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Līdz 14. aprīlim visā valstī izsludināta ārkārtēja situācija 
Ņemot vērā Pasaules veselības or-

ganizācijas 11. marta paziņojumu, ka 
Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas ap-
mērus, 12. martā valdības ārkārtas sē-
dē nolemts izsludināt visā valsts terito-
rijā ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim 
ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību 
ārkārtējās situācijas spēkā esamības 
laikā.

Ārkārtējās situācijas laikā:
- valsts un pašvaldību iestādēm uz-

dots iespēju robežās nodrošināt klātie-
nes pakalpojumu sniegšanu attālināti; 

- pārtraukta mācību procesa norise 
klātienē visās izglītības iestādēs, no-
drošinot mācības attālināti;

- pārtraukts viss kultūrizglītības un 
sporta profesionālās ievirzes un intere-
šu izglītības programmu mācību pro-
cess (treniņu, sacensību un mēģināju-
mu norise); 

- pirmsskolas izglītības iestādēs dar-
bojas tikai dežūrgrupas;

- aizliegti visi publiskie svētku, pie-
miņas, izklaides, kultūras, sporta un 
atpūtas pasākumi, tai skaitā naktsklu-
bos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapul-
ces, gājieni, piketi un reliģiskā darbība 
pulcējoties.

- tiek ierobežota arī neorganizēta 
pulcēšanās kultūras, izklaides, atpū-
tas, sporta un reliģisko norišu vietās 
vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. 

- ārstniecības iestādēs un sociālās 
aprūpes institūcijās ierobežoti apmek-
lējumi trešajām personām;

- iedzīvotāji aicināti atcelt, pārcelt un 
neplānot darba braucienus un koman-
dējumus uz Covid-19 skartajām val-
stīm un teritorijām, kā arī atturēties 
no ārvalstu braucieniem;

- personām un kontaktpersonām, 

kuras atgriezušās no Covid-19 skartās 
valsts vai teritorijas, jāveic īpaši pie-
sardzības pasākumi; 

- no 17. marta atcelti starptautiskie 
pasažieru pārvadājumi caur lidostām, 
ostām, ar autobusiem un dzelzceļa 
transportu. Tāpat no 17. marta perso-
nām un transportlīdzekļiem aizliegts 
pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelz-
ceļa un autoceļu robežšķērsošanas vie-
tām – gan pierobežā, gan Eiropas Sa-
vienības ārējā robežā. Šis aizliegums 
neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

Pašvaldības un to struktūr-
vienību darbs ārkārtējā situ-
ācijā

Balstoties uz MK rīkojumu “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 
Daugavpils novada dome izdevusi rī-
kojumu par rīcību ārkārtējā situācijā.  

Laikā līdz 14. aprīlim atcelti visi 
publiskie un kultūras pasākumi, t.sk. 
konkursi, konferences, kursi, pašdarbī-
bas kolektīvu mēģinājumi, pulciņu un 
sporta komandu nodarbības, semināri, 
mācību un citas ekskursijas, sapulces 
ar iedzīvotājiem.

Pagastos ierobežota iedzīvotāju ap-
kalpošana bibliotēkās klātienē.

Daugavpils novada domes struktūr-
vienību un nodaļu speciālisti iespēju 
robežās klātienes pakalpojumus sniedz 
attālināti.

Daugavpils novada domes foajē 1. 
stāvā ir pieejamas dažādas iesniegu-
mu un pieteikumu veidlapas, ko var uz 
vietas aizpildīt un atstāt turpat novie-
totajā urnā.

Dzimtsarakstu nodaļas darbs
* Dzimšanas tiek reģistrētas klātie-

nē;
* Miršanas fakti tiek reģistrēti  klā-

tienē;
* Laulība: 
- tiks veikta iepriekš pieteikto laulī-

bu reģistrācija, arī svinīgās ceremoni-
jas – lūgums izvērtēt viesu daudzumu 
ceremonijā ne vairāk par 40 personām 
(lūgums nepiedalīties gados vecākus 
cilvēkus un bērnus);

- lūgums izvērtēt laulības pieteiku-
ma iesniegšanas nepieciešamību (at-
likt uz vēlāku laiku), rezervējot laulību 
noslēgšanas laiku un vietu pa tālruni 
(laulību var noslēgt 1 mēnesi pēc pie-
teikuma iesniegšanas); attālināti tiks 
nodrošināta iesniegumu laulību reģis-
trācijai ar drošu elektronisko parakstu 
pieņemšana;

- pakalpojumi par atkārtotu doku-
mentu pieprasīšanu un saņemšanu 
tiks nodrošināti attālināti (portā-
lā www.latvija.lv); pieteikumus var 
sūtīt uz nodaļas e-pastu, pievienojot 
aizpildītu iesniegumu (iesnieguma 
veidlapa pieejama mājas lapā www.
daugavpilsnovads.lv).

Izmaiņas izglītības jomā
Līdz 14. aprīlim mācības visās izglī-

tības iestādēs (vispārizglītojošās,  aug-
stākās un profesionālās izglītības ies-
tādēs) notiek attālināti.

Valsts centralizētie pārbaudījumi 
svešvalodās 12. klasēm pārcelti uz 12.-
15. maiju.

Pirmsskolas izglītības iestādes no-
drošina dežūrgrupas. Šo pakalpojumu 
aicināti izmantot vecāki, kuriem darba 
dēļ nav iespēju bērnus pieskatīt mājās. 
Lai bērns varētu apmeklēt pirmsskolas 
izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā 
jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka 
bērns vai kāds ģimenes loceklis nav 
bijis ārvalstīs vai nav bijis kontaktā ar 

Covid-19 saslimušajiem. Vecākiem arī 
jāapliecina, ka nav citu iespēju nodro-
šināt bērna pieskatīšanu.

Ārkārtējās situācijas laikā pār-
traukts visa veida izglītības process 
klātienē ārpus izglītības iestādēm un 
izglītības iestādēs. Pārtraukti treniņi, 
sacensības un mēģinājumi kultūriz-
glītības, sporta un interešu izglītības 
programmās. Šajā laikā izglītojamie 
nedrīkst piedalīties nekādās sacensī-
bās vai treniņnometnēs Latvijā vai ār-
valstīs, neatkarīgi no dalībnieku skaita 
tajās. Pārtraukta jebkāda veida izglītī-
bas pasākumu īstenošana klātienes 
formā arī ārpus izglītības iestādēm.

! Deputāti iedzīvotājus pa-
gaidām nepieņems.

! Zemnieku vakara tirdziņa 
norise apturēta līdz 14. aprī-
lim.

! Diennakts tālrunis 8345 
ar Covid-19 saistīto jautāju-
mu noskaidrošanai

! 8303 - telefons, pa kuru  
pieteikties valsts apmaksātu 
Covid-19 analīžu veikšanai  

Lai sniegtu operatīvu un 
izsmeļošu informāciju vi-
siem uzņēmējiem, kuru dar-
bību  ietekmējusi COVID-19 
pandēmija, Valsts ieņēmu-
mu dienestā (VID) no šī ga-
da 25. marta sāk darboties 
īpaši tam izveidota atbal-
sta tālruņa līnija 67120020.

Daugavpils novada Sociālā dienesta rīcības plāns ārkārtējā situācijā
Pamatojoties uz Ministru kabine-

ta 2020. gada 12. marta rīkojumu 
Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanu” un 2020. gada 13. mar-
ta Daugavpils novada domes rīkoju-
mu “Par rīcību ārkārtējā situācijā 
Daugavpils novadā” tiek noteikts:

I. Klientu apkalpošana so-
ciālajā dienestā

Ārkārtējās situācijas laikā tiek ie-
robežota klientu apkalpošana klātie-
nē, izvērtējot izņēmumu situācijas 
neatliekamajos gadījumos un krīzes 
situācijās. Šādos gadījumos stingri 
jāievēro visi Slimību un profi lakses 
kontroles centra ieteiktie aizsardzī-

bas norādījumi. Pārējās situācijās 
sociālie darbinieki tiek aicināti iz-
vērtēt iespēju pieņemt iesniegumu 
attālināti: parakstītu ar drošu elek-
tronisku parakstu, iesniegtu caur 
portālu latvija.lv, e-pastā, sazinoties 
telefoniski, izmantojot e-pakalpoju-
mu “Iesniegums iestādei”, kā arī no-
drošinot iespēju iesniegumus atstāt  
slēgtā pastkastītē pagasta pārvaldē 
vai Sociālajā dienestā Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, kā arī kādā citā drošā 
vietā. VDEĀK pieprasījumu gadīju-
mos, kad jāizvērtē personas ikdienā 
veicamo darbību un vides novērtēju-
mu, sociālais darbinieks izmanto jau 
zināmo informāciju par personu vai 

veic apsekošanu dzīvesvietā, ievēro-
jot ieteiktos aizsardzības līdzekļus. 
Valsts Probācijas dienesta piepra-
sījumu gadījumos pieprasītājs tiek 
informēts telefoniski, un šādā gadīju-
mā apsekošanu sociālais darbinieks 
neveic.

Ģimenes atbalsta daļai īpaša uz-
manība jāpievērš sociālā darba tur-
pināšanai, dzīvesvietas apsekošanai, 
starpprofesionāļu komandas darbu 
un sadarbības grupas darbu organi-
zēšanai, stingri ievērojot aizsardzī-
bas līdzekļus.

Psihologa pakalpojumi tiek sniegti 
tikai neatliekamajos gadījumos un 
krīzes situācijās klātienē, pārējie pa-

kalpojumi var tikt organizēti attāli-
nāti un telefoniski (renate.lahovska@
dnd.lv, tālr.: 25617738). Sociālajiem 
darbiniekiem jāveido attālināta star-
pinstitucionāla sadarbība ārkārtas 
situācijas jautājumu risināšanai.

II. Klientu apkalpošana, ap-
rūpe mājas apstākļos

Aprūpe mājās tiks nodrošināta arī 
turpmāk, stingri ievērojot noteiktos 
drošības pasākumus un higiēnas pra-
sības, balstoties uz Slimības un pro-
fi lakses kontroles centra rekomen-
dācijām. Sociālajiem darbiniekiem 
jāpārskata aprūpējamo vientuļo 
klientu saraksti un jāizvērtē iespēja 
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aprūpētājiem pārvietoties dienesta 
transportā vai organizēt darbu tā, lai 
darbiniekiem nebūtu jāizmanto sa-
biedriskais transports. Tāpat sociā-
lajiem darbiniekiem jānoskaidro, vai 
klientu ģimenes locekļi iepriekšējo 
divu nedēļu laikā ir bijuši “Covid-19” 
skartajās valstīs, vai kāds atrodas 
karantīnā (iespējams, karantīnā at-
rodas kāds ģimenes loceklis) un vai 
divu pēdējo nedēļu laikā ir bijis kon-
takts ar personu, kurai konstatēta 
vīrusa saslimšana. 

Ja klients ir atgriezies dzīves vietā 
un uz ārkārtas situācijas laiku tur 
dzīvo klienta radinieks, sociālajam 
darbiniekam jāizvērtē iespēja noteikt 
radiniekam pienākumu uz pašizolā-
cijas laiku nodrošināt klienta aprūpi, 
izņemot ēdiena piegādi.   

Sociālajam dienestam jānodrošina 
aprūpētāji ar individuāliem aizsar-
dzības līdzekļiem (IAL), piemēram, 
cimdiem, maskām un priekšautiem. 
Dezinfekcijai var izmantot sadzī-
vē lietotus dezinfekcijas līdzekļus 
vai pēc iespējas izmantot pieejamos 
resursus. Tāpat vismaz vienu reizi 
dienā jāveic mitrā uzkopšana dzī-
vojamās telpās, izmantojot sadzīvē 
lietojamos dezinfekcijas līdzekļus, 
kā arī jāveic rūpīga virsmu tīrīšana 
koplietošanas telpās, jāveic durvju 
rokturu, trauku, u.c. virsmu tīrīšana. 
Rokas jāmazgā/jādezinfi cē pēc jeb-
kuras pieskaršanās aprūpējamajam 
vai priekšmetiem ap personu (gul-
tai, traukiem, drēbēm), pirms un pēc 
ēdiena gatavošanas, pirms ēšanas, 
pēc tualetes apmeklēšanas un visās 
situācijas, ja rokas kļūst netīras. 
Personiskos atkritumus (izlietotās 
salvetes, inkontinences līdzekļus un 
citus priekšmetus, kas samērcēti ar 
ķermeņa šķidrumu) un vienreizējās 

lietošanas tīrīšanas lupatiņas var ie-
vietot vienreizējās lietošanas atkritu-
mu maisos, kuri jāievieto citā maisā, 
un tad tas jāievieto parastajā sadzī-
ves atkritumu tvertnē. Veļa jāmazgā 
mašīnā ar veļas mazgāšanas līdzekli 
60 - 90oC temperatūras režīmā. Ve-
ļa ir kārtīgi jāizžāvē un jāizgludina. 
Aprūpes pakalpojuma sniedzējam 
katru rītu jākontrolē aprūpējamo un 
aprūpētāju veselības stāvoklis, mērot 
ķermeņa temperatūru. Neskaidrību 
gadījumā rīcība jāsaskaņo ar Sociālā 
dienesta vadītāju.

III. Asistenta pakalpojuma 
saņemšana

Ārkārtējās situācijas laikā asisten-
ta pakalpojums tiek nodrošināts. Per-
sonām ar invaliditāti joprojām tiek 
sniegts asistenta atbalsts un asis-
tentiem saglabāts iepriekš saņemtās 
atlīdzības apmērs. Asistējamie va-
rēs doties ikdienas pastaigās svaigā 
gaisā, tā aizvietojot citas līdzšinējās 
aktivitātes, kuras ārkārtējās situāci-
jas dēļ vairs nav iespējams apmeklēt. 
Personām, kuras iepriekšējos trīs mē-
nešos nav izmantojušas pakalpoju-
mu, sociālais dienests varēs piešķirt 
līdz 10 stundām nedēļā brīvā laika 
pavadīšanai ārpus mājas. Atskaišu 
nodošanu par asistenta pakalpoju-
mu, iespēju robežās izvairoties no sa-
skarsmes klātienē, iesniegt elektro-
niski – inara.kuzmina@dnd.lv, tālr.: 
26496610. Atskaites ir iesniedzamas 
arī slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa 
pastu vai nododot attiecīgā pagas-
ta sociālajam darbiniekam. Līmēju-
ma vietā jābūt asistenta parakstam. 
Pastāv iespēja arī pašam nogādāt to 
sociālajā dienestā (Rīgas ielā 2, Dau-
gavpilī), kur sociālais dienests ir iz-
vietojis atsevišķu kasti atskaitēm.

IV. Bezdarbnieku nodarbi-
nātība

Sociālais dienests turpina darbu 
reģistrēto bezdarbnieku pamatva-
jadzību nodrošināšanai bezdarba 
periodā, kā arī sekmē bezdarbnieku 
konkurētspējas uzturēšanu darba 
tirgū. Bezdarbnieku reģistrācija No-
darbinātības valsts aģentūrā Dau-
gavpils fi liālē notiks elektroniski, CV 
vakanču portālā un portālā latvija.
lv (tālr. uzziņām: 25685858). Algoto 
sabiedrisko darbu vadītājiem jāor-
ganizē un jānodrošina bezdarbnieku 
nodarbinātība gabaldarbos, lai ma-
zinātu bezdarbnieku kontaktēšanās 
iespējas. Atskaites dokumentus par 
bezdarbnieku nodarbinātību var ie-
sniegt elektroniski vai aploksnē so-
ciālajā dienestā (Rīgas ielā 2, Dau-
gavpilī).

V. Pārtikas nodrošinājums 
ģimenēm krīzes situācijā

Sociālajiem darbiniekiem jā-
pievērš paaugstināta uzmanība 
karantīnā vai pašizolācijā nonā-
kušām personām, ģimenēm ar 
bērniem, īpaši veciem vientuļiem 
cilvēkiem, saistībā ar pārtikas 
nodrošinājumu krīzes situāci-
jā ar “COVID-19” saslimšanu. 
Jāizmanto esošā atbalsta program-
ma atbilstoši Ministru kabineta 
Nr. 727 noteikumiem “Darbības prog-
ramma “Pārtikas un pamata mate-
riālās palīdzības sniegšana vistrūcī-
gākajām personām 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā” īstenošanas no-
teikumi”, nepieciešamības gadījumā 
nodrošinot iespēju saņemt pārtikas 
preču komplektus iepriekš minētās 
programmas ietvaros. Komplektu iz-
sniegšanas vietas nav mainītas. Ne-
skaidrību gadījumos sazināties ar so-

ciālo darbinieku, kas apkalpo pagasta 
teritoriju. Telefoniski vai elektroniski 
jāsazinās ar kaimiņiem, tuviniekiem, 
radiniekiem un jālūdz palīdzība.

Jāizmanto interneta veika-
li: www.rimi.lv/e-veikals, nuko.
lv. Gadījumā, ja personai nav 
iespējas vienoties par pārtikas 
piegādātāju, tad šo pakalpojumu 
nodrošina sociālais darbinieks, 
izmantojot pagasta pārvaldes trans-
portu, stingri ievērojot visus Slimību 
un profi lakses kontroles centra ie-
teiktos aizsardzības līdzekļus, nogā-
dā pārtiku līdz durvīm, pievienojot 
apmaksas čeku. Sociālais darbinieks 
telefoniski paziņo par piegādi, saņem 
aploksnē naudu, pēc iespējas izvairo-
ties no kontakta ar klientu. Pārtikas 
un preču piegādi sociālie darbinieki 
veic, saskaņojot rīcību ar Sociālā die-
nesta vadītāju.

VI. Iztikas līdzekļu deklarā-
cijas un statusa pagarināšana

Saskaņā ar 2020. gada 20. martā 
pieņemto grozījumu, Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likums ir 
papildināts ar pārejas noteikumu 36. 
punktu,  kas nosaka, ka izziņa tiek iz-
dota līdz 2020. gada 31. maijam uz ie-
priekšējā iesnieguma un dokumentu 
pamata. Vienu kalendāra mēnesi pēc 
ārkārtējās situācijas beigām ģimenei 
saglabājas visi pašvaldības un valsts 
piešķirtie pabalsti, un atvieglojumi, 
uz kuriem šai ģimenei ir tiesības kā 
trūcīgai vai maznodrošinātai.

Atcerēsimies, ka visi mācā-
mies strādāt ārkārtējos aps-
tākļos, līdz ar to aicinām būt 
elastīgiem un saprotošiem lē-
mumu pieņemšanas procesā. 
Sargiet sevi un apkārt esošos 
cilvēkus! 
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 
lai mazinātu risku COVID-19 izplatībai, līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, tiek pārtraukta pakalpojumu sniegšana 
klātienē Daugavpils novada pašvaldības iestādēs, aģentūrās, SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” un  domes 
struktūrvienībās.

Pakalpojumu saņemšanai personas iesniegumus var iesniegt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot 
tos uz iestāžu e-pastu vai izmantojot portālu Latvija.lv, vai atstāt katras  iestādes ierīkotā, tam īpaši paredzētā kastē.

Neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās, iepriekš sazinoties telefoniski, klātienes pakalpojumus sniegs 
dzimtsarakstu nodaļa, bāriņtiesas un sociālais dienests.

Saziņa pa e-pastu dome@dnd.lv  un tālruņiem:
KONTAKTI

VADĪBA 65422238
DZIMTSARAKSTU NODAĻA 65476743

SOCIĀLAIS DIENESTS 65476823
 26641869

Sociālais darbinieks ar augsta riska 
ģimenēm un bērniem 65476742

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Izglītības pārvaldes vadītāja 65476830
Bērnu tiesību aizsardzības speciālists 65476880

FINANŠU PĀRVALDE
Finanšu pārvaldes vadītāja                          65476838
Budžeta nodaļas vadītājs                        65476825
Galvenā grāmatvede 65476818
Īpašuma nodaļa 65476739
Nodokļu ekonomists   65476745

ATTĪSTĪBAS PĀRVALDE
Skolēnu vasaras nodarbinātības 
jautājumi 65422284

Komercdarbības atbalsta jautājumi 65422284
Attīstības plānošanas, 
ES projektu ieviešanas jautājumi

65476831 
65476882

KULTŪRAS PĀRVALDE 29191840
INFORMĀCIJAS UN SABIEDRISKO 
ATTIECĪBU DAĻA 65476738

JURIDISKĀ NODAĻA 65422233
Administratīvā komisija 65422233

SPORTA NODAĻA 25442507
DABAS RESURSU NODAĻA 26465530
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS NODAĻA 65422235

Būvvaldes  speciālistu kontaktinformācija konsultācijām: 
Vadītāja
Novada galvenā arhitekte

Nansija Tamane, tālr. 65476822, mob. 26678499,         
e-pasts: buvvalde@dnd.lv 

Būvinspektors Arvils Pundurs , tālr. 65476821, mob. 26493308
e-pasts: : buvvalde@dnd.lv

Būvinženiere Anna Šmakova, tālr. 65476820, mob. 26314017
e-pasts: : buvvalde@dnd.lv

Arhitektūras
tehniķe

Olga Ivanova, tālr. 65476836,     mob. 26603596
e-pasts: : buvvalde@dnd.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas kontakti konsultācijām:
Nodokļu administrācijas e-pasts nodokli@dnd.lv  
Nodokļu ekonomists Marija Boroņenko, t. 65476745, 

e-pasts marija.boronenko@dnd.lv 
Nodokļu inspektore Biķernieku un Naujenes 
pagastā

Ilga Alika, t. 65476854,
e-pasts ilga.alika@dnd.lv 

Nodokļu inspektore Kalkūnes un Sventes 
pagastā

Lolita Raščevska, t. 65474024
e-pasts lolita.rascevska@dnd.lv 

Nodokļu inspektore Laucesas, Demenes un 
Medumu pagastā

Marina Čeme, t. 65429951
e-pasts marina.ceme@dnd.lv 

Nodokļu inspektore Kalupes, Līksnas, 
Nīcgales un Vaboles pagastā

Elīna Kļaviņa, t. 65475855
e-pasts elina.klavina@dnd.lv 

Nodokļu inspektore Salienas, Skrudalienas, 
Tabores un Vecsalienas pagastā

Olga Ričika, t. 65475606
e-pasts olga.ricika@dnd.lv 

Nodaļas nodokļu inspektore Dubnas, Višķu, 
Ambeļu un Maļinovas pagastā

Svetlana Ļeonova, t. 65476131
e-pasts svetlana.leonova@dnd.lv 

Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule, tālr. 65476739, mob. 26357842,
e-pasts: ilze.ondzule@dnd.lv

Nekustamā īpašuma 
speciālists

Kornēlija Gailīte, tālr. 65476827, mob. 29412676,
e-pasts: kornelija.gailite@dnd.lv

Speciāliste mājokļu 
jautājumos

Sigita Smane, tālr. 65422281, 
e-pasts: sigita.smane@dnd.lv

Vecākā zemes lietu 
speciāliste

 Ina Simanoviča, tālr. 65422232, 
e-pasts: ina.simanovica@dnd.lv

 Īpašuma nodaļas speciālistu kontaktinformāciju:

AMBEĻU PAGASTS 65475117 parvalde@ambeli.lv

BIĶERNIEKU PAGASTS 65471503 
28735652 parvalde@bikerniekupag.lv

DEMENES PAGASTS 65407682 parvalde@demene.lv
DUBNAS PAGASTS 26597633 parvalde@dubna.lv
KALKŪNES PAGASTS 65440828 parvalde@kalkuni.lv
KALUPES PAGASTS 65407490 parvalde@kalupe.lv

LAUCESAS PAGASTS 29545023 
65476860 parvalde@laucese.lv

LĪKSNAS PAGASTS 65475572 parvalde@liksna.lv
MAĻINOVAS PAGASTS 20232395 parvalde@malinova.lv
MEDUMU PAGASTS 65471563 parvalde@medumi.lv

VIŠĶU SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS 65440905 sac@viski.lv
SOCIĀLĀ ATBALSTA UN APRŪPES CENTRS “AVOTS” 29422951 saaca@dnd.lv
SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS “PĪLĀDZIS” 26452232 spcpiladzis@inbox.lv
SKRUDALIENAS BĀRIŅTIESA 65471249 barintiesa@skrudaliena.lv
VIŠĶU BĀRIŅTIESA 27222012 barintiesa@viski.lv

NAUJENES PAGASTS 65476840 parvade@naujene.lv
NĪCGALES PAGASTS 65471145 parvalde@nicgale.lv

SALIENAS PAGASTS 29696260 
29640245 parvalde@saliena.lv

SKRUDALIENAS PAGASTS 65439238 parvalde@skrudaliena.lv
SVENTES PAGASTS 65425180 parvalde@svente.lv

TABORES PAGASTS 65471219 
26440902 parvalde@tabore.lv

VABOLES PAGASTS 65475781 parvalde@vabolespag.lv

VECSALIENAS PAGASTS 29640245 
29696260 parvalde@saliena.lv

VIŠĶU PAGASTS 65425347 parvalde@viski.lv

PAGASTU PĀRVALDES

SOCIĀLĀS IESTĀDES
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DEPUTĀTU IEDZĪVOTĀJU P IEŅEMŠANAS  NENOTIKS
Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanas martā un aprīlī nenotiks.

2020. gada 27. februāra sēdē pieņemti 37 lēmu-
mi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījums Dau-

gavpils novada domes 2018. gada 31. maija saisto-
šajos noteikumos Nr.20 „Par brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””.
 Izdeva reglamentu “Grozījumi Daugavpils nova-

da domes 2018. gada 25. janvāra reglamentā Nr.1 
„Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu vadī-
tāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglaments””.
 Izdeva Naujenes Mūzikas un mākslas skolas no-

likumu.
 Izdeva nolikumu “Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2017. gada 20. jūlija nolikumā Nr.8 “Daugav-
pils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un 
nomas tiesību izsoles komisijas NOLIKUMS””.
 Izdeva noteikumus “Kārtība, kādā nosaka kri-

tērijus nomas maksas samazinājuma gradācijai un 
piemērošanai Daugavpils novada pašvaldības man-
tai”.
 Izsludināja novada jaunatnes iniciatīvu projektu 

konkursu „Attīsti sevi!”, apstiprināja tā nolikumu un 
vērtēšanas un pārraudzības komisiju. 
 Apstiprināja atklāta projektu konkursa “Priekš-

laicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesais-
te jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu un pro-
jektu vērtēšanas un pārraudzības komisiju.
 Apstiprināja Sociālā atbalsta un aprūpes centra 

“Avots” un Višķu sociālās aprūpes centra maksas pa-
kalpojumu cenrādi.
 Apstiprināja ar 01.01.2020. novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu (au-
dzēkni) gadā pamata, vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs.
 Noteica 2020./2021.mācību gadā atbalstāmās 

augstākās izglītības studiju specialitātes un studē-
jošo skaitu, kuriem var tikt piešķirtas Daugavpils 
novada pašvaldības stipendijas: Veselības aprūpe, 
ar iegūstamo kvalifi kāciju “Radiologa asistents” vie-
nam topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa 
students, Lauksaimniecība, ar iegūstamo kvalifi kā-
ciju “Ciltslietu zootehniķis” diviem topošajiem spe-
ciālistiem, kuri ir vismaz 1.kursa studenti, Vide un 
ūdenssaimniecība, ar iegūstamo kvalifi kāciju “Vides 
inženieris” vienam topošajam speciālistam, kurš ir 
vismaz 1.kursa students, un uzdeva Stipendiju pie-
šķiršanas komisijai izsludināt stipendiju konkursu 
2020./2021.mācību gadam ar dokumentu iesniegša-
nas termiņu līdz 01.09.2020.
 Iedalīja no novada pašvaldības ceļu fonda 2020. 

gada nesadalītā atlikuma Kalkūnes pagasta pārval-
dei 24178 euro ceļa “Ainavas-d/s Mičurinietis” grants 
seguma atjaunošanai, Laucesas pagasta pārvaldei 
19988 euro ceļa “Laucesa-Krustceļi” posma atjauno-
šanai un novada domei 1110 euro ceļu ikdienas uztu-
rēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas  žurnāla 
un ceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāla izga-
tavošanai. 
 Noteica, ka ar 01.04.2020.  ūdenssaimniecības 

sabiedriskos pakalpojumus Biķernieku un Maļino-
vas pagasta teritorijā nodrošina SIA “NAUJENES 
PAKALPOJUMU SERVISS”. 
 Grozīja novada domes 11.07.2019. lēmumu 

Nr.1563 “Par projekta Nr. ENI-LLB-1-216 “Dvinas/
Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionā-
lo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana 
nākamajai paaudzei” īstenošanu un ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu” un izteica ieņēmu-
mu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Atbalstīja sadarbības projekta ar Daugavpils pil-

sētas domi Nr.Nr.5.6.2.0/17/I/036  “Dienvidlatgales 
pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekono-
miskās aktivitātes paaugstināšanai”  papildināšanu 
ar jaunām aktivitātēm Nīcgales pagasta degradētās 
teritorijas revitalizācijai, lai apgūtu 5.6.2.specifi skā 
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrē-

tajām attīstības programmām”  trešās projektu ie-
sniegumu ierobežotas atlases kārtas ietvaros izvei-
dojušos ERAF kvotas atlikumu.
 Nolēma atsavināt 8 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Kalkūnes, Laucesas, Skrudalienas, Tabores 
un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 3 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Sventes un Vecsalienas pagastā 
un apstiprināja to izsoles noteikumus.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Skrudalienas pagastā Voitišķu 
vecticībnieku draudzes kapos, pašvaldības kapos un 
ciemos.
2020. gada 12. marta sēdē pieņemts 31 lēmums:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījums Dau-

gavpils novada domes 2012. gada 27. septembra 
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par ielu nosaukumu 
un ēku numerācijas norādes izvietošanas kārtību 
Daugavpils novadā””. 
 Izdeva Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis” nolikumu.
 Apstiprināja novada domes konkursa par gran-

ta piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projek-
tiem 2020. gadā nolikumu. 
 Nolēma atbalstīt un piešķirt pašvaldības līdzfi -

nansējumu dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitā-
tes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā Nr.20, Kalkūnes iela, Kalkūni, Kalkūnes pa-
gastā. 
 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada domes 

“Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”  Kalkūnes 
pagasta pārvaldei 3624 euro Komunālās ielas pos-
ma ārējā apgaismojuma uzlabošanai. 
 Nolēma uzsākt ERAF projekta „Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai Daugavpils novadā” īstenošanu 
un apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi.
 Grozīja novada domes 16.01.2020. lēmumu 

Nr.1912 “Par aizņēmumu Latvijas – Krievijas pār-
robežu sadarbības programmas projekta Nr. LV-
RU-023 “Parki bez robežām” (“Parks without bor-
ders”) īstenošanai”, nosakot aizņēmumu 66938 euro 
apmērā.
 Grozīja novada domes 26.09.2019. lēmumu 

Nr.1739 “Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmas projekta Nr. LV-RU-023 “Parki 
bez robežām”/“Parks without borders” īstenošanu 
un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 
un apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi novada domes daļai jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 30.01.2020. lēmumu 

Nr.1934 “Par aizņēmumu Latvijas – Krievijas pār-
robežu sadarbības programmas projekta Nr.LV-
RU-018 ”Amatniecība bez robežām” īstenošanai”, 
nosakot aizņēmumu 44500 euro apmērā. 
 Grozīja novada domes 27.12.2019. lēmumu 

Nr.1891 “Par projekta  Nr. LV-RU-018  ”Amatnie-
cība bez robežām” (Craftsmanship without Borders) 
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes ap-
stiprināšanu” un izteica ieņēmumu un izdevumu 
tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 13.02.2020. lēmumu 

Nr.1988 “Par projekta idejas „Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumi Daugavpils novada Sventes ezerā” 
iesniegšanu”, nosakot projekta plānotās kopējās iz-
maksas 1199 euro.
 Grozīja novada domes 13.02.2020. lēmumu 

Nr.1990 “Par projekta idejas „Zivju resursu pavai-
rošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas ezerā” ie-
sniegšanu”, nosakot projekta plānotās kopējās iz-
maksas 3600 euro.
 Atzina par spēku zaudējušu novada domes 

22.03.2018. lēmumu Nr.712 “Par iepirkumu pro-
jektam “Ambulances ēkas pārbūve par daudzfunk-
cionālo centru un siltumapgādes un kanalizācijas 
pievadi Ezeru ielā 13, Kalupes pagastā, Daugavpils 
novadā””.
 Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpa-

šumu “Vītoliņi” Demenes pagastā, pārdodot to izso-
lē un apstiprinot tā izsoles noteikumus..
 Nolēma pārdot 8 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Naujenes un 

2020. gada 25. marta sēdē pieņemti 23 lēmu-
mi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2017. gada 20. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.4 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠ-
VALDĪBAS NOLIKUMS””. 
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2013. gada 30. maija saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā””.
 Izdeva Biķernieku un Maļinovas pagasta pārval-

des nolikumu.
 Grozīja novada domes 29.06.2017. instrukcijas 

Nr.1 “Par Daugavpils novada pašvaldības nekus-
tamā īpašuma nodokļa administrēšanu” 48.punktu 
par to, ka pašvaldības izpilddirektoram pēc motivēta 
nodokļa maksātāja iesnieguma saņemšanas ir tiesī-
bas noslēgt Vienošanos par nodokļa maksājumu sa-
maksas termiņa pagarināšanu.
 Noteica, ka 2020. gadā nekustamā īpašuma no-

doklis divu ceturtdaļu apmērā no gada summas 
maksājams ne vēlāk kā 15. maijā un vienas ceturt-
daļas apmērā no gada summas - ne vēlāk kā 17. au-
gustā un 16. novembrī.
 Nolēma palielināt SIA „NAUJENES PAKALPO-

JUMU SERVISS” pamatkapitālu, apstiprināja pa-
matkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtus 
jaunā redakcijā.
 Piešķīra Medumu pagasta pārvaldei papildus 

fi nansējumu no budžeta programmas “Līdzekļi ne-
paredzētiem gadījumiem” 3632 euro Medumu ciema 
dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas tehnoloģiskās 
iekārtas remontam.  
 Nolēma uzsākt ERAF projekta „Sociālo pakalpo-

jumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes pa-
augstināšana” īstenošanu un apstiprināja projekta 
ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Nolēma atbalstīt un piešķirt pašvaldības līdzfi -

nansējumu dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitā-
tes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā Ķieģeļu iela 8 un dzīvojamā mājā Kalkūnes 
iela 12, Kalkūni, Kalkūnes pagastā. 
 Nolēma iedalīt no novada pašvaldības ceļu fon-

da 2020. gada nesadalītā atlikuma Sventes pagasta 
pārvaldei 5300 euro Zemnieku ielas grants seguma 
mehanizētai atjaunošanai, Višķu  pagasta  pārval-
dei 3000 euro ceļa “Kalnavišķi-Tabūni-Ļadi-Makaro-
va” avārijas caurtekas nomaiņai, Naujenes pagasta 
pārvaldei 2139 euro Pļavas ielas caurtekas izbūvei 
un 840 euro 18. novembra  ielas topogrāfi jai būvpro-
jektam, Maļinovas pagasta pārvaldei 2323 euro ceļa 
“Greizais tilts-Zaļumi” avārijas bedrīšu remontam.
 Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Kalkūnes, Nīcgales, Skrudalienas un Višķu 
pagastā.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Baltā māja”-6, Kalniški, Līks-
nas pagastā.
 Atzina izsoles par nenotikušām uz 4 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Līksnas, Naujenes un 
Salienas pagastā.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam paš-

valdības dzīvoklim Demenes pagastā.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

Višķu pagastā.
 Atļāva dzēst nekustamā īpašuma nodokļa no-

kavētos maksājumus un nokavējuma naudu divām 
fi ziskām personām Višķu pagastā.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu izīrētam paš-

valdības dzīvoklim Kalkūnes pagastā un neizīrētam 
pašvaldības dzīvoklim Naujenes pagastā. 
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Pašvaldība iepazīst Ādažu bāzes ikdienu 

10. martā Daugavpils novada domes 
vadība un vairāku pagastu vadītāji pēc 
 Nacionālo bruņoto spēku komandiera 
(NBS), ģenerālleitnanta Leonīda Kal-
niņa uzaicinājuma apmeklēja Ādažu 
bāzi, lai iepazītos ar militārā objekta 
infrastruktūru, tā attīstību un sadarbī-
bu ar vietējo pašvaldību. 

Šāda vizīte kļuva aktuāla saistībā 
ar lokālplānojuma militārā poligona 
“Meža Mackeviči” teritorijai izstrādi, 
kas raisījusi plašas diskusijas sabied-

rībā. 
NBS komandieris Leonīds Kalniņš 

atzina, ka vizītes mērķis bija iepazīsti-
nāt ar Latvijā vislielāko militāro bāzi, 
lai arī pie Daugavpils novada iedzīvo-
tājiem nonāktu vēsts par to, ka poligo-
na klātesamība ne tikai netraucē vietē-
jiem iedzīvotājiem, bet pat uzlabo viņu 
dzīves apstākļus un kvalitāti. 

Ādažu poligons ir ap 14 000 ha liels. 
Poligons paplašināts 2015. gadā, pār-
ņemot īpašumā zemes platības no 

Zemkopības ministrijas un A/S “Lat-
vijas Valsts meži”, lai īstenotu vērienī-
gākus un sarežģītākus vingrinājumus 
un militārās mācības, un pilnveidotu 
militāro infrastruktūru. Pēdējo piecu 
gadu laikā Ādažu bāze ir pilnveidota 
un apbūvēta, nodrošinot karavīru dzī-
vošanai un apmācībām mūsdienīgus 
apstākļus. 

Ādažu poligons, kas ir izvietots Āda-
žu, Sējas un Saulkrastu novadu admi-
nistratīvajās teritorijās, ir vienīgā pla-
šā militāro mācību teritorija Latvijā, 
kur militārās mācības norisinās teju 
90 gadus. Tas ir lielākais poligons Bal-
tijas valstīs, ko izmanto arī Lietuva un 
Igaunija savu karavīru apmācībām. 

Bāzē uzturas gan NBS, gan NATO 
paplašinātās klātbūtnes kaujas gru-
pas karavīri. Lai arī karavīriem bāzē 
tiek nodrošināts viss nepieciešamais, 
viņi izmanto arī  apkārtējo uzņēmumu 
piedāvātos pakalpojumus –apmeklē 
gan kafejnīcas, veikalus un frizēta-
vas, gan izmanto taksometru un citus 
pakalpojumus. Par ārvalstu karavīru  
uzturēšanos Ādažu bāzē maksā katra 
konkrētā valsts, tāpēc šī nauda ienāk 
Latvijas budžetā. Ģenerālleitnants Le-
onīds Kalniņš atzīst, ka ārvalstu kara-
vīru pienesums Latvijas valsts budže-
tam ir vismaz 150 miljoni eiro gadā. 

3. Reģionālā nodrošinājuma cen-
tra Infrastruktūras daļas priekšnieks 
majors Andris Misiņš veda ciemiņus 
ekskursijā pa bāzes teritoriju, izrādot 
mūsdienīgo infrastruktūru – ēdnīcu, 
kazarmas un mācību ēkas, tehnikas 
remonta darbnīcas. Teritorijā izveido-
ta plaša sporta infrastruktūra – hokeja 
un futbola laukums, divas basketbola 
halles, boksa un trenažieru zāle, kā arī 
labklājības centrs, kur karavīri atpū-
šas brīvajā laikā. Bāzē ir arī savs Medi-
cīnas aprūpes centrs, kur izveidots sta-
cionārs ar 35 gultas vietām un kur var 
saņemt plašu ārstniecisku pakalpoju-
mu klāstu. Tāpat uzbūvēta mūsdie-
nīga kapela, kur uz dievkalpojumiem 
pulcējas dažādu konfesiju pārstāvji. 

A.Misiņš pastāstīja, ka bāzē nodro-
šinātas arī darba vietas virknei civilie-
dzīvotāju, kuri strādā dažādās sfērās. 

Piemēram, ēdnīcas darbiniekiem mili-
tārā bāze nodrošina transportu nokļū-
šanai no mājām uz darbu un atpakaļ. 

Novada delegācijai bija iespēja ap-
meklēt arī pašu poligonu, aplūkot ap-
vienoto 300 m šautuvi un militāro mā-
cību telšu pilsētiņu. 

Notiek arī sadarbība ar vietējo paš-
valdību, piemēram, pieaugot Ādažu bā-
zei, Aizsardzības ministrija investējusi 
750 tūkstošus eiro kanalizācijas aero-
tanka izbūvei Ādažos, kā arī ieguldījusi 
līdzekļus ceļu sakārtošanā.  

Pēc plašās ekskursijas Ādažu bāze 
un poligonā Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins atzina, 
ka ir patīkami  pārsteigts par redzēto. 
Viņaprāt, iedzīvotāju bažas rodas tā-
pēc, ka viņi nav redzējuši reālo situāci-
ju poligonā un viņiem trūkst informāci-
jas par Ādažu bāzi, tās noslogojumu un 
nepieciešamību pilnveidot Meža Mac-
keviču poligonu. A. Kucins uzsvēra, ka 
pagastu pārvalžu vadītāji, kas apmek-
lēja Ādažu poligonu, nogādās informā-
ciju līdz iedzīvotājiem, lai kliedētu viņu 
bažas vai neziņu. “Protams, lēmums 
būs jāpieņem domes deputātiem, taču 
arī viņiem tiks sniegta informācija par 
redzēto un dzirdēto,” teica A. Kucins.   

Arī Vaboles pagasta pārvaldes va-
dītāja Aina Pabērza atzina, ka Ādažu 
poligona apmeklējuma laika gūtie ie-
spaidi rada pārliecību, ka Vaboles pa-
gasta iedzīvotāju bažas par drošību, 
skaņas līmeņa traucējumiem un ceļa 
infrastruktūras saglabāšanu vai uztu-
rēšanu nav pamatotas. “Jo ātrāk tiks 
atrisināts Meža Mackeviču poligona in-
frastruktūras sakārtošanas jautājums, 
jo ātrāk visi būs ieguvēji. Protams, 
Meža Mackeviču poligons ļoti atšķiras 
no Ādažu poligona, taču ir cerība, ka 
arī Meža Mackeviču poligons tiks tāpat 
modernizēts un garantēs arī drošību. 
Vizītes laikā gūta informācija, ka darbs 
tiek nodrošināts arī civiliedzīvotājiem, 
un tas ir ļoti svarīgi Latgales iedzīvotā-
jiem,” teica A. Pabērza. 

Inese Minova

Novada domes vadības tikšanās ar pagastu darbiniekiem un uzņēmējiem
3. martā Vabolē norisinājās Daugav-

pils novada domes vadības tikšanās ar 
pagasta darbiniekiem un vietējiem uz-
ņēmējiem. Tikšanās tika rīkota ar mēr-
ķi apspriest aktuālākos jautājumus 
Vaboles pagasta attīstībā un uzklausīt 
viedokļus par tiem. Daugavpils nova-
da domi pārstāvēja tās priekšsēdētājs 
Arvīds Kucins, priekšsēdētāja 1. viet-
nieks Aivars Rasčevskis, izpilddirek-
tore Vanda Kezika un tās 1. vietniece 
Ināra Natarova, Izglītības pārvaldes 
vadītāja Janita Zarakovska, Finanšu 
nodaļas vadītāja Irēna Timšāne, Attīs-
tības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa, 
kā arī novada domes deputāts Jānis 
Belkovskis.

Pagastu pārvaldēm tika dota iespēja 
pašiem virzīt tās sarunu tēmas, kuras 
ir aktuālākās un, kurās ir sakrājies 
visvairāk jautājumu. Šoreiz lielākoties 
tika runāts par diviem tematiem – Va-
boles vidusskolas nākotnes attīstību, 
kā arī par ”Meža Mackeviču” poligona 

bibliotēkā Vaboles vidusskolai tika 
pasniegta ”Lielā Pūce” kā labākajai 
lauku vidusskolai Latvijā. Kā atzīmē-
ja Vaboles vidusskolas direktore Elita 
Skrupska, tas ir bijis veiksmes stāsts 
un laba dāvana pagājušā gada novem-
brī Vaboles vidusskolas atzīmētajai 
simtgadei. Taču šobrīd ministrija kaļ 
plānus skolu reformai, kuras rezultā-
tā pēc MK noteikumiem lauku skolā 
vidusskolnieku skaitam būtu jābūt ne 
mazākam kā 33 skolēni. Diemžēl, Va-
boles skolai vidusskolas posmā skol-
nieku skaits ir mazāks, un tas nozīmē, 
ka valsts visticamāk vairs nefi nansēs 
vidusskolas posmu. Šāds attīstības 
scenārijs nenozīmē skolas beigu sā-
kumu, jo pamatskola tiks saglabāta. 
Vaboles vidusskola ar labām skolnie-
ku sekmēm apliecina tās mācību pro-
cesa kvalitāti, līdz ar ko vidusskolas 
posma slēgšana būtu nepareizais un 
nevēlamais scenārijs, tādēļ sanāksmē 
apsprieda iespējamos variantus vidus-

lokālplānojumu un turpmāko attīstību. Vaboles vidusskolas liktenis
2019. gadā Latvijas Nacionālajā 
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skolas posma fi nansēšanai. Kā viens 
no variantiem tika minēts fi nansēt vi-

dusskolas posmu no pašval-
dības līdzekļiem, bet par šo 
iespēju spriest pagaidām ir 
pāragri. 

Sanāksmē apsprieda arī 
skolas fi nansēšanas ap-
jomu, jo valstī pastāvošā 
skolu fi nansēšanas kārtība 
paredz fi nansējuma apjomu 
proporcionālu skolēnu skai-
tam, kas nozīmē, ka skolas 
ar mazo skolēnu skaitu ne-
var pilnvērtīgi attīstīties, 
jo nepietiek līdzekļu ma-
teriālai bāzei un skolotāju 
atalgojumam. Neskatoties 
uz to, Vaboles vidusskola ir 
materiāli nodrošināta un ir 
gatava jaunai kompetenču 
pieejai izglītībā, kas stāsies 
spēkā līdz ar jauno mācību 
gadu.

Viens no lielajiem lauku 
skolas plusiem, kas varē-
tu pievilināt jaunus skolē-
nus, ir interešu izglītības 
nodrošināšana uz vietas. 
Piemēram, Vaboles skola 
nodrošina dažādus pulci-

ņus, dziedāšanu, dejošanu un zīmēša-
nu skolas audzēkņiem, un visi bērni 

atrašanās laikā skolā tiek pieskatīti. 
Pilsētas reālijās bērnam būtu jāmēro 
krietns ceļa gabals līdz vēlamajiem 
interešu pulciņiem. Viens no jautāju-
miem, kurš interesēja vecākus, bija arī 
vidusskolnieku pārvadāšana uz citām 
mācību iestādēm, vidusskolas posma 
slēgšanas gadījumā.

Militārā poligona attīstība 
Saruna par poligonu iesākās ar Āda-

žu militārā poligona attīstības piemē-
ru, un tā pozitīvo devumu pašvaldībai. 
Tika minēts, ka tuvumā esošajā bēr-
nudārzā ir palielinājies bērnu skaits. 
Tāpat pašvaldības teritorijā, pastāvīgi 
esošā kontingenta dēļ, palielinājies ie-
dzīvotāju skaits, attīstījās viesu māju 
bizness, jo tajās dzīvo daudzi no kara-
vīriem. Tikšanās laikā cilvēkus intere-
sēja arī darba iespējas ”Meža Mackevi-
ču” poligonā.

 Daugavpils novada domes priekš-
sēdētājs atzīmēja: ”Iepriekš militārā 
poligona ”Meža Mackeviči” jautājums 
ir satricinājis daudzus Daugavpils 
reģiona iedzīvotājus. Bet, ja runājam 
par Lūznavu, kur arī notika militārās 
bāzes attīstība, pirms bāzes atklāša-
nas bija tikai 2 veikali. Viens taisījās 
ciet, bet otrs bija strādājis tikai ar vie-

nu pārdevēju. Tagad tur atrodas trīs 
veikali ar 2 – 3 pārdevējiem katrā.” 
Arvīds Kucins arī piebilda, ka jau sā-
kotnēji tika izplatīta maldinoša infor-
mācija, ka domē tiks izskatīti poligona 
paplašināšanas jautājumi. Daugavpils 
novada domē tiek skarts tikai lokāl-
plānojuma jautājums, jo poligona at-
tīstības lēmumus pieņem Aizsardzības 
ministrija, un šie jautājumi nav Dau-
gavpils novada domes kompetencē.

Lokālplānojuma attīstībā no novada 
domes puses ir iespējami trīs lēmumu 
scenāriji. Pirmais – Daugavpils novada 
dome var atbalstīt esošo lokālplāno-
jumu. Otrais – secināt, ka lokālplāno-
jums nav pilnīgs, un līdz ar ko rosināt 
tā uzlabošanu. Trešais – noraidīt esošo 
redakciju. Jāatzīmē, ka pēc jebkura 
Daugavpils novada domes lēmuma par 
lokālplānojumu militārajā poligonā 
”Meža Mackeviči” armijas vienību mā-
cības turpināsies ierastajā kārtībā.

Diskusijas turpinājumā iedzīvotāji 
interesējās arī par meliorācijas, trokš-
ņu, pievedceļu jautājumiem, kā arī par 
administratīvi teritoriālo reformu.  

Dainis Bitiņš 

Studējošie jaunieši varēs pieteikties pašvaldības stipendiju konkursam 
Šogad tiks turpināta Daugavpils no-

vada jauno speciālistu piesaistes prog-
ramma ar pašvaldības stipendiju fon-
du. Šī programma paredz, ka ik gadu 
tiek anketēti novada uzņēmēji, lai 
noteiktu prioritārās profesijas, savu-
kārt stipendijai var pieteikties jebkurš 
novadā deklarētais studējošais, kurš 
uzsāk vai turpina studēt kādā no paš-
valdības atbalstāmajām specialitātēm.

Pērn pašvaldības stipendijai pietei-
cās divi jaunieši, kas apgūst mašīnzi-
nātņu inženiera specialitāti un mehat-
ronikas inženiera specialitāti.

27. februāra novada domes sēdē de-
putāti noteica 2020./2021. mācību gadā 
atbalstāmās augstākās izglītības stu-
diju specialitātes un studējošo skaitu, 
kuriem var tikt piešķirtas Daugavpils 
novada pašvaldības stipendijas. Tika 
atbalstīta Veselības aprūpe ar iegūsta-
mo kvalifi kāciju “Radiologa asistents”.  

Šajā specialitātē stipendijai var pie-
teikties viens topošais speciālists, kurš 
ir vismaz 1. kursa students.

Otrā atbalstāmā specialitāte ir 
Lauksaimniecība, ar iegūstamo kva-
lifi kāciju “Ciltslietu zootehniķis”. Šajā 
specialitātē stipendijai varēs pieteik-
ties divi topošie speciālisti, kuri ir vis-
maz 1. kursa studenti.

Par trešo atbalstāmo specialitāti tika 
noteikta Vide un ūdenssaimniecība ar 
iegūstamo kvalifi kāciju “Vides inženie-
ris”,  paredzot stipendijas piešķiršanu 
vienam topošajam speciālistam, kurš 
ir vismaz 1. kursa students.

Izvēloties specialitātes, tika ņemts 
vērā arī jauno speciālistu piesaistes 
programmas fi nansiālais nodrošinā-
jums – 2020. gada pašvaldības budžetā 
tas ir 8000 eiro.

Stipendiju var saņemt jebkura kur-
sa studējošie bakalaura un maģistra 

profesionālajās vai akadēmiskajās 
studijās. Stipendiju konkursa kārtībā 
varēs saņemt studējošais, kura dekla-
rētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā 
vai kurš absolvējis Daugavpils novada 
vidusskolu neatkarīgi no deklarētās 
dzīvesvietas, un kurš studē attiecīgo 
specialitāti un sekmju vidējā atzīme 
nav zemāka par 6 ballēm, kā arī pēc 
augstskolas absolvēšanas apņemas 
trīs gadus nostrādāt pie Daugavpils 
novada uzņēmēja. Ja pretendentiem 
uz stipendiju būs vienādi sekmju iz-
raksti, prioritāri tiks atbalstīti bez ve-
cāku gādības palikušie bērni, jaunieši 
no trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm. 
Pirms stipendijas saņemšanas studējo-
šais varēs slēgt trīspusēju vienošanos 
ar domi un uzņēmēju, kurš garantēs, 
ka tas speciālistu gaidīs un pēc absol-
vēšanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmē-
ji drīkstēs savstarpēji kooperēties gadī-

jumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs 
vairākiem uzņēmējiem.

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no 
studiju gada – 1. kursā studējošam 
tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. 
kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. 
kursa un augstāko kursu studējošiem, 
kā arī maģistra studiju programmā 
studējošajiem  – 250 eiro mēnesī. Stu-
dējošais, ievērojot saistošajos notei-
kumos ietvertās prasības, stipendiju 
varēs saņemt visu studiju laiku bez 
pārtraukuma. 

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā 
stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks 
izmaksāta pēdējo kursu studentiem.

Pieteikšanās uz stipendiju konkursu 
tiks izsludināta vasarā un stipendijām 
varēs pieteikties līdz šī gada 1. septem-
brim.

Inese Minova

Beidzās publiskā apspriešana ar lielāko sabiedrības aktivitāti novada vēsturē 
Līdz 24. februārim iedzīvotāji varēja 

paust savu viedokli par lokālplānoju-
ma plānotā militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritorijai pirmo redakciju. 
Bija izrādīta negaidīti liela aktivitāte. 
Pēc provizoriskiem aprēķiniem pavi-
sam lokālplānojuma publiskajā ap-
spriešanā iesaistījās 12 374 cilvēki. Ap-
spriešanas rezultātā izstrādājamajam 
lokālplānojumam ir iesniegta virkne 
konkrētu ierosinājumu, kā arī pama-
totu iebildumu. Bija saņemts daudz 
emocionālu  kritisku piezīmju par tē-
mām, kas lielākoties ir Aizsardzības 
ministrijas funkciju loks, bet nav tieši 
saistītas ar izskatāmo lokālplānoju-
ma dokumentu. Tas norāda uz vājiem 
posmiem sabiedrības informētībā par 
valsts aizsardzības jautājumiem.

Pašlaik lokālplānojuma izstrādātājs, 
individuālais komersants „Plānošanas 
eksperti”, uzsāka publiskās apsprie-

šanas laikā saņemto priekšlikumu un 
kaimiņu pašvaldību un citu iesaistīto 
institūciju atzinumu izvērtēšanu. Pēc 
tam pašvaldība izskatīs sagatavoto 
vērtējumu un uz tā pamata sniegs at-
bildes personām, kas piedalījās publis-
kās apspriešanas procesā. 

Ziņojums par publiskās apspriešanas 
laikā saņemto priekšlikumu vērā ņem-
šanu vai noraidīšanu kopā ar pārējiem 
lokālplānojuma dokumentiem nonāks 
izskatīšanā pašvaldības domes sēdē. 
Normatīvie akti paredz, ka domes sēdē 
ir jāpieņem viens no trim lēmumiem - 
apstiprināt izstrādāto lokālplānojumu, 
pilnveidot lokālplānojuma redakciju 
vai noraidīt izstrādāto lokālplānojuma 
redakciju, piedāvājot jauna darba uz-
devuma izstrādāšanu.

Uzsākt lokālplānojuma izstrādi iero-
sināja Aizsardzības ministrijas struk-
tūra “Valsts aizsardzības militāro ob-

jektu un iepirkumu centrs” ar nolūku 
mainīt Daugavpils novada teritorijas 
plānojumā noteikto teritorijas izman-
tošanas un apbūves nosacījumus zemes 
vienībām, kas ir paredzētas apbūves 
paplašināšanai militārā poligona va-
jadzībām. Valsts aizsardzības militāro 
objektu un iepirkumu centrs nodrošina 
lokālplānojuma izstrādes fi nansēšanu. 
Tas arī izvēlējās dokumenta izstrādā-
tāju. Saskaņā ar likumdošanas pra-
sībām šādos gadījumos pašvaldībai 
jāpilda izstrādes procesa organizatora 
un vadītāja loma.
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Latvju rakstu zīmes atdzīvojās rokdarbos
Jau otro gadu Daugavpils Latviešu 

biedrība sadarbībā ar Daugavpils pilsē-
tas un novada pašvaldībām organizēja 
rokdarbu izstādi – konkursu „Latvju 
zīmes rokdarbos”. Šī gada tēma bija lat-
viešu senču zīmju kodi apģērbā, tekstila 
izstrādājumos, rotās un to maģiskais 
spēks.

Pilsētas un novada iedzīvotāji iesnie-
dza visdažādākos darbus, kuros ataino-
tas dažādas latvju zīmes, kas simbolizē 
piederību Latvijai. Kopumā iesniegti 
vismaz 50 dažādā tehnikā darināti dar-
bi, kas tika vērtēti vairākās nominācijās 
– adījums, austs izstrādājums, tamborē-
jums, izšuvums, rotaslieta un koka iz-
strādājumi, dekori. Darbus vērtēja žūrija 
-  Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne, Saules skolas 
pārstāve Digna Gordijenko, Daugavpils 
Latviešu biedrības pārstāve Inta Rus-
kule, Daugavpils Novadpētniecības un 
mākslas muzeja speciāliste Aija Ditļa un 
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pār-
valdes Kultūras pasākumu organizatore 
Diāna Soldāne. 

7. martā rokdarbnieču veikumu varēja 
aplūkot izstādē Vienības namā, kur tika 
pasniegtas balvas konkursa uzvarētā-
jiem un dalībniekiem.

Nominācijā “Adījums” 1. vietu saņēma 
Naujenes novadpētniecības muzeja spe-
ciāliste Ina Vaikule par rakstainu cimdu 
pāri, kuram ir savs īpašs stāsts. Etnogrā-
fi skajā materiālu krātuvē ievācot mate-
riālus par Naujenes pagastu, uzgājusi 
Naujenes pagasta adītus cimdus, un ra-
dusies vēlme radīt šos cimdus no jauna, 
lai saglabātu rakstus un krāsas. Diemžēl 
iegādātie vilnas diegi izrādījušies par 
biezu, tāpēc kamolu šķetinājusi laukā 
un uzadījusi cimdus no viena pavediena, 

Jekaterina Solovjova.
Nominācijā ”Koka izstrādājumi, deko-

ri” piešķirtas divas pirmās vietas – no-
vada rokdarbniecēm Jeļenai Potrjasovai 
un Nadeždai Vadišienei par virtuves 
komplektu, savukārt veicināšanas balvu 
saņēma Daugavpils novada rokdarbnie-
ce Antoņina Geriņa par vilnas dekoru.

Jeļena Potrjasova Skrudalienā vada 
biedrību “Dzidra straume”, pulcinot 
kopā pagasta rokdarbnieces. Izstādei 
viņa sarūpējusi no koka darinātus galda 
piederumus, uz kuriem iededzināti da-
žādi latvju raksti. Jeļena atzīst, ka nav 
turējusi rokā šo instrumentu kopš sko-
las sola, tāpēc bijis ļoti interesanti atkal 
iegremdēties šajā darbā. Kopā ar citām 
rokdarbniecēm Jeļena allaž izdomājot 
kaut ko kreatīvu un māca to citiem – vei-
do oriģinālas sniegpārsliņas, vāra ziepes, 
izgatavo dekoratīvas sveces.

Nominācijā “Izšuvums” 1. vieta ir Li-
gitai Stašānei par darināto Latgales 
pārpieri, bet nominācijā “Austs izstrādā-
jums” 1. vietu saņēma Kristīne Mežniece 
par austu jostu. 

Nominācijā “Rotaslieta” pirmo vietu 
ieguva Diāna Soldāne par etnogrāfi s-
kajiem Alsungas maučiem. Balvu par 
oriģinalitāti saņēma Daugavpils novada 
amatnieks Varis Vilcāns par auskariem, 
darinātiem no koka.

Savus rokdarbus izstādei sarūpējusi 
arī Daugavpils novada domes Dabas re-
sursu nodaļas vadītāja Jolanta Bāra un 
viņas māmuļa Vita Bāra. Jolanta stās-
ta, ka viņu ģimenē tiek darināti dažādi 
rokdarbi. Pati izmēģinājusi pat veidot 
kokgriezumus, bet izstādei izšūstījusi 
skaistu sedziņu, vēloties parādīt pelēkās 
krāsas daudzveidīgās nokrāsas.

Līksnas pagasta rokdarbniece Regīna 

lai tie būtu smalki un raksts atkārtotos 
vairākkārt. Ina kā amatniece pazīstama 
ar saviem skaistajiem klūgu pinumiem, 
bet pašlaik mācās darboties ar stellēm, 
apgūstot senās aušanas prasmes.

Veicināšanas balvu šajā nominācijā 
saņēma Līksnas rokdarbniece Vanda 
Karpenko, bet rokdarbniece Lidija Mide-
re saņēma balvu par oriģinalitāti.

Vanda Karpenko sarūpējusi izstādei 
rakstainas zeķes. Ar rokdarbiem viņa 
aizraujas kopš mazotnes un iemācījusi 
tos arī savām četrām meitām. Sešpad-
smit gadu vecumā Vanda uzšuvusi savu 
pirmo kleitu un to arī izšūstījusi. Skolā 
iemācījusies tamborēt, bet mamma ie-

mācījusi adīt zeķes. Vanda aizraujas arī 
ar izšūšanu un šajā tehnikā darinājusi 
15 gleznas. Rokdarbniece atzīst, ka pen-
sijā rokdarbiem laika esot atliku likām, 
vienīgi vasarā laiku aizņem dārzs un pu-
ķes. Savulaik Vanda Karpenko klājusi 
kāzu galdus, bet pašlaik aktīvi darbojas 
Līksnas pagasta kultūras nama aktīvo 
sieviešu apvienībā “Saules taka”.

Nominācijā “Tamborējums” 1. vietu 
ieguva Sventes pagasta rokdarbnieces 
Brigitas Puzānes tamborētā sedziņa. 
Brigita atzīst, ka ar tamborēšanu sākusi 
nodarboties nesen, agrāk vairāk adījusi. 
Kad piedzima pirmā mazmeitiņa, nolē-
musi viņai uztamborēt kleitiņu. Tagad 

Brigita tamborē abām mazmeitiņām un 
atzīst, ka šie rokdarbi kļuvuši par īstu 
vaļasprieku. Nesen Brigita pievieno-
jusies Sventes rokdarbnieču pulciņam 
”Sventes pērlītes”. Īpaši izstādei notam-
borējusi sedziņu, kurai rakstus atradusi 
internetā. Ikdienā Brigita darbojas savā 
lauku saimniecībā un rokdarbiem pie-
vēršas vien retajos atelpas brīžos.

Šajā pat nominācijā veicināšanas bal-
vu saņēma Veronika Meinarte par ap-
tamborētu linu dvieli, bet balvu par ra-
došumu – “Pasaku mājas” autore 

Rokjāne izstādei bija sarūpējusi ne tikai 
krāšņus rakstainus cimdus, bet visām 
rokdarbniecēm dāvāja pašas darinātas 
piespraudes. 

Pasniedzot balvas, Daugavpils nova-
da domes Kultūras pārvaldes vadītāja 
Ināra Mukāne uzsvēra, ka šādi kopīgi 
radoši pasākumi ļauj popularizēt senču 
tradīcijas, mācīties citai no citas un no-
dot šīs radošās prasmes tālāk.

Inese Minova

Ina Vaikule

Jeļena Potrjasova

Regīna Rokjāne ar meitu Santu

Brigita Puzāne
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Daugavpils novadā uzzibsnīja jauni talanti
Jau trešo gadu norisinājās talantu 

konkurss Daugavpils novada jauniešiem 
“Zibsnis”. Piedalīties tajā tika aicināti 
jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, 
kuri dzīvo, strādā vai mācās Daugavpils 
novadā.

Konkursa dalībniekus vērtēja eksper-
ti – grupas “Dabasu Durovys” līderis 
Arnis Slobožaņins, Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolas stīgu 
instrumentu nodaļas vadītāja, orķestra 
“Daugavpils Sinfonietta” mūziķe Ļubo-
va Salekalne un Lielbritānijas grupas 
“Afl a Sackey & Afrik Bawantu” mene-
džere Viktorija Baranovska, kas darbo-
jusies kā skatuves menedžere mūzikas 
festivālos “Boomtown”, “Love Supreme”, 
“WOMAD”, “London Jazz Festival”. Pa-
sākumu vadīja pagājušā gada konkursa 
Grand Prix ieguvēja soliste Elizabete 
Poddubnova.

Šogad konkursā savu talantu demons-
trēja četri solisti, divi dueti un divi vo-
kālie ansambļi, kā arī trīs vokāli instru-
mentālie ansambļi.

Solo konkurencē par uzvaru sacentās 
Anna Vansoviča, Ambarcums Marti-
rosjans, Tatjana Beļikova un solists ar 
pseidonīmu INNOI.  

Duetu un vokālo ansambļu konkuren-
cē spēkiem mērojās Ksenija Lukašenoka 
un Anastasija Kuzmenko, Santa Bule un 
Olesja Fedjaša, Višķu pagasta vokālais 
ansamblis “Anima Corde” un vokālais 
ansamblis “Whatever”.

Savukārt vokāli instrumentālo an-
sambļu grupu pārstāvēja trīs dalībnie-
ki - “Rockstorm”, “Greedy for Stage” un 
“Outtcore”.

Katrs dalībnieks uzstājās ar diviem 
priekšnesumiem, pēc kuriem sekoja žū-
rijas komentāri, uzslavas un kritika.

Izvērtēt jauniešu sniegumu žūrijai 
nebija viegli. Arnis Slobožanins, kurš 
jau trešo gadu piedalās žūrijā, atzina, 
ka šogad, salīdzinot ar diviem iepriek-
šējiem konkursiem, bija viskvalitatīvā-
kais sniegums. Par Arņa favorītu kļuva 
grupa “Greedy for Stage”, kuru viņš nā-
kotnē saskata darbojamies kādā alter-
natīvajā žanrā, ieņemot savu nišu. Arnis 
Slobožanins uzskata, ka šādi konkursi 
jauniešiem dod iespēju uzspēlēt un sevi 
parādīt. “Ja mašīnai uzgāzē, iztīrās tās 
motors. Tāpat arī te – kad “uzgāzē” uz 
skatuves, emocijas iztīrās un nosēstas. 
Jauniešiem tas ir vajadzīgas. Kā mīlestī-
bā – notiek izlāde,” saka mūziķis.

Tieši viņa favorīts, grupa “Greedy For 
Stage”, šogad ieguva galveno balvu vo-
kāli instrumentālo ansambļu kategorijā. 
Visi grupas dalībnieki ir daugavpilieši, 
kuri muzicē arī Daugavpils novada kul-
tūras centra “Vārpa” vokālajā ansamblī 
“Stage On”. Basģitārists Artēmijs Mar-
cinkevičs un ģitārists Timurs Himočko 
vēl mācās vidusskolā, bet bundzinieks 
Ņikita Kobcevs un solists Deniss Gar-
kalns jau apgūst profesiju tehnikumā. 
Grupas līderis Deniss Garkalns stāsta, 
ka grupa sākusi savu darbību pirms 
kāda laika kā puišu ansamblis, taču nu 
ir nedaudz mainījies tās sastāvs un arī 
mūzikas saturs. Ja agrāk puiši iedziedā-
ja citu mūziķu skaņdarbus, tad pašlaik 
mūziku raksta paši. Puiši atzīst, ka dzī-
vo šodienai un nezīlē nākotni, taču plāni 
tomēr esot. Ne velti grupas nosaukums 
ir “Greedy For Stage”, kas tulkojumā no 
angļu valodas nozīmē “alkas pēc skatu-
ves”. Arī puiši redz sevi tagad un arī nā-
kotnē uz skatuves. Ikvienam no viņiem 
ir savi elki, piemēram, Rammstein vai 
Queen, kā arī sapnis uzstāties simtiem 
tūkstošu skatītāju lielā arēnā. Grupa 
jau muzicē dažādos pasākumos, raksta 
mūziku, plāno ierakstīt albumu un no-
fi lmēt klipu. Abas konkursā izpildītās 
dziesmas esot sociāla rakstura. Puiši 

dzied par to, ka viens nav cīnītājs un ka 
problēmas var atrisināt, ja visi apvieno 
savus spēkus. Tāpat viņi pieskaras mūs-
dienās aktuālai problēmai - vardarbībai 
ģimenē. 

Solistu konkurencē galveno balvu sa-
ņēma puisis no Demenes Aleksejs Gor-
buļs, kurš uzstājas ar skatuves vārdu 
INNOI. Ar mūziku Aleksejs aizraujas 
jau sen, pašmācības ceļā apguvis ģitā-
ras spēli. Konkursā puisis izpildīja divas 
paša sacerētas dziesmas “Vasara” un 
“Nāve”. Aleksejs atzīst, ka viņš mūziku 
raksta emociju uzplūdos, vai tās būtu 
skumjas, prieks vai dusmas. “Es nespēju 
rakstīt, kad jūtos vienaldzīgs. Ja mani 
kaut kas satrauc, es par to noteikti uz-
rakstīšu dziesmu,” saka mūziķis. Viņa 
skatuves vārds INNOI nozīmējot “citāds, 
ne tāds, kā visi”. “Pseidonīms radās, jo 
centos meklēt kaut ko kopīgu ar citiem 
izpildītājiem, taču neatradu un sapratu, 
kas es atšķiros no citiem,” skaidro Alek-
sejs. Pašlaik puisis tehnikumā apgūst 
datorsistēmu tehniķa profesiju un sapņo 
turpināt arī mūziķa karjeru. Galvenā 
platforma, kur radoši izpausties, viņam 
esot iela, sociālie tīkli un youtube kanāls, 
kur jau tagad var iepazīties ar puiša daiļ-
radi.

Ar savu neparasto balss tembru visus 
pārsteidza solists Ambarcums Marti-
rosjans. Puisis muzicē arī ansamblī “Sta-
ge On”, bet vēlas vairāk pilnveidot sevi 
kā solistu. Ambarcums dzied kopš 6. kla-
ses, plāno apgūt klavierspēli un ģitāru, 
bet pašlaik apgūst datorsistēmu tehniķa 
profesiju.

Konkursam puisis sagatavojis dzies-
mu “Kur esi tu?”, ko dziedāja trijās va-
lodās. 

Duetu un vokālo ansambļu kategori-
jā galveno balvu saņēma Višķu pagasta 
VA “Anima Corde”. Žūrijai šoreiz nebija 
nevienas kritiskas piezīmes, jo ansamb-
lis jau darbojas ļoti profesionālā līmenī 
un ir atpazīstams ne tikai Daugavpils 
novadā, bet arī ārpus tā robežām. An-
samblis piedalās dažādos konkursos un 
gūst godalgotas vietas, pagājušā gada 
nogalē “Anima Corde” kļuva par laureā-
tu divās nominācijās III Jauno izpildī-
tāju starptautiskajā konkursā “Ziemas 
pasaka” Jūrmalā. Bet pašlaik ansamblis 
gatavojas dalībai starptautiskā folkloras 
festivālā “Alegria”, kas notiks vasarā 
Spānijā.

Šogad par visdziedošāko tika atzīts 
Višķu pagasts, no kura konkursā pieda-
lījās trīs kolektīvi. Viens no tiem ir an-
samblis “Outtcore”, kurš līdz šī gada jan-
vārim bija pazīstams kā grupa “Mažors”. 
Grupas līderis Sandis Proms atzīst, ka 
nedaudz izmainījies grupas sastāvs un 
repertuārs, pārejot no popmūzikas uz 
roku, tāpēc tapa arī jauns nosaukums. 
Tulkojumā no angļu valodas tas nozī-
mē “ārpus kodola”, jo grupas dalībnieki 
vēlas iziet ”ārpus rāmjiem” un spēlēt ko 
nedzirdētu. Mūziku jaunieši raksta paši. 
Pašlaik jau uzrakstītas desmit dziesmas 
un top jaunas. Sandis domā, ka drīz jau 
grupa varētu izdot savu albumu. Grupa 
piedalās dažādos pasākumos, tostarp 
ikgadējā roka maratonā, pērn piedalījās 
”Slāvu bazārā” Vitebskā. To, ka Višķos 
ir tik muzikāli jaunieši, Sandis skaidro 
ar pagastā pieejamajām iespējām, proti, 
kopš 2014. gada pagastā darbojas bied-
rība “Lauku studija”, kas caur projektu 
ieguvusi mūzikas instrumentus un ap-
rīkojumu, ko jaunieši var izmantot sava 
talanta pilnveidei. 

Visi konkursa dalībnieki saņēma ne-
lielas piemiņas dāvanas un Apliecināju-
mus par dalību konkursā.

Inese Minova
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Novada jaunatnes deju kolektīvu skate ”Vārpā” 
11. martā Daugavpils novada Kul-

tūras centrā ”Vārpa” norisinājās Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu skolu jau-
natnes deju atlases skate. Kolektīvi 
izpildīja tautas deju lielkoncerta “Sau-
le vija zelta rotu” repertuāru.

Latvijā kopumā notiks 40 skates, ku-
rās piedalīsies 20 800 potenciālie Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku da-
lībnieki ar 1020 deju kolektīviem. Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu atlases ska-
tē piedalījās 13 deju kolektīvi, kopumā 
izdejojot 27 dejas.

Kolektīvus vērtēja ekspertu komisi-
ja:

- vērtēšanas komisijas priekšsēdētā-
ja: horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku tautas 
deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” 
virsvadītāja, Tautas deju ansambļu 
“Ritenītis”, “Mazais Ritenītis” vadītā-
ja Ilze Mažāne

- horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku Māks-
linieciskās padomes locekle, Latvijas 
Nacionālā kultūras centra skatuviskās 
tautas dejas eksperte Maruta Alpa

- horeogrāfs, XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku tau-
tas deju lielkoncerta “Saule vija zelta 
rotu” virsvadītājs, Smiltenes, Valkas, 
Strenču novadu deju kolektīvu virsva-
dītājs Reinis Rešetins

- horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku Māks-
linieciskās padomes locekle, tautas 
deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” 
virsvadītāja, Limbažu novada skolu 
jaunatnes deju kolektīvu virsvadītāja, 
Tautas deju ansambļa “Zelta sietiņš” 
pedagoģe Dace Adviljone

horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku tautas 
deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” 
virsvadītāja Iveta Pētersone – Lazdā-
ne.

Deju skates izskaņā žūrija devās 
apspriedē, pēc kuras visiem kolektīvu 
vadītājiem (skolotājiem) tika izteik-
tas pateicības un pasniegtas piemiņas 
dāvanas. Daugavpils novada deputāts 
Aleksejs Mackevičs atzīmēja mūsu no-

vada bērnu talantus, augsto sagatavo-
tības līmeni un pateicās  kolektīvu va-
dītājiem un dalībniekiem par ieguldīto 
darbu.

Žūrijas komisijas locekle Iveta Pēter-
sone – Lazdāne zīmīgi novērtēja mūsu 

novada kolektīvus: ”Šodien, vērojot 
jūs uz skatuves, mani iepriecināja da-
žas lietas. Pirmā ir tā, ka tik patiesas, 
mirdzošas acis un emocijas, kādas bija 
jums, Daugavpils novadā līdz šim ne-
bijām redzējuši. Latgales jaunieši ir 
patiesi, uz viņiem var paļauties, un tas 
ir tas galvenais, ko jūs nedrīkstat pa-
zaudēt.”

Pēc žūrijas vērtējuma kolektīviem 
tika piešķirtas sekojošas pakāpes:

Kalupes pamatskolas 3. – 4. klašu 
deju kolektīvs “Kalupīte” (skol. Ine-
se Sauša) ieguva II pakāpes diplomu, 
Vaboles vidusskolas 3. – 6. klašu deju 
kolektīvs “Kukainīši” (skol. Ināra Pod-
niece) saņēma III pakāpes diplomu, 
Medumu pamatskolas 3. – 6. klašu 
deju kolektīvs (skol. Olga Goršantova) 
ieguva III pakāpes diplomu, Lāču pa-
matskolas 5. – 9. klašu deju kolektīvs 
(skol. Iveta Meškovska) saņēma III 
pakāpes diplomu, Lāču pamatskolas 
1. – 4. klašu deju kolektīvs (skol. Iveta 
Meškovska) – II pakāpes diplomu, sa-
vukārt Špoģu vidusskolas 3. – 4. klašu 
deju kolektīvs “Zvārgulītis” (skol. Ma-
rija Umbraško) – II pakāpes diplomu, 
Vaboles vidusskolas 7. – 9. klašu deju 
kolektīvs “Aismiņa” (skol. Olga Gor-
šantova) ieguva II pakāpes diplomu.

I pakāpes diplomu saņēma Špoģu vi-
dusskolas 5. – 6. klašu deju kolektīvs 
“Zvārgulītis” (skol. Antra Dombrovs-
ka), kā arī Vaboles vidusskolas 10. – 
12. klašu deju kolektīvs “Aisma” (skol. 
Anita Šalkovska).

Informāciju par to, kuri kolektīvi tiks 
izvirzīti dalībai dziesmu un deju svēt-
kos Rīgā, publiskos 12. maijā.

Dainis Bitiņš

Sapņi piepildās, ja tos īsteno 
vaļasprieks reizē, kas Olgu pārņēmis 
jau pirms daudziem gadiem. Viņa rāda 
mazu plastmasas fotoaparātu, dēvētu 
par “ziepju trauku”. To viņai bērnībā 
uzdāvinājusi mamma, nojaušot, ka 
meitu interesē fotogrāfi ja. Ar to arī sā-
kušās viņas fotogrāfa gaitas, iemūžinot 
draugus, radus un visu, kas piesaista 
uzmanību. Nākamais “ziepju trauks” 
bijis jau nedaudz labāks, taču vēlāk no-
pirkusi lietotu spoguļkameru, ar kuru 
jau aizsākusies nopietnāka fotografē-
šana. 

“Es neesmu fotogrāfs, es tikai mā-
cos,” bikli teic Olga, kura nemitīgi 
pilnveido savas zināšanas, turklāt ne 
tikai fotomākslā. Pirms dažiem gadiem 
Daugavpils Dizaina un mākslas vidus-
skolā “Saules skola” Olga apmeklēja 
aušanas kursus pieaugušajiem, kā re-
zultātā 2016. gadā kopā ar domubied-
riem tika nodibināta biedrība “Raxtu 
sēta” ar mērķi laika gaitā izveidot tau-
tas amatniecības un lietišķās mākslas 
studiju. Šobrīd biedrība rīko aušanas 
nodarbības un īsteno projektus. 

Šķiet, ka nav tāda darba, ko Olga 
neprastu. Aušana ir tikai viena no Ol-
gas sirdslietām, kuras pilnveidošanai 
“Saules skolā” ieguvusi tekstilizstrādā-
jumu dizaina speciālista diplomu. Taču 

ar to viņas mūžizglītības maratons nav 
beidzies, jo pašlaik Olga “Saules skolā” 
apgūst apģērba dizainu. “Vakaros tik 
šuju un ārdu,” smejas Olga. Viņa at-
zīst, ka jebkuras studijas dod kādu la-
bumu arī fotografēšanas jomā, piemē-
ram, apgūstot šūšanas prasmes, Olga 
plāno izgatavot tērpus savas studijas 
vajadzībām, lai fotomodeļiem ir kas 
interesants, ko vilkt mugurā kameras 
priekšā. Apģērba un tekstilizstrādāju-
mu dizaina studijas arī palīdzot veidot 
stila un gaumes izjūtu un domāt rado-
ši. 

Savu pirmo fotoizstādi “Atzīšanās” 
Olga izveidojusi Latvijas simtgadē un 
tā joprojām ceļo pa visu novadu. Foto-
grāfi jās Olga iemūžinājusi Naujenes 
pagasta skaistākās ainavas visos ga-
dalaikos. 

Olgai ir daudz ieceru arī turpmāk, 
daudzas no kurām ir saistītas ar viņas 
jauno fotostudiju, kur nākotnē taps 
jaunas fotogrāfi jas jaunām izstādēm. 

Olga Kuzmina pateicas par atbalstu 
fotostudijas tapšanā uzņēmumam SIA 
“Meliors Krauja”, kurš palīdzēja ar tel-
pām ieceres īstenošanai.

Inese Minova

Februāra pēdējā dienā Naujenes 
pagasta Kraujas ciematā tika atklāta 
fotostudija “Ok Foto”, kas ir fotogrāfes 
Olgas Kuzminas ilgi lolots sapnis. 

“Sapņi piepildās, ja nepaliec stadijā 
“gribu”, bet aizej arī pie stadijas “daru” 
un piestrādā pie to īstenošanas,” teic 
Olga atklāšanas dienā. Zīmīgi, ka stu-

dija izveidota Naujenes pagastā, kur 
dzīvo Olgas ģimene un paiet viņas dar-
ba ikdiena. 

Olgas pamatdarbs ir vadīt kultūras 
dzīvi pagastā un Naujenes kultūras 
nama darbu, taču ikdienā viņu var sa-
stapt dažnedažādos pasākumos ar fo-
toaparātu rokā. Tas ir gan darbs, gan 
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P E R S O N Ī B A

Anna Jegorova: “Ar maniem kolēģiem var lidot kaut uz Marsu!”

Jau vairākus gadus Labklājības 
ministrija rīko konkursu „Labākais 
sociālais darbinieks Latvijā 2019”. 
Šogad nominācijā “Labākais vadītājs 
sociālā darba jomā 2019” visvairāk 
iedzīvotāju balsu saņēmusi Daugav-
pils novada Sociālā dienesta vadītāja 
Anna Jegorova. 

Lai arī balvas pasniegšanas pasā-
kums saistībā ar valstī izsludināto 
ārkārtējo stāvokli ir pārcelts uz 25. 
septembri, sociālā dienesta darbs nav 
apstājies ne uz mirkli, gluži otrādi 
– šī situācija likusi mobilizēt visus 
spēkus, lai turpinātu sniegt palīdzī-
bu iedzīvotājiem un tajā pat laikā pa-
sargātu sociālās jomas darbiniekus. 
Anna Jegorova atzīst, ka viņai ir vis-
lieliskākā komanda.

-Vai saņemtais apbalvojums bi-
ja pārsteigums? 

Pārsteigums ir milzīgs, jo pat nebi-
ju nojautusi, ka esmu pieteikta šim 
konkursam. Nostrādājot tik daudz 
gadu (sociālajā darbā esmu kopš 
1992. gada), ir liels pieredzes uzkrā-
jums, ko var nodot jaunajiem. Šī bal-
va uzliek vēl lielāku pienākumu no-
turēt to latiņu, kas uzlikta pa visiem 
šiem gadiem, un domāt, kā vēl vairāk 
attīstīt sociālo palīdzību un pakalpo-
jumus novadā. 

-Ar kādām grūtībām un izaici-
nājumiem nākas saskarties, va-
dot Sociālo dienestu novadā?

Sociālajā jomā katru gadu nāk jau-
ni izaicinājumi, bet tie nenāk bez 
grūtībām. Novadā ir liels iedzīvotā-
ju skaits, un katrā pagasta pārvaldē 
jāzina par katru grūtībās nonākušu 
iedzīvotāju. Situācijas ir ļoti dažādas, 
tās neatkārtojas, katrā jārod risinā-
jums, kas būtu pozitīvs gan pašam ie-
dzīvotājam, gan sniegtu gandarījumu 
sociālajiem darbiniekiem. Vislielākā 
problēma ir lielais bezdarba līmenis 
novadā – 10,6%. Bet bezdarbam līdzi 
nāk arī citas likstas – problēmas ģi-
menēs naudas trūkuma dēļ, alkohola 
atkarība, vardarbība un konfl ikti. Te 
var rast risinājumu tikai komandā, 
sadarbojoties ar bāriņtiesu, pagasta 

pārvaldi vai citām in-
stitūcijām. 

-Sociālajā jomā 
strādājat kopš pa-
šiem tās pirmsā-
kumiem. Kas ir 
mainījies pa šiem 
gadiem?

Kad tikai sākās so-
ciālo dienestu darbs, 
70% bija darbs ar 
pabalstiem dažādām 
mērķgrupām, bet pē-
dējos piecus gadus 
pabalsti aiziet otrajā 
plānā un galvenais ir 
sociālais darbs, kas ir 
ļoti plašs jēdziens un 
iekļauj ne tikai so-
ciālos pakalpojumus, 
bet arī rehabilitāciju, 
aprūpi u.c.  

Ar katru gadu so-
ciālā darba nozīme 
pieaug, un jēga tam 
ir tad, ja ir vairāk 

sociālo pakalpojumu, ne tikai pabal-
sti, jo pabalsti ir īstermiņa palīdzība, 
un tad, kad nauda beidzas, problēma 
atgriežas. Tas nozīmē, ka sociālais 
darbs un pakalpojumi ir vairāk jāat-
tīsta. 

-Katrā pagastā strādā sociālais 
darbinieks, kam nākas risināt 
visai sarežģītus jautājumus. Kas 
viņus motivē veikt šo nepateicīgo 
darbu? 

Sociālos darbiniekus saucam par 
universāliem darbiniekiem, kas 
sniedz palīdzību, pakalpojumus, kon-
sultē, informē utt. Diemžēl Latgales 
reģionā sociālās jomas speciālistiem 
ir viens no zemākajiem atalgoju-
miem. Jaunieši nelabprāt izvēlas 
studēt sociālo jomu, jo tā ir smaga, 
daudz problēmu, bet atalgojums 
nav adekvāts. Sociālie darbinieki ir 
fanātiķi, kas daudzas lietas paveic 
brīvprātīgi, jo tās nav ne viņu amata 
aprakstā, ne pienākumos. Bet bez šī 
brīvprātīgā darba mēs nevaram iz-
tikt. Turklāt visiem labs nebūsi, ne 
vienmēr saņem pateicību, bet mēs to 
visu saprotam un pieņemam, tāpēc 
jau esam šajā darbā, lai palīdzētu cil-
vēkiem grūtībās. 

-Kā vērtējat sociālo situāciju 
novadā?

Šobrīd situācija novadā ir diezgan 
pozitīva, jo sociālā joma ir prioritāra, 
katru gadu attīstās jauni pakalpoju-
mi. Šogad apritē ienāk deinstitucio-
nalizācijas (DI) pakalpojumi. Tas ir 
unikāls projekts, no kura būs iegu-
vums gan personām ar garīga rak-
stura traucējumiem, gan būs darbs 
sociālajiem darbiniekiem. 

Esam jau pieņēmuši, ka bērnu na-
miem Latvijā nav jābūt un ka bēr-
niem jāaug ģimenēs. Tāpēc Naujenes 
bērnu nama mums vairs nav, bet ir 
sociālā atbalsta un aprūpes centrs 
“Avots”, kurā ir jauni pakalpojumi 
– jauniešu māja un ģimeniskai videi 
pietuvināts pakalpojums bērniem 
līdz skolas vecumam (ĢVPP). Veido-
jas sociālo pakalpojumu centrs bēr-
niem ar funkcionāliem traucējumiem, 

ir krīzes centrs “Avotiņi”, kas palīdz 
situācijās, kad jāpieņem lēmums par 
bērna izņemšanu no ģimenes vai jā-
rod patvērums māmiņai ar bērnu. 
Protams, problēmas ir un būs, no tā 
neizvairīties, tāpēc tāds krīzes centrs 
ir vajadzīgs. Pašlaik Višķos darbojas 
dienas centrs, ko apmeklē personas 
ar garīga rakstura traucējumiem. 
Tāds pats centrs taps Skrudalienā, 
bijušās skolas ēkā, un būs paredzēts 
personām ar invaliditāti un garīga 
rakstura traucējumiem. Kalupē plā-
nojam sociālo māju, jo ir personas 
bez noteiktas dzīves vietas, trūcīgas 
ģimenes, kurām ir grūtības pamatva-
jadzību apmierināšanā un personas, 
kam vajadzīgs sociālā darbinieka at-
balsts. Nīcgales pagastā būs grupu 
dzīvokļi un specializētās darbnīcas, 
kas paredzētas aprūpes centru ie-
mītniekiem, kas vēlas integrēties sa-
biedrībā. Plānojam arī vairāk konsul-
tācijas pakalpojumu, atbalsta grupu 
nodarbības, ko sniegs mūsu psihologi 
un sociālie darbinieki. Kopumā soci-
ālā joma virzās uz pozitīvo pusi un 
tendēta uz attīstību, salīdzinājumā 
ar to, kas bija pirms 10—12 gadiem. 

-Sociālās aprūpes centru izvēr-
tēto personu ar garīgas attīstības 
traucējumiem integrēšanai sa-
biedrībā bija paredzēta arī soci-
ālo mentoru palīdzība. Vai tā ir 
pieejama? 

Sociālajam mentoram būtu jāstrā-
dā ar aprūpes centra iemītnieku, 
pirms viņš pamet šo iestādi, un vis-
maz pusgadu pēc aiziešanas uz grupu 
dzīvokli, lai palīdzētu uzsākt patstā-
vīgu dzīvi. DI ietvaros bija plānotas 
sociālo mentoru apmācības, bet pa-
gaidām nav notikušas, sociālo mento-
ru nav. Šos pienākumus bez atalgo-
juma veic sociālie darbinieki, palīdzot 
personām, kas jau aizgājušas no ap-
rūpes centra. Pašlaik jau četri cilvēki 
dzīvo pašvaldības piešķirtā dzīvoklī, 
un sociālie darbinieki viņus atbalsta 
gan ikdienas sadzīves darbos, gan 
informē. DI process ir ieildzis, dažas 
pašvaldības pat no tā atsakās, bet 
mēs turpināsim iesākto.   

-Vai jaunieši, kas pēc 18 gadu 
sasniegšanas pamet bērnu na-
mus, spēj atrast sevi sabiedrībā? 

Viens no sāpīgākajiem jautāju-
miem ir jauniešu liktenis. Pabeidzot 
arodskolu vai augstskolu, viņiem 
ir problēmas atrast darbu, jo dar-
ba devēji nevēlas ņemt darbiniekus 
bez pieredzes. Bet kā lai to pieredzi 
iegūst? Te ir jāmaina sabiedrības at-
tieksme, darba devējiem jāsaprot, ka 
visi reiz sāk no nulles un pieredze 
nāk ar laiku.  

-Cik aktīva pašlaik ir audžuģi-
meņu kustība?

Pašlaik novadā ir 14 audžuģime-
nes, pēdējos divos gados klāt nāca 
divas ģimenes. Bet ne visās audžuģi-
menēs ir bērni. Ceram, ka šo ģimeņu 
būs vairāk. Protams, labākais vari-
ants būtu, ja bērns augtu bioloģiskajā 
ģimenē, bet krīzes situācijās audžuģi-
mene ir laba alternatīva. Tas ir īpašs 
statuss un jābūt īpašiem vecākiem, 
lai pieņemtu svešu bērnu, tostarp ar 

invaliditāti.
-Daugavpils novads viens no 

pirmajiem izveidojis mobilo ap-
rūpes vienību. Vai tās pakalpoju-
mi ir pieprasīti? 

Man bija sapnis izveidot mobilo ap-
rūpes vienību, kas apkalpotu vecos 
vientuļus cilvēkus viņu mājās laukos, 
jo viņiem ir grūtības nokļūt līdz vei-
kalam, ārstam, aptiekai, samaksāt 
rēķinus, sevi apkopt. Un tas mums ir 
izdevies, pateicoties starpvalstu pro-
jektam. Mums šobrīd ir ekskluzīvs 
pakalpojums ar specializētu trans-
portu, ko sniedz divi aprūpētāji un 
autovadītājs. Šis pakalpojums sevi 
ir attaisnojis, pašlaik sniedzam pa-
kalpojumu abos Daugavas krastos, ir 
izveidota rinda, maršruts. Veco cilvē-
ku varam nomazgāt, apkopt kāju pē-
das, safrizēt, izmazgāt veļu, uzkopt 
māju, atnest ūdeni, malku, piegādāt 
produktus, medikamentus, piefi ksēt, 
vai viņam vajadzīgs ģimenes ārsts. 
Plānojam izveidot t.s. drošības pogu, 
ko vecie ļaudis varēs izmantot krīzes 
situācijā, lai izsauktu palīdzību. Tas 
ļaus vēl vairāk sekot situācijai un 
savlaicīgi sniegt palīdzību. 

Lai pilnveidotu mobilās vienības 
pakalpojumus, jādomā arī par soci-
ālās uzņēmējdarbības attīstību nova-
dā, pie kā pašlaik arī uzsākts darbs. 
Tās būtu gan jaunas darbavietas, gan 
ieguvums mūsu vecajiem cilvēkiem, 
gan ilgstošiem bezdarbniekiem. 

Tāpat šobrīd tiek apkopota infor-
mācija, lai izveidotu sociālo procesu 
rokasgrāmatu, kas palīdzēs darbā 
jaunajiem sociālajiem darbiniekiem, 
jo paies neliels laika sprīdis un mums 
būs nepieciešami profesionāli sociālie 
darbinieki.  

-Jūs vadāt arī Latvijas Sarkanā 
Krusta (SK) Daugavpils – Ilūkstes 
novadu komiteju. Vai SK funkci-
jas paplašinās?

Sarkanajā Krustā darbojos kopš 
1974. gada un jau vairāk kā 5 ga-
dus esmu  komitejas priekšsēdētāja. 
Mums ir izveidojusies laba sadarbība 
ar Dānijas parteriem un daudzām ne-
valstiskām organizācijām visā Latga-
les reģionā, varam atrisināt daudzus 
jautājumus, lai palīdzētu cilvēkiem. 
SK ir ļoti spēcīga organizācija visā 
pasaulē ar plašām funkcijām. Kopā 
ar Ilūkstes novadu risinām arī inva-
līdu jautājumus. Domāju, ka SK ir 
nozīmīga vieta aprūpē, pirmās palī-
dzības apmācībās, izlemsim jautāju-
mu ar transportu, lai var pārvadāt 
gulošus cilvēkus vai ratiņkrēslos.

-Vai joprojām strādājat par lek-
toru augstskolā?

Es uzskatu, ka mana pieredze so-
ciālajā jomā un viss, ko protu pati, ir 
jānodod jaunajai paaudzei, tāpēc lab-
prāt pasniedzu Baltijas Starptautis-
kajā akadēmijā (BSA) sociālo darbu. 
Teicami, ja tev ir labs teorētiskais uz-
krājums un praksē integrēta teorija. 
Mēs ar studentiem  varam apskatīt 
teoriju un pielietot to ar praktiskiem 
piemēriem, tas labāk tiek uztverts 
un akumulēts jauno sociālo darbinie-
ku vidū. Jaunieši ne visai labprāt iet 
studēt sociālo darbu, jo līdz šim brī-
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dim nav labā līmenī nostādīts darbs 
ar vidusskolas absolventiem, nav 
skaidri izprotams, ko dara sociālais 
darbinieks. Apmēram trešdaļa stu-
dentu, kas absolvējuši BSA, nāk strā-
dāt sociālajā jomā gan novadā, gan 
pilsētā. Es jau 2.—3. kursā redzu, vai 
students varēs to darīt, vai arī atnā-
cis tikai pēc diploma. 

-Jums Kalupē ir arī pašai sava 
biedrība “Vitrāža”. Kāds ir tās 
mērķis?

Biedrība darbojas kopš 2008. gada, 
to izveidot iedvesmoja Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerība “Kai-
miņi”, kas sāka apmācīt projektu 
pieteicējus. Mani tas ieinteresēja, jo 
uzrakstīt labu projekta pieteikumu 
ir vesela zinātne. Sanāca vienreiz, 

otrreiz, pat saņēmu balvu par labāko 
projektu ģimenēm ar bērniem. Patei-
coties biedrības īstenotajiem projek-
tiem, Kalupē tapis gan hokeja lau-
kums, gan piemiņas zīme iepretim 
dievnamam, gan organizēta aprūpe 
mājās un iegādāti tērpi deju kolektī-
vam. Nav māksla paņemt tūkstošus, 
svarīgi ir paņemt mazāku summu un 
iegūt rezultātu ar brīvprātīgu darbu 
un entuziasmu.

-Vai kādreiz ir arī brīvāks brī-
dis atpūtai no visa?

Brīva laika man nav. Kad jāvada 
studentu kursa darbi un diplomdarbi, 
guļu divas stundas diennaktī. Zinu, 
ka nav labi, bet man viņiem jāpalīdz. 

Man ļoti patīk ceļot. Esmu tāds 
cilvēks – ja man vakarā pateiks, ka 

no rīta jālido uz Japānu, es pēc stun-
das būšu gatava. Cenšos katru gadu 
sociālos darbiniekus iepazīstināt ar 
kādu no Eiropas valstīm, pilnveido-
jot mūsu zināšanas par citu tautu 
kultūru, sociālā darba specifi ku, so-
ciālajiem pakalpojumiem dažādām 
mērķa grupām. Esam daudzas lietas 
ieviesuši arī savā ikdienas darbā. Tas 
sociālo darbinieku spēcina, bagātina 
garīgi un saliedē mūsu komandu. 
Prezentējam savu novadu, reģionu, 
dalāmies savā pieredzē ar ārzemju 
kolēģiem, salīdzinām, analizējam, kā 
uzlabot sociālos pakalpojumus. 

Katru gadu Labklājības ministri-
ja kopā ar Sociālo dienestu vadītāju 
apvienību organizē vasaras nomet-
nes kā apmācības, supervīzijas soci-

ālo dienestu vadītajiem un darbinie-
kiem. Šīs vasaras nometnes māca 
strādāt komandā, veidot attiecības, 
strādāt ar klientu. Pērn mācījāmies 
komunicēt ar masu medijiem. Šogad 
nometne notiks Daugavpils novada 
Vīrognā.

No darba ļauj atslēgties ģimene, 
kuru es dievinu. Meita Rita ir ģime-
nes ārste, dēls Andris – jurists. Man 
ir četri mazbērni, vecākajam 14, jau-
nākajam - 3. Man ir dārzs ar divām 
siltumnīcām. Un man ir kolēģi, ar 
kuriem var lidot kaut uz Marsu! Tā ir 
tāda komanda, kur cits par citu stā-
vēs, kritīs un nekad nepievils! 

Inese Minova

No mākslas līdz uzņēmējdarbībai – viena putuplasta loksne
Sventes Tautas nama (TN) vadītājs 

Viktors Petaško allaž ir izcēlies ar ra-
došu nemiera garu. Ikdienā viņš orga-
nizē kultūras dzīvi pagastā, koordinē 
pagasta jauniešus, kopā ar dzīvesbiedri 
Oksanu dejo Sventes TN nama vidējās 
paaudzes tautas deju kolektīvā. Taču 
pirms pusotra gada pārsteidza sabied-
rību ar jaunu aizraušanos, kas pašlaik 
pārtop nopietnā uzņēmējdarbībā.  

Putuplasta iedvesmots
Viss sācies gluži nejauši. Siltinot tē-

vam pagrabu ar putuplasta loksnēm, 
Viktors aizdomājies, kāpēc tik intere-
sants materiāls netiek nekur citur iz-
mantots, kā vien celtniecībā. Sākumā 
pamēģinājis ar rokas zāģi izzāģēt no 
putuplasta fi gūras, tās slīpēt un līmēt, 
taču nekas prātīgs no tā nav sanācis, 
izņemot kaudzi samaitāta materiāla. 
Taču neveiksmes Viktorā pamodinā-
jušas izgudrotāju, un drīz vien viņš 
uzmeistarojis nopietnu darbgaldu. 
“Izpētīju, ka industriāli putuplasts 
tiek griezts ar stiepli. Paskatījos, ka 
šāda iekārta maksā no 5000 eiro, un 
nolēmu uztaisīt pats,” stāsta Viktors, 
nodemonstrējot šo iekārtu darbībā. 
Četru asu darbgalds uzmeistarots no 
dažādiem pieejamiem materiāliem, 
piemēram, viņš izmantojis vecu dato-
ru ventilatorus un radio detaļas. Uz 
tā var izgriezt dažādas fi gūras jebku-
rā leņķī un biezumā. Viktors smejas, 
ka pāris reizes dabūjis ar elektrību pa 
pirkstiem, līdz viņa izgudrojums sācis 
pilnvērtīgi strādāt. Pirmie putuplasta 
dekori, kas sākotnēji izmantoti Sven-
tes TN izrotāšanai, pamazām pārtapa 
mākslas darbos un 2018. gada nogalē 
tika piedāvāti plašākai apskatei per-
sonālizstādē “Krāsas iedvesmots”, ko 
Viktors veltīja Latvijas simtgadei. Ar 
to bija āķis lūpā, un radošo ideju mai-
sam gals nu bija vaļā. Par to varēja pār-
liecināties arī pērnā gada nogalē, kad 
tautas namā tradicionālo egli aizstāja 
neparasta konstrukcija no putuplasta 
– gan oriģināli, gan vienai eglei izglāb-
ta dzīvība.   

Īsteno biznesa ideju
Redzot, ka putuplasta fi gūras kļūst 

pieprasīts svētku dekors, Viktors aiz-
domājies, ka tā ir viena no uzņēmējdar-
bības nišām, kur viņš varētu darboties. 
Vienīgi iekārtas vajadzīgas nopiet-
nākas lielu pasūtījumu izpildei. Pērn 
Viktors pieteicās Daugavpils novada 
domes grantu konkursam un saņēma 
atbalstu Polijā ražotas iekārtas iegā-

dei. Tas ir darbgalds putuplasta grie-
šanai, kas strādā ar datorprogrammas 
palīdzību. Iekārta izmaksāja 3500 eiro, 
no kuriem lauvas tiesu sedza granta 
fi nansējums. 

Viktors datorā ievada nepieciešamos 
parametrus, un mūsu acu priekšā ie-
kārta izgriež ļoti smalku sniegpārsli-
ņu. Iekārta pilnībā tiek vadīta ar da-
torprogrammas palīdzību. Putuplastu 
šķērē uzkarsēta stieple, caur kuru tiek 
laista elektriskā strāva. Katram pu-
tuplasta blīvumam ir nepieciešams uz-
stādīt atbilstošu temperatūru un stie-
ples kustības ātrumu, kuru virza četri 
īpaši motori. No vienas biezas un ļoti 
blīvas ekstrudētā putuplasta loksnes 
var izgatavot no vienas līdz pat 1500 

sniegpārsliņām. Šie darbi pirms jaun-
gada esot viens no pieprasītākajiem 
izstrādājumiem. Viktora izgatavotās 
sniegpārsliņas rotā arī novadā atvērto 
jauno objektu “Sniega villa”. 

Līdzīgi ar putuplastu darbojas arī 
kāds uzņēmums Rīgā, kuram ir jaudī-
gākas iekārtas. Viktors atzīst, ka kat-
ram ir savi klienti, kuri jāpieradina pie 
savas produkcijas. 

Šogad Viktors plāno iesniegt pietei-
kumu jaunam grantu konkursam, jo 
viņa ražotnei nepieciešams jaudīgs gai-
sa attīrītājs, kā arī krāsošanas iekārta.  

Viktors nemitīgi eksperimentē, iz-
manto krāsainu un baltu putuplastu. 
Savus izstrādājumus reklamē sociāla-
jos tīklos, piedāvā veikaliem. 

Viņš atzīst, ka izdevīgāk izpildīt lie-
lus pasūtījumus, kas mērāmi tūkstošos 
vienību. To ļauj paveikt jaunā iekārta. 

Turklāt varētu ar rezervi izgatavot 
sagataves, taču šādiem uzkrājumiem 
vajadzīga vieta, tāpēc plāno iegādāties 
vai izgatavot stalažas, kur uzglabāt 
darbus. Pasūtījumus Viktors parasti 
paveic diennakts laikā. Ja lielāks pa-
sūtījums, nākas tam ziedot arī nakts 
stundas.

“Novembris un decembris ir visra-
žīgākie mēneši, kad pieprasīti dažādi 
svētku dekori. Protams, varētu ražot 
arī celtniecības tapas, taču tās ir pārāk 
lētas un ar tām nopelnīt nevar,” saka 
Viktors. 

Istabā kastēs glabājas milzums daž-
nedažādu formu un krāsu izstrādāju-
mu, ne tikai sniegpārsliņas. Viktors 
teic, ka tie ir vien pārpalikumi no pa-
sūtījumiem. Oponēdams dzirdētajiem 
pārmetumiem par to, ka putuplasts 
nav veselīgs materiāls, Viktors uzsver, 
ka mūsdienās dabiska un videi nekai-
tīga materiāla praktiski nav, jo nav 
zināms, no kā tiek ražots apģērbs un 
dažādas saimniecības lietas.

Pagaidām Viktors darbojas kā paš-
nodarbināta persona, maksā valstij 
nodokļus, taču domā ar laiku kļūt par 
komersantu, tad arī logo būs vajadzīgs. 

Viktors atzīst, ka esot vēl sava īstā 
produkta meklējumos. Lai gan par 
labu nišas produktu jau tagad varētu 
saukt kādu izstrādājumu. Tās ir gal-
da spēles no putuplasta, kuras lieliski 
der ne tikai bērniem, bet arī pieaugu-
šajiem. Lielākoties tie ir dažāda veida 
labirinti, kurus Viktors jau ir izmēģi-
nājis dažādos Sventes TN un novada 
pasākumos.

Kamēr viņš ietrenējis roku, tika sa-
bojāts un izmests daudz putuplasta. 
Arī no dažādiem izstrādājumiem ir 
daudz atkritumu, tāpēc aktuāla kļu-
va smalcināšanas iekārta. Redzot, cik 
dārgas ir šādas iekārtas, Viktors to 
uzmeistaroja pats. Sasmalcinātos pu-
tuplasta pārpalikumus viņš saber mai-
sos, tā tie aizņem mazāk vietas. 

Jautāts, no kurienes viņam ir tādas 
inženiera dotības, Viktors smejas, ka 
pēc izglītības esot gandrīz datorspe-
ciālists: “Esmu no tiem cilvēkiem, kam 
niez smadzenes.”  

Inese Minova
Dainis Bitiņš
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Grantu konkurss uzņēmējiem
Daugavpils novada dome izsludina 

konkursu par granta piešķiršanu to-
pošo un jauno uzņēmēju projektiem 
2020. gadā.

Konkurss tiek rīkots saskaņā ar 
Daugavpils novada attīstības prog-
rammas 2012. – 2018. gada Daugav-
pils novada attīstības stratēģiskā 
ietvara uzdevumu U3.1.4. “Veidot 
atbalstu potenciālajiem un jaunajiem 
uzņēmējiem Daugavpils novadā”.

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

Finansējumam pretendenti varēs 
pieteikties no 2020. gada 27. aprīļa 

līdz 29. maija plkst. 15:30, aizpildot 
pieteikuma veidlapu un pievienojot 
konkursa nolikumā minētos doku-
mentus, noformētus konkursa noli-
kumā minētajā kārtībā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jau-
nu uzņēmēju biznesa ideju attīstību, 
aktīvas ekonomiskās vides veidošanu 
un uzņēmējdarbības attīstību Dau-
gavpils novada teritorijā.

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

Jāatzīmē, ka konkursā atbalstu 
var saņemt tikai tādi projekti, kurus 
plānots uzsākt laika posmā no 2020. 
gada 1. jūlija līdz 2020. gada 15. no-
vembrim un grants jāapgūst līdz 

2020. gada 30. decembrim.
Ar konkursa nolikumu un tā pie-

likumiem var iepazīties Daugavpils 
novada domes mājas lapas sadaļā 
“Uzņēmējdarbība”, kā arī klātienē – 
Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 
2, Daugavpilī, 29. kabinetā.

Projektu pieteikumi no 2020. gada 
27. aprīļa līdz 2020. gada 29. maija 
plkst. 15.30 iesniedzami personīgi 
Daugavpils novada domē, 21., 29. ka-
binetā, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-
5401, vai sūtot ar drošu elektronisko 
parakstu uz elektroniskā pasta adre-
si – dome@daugavpilsnovads.lv

2019. gadā grantu konkursā tika 
iesniegti 11 pieteikumi un uzvarēja 
4 biznesa projekti: mazās vīna darī-
tavas projekts “Kazanova moonshi-
ne”, ekstrudēta putuplasta dekoru un 
dizaina elementu ražošanas projekts 
“Caur ikdienu skaistajā”, “mobilās 
vistu kūts projekts “Laimīgās vistas 

“Smilgās” un projekts “Skaidu ra-
žošanas intensifi cēšana Daugavpils 
novada Ambeļu pagasta “Ganeņos”, 
kuri diemžēl nerealizēja projektu.

Iepriekš plānotais grantu kon-
kursa seminārs 30. martā CO-
VID-19 dēļ tiek atcelts! Konsultā-
cijas tiks nodrošinātas attālināti 
pēc pieprasījuma. Pieteikt konsul-
tāciju varēs, zvanot uz tālruni 
26121362 vai sūtot e-pastu: jazeps.
krukovskis@dnd.lv.

Jautājumu gadījumā pretendents 
var vērsties Daugavpils novada domes 
Attīstības pārvaldē pie komercdarbī-
bas konsultanta - 

tālr.: 65422284, mob.: 26121362, 
e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv. 

Šogad plānotie lielākie valsts autoceļu remontdarbi Latgales plānošanas reģionā
Latgales plānošanas reģionā šogad 

dažādi darbi norisināsies 25 valsts 
autoceļu posmos, tai skaitā uz sešiem 
tiltiem. Kopumā būvdarbi valstī iece-
rēti 101 objektā uz valsts galvenajiem, 
reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, 
tai skaitā uz 42 tiltiem.  

Seguma profi la labošana, iesēdumu 
izlīdzināšana un asfalta virskārtas 

ieklāšana notiks uz autoceļa Daugav-
pils–Skrudaliena–Baltkrievijas robeža 
(Silene) (P68) posmā no krustojuma ar 
Daugavpils apvedceļu (Tabore–Lauce-
se, P66) līdz Silenei (7,84.-20,98. km).

Uz Daugavpils apvedceļa (A14) ir 
pabeigta autosatiksmei paredzētā tilta 
pār Daugavu (12,97. km) atjaunošana, 
vēl atlicis sakārtot dzelzceļa tiltu, kas 

tika izmantots kā apvedceļš auto tilta 
remonta laikā. Darbus veic SIA Rīgas 
tilti par līgumcenu 1,38 milj. eiro.

Pārbūve, saglabājot nesošās balstu 
un laidumu konstrukcijas, notiks pār-
vadiem pār dzelzceļu uz Daugavpils šo-
sejas (A6) Daugavpils novadā (232,18. 
km) un uz Rēzeknes apvedceļa (A15) 
netālu no krustojuma ar Rēzeknes–

Daugavpils šoseju (6,32. km), kā arī til-
tam pār Maltu uz Rēzeknes–Daugav-
pils šosejas (A13) pirms Maltas (71,46. 
km).

Sāksies projektēšanas darbi uzlabo-
tai apgaismotai gājēju pārejai uz Dau-
gavpils šosejas (A6) Naujenē (241,9. 
km). 

Atgādinājums par aprobežojumiem aizsargjoslās 
Daugavpils novada teritoriju 

Salienas, Vecsalienas, Skruda-
lienas, Laucesas, Kalkūnes un 
Sventes pagastā šķērso SIA “Lat-
RosTrans” piederošie maģistrālie 
naftas un naftas produktu vadi, 
kuriem, saskaņā ar Aizsargjos-
lu likumu, ir noteikta drošības 
aizsargjosla (minimālais pla-
tums – 25 metri no cauruļvadu 
ass). Vispārīgie aprobežojumi 
aizsargjoslās ir noteikti Aizsarg-
joslu likuma 35. pantā. Papildus 
aprobežojumi aizsargjoslās ap 
ogļūdeņražu ieguves vietām, naf-
tas, naftas produktu un bīstamu 
ķīmisko vielu un produktu cau-
ruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, 
pārstrādes un pārkraušanas uz-
ņēmumiem, degvielas uzpildes 
stacijām ir noteikti Aizsargjoslu 
likuma 57. pantā, tajā skaitā, bet 
ne tikai:

1) aizliegts ierīkot atkritumu 

apglabāšanas poligonus;
2) aizliegts nomest smagumus, 

izmest vai izliet zemē kodīgas vai 
koroziju izraisošas vielas, degvie-
lu vai eļļošanas materiālus;

3) aizliegts staigāt pa virsūdens 
gāzesvadu pārejām;

4) aizliegts veikt darbus, kas 
saistīti ar zemes applūdināšanu;

5) aizliegts audzēt kokus un 
krūmus platībās, kuras norādī-
tas aizsargjoslu noteikšanas me-
todikā;

6) ja nav noslēgta rakstveida 
vienošanās ar ogļūdeņražu ie-
guves vietu, naftas, naftas pro-
duktu un bīstamu ķīmisko vielu 
un produktu cauruļvadu, tilpņu, 
krātuvju, pārstrādes un pār-
kraušanas uzņēmumu, degvielas 
uzpildes staciju īpašnieku, aiz-
liegts:

a) būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai 
nojaukt jebkuras ēkas un inže-

nierbūves,
b) izvietot lopbarības, mine-

rālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu 
un produktu, kokmateriālu, uz-
liesmojošu, viegli un īpaši viegli 
uzliesmojošu vielu, produktu un 
materiālu glabātavas,

c) izvietot degvielas uzpildes 
stacijas,

d) ierīkot kuģu, liellaivu un pel-
došu celtņu piestātnes,

e) veikt darbus ar uguni un lies-
mu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus 
ar svaru, kas lielāks par 5000 ki-
logramiem, un triecienmehānis-
mus ar jaudu, kas lielāka par 100 
kilovatiem,

f) veikt zemes darbus dziļāk par 
0,3 metriem, bet aramzemēs — 
dziļāk par 0,45 metriem, kā arī 
meliorācijas un grunts planēša-
nas darbus,

g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēzis-
kos un citus pētniecības darbus, 

kas saistīti ar urbumu veidošanu 
un grunts paraugu ņemšanu (iz-
ņemot augsnes paraugus),

h) veikt gultnes padziļināšanas 
un zemes smelšanas darbus,

i) veikt citus darbus, kas traucē 
ogļūdeņražu ieguves vietu, naf-
tas, naftas produktu un bīstamu 
ķīmisko vielu un produktu cau-
ruļvadu, tilpņu, krātuvju, pār-
strādes un pārkraušanas uzņē-
mumu, degvielas uzpildes staciju 
un ar šiem objektiem saistīto ie-
kārtu apkalpošanu vai var bojāt 
šos objektus.

Apstiprinātas novada izglītības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmaksas 
Daugavpils novada domes sēdē pie-

ņemts lēmums par novada pašval-
dības izglītības iestāžu skolēnu (au-
dzēkņu) uzturēšanas izmaksām gadā 
pamata, vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs un pirmsskolas izglītības 
iestādēs.  

Skolēnu uzturēšanas izmaksas tiek 
iekļautas pašvaldību savstarpējos no-
rēķinos par izglītības iestāžu sniegta-
jiem pakalpojumiem.

Uz gada sākumu skolēnu uzturē-

šanas izmaksas ir augušas. Galve-
nokārt tas saistīts ar pašvaldības 
izdevumu palielināšanos pedagogu 
algām un 1.—4. klašu skolēnu brīv-
pusdienām.   

Viena skolēna izmaksas mēnesī 
novadā svārstās no 70 līdz 248 eiro. 
Vismazākās skolēnu uzturēšanas iz-
maksas ir vidusskolās, jo tajās tra-
dicionāli ir lielāks skolēnu skaits. 
Sventes vidusskolā tie ir 70,62 eiro 
mēnesī, Špoģu vidusskolā – 76,69 

eiro, Zemgales vidusskolā – 83,12 
eiro, Salienas vidusskolā – 87,46 eiro 
un Vaboles vidusskolā – 129,19 eiro 
mēnesī.

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pa-
matskolās. Vismazākās izmaksas uz 
vienu skolēnu ir Lāču pamatskolā 
ar 102,69 eiro mēnesī, tai seko Lau-
cesas pamatskola ar 113,84 eiro mē-
nesī, Naujenes pamatskola ar 127,16 
eiro mēnesī, Randenes pamatskola 
– 140,94 eiro, Biķernieku pamatsko-

la – 145,57 eiro, Kalupes pamatskola 
– 159,55 eiro. Visaugstākās izmaksas 
pamatskolu grupā ir Medumu pa-
matskolā, kas ir 248,48 eiro mēnesī 
uz vienu skolēnu un Silenes pamat-
skolā, kur viens skolēns izmaksā 
191,90 eiro. 

Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Rūķītis” viens audzēknis mē-
nesī izmaksā 155,87 eiro, savukārt 
Nīcgales PII “Sprīdītis” – 225,81 eiro.
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Noritēja kārtējās novada jaunatnes Ziemas sporta spēles
29. februārī Špoģu vidusskolas sporta 

zālē norisinājās novada jaunatnes des-
mitās Ziemas sporta spēles. To mērķis 
ir veicināt novada jauniešu sadarbību, 
izmantojot sporta aktivitātes, kā arī no-
teikt individuālos uzvarētājus un veik-
smīgākās komandas. Jaunatnes ziemas 
sporta spēlēs piedalījās Daugavpils no-
vada pagastu jaunatne. Komandās bija 
6 – 8 dalībnieki vecumā no 15 līdz 25 
gadiem. Sacensības tika rīkotas tā, lai 
komandās obligāti būtu abu dzimumu 
pārstāvji.

Dalībnieku 17 pārstāvētās komandas 
mērojās spēkiem 9 dažādās  individu-
ālajās un komandu sporta disciplīnās.

Pēc Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Arvīda Kucina, Daugavpils 
novada Izglītības pārvaldes vadītājas 
Janitas Zarakovskas un Višķu pagas-
ta pārvaldes vadītāja Jāņa Proma uz-
runām un laba vēlējumiem tika dots 
starts komandu sacensībām.

Sacensību galvenais tiesnesis bija 
Gunārs Kucins, sekretāre - Oļesja Ņi-
kitina.

Pēc pasākuma Špoģu vidusskolas 
aktu zālē notika apbalvošanas ceremo-
nija, kur labākajiem balvas pasniedza 
jaunatnes lietu speciāliste Oļesja Ņiki-
tina un Sporta nodaļas vadītājs Gunārs 
Kucins. Diplomi tika pasniegti par labā-
kajiem rezultātiem katrā disciplīnā.

Komandas cīnījās kā individuāla-
jos, tā arī komandu sporta veidos. 
Loka šaušanā starp vīriešiem labākais 

bija Aleksandrs Andrejevs, savukārt 
starp sievietēm - Oksana Daņiļonoka. 
Florbola metienos vārtos labākais 
vīriešu vidū bija Juris Andrijanovs no 
Līksnas, starp sievietēm - Viktorija 
Aleksejeva no Maļinovas. Braukšanā 
ar divriteni labākais starp vīriešiem 
izrādījās Deniss Voitehovičs (Tabore), 
savukārt starp sievietēm - Olga Panko-
va (Biķernieki). Komandu atbildīgo 
vidū labākos rezultātus uzrādīja Jā-
nis Plešavnieks no Vaboles. Frisbija 
metienos labākie bija Višķu jaunieši, 
basketbola metienos nepārspējami 
bija līksnieši, lēcienos ar lecamauk-
lu labākā izrādījās Laucesas komanda, 
”Bumbiņās” 1. vietu ieguva Vaboles 
komanda, savukārt komandu stafetē 
1. vieta tika Naujenes jauniešiem.

Kopvērtējumā 1. vietu ieguva Vabo-
les pagasta jaunieši, 2. vietā ierindojās 
komanda no Laucesas, savukārt Līks-
nas pārstāvji ieņēma 3. vietu.

Novada jaunatnes Ziemas spor-
ta spēles tika rīkotas, sadarbojoties 
Daugavpils novada domes Izglītības 
pārvaldei un Sporta nodaļai ar biedrī-
bu BK “Grozs” Eiropas projekta (Nr. 
9.2.4.2/16/I/070 „Pasākumi vietējas 
sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profi laksei Daugavpils 
novadā”) ietvaros. 

Dainis Bitiņš

Uzsākts darbs pie “LATGALES EZERU TAKAS” 
Tūristu vidū arvien pieprasītākas 

un aktuālākas kļūst dažāda veida pa-
staigu takas, tādēļ, sekojot līdzi ten-
dencēm, arī Latgales reģiona Tūrisma 
asociācija sadarbībā ar Latgales re-
ģiona Tūrisma informācijas centriem, 
t.sk. Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūru „TAKA”, uzsākusi darbu pie 
“Latgales ezeru takas” izveides.

13. martā norisinājās ikgadējā Tū-
risma asociācijas kopsapulce, kurā 
piedalījās Asociācijas biedri-uzņēmēji, 
Tūrisma informācijas centru pārstāvji 
un Vidzemes Augstskolas lektore da-
bas tūrisma ģeogrāfi jā – Iveta Druva 
Druvaskalne. Sapulces darba kārtībā 
tika kopīgi izrunātas idejas un izstrā-
dāts darba plāns „Latgales ezeru ta-
kas’’ izveidei.

Taku plānots veidot vairāku simtu 
kilometru garumā cauri visai Latgalei, 
sākot no Ziemeļiem, līdz pat Lietuvas 
robežai, izvijot to pa visiem novadiem 
un savienojot ar novadu vietējām un 
esošajām pastaigu takām, spilgtā-
kajiem apskates objektiem. Vasaras 
sākumā kopā ar lektori Iveta Druvu 

vai atpūtas vietas. Savukārt līdz tam 
Latgales reģiona Tūrisma informācijas 
centru uzdevums ir apzināt potenciā-
los tūrisma objektus.

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

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

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra „TAKA”

+371 65476748, +371 29431360
– Druvaskalni tiks uzsākta potenciā-
lo taku apzināšana dabā, izejot ceļus 

un pastaigu vietas un atzīmējot, kur 
būtu nepieciešamas papildu norādes 

Aicinām ārkārtas situācijas apstākļos īpašu vērību pievērst bērnu drošībai un aprūpei   
Lūdzam iedzīvotājus būt vē-

rīgiem – ja Jums ir zināma 
informācija par bērnu tiesī-
bu pārkāpumiem, iespējamo 
vardarbību pret bērnu vai ir 
zināma informācija par bērnu, 
kurš palicis bez likumiskajiem 
pārstāvjiem, vai bērnu, kurš 
valstī noteikto iebraukšanas 
ierobežojumu dēļ pašlaik atro-
das tuvinieku aprūpē bez liku-

miskas pārstāvības un perso-
nas, kuras uzņēmušās bērna 
aprūpi kādu apstākļu dēļ nav 
spējīgas to veikt līdz iespēja-
majam bērna vecāku atgrieša-
nās laikam, lūdzam steidzīgi 
par šiem augstākminētajiem 
gadījumiem informēt Dau-
gavpils novada bāriņtiesas, 
lai veiktu nepieciešamās darbī-
bas bērnu drošības, aprūpes un 

likumiskās pārstāvības nodro-
šināšanai.

Kontakti:
• Skrudalienas bāriņtiesa,
 Jāzeps Valters, Skrudaliena, 
Skrudalienas pagasts, LV- 
5470, Tālr. 65471249; Fakss: 
65471249, e-pasts: barintiesa@
skrudaliena.lv

•  Višķu bāriņtiesa, 
Regīna Kudiņa, Skolas iela 17, 
Špoģi, Višķu pagasts,
LV – 5481, Tālr. 65426827;
Fakss: 65425347,
 e-pasts: barintiesa@viski.lv 
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2020. gada 31. martā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots ne-
kustamais īpašums „Krustceles”, Fol-
varcieši, Līksnas pagastā, Daugavpils 
novadā - zemes vienība ar kadastra ap-
zīmējumu 4468 001 0140   1.17 ha pla-
tībā, dzīvojamā māja ar kadastra apzī-
mējumu 4468 001 0140 001    172.6 m2. 
Objekta sākotnējā cena  4961,00 euro

2020. gada 31. martā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums  “dzīvojamā mā-
ja 7.km Nr.2”, Kalkūnes pagastā, Dau-
gavpils novadā ar kadastra numuru 
4460 501 0001,  dzīvojamā māja  96.9 
m2 un palīgceltne. Objekta sākotnējā 
cena  939,00 eiro

2020. gada 31. martā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zā-
lē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā 

izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdo-
ta zemes vienība ar kadastra apzīmē-
jumu 4476 002 0138  4.45 ha platībā, 
kas atrodas Nīcgales pagastā, Daugav-
pils novadā. Objekta sākotnējā cena  
5164,00 eiro.

2020. gada 31. martā plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 4496 005 0397  0.99 ha platībā, kas 
atrodas  Vecsalienas pagastā, Daugav-
pils novadā. Objekta sākotnējā cena  
1644,00 eiro.

2020. gada 31. martā plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 4460 004 0507  0.43 ha platībā, kas 
atrodas  Kalkūnes pagastā, Daugav-
pils novadā. Objekta sākotnējā cena  
1864,00 eiro.

2020. gada 31. martā plkst. 11:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) „Podgire-
ži” ar kadastra apzīmējumu 4488 002 
0296   3.5 ha platībā, Sventes pagastā, 
Daugavpils novadā.  Objekta sākotnējā 
cena – 4864.00 eiro.

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

2020. gada 22.  aprīlī plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4450 003 0188  7.52 ha 
platībā, kura ietilpst nekustamā īpa-
šumā „Vītoliņi” ar kadastra numuru 
4450 003 0078, kas atrodas  Demenes 

pagastā, Daugavpils novadā. Objekta 
sākotnējā cena –  7314.00 euro.

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

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

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

Pašvaldība līdzfi nansē energoefektivitātes pasākumus
12. martā kārtējā Daugavpils novada 

domes sēdē deputāti atbalstīja līdzfi -
nansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas (Kalkūnes ielā 20, 
Kalkūni) īpašniekiem, energoefektivi-
tātes pasākumiem. 

Kopējais projekta fi nansējums sa-
stāda 59 767,97 EUR – no tiem 695,75 

EUR energoauditam, 2783 EUR ēkas 
fasādes apliecinājuma kartes izstrādei, 
kā arī 56289,22 EUR jumta seguma 
nomaiņai ar bēniņu siltināšanu.

No kopējā fi nansējuma pašvaldī-
bas līdzfi nansējums sastāda 55% jeb 
32 875 EUR, no tiem pašvaldība 100% 
apmērā apmaksā energoaudita pār-

skata un ēkas fasādes apliecinājuma 
kartes izstrādi, savukārt 75% (30 000 
EUR) apmērā fi nansē jumta nomaiņas 
un bēniņu siltināšanas darbus.

Dzīvokļu īpašnieku fi nansējums ar 
gala sienu siltināšanu sastāda 45% jeb 
26 892,97 EUR. 

Īstenojot projektu, paredzēts enerģi-

jas ietaupījums 11,85% apmērā (bēni-
ņu siltināšanā) jeb 18,47 kWh/m2/gadā.

Dainis Bitiņš 

2020. gada 27. februārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.50 (protokols Nr.85., 2.&), “Grozījums Daugavpils novada 
domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par brīvprātī-
gās iniciatīvas pabalstiem  Daugavpils novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par   pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 
6.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteiku-
mos Nr.20 „Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabal stiem Daugavpils novada pašvaldī-
bā” grozījumu un izteikt 22.punktu šādā redakcijā :

“22. Tiesības saņemt pabalstu invalīdiem kopš bērnības ir personām, kuru 
ienākumi invalīdiem ar I grupas invaliditāti nepārsniedz 159,50 euro mēnesī, 
invalīdiem ar II grupas invaliditāti nepārsniedz 147,23 euro mēnesī, invalīdiem 
ar III grupas invaliditāti - 122,69 euro mēnesī.”.

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

PASKAIDROJUMA  RAKSTS
Daugavpils novada domes 2020. gada 27. februāra  saistošajiem noteikumiem 
Nr.50 ,,Grozījums Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija  saistošajos 

noteikumos Nr.20  ,,Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada 
pašvaldībā””

    1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2018.

gada 31.maija saistošie noteikumi Nr.20 ,,Par brīvprātīgās iniciatīvas pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā”, pamatojoties uz  likuma ,,Par pašvaldī-

bām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts

Tiek  grozīti saistošie noteikumi un  22.punkts izteikts šādā redakcijā: 
“22. Tiesības saņemt pabalstu invalīdiem kopš bērnības ir personām, kuru 

ienākumi invalīdiem ar I grupas invaliditāti nepārsniedz 159,50 euro mēnesī, 
invalīdiem ar II grupas invaliditāti nepārsniedz 147,23 euro mēnesī, invalīdiem 
ar III grupas invaliditāti - 122,69 euro mēnesī.”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžeta izdevumu daļu. 

Lai nodrošinātu  to izpildi, nepieciešami naudas līdzekļi  2500,00 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 

pašvaldības teritorijā.
Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kuram attiecināms 

saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība piešķirama perso-
nām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā 
teritorija.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 
Nav.

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

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv .

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Kampāne Marija (1939.g.)
Demenes pagastā

Rudāne Irēna (1942.g.)
Surkova Ļubova (1954.g.)

Kalkūnes pagastā 
Verbicka Janīna (1922.g.)

Kalupes pagastā
Bakanova-Bakane Natālija (1950.g.)

Guitāne Adele (1932.g.)

Laucesas pagastā
Petuška Sofi ja (1933.g.)

Līksnas pagastā
Goršelatovs Aleksejs (1958.g.)

Medumu pagastā
Vaikutis Vlads (1957.g.)
Barinova Ņina (1931.g.)

Fiļimonovs Fjodors (1947.g.)
Naujenes pagastā

Maksimova Valērija (1947.g.)
Ivanova Pelageja (1938.g.)
Orbidāne Gaļina (1940.g.)

Lasska Velta (1955.g.)

Salienas pagastā
Naruševičs Ivans (1936.g.)
Skrudalienas pagastā

Kovaļeva Tatjana (1933.g.)
Sventes pagastā

Kulakovskis Viktors (1959.g.)
Tabores pagastā

Mazurovs Ruslans (1985.g.)
Vaboles pagastā 

Prokofjeva Antoņina (1944.g.)

Vecsalienas pagastā 
Goršelatovs Aleksejs (1958.g.)

Pupina Antoņina (1929.g.)
Višķu pagastā

Mihailovs Grigorijs (1947.g.)
Borisovs Vasīlijs (1972.g.)
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Noritēja pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss
No 27. līdz 28. februārim Daugav-

pils Universitātē norisinājās IV Starp-
tautiskais pūšaminstrumentu spēles 
jauno izpildītāju konkurss “Naujene 
WIND – 2020”.

Pasākuma atklāšanā Daugavpils 
novada domes priekšsēdētājs Arvīds 
Kucins atzīmēja: ”Naujene WIND tas 
ir tradicionāls mūsu konkurss. Paldies 
žūrijas komisijai, ka atradāt laiku te 
būt, jo jums ir vissmagākais darbs divu 
dienu garumā vērtēt 225 dalībniekus. 
Dalībniekiem un pedagogiem gribētu 
novēlēt iegūt jaunas un iedvesmas pil-
nas emocijas, un radošus panākumus 
šī pasākuma ietvaros. Lai no šī pasā-
kuma gan laureāti, gan ne laureāti aiz-
brauktu apmierināti, ka jūs piedalījā-
ties šajā konkursā.” 

Šogad konkursā piedalījās 225 jau-
nie izpildītāji no piecām valstīm: Lat-
vijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un 
Baltkrievijas. Īpaši priecina, ka dalīb-
nieki no daudzām Latvijas mūzikas 
un mākslas skolām labprāt piedalās 
konkursā, atbraucot ar saviem pedago-
giem, koncertmeistariem, kā arī radi-
niekiem, iepazīstinot viņus ar skaisto 
mūzikas pasauli.

Dalībnieku sniegumu vērtēja profe-
sionāla starptautiska žūrija: no Latvi-
jas – Jānis Puriņš, Artis Sīmanis, do-

cents Gatis Evelons, profesors Ēvalds 
Daugulis, Dainis Vuškāns, savukārt 
no citām valstīm: profesors Vladimirs 
Skorohodovs (Baltkrievija), profesors 
Rišards Žoledzievskis (Polija), Vladi-
mirs Jacinovičs (Baltkrievija), Jeļena 
Kuprijanova (Polija), Pāvels Malicovs-
kis (Polija).

Jaunie mākslinieki atskaņoja divus 
brīvi izvēlētus skaņdarbus, kurus vēr-
tēja pēc punktu sistēmas, ņemot vērā 
skaņas un intonācijas kvalitāti, skaņ-
darba izpildījuma tehnisko precizitāti 
un māksliniecisko izpildījumu.

Katrā vecuma grupā dalībniekiem 

bija iespēja saņemt arī Grand prix titu-
lu un šogad šīs vērtīgās balvas ieguvuši 
pārstāvji no Baltkrievijas. 2. – 4. kla-
šu grupā Gromovs Fjodors, kurš kon-
kursā pārstāvēja Baltkrievijas Valsts 
mūzikas ģimnāziju – koledžu. Fjodors 
ar savu izpildījumu pārliecināja stin-
gro žūriju, ka tieši viņš ir pelnījis kļūt 
par Grand Prix balvu ieguvēju. Pārstā-
vis no Poreču bērnu mākslas skolas 6. 
klases, Miņins Vladimirs, 5. – 7. klašu 
grupā izcīnījis visaugstāko apbalvoju-
mu konkursā. Savukārt pēc žūrijas lē-
muma 1. klašu grupā Grand prix balva 
netika pasniegta nevienam.

 Ir vērts atzīmēt, ka 27. februārī kat-
ram interesentam bija iespēja baudīt 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
Pūtēju orķestra koncertu, kuru kopā 
ar orķestra dalībniekiem sagatavoja  
diriģents un mākslinieciskais vadītājs 
Jānis Grinberts.

Paldies par dalību visiem jauniem 
pūšaminstrumentu izpildītājiem,  pe-
dagogiem, koncertmeistariem, žūrijai, 
izpildītāju vecākiem, Daugavpils nova-
da domei, īpaši domes Kultūras pārval-
des vadītājai Inārai Mukānei, Nauje-
nes pagasta pārvaldei, ka arī Naujenes 
Mūzikas un mākslas skolas darbinie-
kiem par ieguldīto darbu.

Konkursa dalībnieku kuplais skaits 
liecina par konkursa lielo pieprasīju-
mu un nepieciešamību to organizēt 
arī turpmāk. Tāpēc arī nākošajā gadā, 
februāra pēdējā nedēļā, Naujenes Mū-
zikas un mākslas skola aicina jaunus 
pūšaminstrumentu izpildītājus pieda-
līties konkursā, pilnveidojot savas mu-
zicēšanas tradīcijas, skatuvisko piere-
dzi un veicināt savu radošo izaugsmi!

 Dainis Bitiņš

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
Daugavpils novada dome aicina 

biedrības/nodibinājumus, kas veic 
darbu ar jaunatni, iesniegt jaunat-
nes iniciatīvu projektu pieteikumus 
mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas 
mazināšanai. Projekta “PuMPuRS” 
ietvaros tiks atbalstīti jauniešu ini-
ciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta 
aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus 
formālās izglītības.
Konkursa mērķi:

• Palielināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska grupas izglī-
tojamo motivāciju turpināt izglītī-
bu un veicināt viņu aktīvu līdzda-
lību ikdienas dzīvē.

• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska grupas izglī-
tojamos jauniešu aktivitātēs un 
jaunatnes iniciatīvu projektos ār-
pus formālās izglītības, nodrošinot 
aktivitāšu pieejamību iespējami 
tuvu bērnu un jauniešu dzīves un 
mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības 
kvalitātes valsts dienests sadarbībā 
ar pašvaldībām un valsts profesio-
nālās izglītības iestādēm Eiropas 
Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” 

ietvaros.
Papildus individuālajam atbals-

tam, ko jau saņem skolēni projekta 
PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī 
jauniešu iniciatīvu projekti, lai veici-
nātu atbalsta aktivitātes jauniešu vi-
dū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz 
izglītojamo motivācijas palielināša-
nu, lai riska grupā esošie jaunieši 
nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, 
kā arī izglītības turpināšanu un pašu 
jauniešu aktīvas līdzdalības veicinā-
šanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa 
grupa – vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā 
arī to profesionālās izglītības iestā-
žu un vispārējās izglītības iestāžu, 
kuras īsteno profesionālās izglītības 
programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. 
kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, iz-
plāno un īsteno paši jaunieši. Projek-
tus var iesniegt jaunatnes organizā-
cijas, biedrības vai nodibinājumi, kas 
veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu 
iniciatīvu grupa sadarbībā ar re-
ģistrētu jaunatnes organizāciju vai 
biedrību un nodibinājumu, kas veic 

darbu ar jaunatni. Vienam projek-
tam pieejamais fi nansējuma apmērs 
ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodroši-
nāts no projekta “PuMPuRS” līdzek-
ļiem. Katram projektam tiek piešķir-
ta šī konkrētā summa, ne vairāk un 
ne mazāk.

Vēršam jūsu uzmanību, ka projek-
ta iesniegumam obligāti jāpievieno 
sadarbības partnera apliecinājums 
(ja ir paredzēti konkrēti sadarbības 
partneri) un projekta administrēšanā 
un īstenošanā iesaistīto personu CV 
(ja iesniegumā norādīti konkrēti cil-
vēki).

Projekti iesniedzami līdz 17. 
aprīlim.

Rezultātu paziņošanas termiņš – 
rezultāti tiks paziņoti līdz 15. mai-
jam.

Plānotais projekta uzsākšanas laiks 
– no 01.06.2020. līdz 31.12.2020., pro-
jekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par projektu: 
www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:
 - personīgi  Daugavpils novada domē 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī,
 - pasta sūtījumā, adresējot Daugav-

pils novada domei, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils, LV-5401, ar norādi „Atklātam 
projektu konkursam „PRIEKŠLAICĪ-
GAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS 
RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAU-
NATNES INICIATĪVU PROJEK-
TOS. Neatvērt līdz projektu izvērtē-
šanas uzsākšanai.”, 
 - elektroniski kā elektronisku doku-
mentu uz e-pastu: dome@daugavpil-
snovads.lv .

Papildu informācija: 
Milāna Loča, Izglītības pārvaldes 
jaunatnes projektu koordinatore
Tālrunis: 26793922
 E-pasts:  milana.loca@dnd.lv

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss “Attīsti sevi!”
27. februārī ar Daugavpils nova-

da domes lēmumu tika apstiprināts 
Daugavpils novada jaunatnes ini-
ciatīvu projektu konkursa “Attīsti 
sevi!” nolikums.

Atšķirībā no iepriekšējiem ga-
diem, kad jauniešiem bija iespēja 
piedalīties divos projektu konkur-
sos – “Uzlabosim savu ikdienu!” un 
“Attīsti sevi!” – , šogad tiks rīkots 
viens vienots konkurss, kura ietva-
ros jaunieši varēs iesniegt idejas 

gan jauniešu aktivitāšu organizē-
šanai, gan nometņu organizēšanai. 
Savu projektu ietvaros jauniešiem 
arī būs iespēja iegādāties inventā-
ru savu aktivitāšu organizēšanai 
vai jauniešu centra darbības nodro-
šināšanai, kura kopējā vērtība ne-
pārsniedz 40% no kopējā projekta 
budžeta.

Šogad viena projekta maksimālā 
atbalstāmā summa sastāda 1000,00 
eiro. Tāpat kā iepriekšējos gados 

projektu pieteikumu vērtēšana no-
risināsies divās kārtās – projektu 
pieteikumu vērtēšana un projektu 
ideju aizstāvēšana komisijas priek-
šā. Projektu pieteikumus var ie-
sniegt līdz š.g. 17. aprīlim klātienē 
Daugavpils novada kultūras centrā 
“Vārpa”, 2. stāvā, jaunatnes projek-
tu koordinatorei, kā arī vienlaicīgi 
nosūtot pieteikumu elektroniski uz 
milana.loca@dnd.lv. Projektu kon-
kursa rezultāti tiks paziņoti līdz 15. 

maijam. Projekta aktivitātēm jā-
notiek laika posmā no š.g. 1. jūnija 
līdz 30.  septembrim.

Jautājumu gadījumā lūdzam vēr-
sties pie Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvaldes jaunatnes pro-
jektu koordinatores Milānas Ločas 
– 26793922, milana.loca@dnd.lv.
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

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

P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A

No 17. februāra līdz 19. martam
 Daugavpils novadā dzimuši 8 bērniņi - 3 meitenes un 5 puikas.

Martā laulību noslēguši 9 pāri,
 no tiem 1 pāris -  novada iedzīvotāji.

Lielā Talka tiek pārcelta uz 16. maiju
Latvijā noteiktais ārkārtas 

stāvoklis ir satraucis visus mū-
su valsts iedzīvotājus. Tāpēc 
Lielās Talkas organizatori, rū-
pējoties par Latvijas iedzīvotāju 
veselību, pieņēma lēmumu pār-
celt talku no šā gada 25. aprīļa 
uz 16. maiju un piedāvā jaunu 
iespēju – organizēt savas indivi-
duālās SOLO talkas.

SOLO TALKU vietas, kā arī pā-
rējās talkošanas vietas, aicinām at-
zīmēt arī interaktīvajā kartē, kuru 
atradīsiet Talkas mājas lapā: www.
talkas.lv. Karte kalpo kā uzskates lī-
dzeklis, kurā cilvēki redz citu talko-
tāju aktivitātes. Šādā veidā tiek do-
ta iespēja savu SOLO TALKU rīkot 
drošā attālumā vai citā dienā. 

Savukārt visiem pārējiem, ku-
ri plānotu pievienoties kopīgajai 
talkas dienai 16. maijā, šogad tiks 
sniegta jauna iespēja, kā pieteikt sa-
vu talku.

Talkas vietu kartē, sākot ar šo ga-
du, ikviens varēs atzīmēt un pieteikt 
uzkopšanas vai labiekārtošanas tal-
kas.

dalīties ar informāciju par konkrēto 
talkošanas vietu sociālajos tīklos.

Savas idejas sūtiet uz e-pastu: 
talkas@talkas.lv vai aizpildiet elek-
tronisko anketu mājas lapā www.
talkas.lv  zem Ideju Talkas sadaļas. 

Esiet veseli, uzturiet možu ga-
ru, rūpējieties par sevi un sa-
viem tuvākajiem, kā arī rīkojie-
ties atbildīgi pret līdzcilvēkiem.
Tiekamies Lielajā Talkā

 šī gada 16. maijā!
Papildu informācija:

Gita Sauka
Lielā talka 2020

Sabiedrisko attiecību konsultante
Mob. 28326828

E-pasts: gita.sauka@onecom-latvia.com 

Līdz ar labiekār-
tošanas vai uzkop-
šanas talkas vietas 
atzīmēšanu kartē 
cilvēks saņems pie-
eju savam talkas 
profi lam, kas ļaus 

Kalupes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedū-
ru, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri krītot stiprā vējā, apdraud 
cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Objekta adrese: Lielā iela 43, Kalupe, Daugavpils novads –  14 koki (5 tūjas, 
2 ozoli, 5 liepas, 1 kļava, 1 papele).

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta pār-
valdē attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@kalupe.lv vai zvanot uz mājas la-
pā norādītajiem tālruņiem (Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugav-
pils novads) no 2020. gada 20. marta  līdz 2020. gada 3. aprīlim plkst. 
10.00.

Nīcgales pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedū-
ru par bīstamo koku nozāģēšanu: 3 bērzi – Nīcgales pirmsskolas izglītības 
iestādes teritorijā, 2 bērzi Skolas ielā 17, Nīcgales ciemā, 2 liepas Daugavas 
ielā, Nīcgales ciemā, 2 liepas Nīcgales kapos.

Sabiedriskās apspriešanas laiks no 24.03.2020. līdz 14.04.2020. 
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Nīcgales pagasta pārval-

dē Skolas ielā 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads. 
Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta 

un tālrunis.
Publiskā apspriešana notiks 2020. gada 15. aprīlī plkst. 9.00 Nīcga-

les ciemā, Daugavas ielā 4 un plkst. 10.00 Nīcgales kapos. 

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

Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pārau-
gušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvē-
ku drošību un kapu kopiņas pagasta kapsētās, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Petrānu kapos: 2020. gada 15. aprī-
lī, plkst. 10.00. Nozāģēšanai paredzēti 6 bērzi un 2 liepas.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Zarānu kapos: 2020. gada 15. aprīlī, 
plkst. 10.30. Nozāģēšanai paredzētas 9 priedes 2 egles.

Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu Edgars Skreivers. Tālr.: 29764639
Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apsprie-

šanas laikā līdz 2020. gada 20. aprīlim sniegt savus priekšlikumus par 
koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pār-
valdē (Tālr.: 65475217). 


