie mums. Tāpēc mēs 
cenšamies konsultēties ar citiem cilvē-
kiem, kuriem ir zoo vai tādi dzīvnieki 
kā mums, kā arī zvanām brīvākajiem 

vetārstiem. Ja gadās, ka kāds no dzīv-
niekiem saslimst, mēģinām risināt šo 
problēmu paši. Mums jau ir diezgan 
liela pieredze, tāpēc ir vieglāk palīdzēt 
dzīvniekiem, ja ar tiem kaut kas no-
tiek.

- Kāpēc Jūs nelaižat apmeklētā-
jus pie dzīvniekiem aplokos?

J.Š. Viss ir ļoti vienkārši: dzīvnieku 
raksturi ir ļoti atšķirīgi, tāpēc būtu 
ļoti grūti un laikietilpīgi stāstīt ap-
meklētājiem visus aizliegumus un citu 
informāciju. Dzīvnieki arī nogurst no 
cilvēkiem, tāpēc aploks ir viņu aizsar-
gājamā zona, kurā viņi var paslēpties 
vai aiziet tālāk no cilvēkiem, lai atpūs-
tos un nomierinātos. Bet dažreiz mūsu 
dzīvnieki piedalās fotosesijās, tām mēs 
viņus īpaši sagatavojam un izvedam 
no aploka vietā, kur notiek fotografē-
šanās. 

- Kāpēc Jūs izlēmāt atvērt mini 
zoo tieši Daugavpils novadā, nevis 
kāda citā vietā Latvijā vai ārze-
mēs?

J.Š. Kāpēc man kaut kur ir jābrauc, 
ja es šeit esmu dzimis un audzis? Es 
uzskatu, ka Latgalē ir ļoti labi. To, kas 
tev patīk, var darīt jebkur, bet vislabāk 
to darīt mājās. Mēs esam tikai 10km 
attālumā no Daugavpils pilsētas. Es 
uzskatu, ka tas nav tālu. Esmu bijis ār-
zemēs, bet sapratu, ka mājās ir labāk. 
Daudzi ārzemēs meklē zelta kalnus, 
bet ja tu negribi strādāt, tad ne mājās, 
ne ārzemēs neko nenopelnīsi. Protams, 
šeit ir labs klimats, kas dod iespēju  ap-
vienot vienā vietā dažādus dzīvniekus.

- Vai ideja par kontakta zoodār-
zu bija Jūsu vai iecere veidot to 
bija noskatīta no citiem šāda veida 
zoo piemēriem? 

J.Š. No sākuma visu darījām paši, 
balstoties tikai uz savām domām. Pēc 
tam sākām komunicēt ar citiem kon-
takta zoo saimniekiem un tā guvām 
pieredzi dažādos aspektos. Pilnīgi pār-
taisījām aplokus, ļaujam apmeklētā-
jiem barot dzīvniekus tikai ar granu-
lām, kuras var iegādāties pie mums. Ir 
patīkami, ka var dalīties pieredzē un 
gūt kaut ko jaunu no citiem cilvēkiem.

- Jūsu mini zoo ir Beļģu sugas 
truši, ko sauc arī par “gaļas tru-
šiem”. Jums viņi ir kā zoo iemīt-
nieki vai arī tos izmantojat gastro-
nomiskos nolūkos?

J.Š. Daudzi apmeklētāji mums to 
jautā. Mēs neēdam šos trušus, ka arī 
citus mūsu zoo iemītniekus. Katru die-
nu mēs par viņiem rūpējamies, baro-
jam, kopjam, tie mums ir kā bērni. Ja 
runāt par trušiem, tad varu piebilst, ka 
Rita mums krusto trušu šķirnes, lai ie-
gūtu jaunas interesantas kažoka krā-
sas. Vai pēc tik milzīga padarītā darba 
mēs varētu atļauties tos ēst?

- Kādi apmeklētāji brauc pie 
Jums ciemos? Varbūt bija kādi in-
teresanti gadījumi, par kuriem va-
rat pastāstīt? 

J.Š. Pie mums brauc gan ar zīdai-
ņiem, gan cilvēki gados. Pensionāri un 
skolēni nereti atbrauc ekskursijā. Mēs 
priecājamies par visiem! No kurioziem 
gadījumiem visvairāk atmiņā patika 
meitene, kura atbrauca un sākumā 
uzvedās kā pilsētniece, taču pēc 15 mi-
nūtēm mūsu zoo viņa palika pavisam 
citāda un labprāt glāstīja un baroja 
visus dzīvniekus. Parasti cilvēki šeit 
atpūšas, dzīvnieki un vide uzlabo gara-
stāvokli.

Ar Juri Šadurski sarunājās 
Samanta Miglāne
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2019. gada 8. augustā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.39 (protokols Nr.67., 2.&), precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu Nr.1762 (protokols Nr.73., 4.&), 
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās 
daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģis-
trēšanu” 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 
kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošus cie-
mus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām ne-
attiecas Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr.384 “Noteiku-
mi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 
(turpmāk – MK noteikumi Nr.384) un šajos saistošajos noteikumos noteiktās 
prasības (1.pielikums);

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizē-
tajām kanalizācijas sistēmām;

1.4. prasību minimumu asenizatoriem;
1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtī-

bu, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;
1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
1.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvo-

tājiem;
2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un 

nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzrau-
dzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodroši-
nātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un sa-
vākšanas prasību ievērošanu Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fi ziskajām un juridiskajām personām 
Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai 
valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos 
lietotajiem terminiem.
II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu

sniegšanas un uzskaites jomā
5. Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības nodaļa nodrošina:

5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;
5.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un 

reģistra uzturēšanu.
6. Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvaldes savā teritorijā nodrošina:

6.1. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizā-
cijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas kontroli;

6.2. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdu-
mu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

6.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas pra-
sību ievērošanas kontroli;

6.4. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem 
par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepiecieša-
mību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu 
dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pie-
rādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentrali-
zēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma 
dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto no-
tekūdeņu daudzumu, darījuma (pakalpojuma) summa, pakalpojumu sniegšanas 
datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no 
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

7. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Daugav-
pils novada pašvaldības pagastu komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
(NAI) vai pašvaldības norādītām, centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli 
izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

8. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms sa-
skaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (rei-

zes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm (vai vienai zīmei) 
aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem 
uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu ko-
pējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš 
ir 1,2 m3/mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.
Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un no-

sēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo 
izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur –
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo 

līdz veseliem skaitļiem uz leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.
9. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts šādi:

9.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekus-
tamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad no-
vadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un 
notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 8.punktā norādīto for-
mulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēne-
sī, ko ir fi ksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. 
Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistī-
šanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīko-
tu ūdens mēriekārtu;

9.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekus-
tamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprī-
kota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto 
novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, ap-
rēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens dau-
dzumu, ko ir fi ksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad 
notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa 
normu komercuzskaitei - vienas personas ūdens patēriņš 1,2 m3/mēnesī.

10. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir vie-
na reize gadā.

11. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attī-
rīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda 
ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto teh-
nisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadīju-
mā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav 
iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstvei-
da atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības 
kārtība

12. Pašvaldības noteiktā kontroles institūcija ir tiesīga:
12.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu aplie-

cinošu attaisnojuma dokumentu esamību;
12.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanali-

zācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievē-
rošanas kontrolei;

12.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās infor-
mācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, bals-
toties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;

12.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

13. Ja Daugavpils novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai radušās 
šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību 
ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, Daugavpils novada 
pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai, ir tiesības rakstiski pieprasīt decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

13.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbī-
bas pārbaudei;

13.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko ap-
kopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt 
apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai eks-
pluatācijai;

13.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu pa-
raugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:

13.3.1. pašvaldības noteiktā kontroles institūcija, ja decentralizētās kanali-
zācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, 
kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldī-
bas saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas 
nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās,

13.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizēta-
jā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas 
vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību;

13.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi noda-
rāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizā-
cijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem
14. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, 

kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Daugavpils 
novada pašvaldībā.

15. Prasību minimums asenizatoram:
15.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas at-

taisnojošos dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr.384 un šajos saistošajos 
noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

15.2. veikt Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša-
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jās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, 
kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

15.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūde-
ņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

15.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai 
specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās ka-
nalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attī-
rīšanu;

15.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai ne-
pieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās ka-
nalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

15.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai ne-
pieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta 
īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

15.7. līdz kārtējā gada 1.februārim iesniegt Daugavpils novada pašvaldības 
reģistra uzturētājam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā 
izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā sa-
skaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (2.pielikums). Veidlapu iesniedz klātie-
nē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko doku-
mentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
16. Papildus MK noteikumos Nr.384 noteiktajām reģistrācijas prasībām aseni-

zators iesniedz Daugavpils novada pašvaldībā rakstveida reģistrācijas iesniegu-
mu asenizācijas pakalpojumu sniegšanai (3.pielikums), kuram pievieno 17.pun-
ktā norādīto rakstveida informāciju.

17. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, aplie-
cinot, ka:

17.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvi-
jas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, 
izmantojot asenizācijas mucu;

17.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu pa-
rādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz  150 euro;

17.3. ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem.

18. Šo saistošo noteikumu 16.punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizā-
cijas pakalpojumu sniegšanai asenizators var iesniegt:

18.1. personīgi domē;
18.2. pa pastu;
18.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformē-

šanu noteiktajā kārtībā.
19. Lai veiktu reģistrāciju, pašvaldības administrācija pārbauda iesniegto in-

formāciju un pārliecinās par:
19.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora re-

ģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;
19.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem 

par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fi ziska persona.
20. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt pašvaldības administrāci-

jai šo noteikumu 19.punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.
21. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo saistošo noteiku-

mu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas 
pašvaldības administrācija ir atzinusi, ka asenizators atbilst šajos saistošajos 
noteikumos izvirzītajām prasībām.

22. Asenizatora reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai 
tiek izskatīts 15 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek 
uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepie-
ciešamie dokumenti.

23. Pašvaldības administrācija 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju nor-
matīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā pašvaldības 
administrācija nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas 
konstatēti reģistrācijas iesnieguma asenizācijas pakalpojumu sniegšanai izska-
tīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek 
novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums asenizācijas 
pakalpojumu sniegšanai tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti 
tiek atgriezti asenizatoram.

24. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas 
skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, 
profesionālās darbības sfēru, fi nanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu 
jomu vai vides aizsardzības jomu, dome anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas 
faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas paš-
valdības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3  darba 
dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai šo saistošo 
noteikumu 15.7.apakšpunktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas 
anulēšanas dienai.

25. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 darba 
dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu domē, 
kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem 
apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur saistošo 
noteikumu 24.punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no 
šo saistošo noteikumu 24.punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

26. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamato-
joties uz pašvaldības izpilddirektora lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anu-
lēšanas fakts.

27. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprino-
šu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadāju-
mu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par 
asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts ies-

tādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un 
licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

28. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašval-
dības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģis-
trā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība
29. Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekusta-

mā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizā-
cijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģis-
tra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 
apliecinājumu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem pievienoto paraugu 
(4.pielikums).

30. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslē-
gums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas 
plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizē-
tās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām šo saistošo 
noteikumu 29.punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz personiski, jānosūta 
pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju 
pienākumi

31. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, 
papildus MK noteikumos Nr.384. noteiktajiem, ir šādi:

31.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā 
nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

31.2. segt izmaksas pašvaldības kontroles institūcijai, kas saistītas ar no-
tekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs 
tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību 
noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, 
saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

31.3. nodrošināt pašvaldības kontroles institūcijas pilnvarotam pārstāvim 
piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un 
ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

31.4. līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt Daugavpils novada domes Komunā-
lās saimniecības nodaļai atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju 
par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās teh-
nisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā 
īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka 
par 5 m3/diennaktī;

31.5. uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizā-
cijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums 
par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu no-
došanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas da-
rījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu snieg-
šanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas 
datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
32. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protoko-

lus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
32.1. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, 

ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšē-
jos normatīvajos aktos;

32.2. citas pašvaldības institūcijas.
33. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu: fi ziskām personām – līdz 350 euro, juridiskām personām – 
līdz 1400 euro.

34. Administratīvos protokolus izskata novada  pašvaldības administratīvā ko-
misija.

35. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienā-
kuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi
36. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saisto-

šajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo 
noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decem-
brim.

37. Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekusta-
mā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2020. gada 1. jūnijam iesniedz decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar saistošajiem no-
teikumiem pievienoto paraugu (4.pielikums).

38. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ses-
tajā daļā noteiktajā kārtībā.

                                                                                                      1.pielikums 
                                                              Daugavpils novada domes 
                                                                          2019. gada 8. augusta saistošajiem                        
                                                                          noteikumiem Nr.39 (protokols Nr.67., 2.&)

Ciemi, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos saistošajos noteikumos

noteiktās prasības
1. Ambeļu pagasta teritorijā:

Augškalne, Bērzene, Cibuļski, Daniļeviči, Dzirvaņišķi, Galvāni, Garšāni, Gļinaruča, 
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Graiži, Guta, Ignatoviči, Ivanovka, Jaunaiskrūgs, Jaunie Stupeļišķi, Jurgelišķi, 
Kalna Škapari, Kaļkes, Kampāni, Kapči, Karališkas, Kloveņi, Kokini, Koktagols, 
Kondavnīki, Koņecpole, Kurloviči, Lauku Ļāperi, Lielā Baranovska, Lielie Kuseņi, 
Lukjanska, Mazā Baranovska, Mazie Kuseņi, Meža Ļāperi, Meža Škapari, Miglāni, 
Mīžusāta, Peikstuliški, Pītreiši, Podgaršāni, Putāni, Ragačovka, Skrebeļi, Skromoni, 
Svēteņi, Škīviški, Škuta, Uļiki, Vecie Stupeliški, Zaborjes Ubadziņš, Zastennije 
Kuseņi.

2. Biķernieku pagasta teritorijā:
Akleņiški, Bramaņiški, Brenteļiški, Buteņiški, Dekšņi, Gorbačovka, Guļino, 
Kolobuhino, Krasnoje, Krivošejeva, Kudino, Lielie Krivini, Lipiņišķi, Meļņica, Osinovka, 
Panteļiški, Pavlovskoje, Reiņiški, Ščetinovka, Šelehovka, Unguri, Vaganiški, Vervjali, 
Vipolzovka, Viselova, Zvindeļiški.

3. Demenes pagasta teritorijā:
Behova, Briģene, Daukštāni, Dedelišķi, Gateņi, Imantas, Jaunciems, Kočergino, 
Kozlovka, Kurcums, Matulaniški, Mežvidi, Misjunci, Pastorāts, Pašķelišķi, Rumpišķi, 
Skirna, Slobodka, Trikopci.

4. Dubnas pagasta teritorijā:
Akmani, Aščuki, Baiki, Baltači, Bicāni, Borovaja, Ceplīši, Givži, Gleizdinišķi, Jadrova, 
Jaunie Tokari, Kjarkuži, Kolomosti, Kondavnieki, Kutki, Lielie Stradišķi, Mazie 
Stradišķi, Narbuti, Novoseļci, Ornišķi, Pariža, Petrāni, Pipari, Rovnica, Sivilišķi, 
Sludinišķi, Somi, Svenči, Vērdiņi, Vilki, Zarāni, Zeiļi, Zemnicki, Žartmuiža.

5. Kalkūnes pagasta teritorijā:
Birkineļi, Birkineļu dārziņi, Celtnieks, Daugava, Galdnieki, Kalīši, Lilienfelde, 
Mičurinietis, Palabišķi, Papušina, Peļušina, Romaniški, Samsonovka, Sīkumi, 
Utenišķi, Varavīksne. 

6. Kalupes pagasta teritorijā:
Aizupieši, Andrijova, Audzeri, Baltači, Baltakrogs, Baltmuiža, Barovka, Bisteri, 
Bībelišķi, Grancova, Grustiņi, Ignatāni, Ivbuļi, Kapčinieki, Krivāni, Krutaruča, 
Kuklišķi, Kungadruvas, Kusiņi, Ķeiši, Laurišķi, Lāčukrogs, Logocki, Mazsloboda, 
Mendriķi, Miglāni, Morkonišķi, Peršaki, Plonišķi, Pramanišķi, Pudāni, Rasnači, 
Ratnieki, Ruksišķi, Ruži, Salieši, Silagols, Sleiži, Somukokts, Stūrīši, Ūda, Vecumi, 
Zirdzinieki.

7. Laucesas pagasta teritorijā:
Danķeri, Dzilnas, Gardelišķi, Gļinovka, Kļotčišķi, Ķovaļķi, Krasnogļinka, Lenderņa, 
Maļutki, Peski-1, Peski-2, Priekuļi, Ročišķi, Starodvorišķi, Tuksnesis, Vežanišķi, 
Volodina, Zvonišķi.

8. Līksnas pagasta teritorijā:
Auksteņi, Aukšpole, Aužguļāni, Baraviki, Borski, Folvarcieši, Gančevski, Jaunušāni, 
Jukši, Kalniški, Klingerīši, Kļocki, Kokiški, Kudeiki, Ķirupe, Latgale, Liepziedu iela, 
Ļūbaste, Mīšteļi, Munciški, Nahodka, Orbidāni, Patmaļi, Paukšti, Priežu sils, Ribaki, 
Ribaku sloboda, Rimši, Sarkaņi, Sterikāni, Stupiņi, Tenisi, Tilti, Vaikuļāni, Vērdiņi, 
Zastenki-Ribaki, Zeltapurvs.

9. Maļinovas pagasta teritorijā:
Barsuki, Bondariški, Bukšti, dz.518 km, dz.523 km, dz.525 km, Dzerbaki, Jakubini, 
Janciški, Jaunā Porečje, Jaunā Zeļonovka, Kurpeniški, Lielie Kokini, Makareņata, 
Markitanti, Mazie Kokini, Oborūni, Pavasaris, Rubeniški, Silacirši, Silkini, Spārīte, 
Strodi, Šauri, Vasiļova, Vecā Zeļonovka, Zaļā Pušča, Zaļumi.

10. Medumu pagasta teritorijā:
Ābeliški, Biruliški, Ēgipte, Grendze, Ilga, Juneļi, Kamariški, Kļaviški, Krivinišķi, 
Kščeva, Kumpiniški, Kurcums, Līkaistilts, Ozolaine, Pabērži, Papuļi, Pļaviņas, 
Ragauniški, Vasariški, Zelta Kalns.

11. Naujenes pagasta teritorijā:
Bandališki, Berezovka, Bukšti, Buļi, Butiški, Cirši, Diļeviči, Dunski, Dūdeļi, Gribusti, 
Grustāni, Januseļi, Jurīši, Juzefova, Kašatniki, Kaušeliški, Konopecka, Kreipāni, 
Kriškāni, Krīvāni, Kurtiši, Ļesnije, Ļesovščizna, Ļukeniški, Ļumeniški, Makarāni, 
Markova, Maskaļāni, Mazie Krīviņi, Melderiški, Nitiši, Pritikina, Putāni, Raščina, 
Rudāni, Rukliški, Sandariški, Sargeliški, Slutiški, Sprukti, Strojenka, Stropi, Stropica, 
Teivāni, Vasargeliški, Vecpils, Vecračina, Viļuši, Virvjali, Zastenki, Židina.

12. Nīcgales pagasta teritorija:
Auseika, Buivīši, Dreiski, Dukurieši, Jaunā sādža, Kalnišķi, Kalvāni, Keiri, Liepkalni, 
Mālgals, Nīcgales muiža, Rasnači, Ritiņauka, Saksoneja, Somugols, Tartaki, 
Vārkavieši, Vingri, Zaķupūrs, Ziemeļu Ivanova. 

13. Salienas pagasta teritorijā:
Faļtopi, Gaveitiški, Jaunborne, Karļinova, Lielborne, Meteliški, Ritāni, Silene, 
Stašališki, Šlapaki, Voksovo, Zaļesje.

14. Skrudalienas pagasta teritorijā:
Bruņene, Ezerne, Ilga, Joniški, Kaptiliški, Katineļi, Osinovka, Ratofa,   Sūriški, 
Šengeida, Tarasovka, Valniški, Vārpene, Viktorija, Vitaniški, Voitiški. 

15. Sventes pagasta teritorijā:
Aizupe, Apses, Arone, Atpūta, Ausekļi, Auziņi, Bučāni, Bundišķi, Buras, Driksnišķi, 
Elektrons, Ezeriņi, Ginovka, Jaunā Križovka, Kaķīši, Kalni, Lugovaja, Melāņi, 
Melnezers, Meža ciems, Nīcgale, Oļšanka, Pērlīte, Pičuļi, Piedaugava, Pilači, Pīlādži, 
Plikais kalns, Podbornaja, Rimšas, Siliņi, Silupe, Skrudaliena, Svirki, Šiškova, 
Timšāni, Urbanišķi, Vecā Križovka, Vecsvente, Zemgale.

16. Tabores pagasta teritorijā:
Arhipišķi, Budišķi, Cibuļovka, Cīrulīši, Elerne, Elkšņi, Gorovatki, Kalaņiški, Kovališki, 
Lasenberga, Lazovka, Lintopiški, Lipinščina, Maļutki, Māre, Medvecki, Osinovka, 
Prudiniški, Sadnieki, Saviški, Svikliški, Zaļais sils.

17. Vaboles pagasta teritorijā:
Aizbalti, Asaisstūris, Baltakrogs, Ceglinieki, Dublinieki, Gajevā Cegeļņa, Inikši, 
Kokinišķi, Krogasēta, Kucini, Lielās Kļockas, Lielie Mukāni, Lielie Vaideri, Liepu 
Mukāni,  Maļivanka, Mazās Kļockas, Mazie Ratnieki, Meža Mackeviči, Motivāni, 
Orbidāni, Osagols, Otrie Vingri, Paukštāni, Petuniški, Pirmie Vingri, Plociņi, Pokšāni, 
Priedes Sloboda, Priednieki, Pudāni, Ritiņi, Rukoniški, Sarkaņi, Saušukalns, Seiļi, 

Stalidzāni, Stiebriņi, Stupiņi, Svētiņi, Šuti, Uglinieki, Zabaltiški, Zascenku Dublinieki, 
Zascenku Čornaja, Zascenku Orbidāni, Zascenku Vaideri, Zascenku Vaikuļāni.

18. Vecsalienas pagasta teritorijā:
Tartaks.

19. Višķu pagasta teritorijā:
Antāni, Aščuki, Balašķi, Bombizi, Catlakši, Ceļa Kurtiši, Daniševka, Deiķi-Brenči, 
Dervanišķi, Dzirnaviškas, Ezerstarpi, Gajs, Grāviņi, Grustāni, Gruztanišķi, Guļāni, 
Harciški, Jerenišķi, Jonāni, Kalna Višķi, Kazulīši, Kebži, Kivriņi, Klekeri, Klobāni, 
Koroļevščina, Koškino, Kruteļi, Kuzmino, Laureņi, Lazovka, Lielie Lauri, Litavnieki, 
Lozdas, Lubaņecs, Lukštenieki, Ļuļiški, Makarova, Maskovskaja, Matisāni, Mazā 
Baranovska, Meža Kurtiši, Mežinieki, Mozuļi, Narbuti, Ostrova, Otrā Borovka, Pakņi, 
Peipiņi, Pirmā Borovka, Plauži, Plotupi, Podgurje, Rogova, Sauliški, Silaviški, Skuki, 
Smani, Stacija Višķi, Straumes, Strodiški, Subri, Tabūni, Tukiši, Vanagi, Vecie Tokari, 
Veiskupiški, Vilki, Vordovka, Zabornaja, Zūsāni, Žuravki.

2.pielikums
Daugavpils novada domes 
2019. gada 8. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.39 (protokols Nr.67., 2.&)

Asenizatora

deklarācija par _________________ gadā izvesto notekūdeņu un
nosēdumu apjomu

Nr.
p.k.

Objekta 
adrese

Transporta 
reģistrācijas 

numurs  
Cisternas 

reģistrācijas 
numurs  

Izvešanas 
reizes 
gadā

Izvestie 
m3

Kam 
nodoti 
notek-
ūdeņi

1
2

Datums
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds _______________________________

(personiskais paraksts)

3.pielikums
Daugavpils novada domes 
2019. gada 8. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.39 (protokols Nr.67., 2.&)

______________________________ (adresāts)
reģistrācijas iesniegums

asenizācijas pakalpojumu sniegšanai
____________________________________________ teritorijā

20__.gada ______. __________________
_______________________________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)
Juridiskā adrese ___________________________ reģistrācijas numurs 
_______________ , reģistrācijas datums _______________. Tālrunis _____________, 
e-pasts______________.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr.384 
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu” un Daugavpils novada domes 2019. gada 8. augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Daugavpils novadā”, lūdzu reģistrēt _____________________
____________ tīmekļvietnē _______________________
                           (asenizatora nosaukums)   kā decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju ________________________________
teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem 
transportlīdzekļiem:

Nr.
 p.
k.

Transport-
līdzekļa 
marka

Transport-
līdzekļa re-
ģistrācijas 
numurs

Transportlī-
dzekļa tips

(A-autotrans-
ports)

T-traktorteh-
nika)

Transport-
līdzekļa
tvertnes 
tilpums

Tvertnes reģis-
trācijas numurs 
(ja attiecināms, 
piemēram, trak-
tortehnikas gadī-

jumā)

Nomas 
līguma 
termiņš

1.
2.

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transportlīdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē. 

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:
1. Kopija līgumam ar _____________________________ pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu 
īpašnieku.

2. Transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai 
nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā. 

 Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās ٭
lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu „KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas 
personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu 
un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
Iesnieguma iesniedzējs:____________________________________________________ 
                                                                         (vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)
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 Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā

Vanda Filipova (1937.g.)
Dubnas pagastā 

Jakovs Suhovs (1954.g.)
Kalkūnes pagastā 

 Ligija Plotka (1929.g.)
Valentīna Ivanova (1949.g.) Izsakam līdzjūtību

mūžībā aizgājušo tuviniekiem

4.pielikums
Daugavpils novada domes 
2019. gada 8. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.39 (protokols Nr.67., 2.&)

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājums

1. Objekta adrese ______________________________________________________
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits __________________________________
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits __________________________
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

□ ir  □ nav
4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī 

_______m3;
4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms 

mēnesī ______ m3.
Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar 
izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)
□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī
□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē 
tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infi ltrācijas sistēmu (fi ltrācijas laukiem, 
apakšzemes fi ltrējošām drenām, smilts grants fi ltriem, fi ltrācijas grāvjiem vai 
akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
□ Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, 
pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, 
septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.
□ Cits _________________________________________

(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)
6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

□ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu 
nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai 
kanalizācijas sistēmu tīrīšanas
atkritumu izvešanu
□ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
□ Netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu 
pašreizējais izvešanas biežums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1x ceturksnī
□ 1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:
□ < 3 m3

□ 3 līdz 5 m3

□ 5 līdz 10 m3

□ > 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1x gadā
□ retāk nekā 1x gadā

9.1. Kad veikta iepriekšējā apkope?___________________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
□ jā (Ja atbilde ir “jā”, lūdzu, atbildiet uz 11. jautājumu.)
□ nē

11. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
□ 2019. gada laikā
□ līdz 2020. gadam
□ līdz 2022. gadam

Datums
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds
__________________________________
               (personiskais paraksts)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2019. gada 8. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.39

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Daugavpils novadā”

1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 
27. jūnija noteikumus Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

1.2. saistošo noteikumu mērķis:
1.2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – kanalizācijas pakalpo-

jumu organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;
1.2.2. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtī-

bu, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un 
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

1.3. šie saistošie noteikumi nosaka:
1.3.1. pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto notekūdeņu apsaim-

niekošanas kārtību decentralizētajās kanalizācijas sistēmās un to novadīšanas 
kārtību;

1.3.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kār-
tību;

1.3.3. prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu nepieciešamajam aprī-
kojumam, to uzturēšanai un atjaunošanai;

1.3.4. prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūde-
ņu apsaimniekošanai, savākšanai, transportēšanai un novadīšanai;

1.3.5. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Pašvaldības noteiktās prasības attiecas uz pašvaldības administratīvajā teri-
torijā esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kas noteiktas ar mērķi 
veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un 
drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējī-
gas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses. Pašvaldības kompeten-
ce decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtības 
apstiprināšanā noteikta Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta cetur-
tās daļas 5.punktā un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģis-
trēšanu” 6.punktā.

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

budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-

bas teritorijā
4.1. saistošo noteikumu mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteiku-

mu tiesiskais regulējums, ir Daugavpils novadā esošo decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu īpašnieki un valdītāji;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu no-
drošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti u.c.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām:
5.1. saistošo noteikumu ievērošanu kontrole ir noteikta  šo noteikumu pare-

dzētajā kārtībā;
5.2. administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Kalupes pagastā
Anna Meženika (1935.g.)

Intis Sproģis (1952.g.)
Medumu pagastā

Staņislavs Masans (1930.g.)
Naujenes pagastā

Broņislava Rikune (1943.g.)
Vitālijs Jermošins (1959.g.)

Nīcgales pagastā 
Voldis Pēteris Kalvāns (1938.g.)

Skrudalienas pagastā
Josifs Beluss (1946.g.)

Tabores pagastā
Staņislavs Panafi dins (1972.g.)
Geņa Seļicka-Borisova (1957.g.)

Ņina Dimitrijeva (1952.g.)

Vaboles pagastā 
Leonāra Stupele (1923.g.)

Antons Jankovskis (1937.g.)
Višķu pagastā

Eleonora Kursīte (1929.g.)
Aļona Fjodorova (1990.g.)
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Iestudējums “Vecmāmiņu valsts” tiks rādīts Kultūras centrā “Vārpa” 
Teātra trupas KVADRIFRONS izrā-

de “Vecmāmiņu valsts”, kas pirmizrā-
di piedzīvoja šovasar, sarunu festivālā 
LAMPA, noslēdz savu rudens viesiz-
rāžu ciklu. Pēc veiksmīgi aizvadītām 
izrādēm Valmierā, Kuldīgā un Liepājā, 
iestudējums dosies uz Latgali.

7. novembrī, 19:00, izrāde būs ska-
tāma Rēzeknes teātrī “Joriks” (Atbrī-
vošanas aleja 97, Rēzekne), bet 20. 
novembrī, 18:00, iestudējums “Vecmā-
miņu valsts” tiks rādīts Daugavpils no-
vada Kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles 
iela 30, Daugavpils). Abās izrādēs pie-
dalīsies Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzi-
kas vidusskolas bērnu koris, diriģentes 
Andas Lipskas vadībā. Pēc izrādes aici-
nām uzkavēties uz nelielu diskusiju ar 
radošo komandu.

Pateicoties British Council pārstāv-
niecības Latvijā atbalstam, izrāde būs 
skatāma bez maksas. Ieeja ar iepriek-
šēju pieteikšanos, vietu skaits ierobe-
žots.

Gandrīz dokumentālajā izrādē „Vec-
māmiņu valsts” teātra trupa KVAD-
RIFRONS kopā ar draugiem, laika-
biedriem un reģionālo pamatskolu 
koristiem vēlas izstāstīt stāstu par 
neviltotu mīlestību mūža garumā. Iz-
rāde veidota, balstoties uz intervijām 
ar izrādes aktieriem un viņu vecmāmi-
ņām – par to, kā viņi jūtas savās attie-
cībās viens ar otru, kā ikdienā sadzīvot 
ar dažādām, ar novecošanu saistītām 
problēmām, piemēram, ierobežotu mo-
bilitāti un diskrimināciju. Arī par to, kā 
šie izaicinājumi ietekmē visu ģimeni.

Šī ir izrāde par vecmāmiņām un to, 
kā viņas mūs audzinājušas, ko iemācī-
jušas, kā auklējušas un kaitinājušas. 
Par sadzīvošanu, pieaugšanu un sa-
mierināšanos. Par Latvijas sabiedrības 
pakāpenisko novecošanos. Par šausmī-
gi mazām pensijām. Par ļoti garšīgām 
zupiņām un pankūciņām. Par priecī-
gu kopā būšanu, pārspīlētām rūpēm, 
draudzīgām paaudzēm un ģimeniskām 
pieredzēm. „Vecmāmiņu valsts” ir vel-
tījums visām Latvijas vecmāmiņām un 
viņu mazbērniem.

Izrādes radošā komanda līdz idejai 
par izrādi nonāca kopīgu diskusiju 
rezultātā, refl ektējot par savām attie-
cībām ar vecvecākiem un secinot, ka 
katram tajās ir kādi izaicinājumi. Izrā-
des tapšanā izmantotas tās dalībnieku 
atmiņas par savām vecmāmiņām un 
pašu vecmāmiņu aizraujošie, amizan-
tie, skumjie, līksmie un neparastie 
stāsti. Izrādē skarta arī novecošanas 
tēma, gan personīgā, gan plašākā – vi-
sas sabiedrības aspektā.

Pieteikšanās izrādei Daugavpils no-
vada Kultūras centrā “Vārpa”, aizpil-
dot pieteikuma formu Daugavpils no-
vada domes mājaslapā.

Izrādēs piedalās Jāņa Ivanova Rēzek-
nes Mūzikas vidusskolas bērnu koris
Īpašs paldies Matīsam Budovskim.

Inese Tone

 Mācāmies risināt konfl iktus
Daugavpils novada domes telpās 

notika biedrības “Apvienība I.K.P.” 
nodarbības “Vienaudžu mediācija. 
Arī strīdēties ir jāprot!”. Pirmajās 
divās dienās notika apmācības peda-
gogiem, savukārt vēl trīs dienas bija 
veltītas jauniešiem. Mediatore un 
lektore Lolita Terēze Strode pastāstī-
ja, ka nodarbību mērķis ir saprast, ko 
cilvēki dara savā dzīvē kad viņi tiek 
konfl ikta situācijās. “Kad mēs jau 
esam pieaugušie cilvēki, tad mēs mā-
camies no jauna, pārmācāmies, bet 
to īsto prasmi konfl iktēt, prasmi strī-
dēties mēs varam sen iemācīties ģi-
menē, bet ja ģimenē tas nesanāk, tad 
skola ir tas īstākais laiks, kad jaunie-
ši mācās dzīvot.” Šoreiz apmācībās 
piedalījās 7. – 11. klašu jaunieši no 
novada skolām. Katru skolu pārstā-
vēja vismaz 2 cilvēki, jo obligāti jābūt 
diviem cilvēkiem lai varētu veiksmīgi 
mācīties mediāciju, prasmi strīdēties 
un vadīt strīdus. Tas ir domāts tam, 
lai katram dalībniekam ir savs atbal-
sta plecs un drošības sajūta. 

Nodarbībās viennozīmīgi nevarē-
ja iztikt bez teorijas. Lai jauniešiem 
būtu interesanti to izpētīt, viss uzreiz 
tika saistīts ar praktiskajiem uzde-
vumiem. Tika piedāvātas grīdas spē-
les, dažādi interesanti uzdevumi, ka 
arī bija uzdoti mājasdarbi. “Jaunieši 
šodien lieliski nostrādāja. Viņi stun-
du dalījās ar konfl ikta situācijām, ku-
ras viņi ir ievērojuši, ka arī stāstīja 
ko viņi darītu, ja viņi būtu iesaistīti 

strīdā.” Lektore atzīstas, ka ir ļoti pa-
tīkami, ka jaunieši ir ļoti atvērti un 
dalās ar savām pieredzēm. Izskatot 
jauniešu pieredzes dažādos konfl ik-
tos, strīdos, visi kopā domā par to, kā 
tos varētu novērst, kā varētu mainīt 
situāciju un ko tieši vajadzētu darīt, 
lai strīds atrisinātos. “Mēs kopā ru-
nājam par to, ko es darītu citādāk, kā 
es to situāciju saprotu un, kas ir ļoti 
svarīgi tad, kad notiek strīds.” Daž-
reiz gadās tā, ka grupa neuztver sa-
gatavoto materiālu prezentācijā, tad 
lektore kopā ar savu asistentu pilnī-
gi maina apmācības metodes un sti-
lu lai visiem dalībniekiem materiāls 
būtu interesants un saprotams, jo 

bez intereses šīs apmācības padosies 
grūti. Vai ir otrādāk, kad grupa ir ļoti 
aktīva un daudz laika paiet disku-
sijās, tad lektore nekoncentrējas uz 
sagatavoto prezentāciju bet attīsta 
diskusiju.

Mediatore atklāja, ka jaunieši diez-
gan ātri pārvarēja savas bailes un 
kautrību, pietika stundas lai viņi 
nomierinātos un atslābinātos. “Tad, 
kad jaunieši saprot, ka mēs varam 
mierīgi runāt, ka atzīmes šeit neliks, 
viņus neviens nevērtēs un nenosodīs, 
neaizrādīs, neteiks, ka viņi runā ne-
pareizi, tad viņiem rodas vēlme pie-
dalīties diskusijās.” 

No Vaboles vidusskolas uz medi-

ācijas nodarbībām atbrauca Anastas-
ija kopā ar savu draudzeni. Meitene 
pastāstīja, ka nodarbības viņām loti 
patika. “Mēs ļoti daudz spēlējam da-
žādas spēles, sarunājamies. Mums 
uzdod mājasdarbus un nākamajā 
dienā mēs visi tos apspriežam un 
analizējam. Piemēram, šodienas mā-
jasdarbs bija atcerēties trīs dažādus 
konfl iktus un pastāstīt to risināju-
ma veidus. Uzdevums bija diezgan 
sarežģīts. Pēc nodarbībām jūtamies 
nogurušas, bet gaidām ar nepacietī-
bu pārējās nodarbības lai satiktos ar 
visiem dalībniekiem un aktīvi strā-
dātu. Mēs pastāstījām par mediāciju 
klasesbiedriem un viņi izrādīja inte-
resi par tādām nodarbībām.”

Šīs prasmes ir aktuālas mūsdienu 
jauniešiem. Lektore pastāstīja, ka 
viņa ar savu komandu brauc pa visu 
Latviju un aiz pleciem jau ir 22 se-
mināri un pieredze darbā gan ar sko-
lotājiem un bērniem, gan ar bērnu 
vecākiem. Viņa uzskata, ka tādām 
mācībām ir jābūt skolā, to arī atzīst 
skolotāji, skolēni un viņu vecāki. 
Lektore un mēs ļoti ceram uz to, ka 
tas nav pēdējais sadarbības gads ar 
Daugavpils novada jauniešiem.

Vairāk par mediāciju var uzzināt 
majaslapā www.aikp.lv vai biedrības 
Facebook lapā – Mediācijas telpa.

Samanta Miglāne
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

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

I Z S O L E

No 20. septembra līdz 24. oktobrim Daugavpils novadā dzimuši 
8 bērniņi, no tiem 7 meitenes un 1 puika

Oktobrī laulību noslēdzis 31 pāris,
 no tiem 9 pāri - novada iedzīvotāji

 2019. gada 26. novembrī plkst. 
09:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums  ar 
kadastra numuru 4488 007 0203, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4488 007 0203  0.0557 
ha platībā, un atrodas „53”, Ezeriņi,  
Sventes pagasts, Daugavpils novads, 
Daugavpils novads.  

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
901.00 euro.

2019. gada 26. novembrī plkst. 
10:00 Daugavpils novada domē, maza-
jā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutis-
kā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots nekustamais īpašums  ar kadastra 
numuru 4462 003 0272, kas sastāv no 
divām zemes vienībām ar kadastra ap-
zīmējumu  4462 003 0272     1.42 ha 
platībā, ar kadastra apzīmējumu  4462 
003 0596     1.15 ha platībā, un atrodas 
Kalupes pagasts, Daugavpils novads.  

Objekta sākotnējā cena –   4216.00 
euro.

2019. gada 26. novembrī plkst. 
10:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums  ar 
kadastra numuru 4462 003 0278, kas 
sastāv no divām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu  4462 003 0278     
0.91 ha platībā, ar kadastra apzīmēju-
mu  4462 003 0601     0.4147 ha platībā, 
un atrodas Kalupes pagasts, Daugav-
pils novads.

  Objekta sākotnējā cena –   2516.00 
euro

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavinā-
mā objekta izsoli var reģistrēties līdz  
2019. gada 22. novembrim  plkst. 15.00 
Daugavpils novada domē,  12.,19. ka-
binetos

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:  26357842,  29412676.

Piesakies Vaboles vidusskolas simtgades 
svinībām!

23. novembrī plkst. 17.00 Vaboles pagasta saieta namā no-
tiks svinīgais pasākums, veltīts skolas 100. jubilejai, pēc kura uz 
atmiņu pēcpusdienu aicinās Vaboles vidusskola. Par jautru no-
skaņojumu ballē no plkst. 21.00 parūpēsies grupa “Atkal kopā”. 

Ja esi absolvents vai skolas bijušais darbinieks, tad zvani un 
reģistrējies pa tel. 654 75816. Absolventi tiek aicināti iemaksāt 
dalības maksu 5 eiro apmērā biedrības “Savai skolai Vabolē” 
kontā ar norādi “skolas jubilejai”. Reģ. nr. 40008192108, Valsts 
kase LV73TREL9167835001000. 

Aicinām pieteikties līdz šī gada 15. novembrim, vietu skaits 
ierobežots. Absolventiem līdzi jāņem groziņš un labs garastā-
voklis! 

No nākamā gada palielinās garantēto 
minimālo ienākumu līmeni

No 2020. gada 1. janvāra garantēto 
minimālo ienākumu līmeni (GMI) plā-
nots paaugstināt no līdzšinējiem 53 
eiro līdz 64 eiro mēnesī uz vienu perso-
nu mājsaimniecībā.

To paredz 1. oktobrī valdības sēdē 
pieņemtais grozījums Ministru kabine-
ta noteikumos „Noteikumi par garan-
tēto minimālo ienākumu līmeni”.

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināša-
nai ir galvenais atbalsts ienākuma vei-
dā trūcīgām personām. Šis ir zemākais 
ienākuma atbalsta veids cilvēkiem, 
kuriem nav nekādu ienākumu vai tie 
ir ļoti zemi. GMI pabalsta apmēru trū-
cīgai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai 
personai aprēķina kā starpību starp 
noteikto GMI līmeni katram ģimenes 
loceklim un ģimenes (personas) kopē-
jiem ienākumiem.

Vienošanās par GMI līmeņa paaugs-

tināšanu no 2020.gada 1. janvāra tika 
panākta Labklājības ministrijas un 
Latvijas Pašvaldību savienības ikgadē-
jās sarunās šī gada maijā.

Tiek prognozēts, ka 2020. gadā GMI 
pabalstu varētu saņemt aptuveni 24 
tūkstoši cilvēku. 2018. gadā GMI pa-
balstu saņēma 20 878 personas jeb 
1,1% no iedzīvotāju skaita.

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas 

Komunikācijas nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists 

Vēsturiskā gaisotnē aizritēja Sabiedriskā centra 
“Laucesa” 10 gadu jubileja

Pasākuma vadītāji Andrejs Bruns 
un Viktorija Kvetkovska, ģērbušies 18. 
gs. stilā, uzsāka svētku programmu ar 
Laucesas pagasta nozīmīgākajiem vēs-
turiskiem datiem. Tika atgādināts, ka:

1665. gadā Laucesas pagastas terito-
rijā bija viena no vecākajām Zemgales 
baznīcām. Tas ir tagadēja Laucesas Sv. 
Pētera un Pāvila katoļu baznīca; 

Laucesas pagasts tika veidots pirms 
155 gadiem, apvienojot 4 muižu - 
Kalkūnes, Klopmanstrodes, Didrichš-
teinas un Meduma pagastus; esošas 
Didrihšteines muižas īpašniece bija 
Viktorija Plātere-Ziberga.

20. gadsimta vidū Laucesā tika uzcel-
ta ēka pagasta administrācijas darbībai 
(esošā vecā ēka), kas pēc reontrukcijas 
(2007-2009.) tika atklāta 2009. gada 
rudenī un tajā sāk darboties jaundibi-
nāta struktūrvienība SC „Laucesa” un 
Laucesas pagasta bibliotēka.

Laucesiešus jubilejā sveica Laucesas 
pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ķes-
ters. Atceroties par ieceri uzsākt ēkas 
rekonstrukciju, novēlēja ražīgus gadus, 
lai būtu gan pilna apmeklētāju zāle,  
gan pasākumu un notikumu dažādība.

Ar mūzikāliem sveicieniem jubilejā 
uzstājās Demenes kultūras nama vo-
kālais ansamblis „Aizturi elpu!” (vadī-
tājs Zigfrīds Pliska), Kalkūnes pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis „Pērles” 
(vadītāja Brigita Madelāne), Nadež-
da Vjazmitinova-Petuško un pašmāju 
vokālais ansamblis „Prieks” (vadītāja 
Inna Kralika).

Vieslielāko apbrīnu un gandarījumu 
sniedza Tabores pagasta deju kluba uz-
stāšanos 19. gs. tērpos ar vēsturiskām 
dejām (vadītāja Jeļena Pasternaka).

Pasākuma laikā tika atklāta Mirnija 
c. iedzīvotājas Valentīnas Zavackas iz-
stāde: gleznas izšūtas no lentēm, pinu-
mi (no avīzes) un dekorēti priekšmeti 
deupāžas tehnikā. Veltas Loces izstāde 
„Ziedu pasaulē, man gribētos palikt” 
apskatāma līdz oktobra beigām.

Noslēgumā tika pasniegta svētku 
zupa „Soļanka”, cepti kartupeļi ar gaļu, 
kartupeļu pankūkas un  citi garšīgi mā-
jās gatavoti produkti. Paldies visām 
mājsaimniecēm par gardi klāto galdu.

Paldies par svētku radīšanu visiem 
kolektīviem un dalībniekiem, Irēnai 
Voitānei (biedrība „Atmiņu lāde”) par 
sadarbību.

Paldies Daugavpils novada Laucesas 
pagasta pārvaldei par fi nansiālo atbal-
stu.

Uzziņai: sabiedriskais centrs “Lau-
cesa” svinīgi atklāts 2009. gada 27. 
septembrī un atrodas atjaunotajā Lau-
cesas pagasta bibliotēkas ēkas 1. stā-
vā (ELFLA projekts Lauceses pagasta 
"Pašvaldības bibliotēkas ēkas rekons-
trukcija" Līguma Nr. A2/1/09/237). 

Viktorija Kvetkovska,
 Laucesas pagasta bibliotēkas 

vadītāja 


