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Dienas aprūpes centra klienti apgūst dzīvei nepieciešamās iemaņas

Jau vairāk nekā gadu Daugavpils 
novada Višķu sociālās aprūpes centra 
paspārnē darbojas Dienas aprūpes 
centrs, kur novada iedzīvotāji ar garī-
ga rakstura traucējumiem deinstitu-
cionalizācijas projekta ietvaros apgūst 
dažādas zināšanas un prasmes, lai va-
rētu integrēties sabiedrībā un uzsākt 
patstāvīgu dzīvi. 

Dienas centru kopumā apmeklē 15 
klienti, kuri pandēmijas dēļ uz neilgu 
laiku bija spiesti palikt mājās, taču nu 
centrā atkal valda rosība. Gan klien-
tiem, gan darbiniekiem regulāri tiek 
veikts Covid-19 tests un ievēroti visi 
piesardzības pasākumi. Šobrīd nodar-
bības ar katru klientu notiek individu-
āli, lai ievērotu nepieciešamo distan-
cēšanos. Šī iemesla pēc katru dienu 
visiem satikties pagaidām neizdodas.

Sociālā darbiniece Svetlana Miglāne 
atzīst, ka centra pakalpojumi ir ļoti pie-
prasīti. Ik rītu ar pašvaldības nodroši-
nātu transportu centra klienti tiek uz-
ņemti viņu dzīvesvietā un pēcpusdienā 
nogādāti mājās. Dienas centrā viņi ap-
meklē dažādas nodarbības. Katrai die-
nai ir izstrādāts aktivitāšu plāns, tiek 
pētītas klientu vajadzības un intereses. 
Kādam vairāk patīk zīmēt, veidot vai 
griezt, kādam šūt vai gatavot maltīti. 
Īpaši aprīkotā virtuvē notiek gatavoša-
nas nodarbības, kas klientiem ir īpaši 
noderīgas, uzsākot patstāvīgu dzīvi. 

Dienas centra klientiem nodroši-
nātas arī pusdienas, jebkurā brīdī ir 
iespēja padzert tēju vai kafi ju, te ir 

iespēja izmantot dušas un veļas maz-
gāšanas pakalpojumu. Taču vairāk par 
visu viņiem esot svarīga tieši savstar-
pēja komunikācija, saka Svetlana.   

Ar klientiem strādā četri speciālisti, 
katram ir iepriekš gūta pieredze kādā 
jomā, kas noder pašreizējā darbā. Pie-
mēram, pati Svetlana savulaik strādā-
ja par šuvēju, bet vēlāk ieguva sociālās 
darbinieces izglītību. 

Sociālā rehabilitētāja Terēzija ie-
priekš ilgus gadus strādāja par ārs-
ta palīgu neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestā. Savukārt sociālā 
aprūpētāja Jeļena pēc izglītības esot 
pavāre un nāk talkā apmācīt klientus 
gatavot maltīti.  

Katrs klients te atrod sirdij tīkamu 
nodarbi, piemēram, apgūst dažādus 

rokdarbus, fl oristikas pamatus, mācās 
uz koka iededzināt glezniņas. Daugav-
pils šūšanas uzņēmums “Klar” uzdā-
vinājis dienas centram šujmašīnas un 
regulāri nodrošina ar materiāliem šū-
šanas nodarbībām. No tiem top dažādi 
dekoratīvi spilveni un rotaļlietas. Pie 
šīs nodarbes sastopam Arnoldu, kurš 
tobrīd uzsācis šūt košu pūces veida 
spilvenu. Viņa dzīvesbiedre Zinaīda, ar 
kuru Arnolds iepazinies tepat centrā, 
iegrimusi fl oristikas darbos un veido 
skaistas atklātnītes. Nikolajs uz koka 
dēlīša iededzina 2021. gada simbolu – 
Vērsi, bet Jūlija labprāt rosās virtuvē, 
apgūstot jaunas ēdienu receptes. 

Kamēr Svetlana ierāda Arnoldam, 
kā pareizi piegriezt un sašūt spilvenu, 
tikmēr sociālā rehabilitētāja Terēzija 

Aleksejeva saimnieko pa virtuvi, ga-
tavojot visiem pusdienas un iesaistot 
šajā procesā Jūliju. Šajā dienā top 
gards dārzeņu un gaļas cepumus, kā 
arī karstmaizes.  

Terēzija atzīst, ka saskaņā ar dein-
stitucionalizācijas projektu centra 
klientiem ir jāmācās dzīvot patstāvī-
gi, tostarp gatavot sev pašiem maltīti.  
Virtuvē viņi mācās sagatavot visus 
produktus ēdiena pagatavošanai – 
mizo kartupeļus, ķidā zivis, maļ gaļu. 
Terēzija savukārt ierāda, kā pareizi 
ēdienu pagatavot, lai tas būtu gards un 
sātīgs. Finansējumu produktu iegādei 
šīm nodarbībām nodrošina pašvaldība, 
centra darbinieki māca saviem klien-
tiem pašiem veikalā nopirkt nepiecie-
šamo, daudzus dārzeņus gādā no sa-
viem piemājas dārziņiem.  

Dienas centrā jau ierasts visiem kopā 
svinēt dažādus svētkus, dažreiz centra 
klientiem tiek rīkotas ekskursijas, lai 
viņi varētu iepazīt savu novadu un gūt 
jaunas emocijas un pieredzi. 

Svetlana Miglāne atzīst, ka visi esot 
cits pie cita pieraduši un jūtas kā liela 
saime. Viņa ievērojusi, ka gada laikā, 
kopš sācis darboties dienas centrs, tā 
klienti ir ļoti mainījušies, kļuvuši uz-
manīgi viens pret otru, kārtīgi un dis-
ciplinēti. 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 
9.2.1/15/I/005 “Deinstitucionalizācijas 
pasākumu īstenošana Latgales reģio-
nā (DI)” tiek īstenots visos Latvijas 
reģionos, lai veicinātu cilvēku ar garī-
ga rakstura traucējumiem un ārpusģi-
menes aprūpē esošo bērnu un jauniešu 
veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā.  

Inese Minova
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Kalupē atklātas jaunās pasta telpas

8. februārī Sociālo pakalpojumu 
centrā “Pīlādzis” Lielajā ielā 43, Ka-
lupē tika atklātas jaunās pasta tel-
pas. Tās atrodas netālu no iepriek-
šējās apkalpošanas vietas un būs 
ērtākas gan apmeklētājiem, gan dar-
biniekiem.

Atklāšanas pasākumā klātesošos 
uzrunāja Kalupes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Ūbele: ”Mūsu pasta 
nodaļa beidzot ir ieceļojusi ļoti jau-
kās telpās. Vislielākais ieguvums 
būs mūsu iedzīvotājiem, kuri šeit 
varēs atnākt uz ļoti skaistām, labie-

kārtotām telpām. Liels paldies jāsa-
ka Daugavpils novada domei, kas ir 
izremontējusi šīs telpas, kā arī pielā-
gojusi atsevišķu ieeju. Un lai vēstules 
vienmēr sasniedz adresātu!”

Kā atzīst pasta nodaļas vadītā-
ja Ināra Rimša, iepriekšējās telpas 
ar līdzšinējām nevar pat salīdzināt. 
Jaunajās telpās tiks nodrošināta 
pasta pakalpojumu sniegšana daudz 
patīkamākā vidē, turklāt vairs nepa-
stāv problēma ar telpu apsildīšanu. 
Pasta nodaļā atjaunināts arī preču 
sortiments. ”Iepriekš mums nebija 

preču stendu ”Viss pa 1 eiro”, vecajās 
telpās preces atradās aiz letes. Tagad 
viss atrodas zālē – kalendāri, žurnā-
li,” piebilst Rimša.

Lai pasta pakalpojumi būtu pieeja-
mi arī klientiem ar kustību traucē-
jumiem, kā arī jaunajiem vecākiem 
ar bērnu ratiņiem, pie nodaļas būs 
izvietota speciāla zvanu poga, kuru 
varēs atpazīt pēc īpašas piktogram-
mas. Plānots nākotnē uzstādīt arī 
pacēlāju un veikt piebraucamās te-
ritorijas labiekārtošanas darbus, kas 
patlaban nav iespējams bargo ziemas 

apstākļu dēļ.
Vieta, kurā atrodas jaunā pasta no-

daļa, ir pagasta centrs, kur apgrozās 
lielākā daļa cilvēku, tieši šeit ir liela 
daļa pieejamo pakalpojumu pagastā, 
līdz ar ko tiek gaidīts arī pasta ap-
meklētāju skaita pieaugums.

Nodaļas darbalaiks saglabāsies ne-
mainīgs – darbadienās no plkst. 9.00 
līdz 14.30. 

Dainis Bitiņš

Iedzīvotāji aicināti gatavoties iespējamiem plūdiem 
Lai arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs (LVĢMC) laiku 
pavasarī prognozē samērā mierīgu, 
tomēr atsevišķos upju posmos zem le-
dus uzkrājušies vižņi var veidot ledus 
sastrēgumus un izraisīt zemāko vietu 
applūšanu. Plūdu draudi pastāv Dau-
gavpils novadā, kur applūstošas teri-
torijas ir vairākos pagastos – Līksnā, 
Laucesā, Kalkūnē, Nīcgalē un Sventē. 
Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka 
plūdi visvairāk skar dārzkopības ko-
operatīvu “Ļūbaste” un “Maļutki”, da-
ļēji applūst arī kooperatīvi “Daugava” 
un “Laucese”. Pašlaik pagasti apzina 
tos iedzīvotājus, kuru mājsaimniecības 
var skart plūdi, lai brīdinātu par palu 
draudiem.

Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektores vietnieks Aleksandrs 
Aizbalts atzīst, ka ūdens līmenis Dau-
gavā parasti sāk celties ap 10. martu, 
bet pēc 20. marta sāk iet ledus. Viņš ai-
cina iedzīvotājus savlaicīgi gatavoties 
iespējamiem plūdiem.

Rekomendācijas iedzīvotājiem 
rīcībai plūdu draudu un plūdu 

gadījumā
 Veicamie pasākumi plūdu drau-

du periodā:
- Sekojiet līdzi meteoroloģiskajiem 

apstākļiem un prognozēm, kā arī situā-
cijas attīstībai savu mājokļu tuvumā.

- Saglabājiet savā mobilajā tālrunī 
un piezīmju grāmatiņā tālruņu numu-
rus, uz kuriem jāzvana, lai ziņotu par 
plūdu sākšanos un saņemtu palīdzību 
– operatīvo dienestu un pašvaldības 
tālruņa numurus.

- Izvērtējiet apdraudējumus saim-
niecībai. Pārvietojiet mantas no pag-

rabtelpām un pirmajiem stāviem uz 
augšējiem stāviem vai bēniņiem, no-
stipriniet pagalmā un mājas tuvumā 
esošos priekšmetus. Esiet gatavi atvie-
not elektrisko strāvu.

- Savlaicīgi parūpējieties par vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, bērniem un cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī 
slimniekiem, atrodot viņiem plūdu lai-
kā drošāku mājvietu pie radiem, drau-
giem, kaimiņiem. Ja tādas iespējas 
nav, jau savlaicīgi griezieties pēc palī-
dzības pašvaldībā.

- Apziniet vietu, kurp nepieciešamī-
bas gadījumā evakuēt mājlopus, māj-
dzīvniekus, un iespēju tos nodrošināt 
ar barību. Ja tādas iespējas nav, jau 
savlaicīgi griezieties pēc palīdzības 
pašvaldībā.

- Sagatavojiet evakuācijai izmanto-
jamos transporta līdzekļus (automašī-
nas, traktorus u.c.) un peldošos līdzek-
ļus (laivas, plostus u.c.).

- Sagatavojiet līdzi ņemšanai eva-
kuācijas gadījumā personiskos doku-
mentus, naudu, vērtslietas, kabatas 
lukturīti, pārtiku, medikamentus, ap-
ģērbu un apavus, kā arī citas pirmās 
nepieciešamības lietas.

- Pieejamā vietā turiet kabatas luk-
turīšus, ar kuriem var dot signālu par 
savu atrašanās vietu plūdu gadījumā. 
Savlaicīgi nodrošinieties ar rezerves 
baterijām kabatas lukturītim un radio 
aparātam.

- Savlaicīgi uzlādējiet mobilos tālru-
ņus, lai nepieciešamības gadījumā pa-
ziņotu glābšanas dienestam par nepie-
ciešamo palīdzību.

- Nodrošiniet sevi ar pārtiku (kas ne-
bojājas un ko var pagatavot arī tad, ja 

mājā nav elektrības), dzeramo ūdeni, 
medikamentiem, apģērbu, apaviem un 
citām precēm plūdu periodam, gadīju-
miem, ja māja applūst, bet uzskatāt, 
ka evakuēties vēl nav nepieciešams.

Veicamie pasākumi plūdu gadī-
jumā:

- Par tiešu apdraudējumu informē-
jiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu, policiju vai pašvaldību.

- Ja iespējams, brīdiniet un informē-
jiet savus kaimiņus par plūdu sākša-
nos.

- Evakuējoties ņemiet līdzi personis-
kos dokumentus, naudu, vērtslietas, 
pārtiku, medikamentus, nepieciešamo 
apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās 
nepieciešamības lietas.

- Atstājot ēkas un būves, atslēdziet 
elektroenerģijas padevi, gāzes padevi, 
noslēdziet ūdens apgādes ierīces un 
vietējās apkures ierīces un iekārtas.

- Aizveriet ēku un būvju durvis, lo-
gus, lūkas, slēģus un, ja iespējams, aiz-
sitiet ar dēļiem ēkas logus un durvis.

- Neaizmirstiet par mājdzīvniekiem!
- Ja pašu spēkiem nav izdevies tikt 

prom no plūdu skartās vietas, infor-
mējiet operatīvos dienestus pa tālruni 
112, uzkāpiet mājas augšējā stāvā vai 
uz bēniņiem, līdzi ņemot kabatas luk-
turīti, lai signalizētu par savu atraša-
nās vietu. Palieciet uz vietas un signa-
lizējiet par savu atrašanās vietu, līdz 
ierodas palīdzība.

Drošības pasākumi evakuācijas 
laikā:

Pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī 
un mantu novietošanas tajā pārlieci-
nieties, vai tas ir pietiekami labi no-
stiprināts:

-  iekāpšanu un izkāpšanu veiciet bez 
drūzmēšanās;

-  braukšanas laikā nepārvietojieties 
pa peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā 
apgāšanos;

-   evakuējoties ar laivu, ievērojiet, lai 
laivas borta augstums virs ūdens līme-
ņa būtu ne mazāks kā 20 cm un vižņu 
laikā laiva pārvietotos perpendikulāri 
viļņiem;

-  uzmanieties, lai laiva neuzbrauktu 
zemūdens priekšmetiem;

- neizmantojiet evakuācijai laivu 
stipra vēja un aktīvas ledus iešanas 
laikā.

Atsakoties evakuēties, nodro-
šiniet sevi ar pārtiku, dzeramo 
ūdeni, medikamentiem, citām 
visnepieciešamākajām lietām. At-
teikums evakuēties personai jā-
apstiprina rakstiski, uzņemoties 
atbildību par iespējamajām se-
kām.

Nepieciešamības gadījumā par plūdu 
briesmām (strauju ūdens līmeņa celša-
nos) vietās, kur uzstādītas trauksmes 
sirēnas (pilsētās), Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienests iedzīvotājus 
brīdinās, ieslēdzot trauksmes sirēnas 
– iedzīvotājiem, izdzirdot sirēnas, jā-
klausās informācija, kas tiks pārraidī-
ta radio un televīzijā.

Jūsu veselība un dzīvība lielā 
mērā ir atkarīga no jūsu pašu pa-
reizas rīcības!

Neļaujieties panikai! 
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D a u g a v p i l s  n o v a d a  d o m e s  l ē m u m i
2021. gada 28. janvāra sēdē pieņemti 90 lēmu-

mi:
• Izdeva saistošos noteikumus “Par sociālo palīdzību 

Daugavpils novadā”, “Par maznodrošinātās mājsaim-
niecības statusa noteikšanu Daugavpils novada pašval-
dībā”, “Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Viš-
ķi” maksas komunālie pakalpojumi Ambeļu pagastā”, 
“Grozījumi Daugavpils novada domes 2018. gada 31. 
maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par brīvprātīgās 
iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novadā””, “Par Dau-
gavpils novada domes 2012. gada 11. oktobra saistošo 
noteikumu Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) sta-
tusa noteikšanu Daugavpils novadā” atzīšanu par spē-
ku zaudējušiem”. 

• Precizēja novada domes 29.12.2020. saistošos no-
teikumus Nr.65 “Grozījumi Daugavpils novada domes 
2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašval-
dībā””.

• Izdeva nolikumu “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2020. gada 16. janvāra nolikumā Nr. 77 “Špoģu 
vidusskolas nolikums””.

• Apstiprināja Daugavpils sadarbības teritorijas civi-
lās aizsardzības plānu.

• Izsludināja novada domes grantu konkursu “Par 
granta piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projek-
tiem 2021. gadā” un apstiprināja konkursa nolikumu.

• Apstiprināja novada pašvaldības ceļu fonda līdzek-
ļu sadali 2021. gadam.

• Noteica, ka novietot galdus, uzsliet teltis vai novie-
tot pārvietojamās nojumes priekšvēlēšanu aģitācijai 
no plkst. 00.00 līdz plkst. 24.00 nedrīkst pašvaldības 
parkos, stadionos un sporta laukumos un tuvāk par 50 
metriem no ēkām, kurās izvietotas valsts vai pašval-
dības institūcijas, no ēkām, kurās komersanti veic ko-
mercdarbību, kas saistīta ar izglītību, kultūru, sociālo 
aprūpi vai veselības aprūpi, no reliģisko organizāciju 
dievnamiem vai kulta celtnēm.

• Apstiprināja pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju  darba samaksai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām paredzētās valsts budže-
ta mērķdotācijas sadali no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.

• Grozīja novada domes 01.10.2020. lēmumu Nr.2499 
“Par Daugavpils novada pašvaldības vispārējās izglītī-
bas iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, sporta sko-
las vadītāju, vadītāju vietnieku, metodiķu un pedagogu 
darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstipri-
nāšanu” un izteica 2.pielikumu “Daugavpils novada 
sporta skolas vadītāja, vadītāja vietnieka un pedagogu 
darba slodzes 2020./2021. mācību gadam” jaunā redak-
cijā.

• Grozīja novada domes 26.11.2020. lēmuma 
Nr.2551 “Par Medumu pamatskolas pievienošanu 
Sventes vidusskolai” 2.punktu, nosakot, ka Sventes 
vidusskolas programmu īstenošanas vietā “Medumi” 
tiks īstenota Pamatizglītības programma 1.-6. klasei 
(kods 11011111) un Vispārējās pirmsskolas izglītības 
programma (kods 01011111).

• Noteica, ka ar 01.03.2021. ūdenssaimniecības sa-
biedriskos pakalpojumus Ambeļu pagasta teritorijā no-
drošina pašvaldības aģentūra “Višķi”.

• Grozīja novada domes 27.10.2020. lēmumu 
Nr.2520 „Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpoju-
ma Demenes pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas 
dienvidlatgales starppašvaldību organizācija””, nosa-
kot līguma spēkā stāšanās brīdi – 01.06.2021.

• Grozīja novada domes 27.10.2020. lēmumu 
Nr.2521 „Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpo-
juma Nīcgales pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrī-
bai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimnieko-
šanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija””, 
nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 01.06.2021.

• Grozīja novada domes 27.10.2020. lēmumu Nr.2522 
„Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Višķu 
pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatga-
les starppašvaldību organizācija””, nosakot līguma spē-
kā stāšanās brīdi – 01.06.2021.

• Palielināja SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 
pamatkapitālu un apstiprināja pamatkapitāla palieli-
nāšanas noteikumus un statūtus jaunā redakcijā.

• Atbalstīja biedrības “19 naglas” projekta ieceres 
iesniegšanu Aktīvo iedzīvotāju fonda izsludinātāja pro-
jektu konkursā “Kapacitātes projekti” un Daugavpils 
novadam piedalīties projektā kā sadarbības partnerim.

• Atbalstīja Izglītības pārvaldes ieceri piedalīties 
Eurodesk reģionālo koordinatoru atlases konkursā.

• Atļāva novada domei iesniegt projektu “Sabiedrī-
bas informēšanas pasākumu nodrošināšana par Sven-

tes ezera, Medumu ezera, Smiļginu ezera un Baltezera  
zivju resursu aizsardzību” Zivju fonda atbalsta saņem-
šanai.

• Grozīja novada domes 17.10.2019. lēmumu Nr. 1767 
“Par Špoģu vidusskolas Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060123 
“Mūsdienu izglītības īpatnības pirmskolā, sākumskolā 
un pamatskolā”  atbalstīšanu” un apstiprināja projekta 
ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 12.09.2019. lēmumu 
Nr.1705 “Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās partnerības 
projekta Nr.2019-1-FR01-KA229-062102_3 “Lepni būt 
par eiropiešiem!” (“Fiers d’être européens!”) īstenošanu 
Biķernieku pamatskolā” un izteica projekta ieņēmumu 
un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 12.09.2019. lēmumu Nr.1706 
“Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pa-
matdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās partnerības pro-
jekta Nr.2019-1-IT02-KA229-062301_5 “Veselīgs dzī-
ves veids – ceļš uz dzīvi” (“Healthy Styles – Pathways 
for Life”) īstenošanu Biķernieku pamatskolā” un izteica 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr.1052 
“Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales paš-
valdību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdar-
bības attīstībai” ieņēmumu un izdevumu tāmes ap-
stiprināšanu” un izteica ieņēmumu un izdevumu tāmi 
jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 26.11.2020. lēmumu Nr.2558  
“Par projektā Nr.5.6.2.0/17/I/036  “Dienvidlatgales paš-
valdību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 
aktivitātes paaugstināšanai” papildus iekļautās darbī-
bas ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” un 
izteica projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā 
redakcijā.

• Grozīja novada domes 31.05.2018. lēmumu 
Nr.830 “Par 5.5.1. specifi skā atbalsta mērķa projekta 
Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu” un apstiprināja pro-
jekta ieņēmumu un izdevumu tāmi novada domes da-
ļai jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr.1891 
“Par projekta  Nr. LV-RU-018  ”Amatniecība bez robe-
žām” (Craftsmanship without Borders) īstenošanu un 
ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” un 
izteica projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi novada 
domes daļai jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 12.07.2018. lēmumu Nr.937 
“Par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
mas projekta Nr. LLI-337 “Zarasu rajona un Daugav-
pils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma 
un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, izman-
tojot sociālkultūras pasākumus (Radītu, lai paliktu)” 
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstip-
rināšanu” un izteica projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 11.07.2019. lēmumu Nr.1563 
“Par projekta Nr. ENI-LLB-1-216 “Dvinas/Daugavas 
ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata pras-
mju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai pa-
audzei” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 
apstiprināšanu” un izteica projekta ieņēmumu un izde-
vumu tāmi jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 23.07.2020. lēmumu Nr.2327 
“Par projekta “Daugavpils novada un Zarasu rajona 
lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, 
kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes  (akronīms 
“Mūžam jauns”) uzsākšanu” un izteica projekta ieņē-
mumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

• Atļāva Sociālā dienesta struktūrvienībai “Dienas 
aprūpes centrs invalīdiem un pensijas vecuma perso-
nām” papildus projekta “Deinstitucionalizācijas pa-
sākumu īstenošana Latgales reģionā” paredzētajai 
mērķgrupai, sniegt dienas aprūpes centra pakalpoju-
mu neizvērtētām personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem no novada  pašvaldības budžeta līdzekļiem un 
apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu tāmes 
grozījumus.

• Grozīja novada domes 25.06.2020. lēmumu 
Nr.2243 “Par aizņēmumu pašvaldības investīciju pro-
jekta “Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve c. Naujene, 
Naujenes pagastā Daugavpils novadā” īstenošanai”, 
nosakot  aizņēmumu 264338,31 euro apmērā un piešķi-
rot līdzfi nansējumu 136009,64 euro apmērā. 

• Grozīja novada domes 23.07.2020. lēmumu Nr.2287 
“Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Baz-
nīcas ielas pārbūve c. Silene, Skrudalienas pagastā, 
Daugavpils novadā” īstenošanai”, nosakot  aizņēmumu 
142307,90 euro apmērā un paredzot līdzfi nansējumu 

78049,73 euro apmērā. 
• Nolēma nodod Naujenes pagasta pārvaldei apsaim-

niekošanā un lietošanā pašvaldības ceļu “Butiški-Židi-
na” un Maļinovas pagasta pārvaldei -  pašvaldības ceļu 
“Valsts ceļš-Kurpenišķi-Janciški”, kas tika pārņemti 
novada domes valdījumā projekta „Daugavpils novada 
pašvaldības ceļu  pārbūve” realizācijai, kā arī projekta 
īstenošanas laikā no jauna izveidotos inženierbūves un 
satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus. 

• Nolēma nodot no Višķu pagasta pārvaldes bilances 
novada domes bilancē Višķu pagasta pārvaldei apsaim-
niekošanā un lietošanā nodotā pašvaldības ceļa „Grāvi-
ņi-Višķu tehnikums”, kas tika pārņemts novada domes 
valdījumā projekta”Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības at-
tīstības sekmēšanai” realizācijai, posma asfaltbetona 
seguma atjaunošanas izmaksas 131582,03 euro. 

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāma-
tā uz pašvaldības vārda uz nedzīvojamo telpu Nr.23, 
,,1’’, Višķu tehnikums, Višķu pagastā.

• Noteica nosacīto cenu 5 pašvaldības nekustama-
jiem īpašumiem Demenes, Līksnas, Maļinovas un 
Sventes pagastā.

• Nodeva atsavināšanai 3 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalkūnes, Maļinovas un Višķu pagastā.

• Nolēma atsavināt 4 pašvaldības nekustamos īpašu-
mus Līksnas, Naujenes un Tabores pagastā.

• Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašu-
mus Višķu pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē 10 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Naujenes, Nīc-
gales, Tabores, Vaboles, Vecsalienas, Višķu pagastā un 
apstiprināja izsoles noteikumus.

• Apstiprināja izsoles rezultātus uz 6 pašvaldības ne-
kustamajiem īpašumiem Kalupes, Maļinovas un Nau-
jenes pagastā. 

• Atzina izsoles par nenotikušām uz 6 pašvaldības 
nekustamajiem īpašumiem Biķernieku, Kalkūnes, Sa-
lienas, Vecsalienas un Višķu pagastā.

• Izbeidza atsavināšanas procesu uz 2 pašvaldības 
nekustamajiem īpašumiem Salienas un Vecsalienas 
pagastā.

• Noteica sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam pašval-
dības divistabu dzīvoklim Nr.8, Skolas iela 5, Nīcgale, 
Nīcgales pagastā.

• Pieņēma 13 lēmumus zemes jautājumos.
• Apstiprināja publiskā apspriešanas rezultātus par 

koku ciršanu Salienas, Vecsalienas un Višķu pagasta 
teritorijās.
2021. gada 1. februāra ārkārtas sēdē pieņemti 

6 lēmumi:
• Izdeva saistošos noteikumus “Daugavpils novada 

pašvaldības budžets 2021. gadam”.
• Grozīja Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu 

vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamentu 
un ar 01.02.2021. izteica novada domes 25.01.2018. lē-
muma Nr.565 “Par Daugavpils novada domes deputā-
tu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas 
reglamentu” 1.pielikumu jaunā redakcijā.

• Apstiprināja Daugavpils novada attīstības prog-
rammas 2012.-2018. gadam Investīciju plānu 2021.-
2023. gadam.

• Nolēma uzsākt Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas līdz 2030. gadam izstrādi, sadarbojoties ar Dau-
gavpils pilsētas un Ilūkstes novada pašvaldībām, un 
apstiprināja stratēģijas izstrādes darba uzdevumu.

• Nolēma uzsākt Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-
2027. gadam izstrādi, sadarbojoties ar Daugavpils pil-
sētas un Ilūkstes novada pašvaldībām, un apstiprināja 
Attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu.

• Noteica šādas 2021./2022. mācību gadā atbalstā-
mās augstākās izglītības studiju specialitātes un studē-
jošo skaitu, kuriem var tikt piešķirtas Daugavpils nova-
da pašvaldības stipendijas: bakalaurs inženierzinātnēs 
– 2 (diviem) topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1. 
kursa studenti, logopēds/audiologopēds – 1 (vienam) to-
pošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. kursa students, 
krievu valodas kā svešvalodas pedagogs (ar angļu valo-
du kā otro valodu) – 1 (vienam) topošajam speciālistam, 
kurš ir vismaz 2. kursa students un lauksaimniecības 
speciālists ar specializāciju lopkopībā – 1 (vienam) to-
pošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. kursa students.

 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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Daugavpils novada pašvaldības budžets 2021. gadam

1. februāra Daugavpils novada do-
mes sēdē tika pieņemts pašvaldības 
2021. gada budžets. Šogad ieņēmumi 
ieplānoti 25 miljonu eiro apmērā, ku-
rus veidos IIN – 6,6 miljoni eiro, NĪN 
1,2 miljonu eiro apmērā, dabas resur-
su nodoklis pusmiljona eiro apmērā, 
savukārt 14,5 miljonus eiro pašval-
dība saņems kā transfertus no valsts 
budžeta. Izdevumi plānoti 29,1 milj. 
eiro apmērā.

”Ņemot vērā, ka IIN visā valstī ir 
noteikts tikai 75% apmērā (iepriekš 
bija 80%), mūsu pašvaldībā šajā sa-
daļā ieņēmumi samazinās par 1,1 
milj. eiro. Līdz ar to mums bija jāat-
rod iespēja, ar kādiem līdzekļiem to 
varētu kompensēt,” skaidro Finanšu 
pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne.

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētājs Arvīds Kucins pateicās mū-
su novada iestādēm par darbu 2020. 
gadā, neskatoties uz to, ka daudzas 
pozīcijas vienkārši neīstenojās. Saka-
rā ar to novadam palika naudas atli-
kums uz šo gadu.

Kā prioritāros virzienus Daugav-
pils novadā var minēt attīstības no-
drošināšanu, kas paredz uzņēmēj-
darbības, infrastruktūras un vides 
sakārtošanu. Noteikti ieguldījumi 
tiks veikti arī sociālajā, izglītības, ve-

selības u.c. sfērās. Viens no pamatuz-
devumiem ir arī panākt līdzsvarotu 
teritorijas attīstību, nodrošināt vides 
un pakalpojumu pieejamību iedzīvo-
tājiem.

Izdevumu pozīcijā var minēt arī lī-
dzekļus neparedzētiem gadījumiem 
100 tūkstošu eiro apmērā, kā arī iz-
devumus ATR reformas sakarā, kas 
tiek lēsti ap 400 tūkstošiem. Šos re-
sursus galvenokārt tērēs vienoto re-
sursu sistēmas iegādei un ieviešanai 
lietvedībā un fi nanšu vadībā.

Šogad būtiski palielināsies pašval-
dības investīciju sadaļa. Ja iepriekš 
tām tērēja ap 300 - 400 tūkstošu eiro 
no pašvaldības budžeta un papildus 
no citiem avotiem, tad šajā gadā in-
vestīciju summa pieauga vairākkārt.  

“Ja pagājušogad daudzos pagastos 
notika apgaismojuma izbūves projek-
tēšana, tad šogad sāksies tās realizā-
cija. Tikai Kalupē un Biķerniekos ap 
260 000 eiro tiks ieguldīts apgaismo-
šanā, ap 30 000 eiro Līksnā, Laucesas 
pagastā daudzās vietās tiks ierīkots 
apgaismojums. Projektējam apgais-
mojumu Nīcgales ciemā, kur ieguldīti 
12 000 eiro,” atzīmē Arvīds Kucins.

Tāpat apgaismojuma izbūves darbi 
šogad ieplānoti Maļinovas un Rande-
nes ciemos, savukārt Skrudalienā un 

Silenē mainīs jau esošos apgaismoju-
ma stabus.

No būtiskākajiem investīciju pro-
jektiem var minēt arī pašvaldības ne-
izīrēto dzīvokļu remonta programmu, 
kā arī dzīvojamo māju energoefektivi-
tātes paaugstināšanas programmas 
turpināšanu. Šogad īstenos arī grā-
matu un datoru iegādi bibliotēkām, 
nodrošinās pedagogu veselības ap-
drošināšanu, kā arī līdzfi nansējumu 
pedagogiem briļļu iegādei. Paredzēti 
arī dažāda veida remontdarbi novada 
izglītības iestādēs: Lāču pamatskolas 
atjaunošanas darbi – klašu remonts, 
grīdas remontdarbi Naujenes pamat-
skolā, Špoģu vidusskolas fi ziskās vi-
des uzlabošana, Nīcgales pirmsskolas 
izglītības iestādes ”Sprīdītis” telpu 
renovācija un bērnu rotaļu laukuma 
izveide, Zemgales vidusskolas spor-
ta infrastruktūras atjaunošana, ma-
teriālās bāzes uzlabošana Medumu 
speciālajā pamatskolā u.c. Daugav-
pils būvniecības tehnikuma IPĪV Viš-
ķos notiks mācību vides atjaunošana, 
jo telpas patlaban atrodas diezgan 
bēdīgā stāvoklī.

Tāpat Kalkūnē izveidos rotaļu lau-
kumu, un ir ieplānots jauniešu cen-
tra remonts. Višķos veiks stadiona 
un estrādes kompleksa piegulošās 
teritorijas atjaunošanas un pilnvei-
došanas darbus. Turpināsies zivju 
resursu papildināšanas un sabiedrī-
bas informēšanas projekti. Sociālajā 
jomā turpināsies deinstitucionalizā-
cijas projekta ieceres, kā arī daudzi 
citi projekti.

Pašvaldības 2021. gada budžetā uz-
turēšanas izdevumiem lielākā daļa 
atvēlēta izglītībai – 8,9 miljoni eiro, 
sociālajai aizsardzībai – 5,7 miljoni 
eiro, veselībai 0,3 miljoni eiro, valdī-
bas dienestiem 4,4 miljoni eiro, eko-
nomiskai darbībai 3,1 miljons eiro, 
savukārt vides aizsardzībai – 0,4 mil-
joni eiro.  

Tāpat arī jāatzīmē, ka pēc jaunā 
Augšdaugavas novada izveidošanas 
spēkā būs īpaša kārtība, vadoties 

pēc kuras, pašvaldībām līdz gada 
beigām katrai būs jāiztiek ar saviem 
jau ieplānotajiem fi nanšu līdzekļiem. 
Skaidro Finanšu pārvaldes vadītāja 
Irēna Timšāne: ”Likums paredz, ka 
mēs veidojam kopbudžetu, kas būs 
spēkā līdz 2021. gada beigām. Tas 
nozīmē, ka mēs abpusēji pieņemam 
abu novadu budžetus, saliekam kopā, 
sniedzam atskaites jau par Augšdau-
gavas novadu. Ceru, ka globāli mēs 
nemainīsim ne Ilūkstes, ne mūsu bu-
džetu un spēsim tos īstenot līdz gada 
beigām atbilstoši savām iecerēm.”

Teritoriju un mājokļu apsaimnie-
košanai ir ieplānoti 3,2 milj. eiro, sa-
vukārt kultūras nozarei atvēlēti 3,1 
milj. eiro. Sociālajiem pabalstiem ir 
ieplānoti 0,6 milj. eiro. 

Liels pieaugums būs novērojams 
atlīdzības izmaksām, jo valstī par 70 
eiro pieauga minimālā alga (līdz 500 
eiro). Līdz ar minimālās algas apmē-
ra pieaugumu tiek palielināts arī citu 
darbinieku atalgojums.

”Palielinājums praktiski ir visiem. 
Budžets, protams, ir ierobežots, zi-
nāma daļa līdzekļu ir arī jāinvestē 
saimniecības uzturēšanā. Taču sociā-
lajiem darbiniekiem algu pieaugums 
ir ap 110 eiro. Vairāk maksājam arī 
autobusu šoferiem, traktoristiem, 
tiem, kuriem algas atradās uz mini-
mālās algas robežas. Jau nerunājot 
par minimālo algu pieaugumu no 430 
uz 500 eiro,” teic Daugavpils novada 
domes priekšsēdētājs.

Dotācija no pašvaldības fi nanšu iz-
līdzināšanas fonda Daugavpils nova-
dam sastāda 7,3 milj. eiro. Latgales 
reģiona pašvaldības saņēma arī spe-
ciālo Covid-19 seku novēršanas dotā-
ciju, kas Daugavpils novadam pare-
dzēta 0,5 miljona eiro apmērā.

Pašvaldības saistību apjoms sastā-
da 7,38%, kas ir par 2,3 miljoniem 
mazāk nekā pērn. 

Dainis Bitiņš

Apstiprināti jauni saistošie noteikumi par sociālo palīdzību Daugavpils novadā
Daugavpils novada domes sēdē ap-

stiprināti jauni saistošie noteikumi 
par sociālo palīdzību Daugavpils no-
vadā. Sociālā dienesta vadītāja Anna 
Jegorova skaidro, ka saistošie notei-
kumi pārstrādāti jaunā redakcijā, jo 
vecajos bija veikts daudz grozījumu 
un tie jau bija grūti saprotami iedzī-
votājiem.  

Saistošie noteikumi paredz sniegt 
materiālo pabalstu mājsaimniecībām 
un to personām, bāreņiem, audžuģi-
menēm, krīzē nonākušām personām 
pamatvajadzību nodrošināšanai un 
savas situācijas uzlabošanai. 

Saistošie noteikumi paredz vairā-
kus pabalstu veidus - garantētā mi-
nimālā ienākuma pabalstu, pabalstu 
atsevišķu izdevumu apmaksai (pa-
balsts bērna izglītības procesa no-

drošināšanai un veselības aprūpes 
pabalsts),   pabalstu krīzes situācijā, 
pabalstu bārenim vai bez vecāku gā-
dības palikušam bērnam, kā arī pa-
balstu audžuģimenei.

Mainījies ir GMI pabalsta apmērs, 
kas pirmajai un vienīgajai personai 
mājsaimniecībā tagad ir 109 eiro, bet 
pārējiem - 76 eiro. Palielināts vienrei-
zējs pabalsts audžuģimenēm apģēr-
ba, sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei, kas tagad katram 
bērnam ir 200 eiro līdzšinējo 142 eiro 
vietā. Tāpat palielināts pabalsts bā-
renim vai bez vecāku gādības paliku-
šam bērnam sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei, kura ap-
mērs tagad ir 821 eiro.

Parādījies arī jauns termins “pa-
balsts atsevišķu izdevumu apmak-

sai”, kurā iekļauti vairāku veidu 
pabalsti -- pabalsts bērna izglītības 
procesa nodrošināšanai (mācību lī-
dzekļu un kancelejas preču iegādei) 
22 eiro apmērā vienam bērnam reizi 
gadā, pabalsts skolēna ēdināšanas 
apmaksai, kas tiek maksāts katru 
mēnesi mācību gada laikā atbilstoši 
skolā noteiktajai ēdināšanas maksai, 
veselības aprūpes pabalsts ne lielāks 
par 36 eiro gadā, pabalsts ortodonta 
pakalpojumu segšanai – līdz 100 eiro 
gadā un pabalsts briļļu iegādei trūcī-
gas mājsaimniecības bērnam ar re-
dzes traucējumiem līdz 36 eiro gadā. 

Tāpat kā iepriekš paredzēts vien-
reizējs pabalsts krīzes situācijā ne 
vairāk kā 400 eiro, vienreizējs pa-
balsts divu valsts sociālā nodrošinā-
juma pabalstu apmērā (šobrīd 109 

eiro) patstāvīgas dzīves uzsākšanai 
bērnam bārenim vai bez vecāku gā-
dības palikušam bērnam, kuram pēc 
pilngadības sasniegšanas beidzas ār-
pusģimenes aprūpe. Ja šim bērnam 
ir invaliditāte, tad pabalsts ir 163 
eiro. Tāpat pašvaldība maksā pabal-
stu bērnam bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušam bērnam izglītības 
iegūšanai ikmēneša izdevumiem.

Saistošo noteikumu īstenošanai 
sociālajiem pabalstiem 2021. gadā  
ieplānoti 554 608 eiro. Saistošajos 
noteikumos paredzēto palīdzību var 
saņemt personas, kuru dzīvesvieta 
deklarēta Daugavpils novadā. 

Inese Minova
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No šā gada jauns termins - mājsaimniecība
2021. gada 1. janvārī stājās spēkā 

grozījumi Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likumā, kurā parā-
dās jauns termins - mājsaimniecība. 
Likuma izpratnē mājsaimniecība ir 
vairākas personas, kuras dzīvo vienā 
mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, 
vai viena persona, kura saimnieko 
atsevišķi.

Šai defi nīcijai par pamatu ņemta 
Centrālās statistikas pārvaldes lie-
totā “privātās mājsaimniecības” de-
fi nīcija, kas aizstāj likumā ietverto 
cilvēku kopumu (ģimene, kas sastāv 
no laulātajiem, personām, kurām ir 
kopēji izdevumi pamatvajadzību no-
drošināšanai un kuras mitinās vienā 
mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša perso-
na).

Grozījumi likumā paredz noteikt 
garantēto minimālo ienākumu slieks-
ni un trūcīgas mājsaimniecības ie-
nākumu slieksni sociālās palīdzības 
saņemšanai, kā arī noteikt vienotu 
tiesisko regulējumu mājokļa pabalsta 
nodrošināšanai. Tāpat grozījumi pa-
redz pašvaldībām tiesības noteikt arī 
maznodrošinātas mājsaimniecības ie-
nākumu slieksni, nosakot maksimālo 

līmeni atbilstoši Latvijas izvēlētajai 
ekvivalences skalai.

SVARĪGI! Mājsaimniecības atbil-
stību trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusam apliecina 
sociālā dienesta izsniegta izziņa, ku-
rā norādīti visu mājsaimniecībā ie-
tilpstošo personu vārdi, uzvārdi, per-
sonas kodi, kā arī izziņas derīguma 
termiņš un normatīvais akts, uz kura 
pamata noteikts attiecīgais statuss.

Trūcīga mājsaimniecība
Mājsaimniecība atzīstama par trū-

cīgu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz:

• 272 eiro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā;

• 190 eiro pārējām personām māj-
saimniecībā.

Trūcīgā statuss dod iespēju sa-
ņemt:

• GMI pabalstu;
• dzīvokļa pabalstu;
• Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgā-

kajām personām pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības pakas;

• atbalstu elektrības iegādei no 
"Latvenergo";

• citus sociālos pabalstus un atbal-
stu veidus, kurus nosaka Daugavpils 
novada domes attiecīgie Saistošie no-
teikumi.

Maznodrošināta mājsaimniecība
Mājsaimniecība atzīstama par 

maznodrošinātu, ja tās vidējie ienā-
kumi pēdējo triju mēnešu laikā ne-
pārsniedz:

• 327  eiro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā

• 229 eiro pārējām personām māj-
saimniecībā.

Ko dod maznodrošinātas māj-
saimniecības statuss?

• atbalstu elektrības iegādei no 
''Latvenergo'';

• atvieglojumus nekustamā īpašu-
ma nodokļa nomaksai;

• pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no 
tiesas nodevas nomaksas;

• tiesības saņemt valsts nodrošinā-
tu juridisko palīdzību;

• tiesības saņemt Eiropas atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām pār-
tikas un pamata materiālās palīdzī-
bas pakas;

• tiesības saņemt palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā.

Kā saņemt trūcīgās vai mazno-
drošinātās mājsaimniecības sta-
tusu?

Lai noskaidrotu, vai personai ir 
tiesības iegūt trūcīgas vai maznodro-
šinātas mājsaimniecības statusu, jā-
vēršas novada pašvaldības sociālajā 
dienestā ar iesniegumu (pie sociālā 
darbinieka, kurš apkalpo konkrēto 
pagasta teritoriju), kur sociālais dar-
binieks sadarbībā ar iesniedzēju paš-
valdības informācijas sistēmā elek-
troniski sagatavos noteikta parauga 
iztikas līdzekļu deklarāciju, izmanto-
jot valsts un pašvaldības informācijas 
sistēmās esošos datus un iesniedzēja 
papildus iesniegtos dokumentus. 

Ja mājsaimniecībā ir vairākas pie-
augušas personas, tad iesniegumā 
jābūt visu pieaugušo personu paraks-

tiem.
Deklarācijai jāpievieno šādi 

dokumenti:
- iesniedzējs deklarācijai pievieno 

darba devēja izziņu par darba sa-
maksu (neto) par pēdējiem pilniem 
trim kalendāra mēnešiem;

- saimnieciskās darbības veicējs 
deklarācijai pievieno izziņu par ienā-
kumiem no saimnieciskās darbības 
par pēdējiem pilniem trim kalendāra 
mēnešiem;

-  pārskatu no katra atvērtā kredīt-
iestādes maksājuma vai pasta norē-
ķinu sistēmas konta par pēdējo pilnu 
trīs kalendāra mēnešu ienākumiem 
un saņemtajiem maksājumiem.

Trūcīgas/maznodrošinātas māj-
saimniecības statusu (TMS) pie-
šķir:

• uz trim kalendāra mēnešiem, ja 
mājsaimniecībā ir vismaz viena per-
sona darbspējīgā vecumā;

• uz sešiem kalendāra mēnešiem, 
ja mājsaimniecībā nav nevienas per-
sonas darbspējīgā vecumā,  izņemot 
gadījumu, kad persona ir:

- ar I vai II grupas invaliditāti, ar 
invaliditāti no bērnības vai vecuma 
pensijas saņēmējs;

-  sieviete grūtniecības un dzemdī-
bu atvaļinājuma laikā, viens no bēr-
na vecākiem bērna kopšanas perio-
dā vai cita persona mājsaimniecībā, 
kura nodrošina pirmsskolas vecuma 
bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, 
ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespē-
jams nodrošināt citādā veidā;

- viens no bērna ar invaliditāti ve-
cākiem, ja bērns nesaņem piemērotus 
aprūpes pakalpojumus;

-  vecumā no 15 gadiem, kura iegūst 
izglītību klātienē pamatizglītības, 
vispārējās vidējās vai profesionālās 
vidējās izglītības iestādē vai ir pilna 
laika studējošais augstākās izglītības 
iestād ē.

Inese Minova

Novada ģimenes var pieteikties krīzes pabalstam
Daugavpils novada pašvaldība pie-

šķir ģimenēm, kuras ārkārtējās si-
tuācijas dēļ nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības, pabalstu, kas vienai 
personai (vienam ģimenes loceklim) 
sastāda 80 eiro mēnesī, piemaksa bēr-
niem 50 eiro.

Krīzes pabalsts tiks piešķirts:
• ja ģimenei (personai) saistībā ar 

ārkārtējo situāciju nav ienākumu (pie-
mēram, persona ir bezalgas atvaļināju-
mā, personai ir piešķirts bezdarbnieka 
statuss, bet vēl nav saņemts bezdarb-
nieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz 
uzņēmuma līguma, vai uz cita veida 
līguma pamata nodarbinātas personas 
– pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši 
ienākumu avotu, u.c.);

• ja ģimenei (personai) ir radušies 
papildus izdevumi, ko tā pati nespēj 
segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar 
atgriešanos no COVID-19 skartajām 
valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts 
(piemēram, ienākumi un uzkrājumi 
iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, 
transportam, u.c.);

• ģimene (persona) atrodas vai ir at-

radusies karantīnā un tai nav iztikas 
līdzekļu.

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

Daugavpils novadā atbalstīs arī barikāžu dalībniekus
Daugavpils novada domes saisto-

šajos noteikumos „Par brīvprātīgās 
iniciatīvas pabalstiem Daugavpils no-
vada pašvaldībā” veikti grozījumi, kas 
paredz turpmāk atbalstīt arī 1991. 
gada barikāžu dalībniekus. Tie nova-
da iedzīvotāji, kas piedalījušies bari-
kādēs, ik gadu 20. janvārī saņems 50 
eiro pabalstu. Daugavpils novadā tie 
ir vismaz 70 iedzīvotāji. Šo pabalstu 
barikāžu dalībnieki saņems jau šogad, 
šiem mērķiem ir ieplānoti līdzekļi paš-
valdības budžetā.

Noteikumos veiktas arī citas izmai-
ņas, proti personas, kas, atbrīvotas no 

ieslodzījuma, saņems 45 eiro pabalstu 
līdzšinējo 42,69 eiro vietā, bet  onkolo-
ģijas pacienti saņems 100 eiro pabalstu 
līdzšinējo 70 eiro vietā. 

Ik gadu tiek atbalstītas arī personas 
ar invaliditāti kopš bērnības, kas, izņe-
mot valsts pabalstu, saņem arī vien-
reizēju 50 eiro pabalstu no Daugavpils 
novada pašvaldības. Mainoties valsts 
pabalsta apmēram, veikti grozījumi 
pašvaldības saistošajos noteikumos, 
nosakot, ka pašvaldības pabalstu var 
saņem I grupas invalīdi, kuru ienā-
kumi nepārsniedz 190,40 eiro mēnesī, 
II grupas invalīdi, kuru ienākumi ne-

pārsniedz 163,20 eiro mēnesī, un III 
grupas invalīdi, kuru ienākumi nepār-
sniedz 136 eiro mēnesī.

Jāatgādina, ka šie saistošie noteiku-
mi paredz vairākus pabalstu veidus. 

Pašvaldībā tiek izmaksāts vienrei-
zējs pabalsts personām, kuras atbrīvo-
jušās no ieslodzījuma vietas – 45 eiro, 
pabalsts apbedīšanai – 350 eiro; dzim-
šanas dienas pabalsts (80 gadu jubile-
jā 30 eiro apmērā, 90 gadu jubilejā 50 
eiro, 100 gados un vairāk – 100 eiro); 
svētku pabalsts 50 eiro gadā Otrā Pa-
saules kara dalībniekiem, politiski re-
presētām personām, Černobiļas atom-

elektrostacijas avārijas likvidatoriem, 
Afganistānas kara veterāniem un no šī 
gada arī 1991. gada barikāžu dalībnie-
kiem; pabalsts onkoloģisko saslimšanu 
pacientiem – 100 eiro gadā; vienreizējs 
pabalsts invalīdiem kopš bērnības – 50 
eiro gadā un pabalsts hemodialīzes pa-
cientiem - 100 eiro gadā.

Lai nodrošinātu saistošo noteiku-
mu izpildi, budžetā nepieciešami 51 
500 eiro. Sociālā palīdzība piešķirama 
personām, kuru dzīvesvieta deklarēta 
Daugavpils novadā. 

Inese Minova
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 Medumu pamatskolu juridiski pievienos Sventes vidusskolai
28. janvāra Daugavpils novada do-

mes sēdē deputāti atbalstīja priekšli-
kumu par Medumu pamatskolas pie-
vienošanu Sventes vidusskolai. Līdz ar 
1. septembri Medumu pamatskola dar-
bosies kā ”Sventes vidusskolas prog-
rammu īstenošanas vieta ”Medumi”.

Medumos tiks turpinātas pamatiz-
glītības un pirmsskolas izglītības prog-
rammas. Tas nozīmē, ka tagadējo 9. 
klašu vietā Medumos audzēkņi mācī-
sies tikai līdz 6. klasei.  

Šāds solis tika sperts, jo Medumu 
pamatskolai diemžēl ir vājas perspek-
tīvas attīstībai – tās skolēnu skaits sa-
mazinās. Ja 2015. gadā tajā mācījās 67 
izglītojamie, tad 2020. gadā jau tikai 
48 (kopā ar pirmsskolas audzēkņiem, 
kuru skaits ir 6), skaidro Daugavpils 
novada Izglītības pārvaldē.

Apvienošanas rezultātā iestādei pa-
lielināsies izglītojamo skaits, līdz ar 
ko būs pieejams lielāks fi nansējums no 
valsts. 

Sventes vidusskola pārņems Medu-
mu pamatskolas tiesības, lietvedību, 
arhīvu saistības, darba tiesiskās attie-
cības, mantu, fi nanšu līdzekļus, funk-
cijas un izglītības programmas. 

Sventes vidusskolai līdz ar to būs jā-
izstrādā jauna skolas nolikuma redak-
cija.  

Lēmumu par Medumu pamatskolas 
pievienošanu Daugavpils novada Izglī-
tības pārvaldei vēl ir jāsaskaņo ar Iz-
glītības un zinātnes ministriju. 

Dainis Bitiņš

Maratona dalībnieki veikuši sešus miljonus soļu
Laikā, kad gribas vairāk kustēties, 

atpūsties pēc tiešsaistes mācību stun-
dām un semināriem, Daugavpils nova-
da jaunatnes nodaļa nolēma motivēt 
jauniešus un pieaugušos vairāk laika 
pavadīt brīvā dabā un soļot. Tādējādi 
no 1. līdz 7. februārim norisinājās so-
ļošanas maratons, kurā piedalījās 73 
dalībnieki ne tikai no Daugavpils no-
vada, bet arī no Daugavpils pilsētas, 
Preiļiem, Rēzeknes, Rīgas un Liepājas.

Kopsummā dalībnieki veikuši 6 301 
324 soļu jeb 4410,9 km. Ar šādu soļu 
skaitu dalībnieki varētu apiet apkārt 
Latvijai vismaz divas reizes, veidojot 
septiņus Baltijas ceļus, vai uzkāpt Eve-

restā un nokāpt lejā 249 reizes.
Apkopojot rezultātus, tika noteikti 

1.– 6. vietas ieguvēji trijās vecuma ka-
tegorijās: 13 - 17 gadi, 18 - 25 gadi un 
25+.  
Rezultāti:
Vecuma kategorijā 13 – 17 gadi:

1. vieta – Arnis Ozols (101 213 soļi) 
un Baiba Upeniece (104 929 soļi);

2. vieta – Armands Preilis ( 87 026 
soļi) un Mārīte Vavilova (100 202 
soļi);

3. vieta – Dmitrijs Suveizda (81 441 
soļi) un Aļona Macuka (96 524 
soļi).

Vecuma kategorijā 18 – 25 gadi:
1. vieta – Haralds Luriņš (106 250 

soļi) un Zlata Pancerko (99 903 
soļi);

2. vieta – Arkādijs Macuks (92 019 
soļi) un Karīna Lipšāne (95 164 
soļi);

3. vieta – Georgijs Kacs (91 555 soļi) 
un Agrita Zeile (81 856 soļi).

Vecuma kategorija 25+:
1. vieta – Aleksejs Isajevs (171 422 

soļi) un Ina Vaikule (128 929 soļi);
2. Mārtiņš Placinskis (129 240 soļi) 

un Guna Pētersone (128 409 soļi);

3. Jānis Griķis (116 339 soļi) un Irī-
na Griškjāne (123 034 soļi).

Specbalvu saņem Česlava Celitāne 
(ar sveicieniem skaistajā jubilejā) – 
89 792 soļi un Griķu ģimene – Alise, 
Jānis un Amanda par piedalīšanos so-
ļošanas maratonā ģimenes lokā.

Maratona organizatori pateicas vi-
siem par aktīvu iesaistīšanos akcijā! 

Milāna Loča,
Jaunatnes projektu koordinatore

Pedagogiem un skolotāju palīgiem, kas strādā klātienē nodrošinās vienreizējo piemaksu
 par darbu pandēmijas laikā 

Daugavpils novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs strā-
dājošiem pedagogiem un skolotāju 
palīgiem par darbu Covid – 19 pan-
dēmijas laikā tiek paredzēta vienrei-

zējā piemaksa 300 eiro apmērā par 
vienu likmi. Šo pasākumu nodroši-
nāšanai tiek piešķirti 30 532 eiro, 
kurus nodrošina no valsts budžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadīju-

 Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” nodrošināta vides pieejamība
 dienas aprūpes centra izveidei

Daudzfunkcionālajā centrā “Skrud-
aliena” Miera ielā 12, Skrudalienā, ir 
noslēgušies vides pieejamības nodro-
šināšanas būvdarbi dienas aprūpes 
centra izveidei projekta „Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plānu īstenošanai Dau-
gavpils novadā”, Nr.9.3.1.1/19/I/037, 
ietvaros. Ēkā ir veikta esošās ieejas 
pielāgošana, vēsturisko ārdurvju un 
virsloga restaurācija, kāpņu remonts, 
divu pacēlāju uzstādīšana personu ar 
īpašām vajadzībām nokļūšanai ēkas 
foajē, pacēlāja uzstādīšana pieejas no-
drošināšanai uz ēkas trešo stāvu un 
sanitārā mezgla pielāgošana. 

Lai izveidotu sabiedrībā balstītu so-
ciālo pakalpojumu infrastruktūru un 

veicinātu tās attīstību Daugavpils no-
vada teritorijā, īstenojot Latgales plā-
nošanas reģiona deinstitucionalizāci-
jas (turpmāk tekstā - DI) plānā 2017. 
- 2020. g. paredzētos infrastruktūras 
risinājumus, Daugavpils novada dome 
īsteno specifi skā atbalsta mērķa  9.3.1.1 
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstī-
ba deinstitucionalizācijas plānu īsteno-
šanai 2. kārta” projektu „Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas plānu īstenošanai Daugav-
pils novadā”, Nr.9.3.1.1/19/I/037.  

Kopējās projekta attiecināmās iz-
maksas EUR 1 346 004,38, tai skaitā 
ERAF fi nansējums EUR 910 188,50 
jeb 67,62%; valsts budžeta fi nansējums 
EUR 48 186,45 jeb 3,58% pašvaldī-
bas fi nansējums EUR 387 629,43 jeb 
28,80%. 

Guna Smelcere,
Projekta koordinatore 

Arvils Pundurs

miem. 
Tāpat arī Medumu speciālās pa-

matskolas pedagogu piemaksām no 
šiem līdzekļiem atvēlēs 8970 eiro. 
Arī šajā izglītības iestādē katrs pe-

dagogs un skolotāja palīgs saņems 
vienreizējo piemaksu 300 eiro apmē-
rā par vienu likmi. 

Piemaksas izmaksās laika posmā 
līdz 31. maijam.
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PERSONĪBU DZĪVESSTĀSTI
Lavrentija Mihailova ieguldījums vecticībnieku kultūrā

Pašreizējā situācijā jebkurš muzejs 
meklē jaunus veidus, kā satikt savu 
apmeklētāju un padarīt pieejamu 
pētniecībā balstītu saturu citā formā. 
Naujenes Novadpētniecības muzejs ir 
sagatavojis vairākus stāstus, ar kuru 
starpniecību mēģināsim iepazīsti-
nāt savus lasītājus ar izcilām perso-
nībām, kuru devums ir nozīmīgs ne 
tikai Daugavpils novada, bet arī Lat-
vijas vēsturē. Stāstu ciklu sāksim ar 
izcilu vecticībnieku inteliģences pār-
stāvi – Lavrentiju Mihailovu, kurš 
dzimis Naujenes pagasta Zastenku 
sādžā.

LAVRENTIJS MIHAILOVS 
(1913-1985) 

• 1928 – vadošais dziedātājs 
Zastenku kopienas lūgšanu namā
• 1944 - 1946 – tautskolotājs 

Daugavpils apriņķa Zaļumu pa-
matskolā un Vecpils nepilnajā vi-
dusskolā
• 1946 – Rīgas Grebenščikova 

vecticībnieku kopienas kora vadī-
tājs
• 1954 - 1984 – Vecticībnieku 

Baznīcas kalendāra redaktors
• 1956 - 1984 – Rīgas Greben-

ščikova vecticībnieku kopienas 
priekšsēdētājs
• kopš 1966. gada – Augstākās 

Vecticībnieku Padomes Lietuvā 
Garīgās Komisijas loceklis
No Sidorovu - Mihailovu dzimtas
Kuprijans Sidorovs no Vitebskas 

guberņas Dvinskas apriņķa Naujenes 
pagasta Zastenku sādžas ierakstīts 
1897. gada Viskrievijas Tautas skai-
tīšanas datos. 1905. gadā, kad tika 
izdotas jaunas pases un daudzu vecti-
cībnieku uzvārdi tika mainīti, Kupri-
jans Sidorovs kļuva par Mihailovu. 
Viņa dēla Silas (Silantija) Mihailova 
(1886 -1941) un vedeklas Jekaterinas 
Prokofjevnas (1891 – 1966),  kas nāk 
no tā paša apriņķa Kovaļovas vecti-
cībnieku kopienas, reliģiski izglīto-
tajā deviņu bērnu ģimenē ir dzimis 
Lavrentijs Mihailovs. 

Vecticībnieku zīmju dziedāšana 
Lavrentija Mihailova vecmammas 

Annas Osipovas (1869 – 1933) dzimta 
Kovaļovas ciemā bija izslavēta ar īpa-
šo dziedāšanas prasmi, kas tika no-
dota no paaudzes paaudzē. Arī Lav-
rentijs Mihailovs mantoja šīs īpašās 
dotības un spējas dziedāšanā. Bēr-
nībā, neredzīgā vectēva brāļa Vasī-
lija Osipova uzraudzībā, viņš lieliski 
apguva lasīšanu baznīcslāvu valodā. 
Septiņu gadu vecumā Lavrentijs kļu-
va par dzimtās Zastenku vecticībnie-
ku kopienas ķesteri. Šeit, pieredzē-
jušā garīgā tēva Feofi lakta Rogozina 
vadībā, Lavrentijs Mihailovs pilnībā 
apguva kanonarha (reģenta) pienā-
kumus, „balsu” dziedāšanu un baznī-
cas dievkalpojuma reglamentu. Jau 
15 gadu vecumā viņš izpildīja vado-
šā dziedātāja pienākumus Zastenku 
kopienas lūgšanu namā. Lai padziļi-
nātu un pilnveidotu savas zināšanas 
dziedāšanā, 1930. gadā Lavrentijs 
Mihailovs izgāja ilgstošu praksi Rī-

gas Grebenščikova vecticībnieku ko-
pienā.  

Lavrentijs Mihailovs - tautsko-
lotājs Daugavpils pilsētas, Dau-
gavpils un Ilūkstes apriņķa sko-
lās (1939-1946)

Lavrentija Mihailova jaunības gadi 
ir saistīti ar Daugavpils un Ilūkstes 
apriņķa skolām, kur viņš pasnie-
dza ticības mācību, bet no 1944. līdz 
1946. gadam viņš bija tautskolotājs 
Daugavpils apriņķa Zaļumu pamat-
skolā un Vecpils nepilnajā vidussko-
lā. Atgriežoties no obligātā militārā 
dienesta Latvijas armijā, viņš kalpo-
ja par vadošo dziedātāju Daugavpils 
Nīderkūnu vecticībnieku kopienā un 
ar savu kori uzstājās Ivana Zavoloko 
vadītajos garīgajos koncertos. 1946. 
gadā Rīgas Grebenščikova vecticīb-
nieku kopiena uzaicināja Lavrentiju 
Mihailovu kopienas vadošā dziedātā-
ja amatā, vēlāk viņš tika iecelts par 
kora vadītāju un visa viņa turpmākā 

dzīve bija saistīta ar dievnamu.
Lavrenijs Mihailovs – Rīgas 

Grebenščikova vecticībnieku ko-
pienas priekšsēdētājs un garīgais 
tēvs (1956 – 1984)

Kā Rīgas Grebenščikova vecticīb-
nieku kopienas priekšsēdētājs Lav-
rentijs Mihailovs vadīja Rīgas ko-
pienas daudzveidīgo administratīvi 
saimniecisko darbību 28 gadus, kļū-
dams par Senpareizticīgās Pomoras 
Rīgas Grebenščikova vecticībnieku 
kopienas garīgo autoritāti. Trīsdes-
mit gadu garumā Lavrentijs Mihai-
lovs vadīja Vecticībnieku Baznīcas 
kalendāra izdošanu. Te izpaudās vi-
ņa literārais talants: viņš pats raks-
tīja rakstus, rediģēja rokrakstus un 
vadīja kalendāra Baznīcas statūtu un 
svēto vārdu sadaļu. 1976. gadā garī-
gais tēvs Lazars Kasakovskis svētī-
ja Lavrentiju Mihailovu garīgā tēva 
pienākumu pildīšanai. 1984. gada 
pavasarī viņu ievēlēja par Kopienas 
padomes Goda priekšsēdētāju, tomēr 
kā garīgais tēvs Lavrentijs Mihailovs 
joprojām piedalījās kopienas darbā, 
savā cellē veica baznīcas svētkalpo-
šanu un pieņēma grēksūdzes.

Lavrentija Mihailova darbības 
novērtējums Pomoras Vecticības 
garīgajā centrā 

L. Mihailova dzīve un reliģiskā  
kalpošana ir saistīta ar ievērojamiem 
Senpareizticības darbiniekiem, zināt-
niekiem un apoloģētiem: I. Zavoloko, 
I. Vakoņju, A. Makejevu, D. Ļihačo-
vu, M. Bražņikovu, V. Mališevu, N. 
Uspenski u.c. Par nesavtīgu darboša-
nos Rīgas Grebenščikova vecticībnie-
ku kopienā viņš ir apbalvots ar Aug-
stākās Vecticībnieku Padomes goda 
rakstu. Viņa dalība reliģisko darbi-
nieku vispasaules miera aizstāvju 
konferencēs ir novērtēta ar Padomju 
miera aizstāvēšanas fonda goda me-
daļu.

Stāstu sagatavoja 
Naujenes Novadpētniecības muzeja 

vecākā speciāliste Māra Kampāne

Novada jaunieši aktīvi iesaistās brīvprātīgajā darbā 
Ar katru gadu brīvprātīgais darbs 

kļūst arvien populārāks Daugavpils 
novada jauniešu vidū. Neskatoties uz 
pandēmijas izraisītajiem ierobežoju-
miem, arī 2020. gada laikā novada 
jaunieši aktīvi piedalījās brīvprātīgā 
darba popularizēšanā un iesaistījās 
darbos katrs savā pagastā. Par to lie-
cina pagastu iesniegtās atskaites par 
brīvprātīgā darba organizēšanu nova-
da teritorijā.

Kopš 2016. gada Daugavpils nova-
dā tika ofi ciāli pieņemts brīvprātīgais 
darbs jauniešu vidū un izstrādātas 
vadlīnijas un līgumi tā organizēšanai. 
Sasniedzot 50 stundu apjomu, jaunie-
tis saņem novada domes priekšsēdē-
tāja parakstītu apliecinājumu, kas ap-
stiprina iegūtās prasmes. Kopumā tas 
ir ļoti nopietns papildinājums personī-
gajam CV, atzīst Daugavpils novada 
domes Izglītības pārvaldes jaunatnes 
lietu speciāliste Olesja Ņikitina. Dau-
gavpils novadā šādu stundu apjomu ir 
sasnieguši  vairāki jaunieši, bet ir arī 

tādi, kas sasniedz vairāk nekā 500 dar-
ba stundu atzīmi. 

Pērn brīvprātīgie jaunieši aktīvi pie-
dalījās radošo darbnīcu organizēšanā, 
pasākumu vadīšanā, telpu noformēju-
ma izgatavošanā un apkārtējās vides 
sakopšanā. Jaunieši ieguva prasmes 
organizatorisko darbu veikšanā pasā-
kumu organizēšanas procesā un sporta 
aktivitāšu vadīšanā.

Visaktīvākie brīvprātīgā darba 
organizēšanā pērn bija Kalkūnes, 
Maļinovas un Līksnas pagastu  jau-
nieši. Vislielāko brīvprātīgo stundu 
skaitu ieguva Kalkūnes pagasta jau-
nieši Andrejs Rucko - 192 stundas un 
Jeļena Maslova – 110 stundas.

Izsakām lielu pateicību jauniešiem 
par viņu paveikto darbu, jaunatnes 
lietu atbildīgām personām – par brīv-
prātīgā darba kustības popularizēšanu 
un pagastu pārvaldēm – par jauniešu 
atbalstu un doto iespēju jauniešiem ie-
gūt prasmes un zināšanas!
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P E R S O N Ī B A

Simts grozi desmit dienās un citas neparastas idejas

Īsi pirms Ziemassvētkiem Ambeļu 
pagasta amatnieks Osvalds Skromāns 
atsaucās kāda uzņēmuma aicināju-
mam desmit dienās izgatavot simts 
grozus. Neviens cits amatnieks šo ideju 
neuztvēra nopietni, jo darbs ir ļoti mil-
zīgs un šķietami nereāls. Taču Osvalds 
nolēma riskēt, jo amatniecība ir viņa 
vienīgais iztikas avots.    

Lielais pīšanas maratons
Simts grozi tik īsā laika posmā 

Osvaldam gan bijis pirmais šāda vei-
da pārbaudījums, iepriekš lielākais 
pasūtījums bija 30 grozi. “Toreiz pinu 
grozus japāņiem, ar viņiem ir ļoti grūti 
strādāt, tur jāievēro katrs centimetrs,” 
stāsta amatnieks.  

Kolēģi padalījušies ar ziņu no kāda 
kokapstrādes uzņēmuma Pļaviņās, 
kas aicināja atsaukties amatnieku vē-
rienīgam pasūtījumam. “Uzņēmums 
saviem darbiniekiem Ziemassvētkos 
vēlējās pasniegt pītus grozus ar dāva-
nām, visiem vienādus. Tieši uzpīt visus 
vienādus ir visgrūtāk, jo apnīk pašam,” 
atzīst meistars. Taču Osvalds piekrita 
un pat atteicās no  avansa, jo sākumā 
gribējis pierādīt pats sev, ka tiks ar sa-
režģīto uzdevumu galā.

“Labi, ka tobrīd vēl strādāja būvma-
teriālu veikali, sazāģēju fi niera  pa-
matnītes un darbs sākās. Kamēr pa-
matnes sagatavoju, jau galva griezās 
riņķī. Nopinu pirmo grozu un sapratu, 
ka tam vajag 40 minūtes. Jā, visi pinē-
ji saka, ka es ļoti ātri strādāju,” jautri 
teic Osvalds. Pirmajā dienā viņš nopi-
nis astoņus grozus, nākamajā - desmit. 
Trešā gan jau bija lūzuma diena, jo ro-
kas ļoti sāpēja un sāka mākt šaubas, 
vai tiešām šis pasūtījums ir reāls. Taču 
Osvalds saņēmās, strādāja no pulksten 
septiņiem rīta līdz desmitiem vakarā 
ar nelieliem atelpas brīžiem. 

“Kad jau bija pāri 60 groziem, at-
viegloti uzelpoju. Pēdējos sešus grozus 
uztaisīju vienā dienā un vēl vienu re-
zervei. Tad nodomāju, ka nu man vairs 
nav ko darīt,” smejas amatnieks.  

Klūgas 20 gadu garumā
Lai arī Osvalds ieguvis bioloģijas 

skolotāja diplomu, nekad savā profesi-
jā nav strādājis, jo nebija brīvu vakan-
ču, turklāt mazās skolas sāka vērt ciet. 

Glāba aizraušanās ar klūgu pīšanu, 

kuru Osvalds apguva jau studiju laikā. 
“Man vienmēr paticis knibināties. 

Arī mans vectēvs bija meistars, šuva 
lielos zvejnieku tīklus, pats savulaik 
gājis zvejā. Kad studēju Daugavpils 
Universitātē, ar pīšanu aizrāvās mana 
kursa biedre Ieva Teikmane, kura da-
rināja ļoti skaistus un sarežģītus pinu-
mus. Viņa man pirmo reizi parādīja, 
kā siet mezgliņus,” stāsta Osvalds par 
savu pirmo pieredzi amatniecībā.  

Grāmatu veikalā viņš atradis nelielu 
grāmatiņu par pīšanas tehnoloģijām. 
“Galvenais, ka bija ar bildēm, jo tās 
man patīk. Uztaisīju pats ēvelīti un 
sāku pīt. Man vēl ir saglabājies pirmais 
grozs un bļodiņa. Tolaik vēl nezināju, 
kādas klūgas vajag. Tās vajag mazā 
pirkstiņa resnumā, bet es sagriezu lie-
las, tad ēvelēju. Toties tā ieguvu piere-
dzi,” stāsta Osvalds.  Sākumā darinājis 
darbus sev un dāvinājis citiem. Pirms 
vairāk nekā desmit gadiem kādā pasā-
kumā iepazinies ar lietišķās mākslas 
studijas “Pūpoli” dalībniekiem un vi-
ņiem piebiedrojies. Kādu laiku darbo-
jies studijā, līdz vecais kolektīvs izjuka. 
Bet savus darbus tautās izvedis vien 
pirms dažiem gadiem, sākot piedalīties 
tirdziņos. 

Vispateicīgākie pircēji esot Rēzek-
nes, Preiļu un Krāslavas pusē, kur 
amatnieku darbi tiek vairāk novērtēti. 
Osvalds jau ievērojis, ka vairāk pinu-
mus pērk tieši pavasarī un rudenī. 

”Gadās arī darbi uz pasūtījumu, taču 
parasti pasūta vissarežģītāko, piemē-
ram, galdiņus, lustras. Bet man pašam 
interesanti – uztaisīšu vai nē,» saka 
Osvalds. Neparasts pasūtījums bijusi 

vairāk kā metru gara paplāte. Izrādās, 
tā bija vajadzīga vitrīnai zāļu tējiņu 
tirgošanai. Amatniekam esot ļoti grūti 
novērtēt savus darbus naudas izteiks-
mē. Iespējams, viņš tirgojot lētāk nekā 
citi, taču uzskata, ka labāk zīle rokā 
nekā mednis kokā. 

Pa šiem gadiem Osvalda pinumi ir 
izklīduši pa visu pasauli. Cilvēki tos 
novērtē un atgriežas pie meistara at-
kal, jo iepaticies tieši viņa “rokraksts”.  

Darbs neapstājās arī pandēmijas 
laikā

Osvalds ierīkojis darbnīcu nelielā 
lauku mājā, ko mantojis no vecmāmi-
ņas. Lielākoties viņš te pavada laiku 
vasarā, bet ziemā izmanto kā noliktavu 
klūgu krājumiem. Līdz slieksnim un 
ap māju stiepjas glītas sniega taciņas. 
“Sniega tīrīšana ir mans vaļasprieks 
ziemā, vasarā patīk pļaut zāli,” smejas 
Osvalds, aicinot ielūkoties savā darb-
nīcā. Rodas sajūta, ka šajā mājā laiks 
jau sen ir apstājies. Uz plaukta noklu-
sis vecs tālruņa aparāts ar apaļo cipar-
nīcu, sienu rotā vecmāmiņas šūstījumi, 
ko Osvalds glabā par piemiņu. Mājīgu-
mu telpās uzbur neliela Ziemsvētku 
eglīte, kas gluži kā palikusi no tālās 
bērnības. Vienīgi siltums nāk no nesen 
izmūrētas krāsns. Pamazām Osvalds 
cenšas sakopt veco lauku sētu un plāno 
ar laiku tajā ierīkot darbnīcu, kurp va-
rētu vest arī viesus. 

Verandā savirknēti klūgu saišķi. 
Materiālu viņš iepērk gatavu Lietuvā, 
tas esot izdevīgāk nekā ievākt pašam. 
“Lai piegrieztu šādu saiviņu, jāap-
brauc viss pagasts, jo krūmu daudz, 
bet ne visi ir derīgi pīšanai. Turklāt 
klūgu apstrāde ir sarežģīta. Pavasarī 
vāktās tikai jāmizo, bet vasarā, rude-
nī un ziemā vāktās klūgas arī jāvāra, 
bet tam ir vajadzīgas piemērotas telpas 
un trauki,” saka amatnieks. Netālu no 
Kauņas atrodas klūgu audzētava un 
neliela ražotne, kurā darbojas 30 pi-
nēji. Tur klūgas tiek audzētas 30 ha 
platībā, bet liekie krājumi tiek pārdoti 
citiem amatniekiem. 

Darbnīcā palikuši vien daži grozi. 
Aizvadītā sezona amatniekam bijusi 
ļoti darbīga, neskatoties uz pandēmi-
ju. Osvalds teic, ka pandēmijas laiks 
izrādījies pat ļoti radošs un darba 
pilns. Sākumā gan amatnieks bija no-
raizējies, ka nebūs tirdziņu un pārdot 
izstrādājumus nevarēs, taču sanāca 
otrādāk – amatnieku darbi kļuva vēl 
pieprasītāki, cilvēki labprāt pirka pi-
numus dāvanām. Pēc Osvalda groziem 
braukušas pat kundes no Balviem.

Sabiedrības labā un sevis aplie-
cināšanai

Izņemot amatniecību, Osvalds aktī-
vi darbojas arī sabiedrības labā, īste-
nojot dažādus projektus caur Ambeļu 
ciema attīstības biedrību “Cerība”. 
Veidot savu biedrību Osvaldu pirms 
vairākiem gadiem iedrošinājusi Višķu 
sabiedriski aktīvo sieviešu biedrības 
„Degsme” vadītāja Biruta Salceviča, 
kura uzaicināja viņu noklausīties Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu partnerī-
bas „Kaimiņi” rīkoto semināru par pro-
jektu rakstīšanu. Tas bijis labs stimuls 
sākt kaut ko jaunu, turklāt ar partne-
rības atbalstu izdevies īstenot pirmās 
ieceres. “Gribējās kaut ko darīt, sevi 
realizēt. Tā mēs 2008. gadā nodibinā-
jām savu biedrību un esam īstenojuši 
jau vairākus projektus. Kad redzēju, 
ka man sanāk, bija liels gandarījums, 
pat iepatikās visi “papīra darbi”, visu 
reģistrēt,” saka Osvalds. Klusajam un 
kautrīgajam puisim veiksme projektu 
īstenošanā bijusi ļoti laba iespēja īste-
not savas ieceres un sevi pierādīt.   

Īstenojot dažādus projektus, bied-
rībai izdevies Ambeļu ciemā izveidot 
divus rotaļu laukumus un trenažieru 
zāli, nedaudz vēlāk tapa piecas lape-
nes un 40 soli pie Ambeļu skreines, 
divām kapsētām pagastā izveidots 
iežogojums un galdiņi procesijai, tika 
izveidots atpūtas laukums un labie-
kārtots avots ezera krastā, Augstkalnē 
pie Tartaka upes izveidota pieturvieta 
kanoe laivām, kā arī izveidota brīvda-
bas estrāde Ambeļu ciemā. 

Taču ne ar visiem projektiem gājis 
kā pa sviestu. Kāda projekta ietvaros 
biedrība izveidojusi savā ziņā unikā-
lu pakalpojumu novadā – veļas maz-
gātavu Ambeļos, kur iedzīvotāji var 
izmazgāt un izžāvēt savu veļu. Viss 
būtu labi, taču neilgi pēc mazgātavas 
izveides tika nozagtas dārgās veļas 
mašīnas. Atrast vainīgos policijai tā 
arī neizdevās, toties atbildība par pro-
jektu gūlās uz Osvalda pleciem. Patei-
coties Daugavpils novada pašvaldības 
atbalstam, tika nopirktas jaunas veļas 
mazgāšanas iekārtas. Pērn biedrība 
saņēma pašvaldības atbalstu tehnikas 
atjaunošanai, bet pašlaik šo pakalpoju-
mu nodevusi pagastam. 

Osvalds atzīst, ka pašam no projek-
tu īstenošanas nav nekāda materiāla 
ieguvuma, toties ir gandarījums par 
paveikto, jo tā esot iespēja sevi realizēt 
un izdarīt ko labu sabiedrībai. “Man 
patīk to darīt, laikam esmu mazliet 
traks,” smejas Osvalds. Šogad viņam 
bijusi doma biedrību likvidēt, taču esot 
vēl dažas idejas, kas palikušas neīste-
notas, piemēram, būtu jauki atjaunot 
celiņus Ambeļu parkā un iztīrīt dīķi. 
Tāpēc Osvalds domā, ka darba biedrī-
bai vēl kādam laikam pietiks.

Inese Minova

 Foto no Osvalda Skromāna arhīva
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P E R S O N Ī B A

Rokmūziķis un ģitāru meistars no Višķu pagasta

Višķu pagastu var saukt par rokmū-
ziķu kalvi. Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas paspārnē darbojas vairāki mū-
zikas ansambļi, kuros jaunieši apgūst 
ne tikai dažādu instrumentu spēli, bet 
arī rokmūzikas pamatus, ko viņiem 
māca Viktors Leonovičs – mūziķis ar 
lielu pieredzi. Viņš palīdz bērniem un 
jauniešiem atklāt viņu muzikālo talan-
tu un tikt līdz skatuvei.

Taču mūziķu aprindās Viktors ir 
pazīstams arī kā ģitāru meistars, pie 
kura ar lūgumu izgatavot instrumentu 
vēršas klienti no malu malām. 

No ballītēm līdz skatuvei 
Viktors Leonovičs vada Daugavpilī 

pazīstamu rokgrupu “Navigator”, taču 
pirms tam bijis garāks ceļš līdz ska-
tuvei. “Kad biju jauns un skaists, ļoti 
prestiži bija spēlēt ballēs. Praktiski ik-
vienā klubā bija savs ansamblis. Brīv-
dienās pulcējās jaunieši, lai paskatītos 
uz saviem elkiem, kas spēlēja ansam-
bļos. Mūziķus visi zināja un mīlēja, 
arī es vēlējos pabūt viņu lomā,” saka 
Viktors. Jau skolas laikā viņš apguva 
ģitārspēli, kopā ar puišiem spēlēja bal-
lēs. “Tolaik bija specifi sks repertuārs, 
iekļāvām tajā arī pašu sacerētas dzies-
mas, kas kļuva iemīļotas tuvākajā ap-
kaimē. Tad sekoja trīs gadi dienesta 
jūras fl otē, un visus šos gadus sapņoju 
atgriezties pie draugiem un mūzikas.” 
Ap to laiku radās grupa “EX-13”, ar 
kuru piedzīvotas zvaigžņu stundas, iz-
pildot savu mūziku un baudot jaunību. 
Ballītēs puiši spēlēja vienu mūziku, bet 
uz skatuves citu – rokmūziku. Ar lai-
ku grupa izjuka, bet tās turpinājums ir 
grupa “Navigator”, kurā no iepriekšējā 
sastāva gan palicis tikai pats Viktors. 
Grupa “Navigator” cenšas aktīvi pie-
dalīties dažādos pasākumos, dodas uz 
baikeru festivāliem Latvijā un Lietu-
vā, ir muzicējusi Slāvu bazāra koncer-
tos Vitebskā. 

Galvenokārt viņa vadītā grupa iz-
pilda pasaulslavenus un Latvijas roka 
hītus, kā arī savu mūziku, kas esot 
melodiskāka, bet tajā pat laikā sarež-
ģīta. Jautāts, kāpēc tieši roks, Viktors 
atbild, ka visi pasaulē pazīstamie hīti 
ir roks: “Tie ir mūžīgi hīti, kurus visi 
mīl. Kad mēs uzstājamies pilsētā, cil-
vēki vienmēr pulcējas, lai paklausītos.” 

Viktors gandarīts, ka izdevies iesaistīt 
grupā jaunu puisi - ģitāristu Romanu 
Romanovu, uz kuru tiek liktas lielas 
cerības. Vēl viņš sapņo kādreiz ierak-
stīt paša sarakstīto mūziku grupas iz-
pildījumā. 

Viktors atzīst, ka mūzikas grupām 
mūsdienās nav viegli sevi kaut kur pa-
rādīt un kļūt atpazīstamām, šī iemesla 
pēc daudzas ir izjukušas. Arī pandēmi-
jas krīze ir iedragājusi mūziķu dzīvi – 
nav mēģinājumu un koncertu. 

Piesaista mūzikai jauno paaudzi
Lielākoties grupa “Navigator” bāzē-

jas Viktora dzimtajā Višķu pagastā, 
kur biedrība “Lauku studija” ir izvei-
dojusi labu mūzikas aprīkojuma bāzi. 
Tās pilnveidošanā lielu atbalstu sniedz 
pagasts un novada pašvaldība.

Šo bāzi izmanto arī jauniešu an-
samblis “Outtcore”, kas savu muzikālo 
karjeru uzsāka kā grupa “Mažors”. Arī 
tur Viktors pielicis savu roku, bet nu 
atzīst, ka jaunieši jau sasnieguši labu 
līmeni un devušies “brīvajā peldēju-
mā”.

Tagad Viktors visu uzmanību vel-
tī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 
vokāli instrumentālajam ansamblim 
“Bulta”, ko pats izveidojis no pama-
tiem, uzņemot ansamblī vismazākos 
skolas audzēkņus.  

Darboties ar jauniešiem sācis nejau-
ši. Kādreiz Viktors muzicējis kopā ar 
vietējo pagasta puisi, tagad pazīstamu 
lauksaimnieku Aleksandru Harlamo-
vu, kuram laika gaitā iekrājies dažāds 
mūzikas aprīkojums. Aleksandrs to 
nolēmis dāvāt jauniešiem, lai viņi var 
radoši attīstīties. Tā pamazām skolā 
izveidojusies sava studija. Uz šīs bā-
zes radās grupa “Mažors”, kuras snie-
gumu noklausoties, Viktors nolēmis 
pastrādāt ar jauniešiem. “Devu vi-
ņiem pamatzināšanas, kā pareizi turēt 
instrumentus, mācīju bundziniekam 
izjust ritmu. Sāka patikt pašiem un 
publikai,” saka Viktors. Kad “Mažors” 
jau izgāja tautiņās, Viktors izveidoja 
jaunu grupu “Bulta”. Viņš ir pateicīgs 
šo bērnu vecākiem, kuri visādi atbal-
sta, mudina savus bērnus muzicēt un 
veicina viņu interesi par mūziku. Ko-
pīgiem spēkiem izdevies sasniegt re-
zultātu. Pašlaik “Bulta” ir kolektīvs ar 

pastāvīgu kodolu, aktīvi piedalās dažā-
dos pasākumos ne tikai Daugavpils no-
vadā, bet pārstāv savu novadu valsts 
līmenī. Piedalījies Latvijas izglītības 
iestāžu vokāli instrumentālo ansam-
bļu, instrumentālo kolektīvu un pop-
grupu festivālā – konkursā “No baroka 
līdz rokam”, ieguva pirmo vietu atlases 
kārtā Rēzeknē un otrās pakāpes diplo-
mu fi nālā Rīgā.  

“Mums visi bērni ir talantīgi. “Bultas” 
bundzinieks Rolands Kļavinskis ieņem 
pirmās vietas starptautiskos akordeo-
nistu konkursos,” saka Viktors. Viņš 
uzskata ka visiem jauniešiem ir poten-
ciāls, turklāt ansamblī gūtā pieredze 
viņiem paver durvis uz profesionālas 
mūzikas pasauli, dod iespēju nākotnē 
muzicēt jebkuras grupas sastāvā.  

Paralēli Viktors vada vēl vienu gru-
pu “Foršie citroni”, kas izveidota salī-
dzinoši nesen, apvienojot jauniešus no 
Kalupes. 

Viktors uzskata, ka dalība ansamblī 
bērniem dod ļoti daudz: “Pirmkārt, viņi 
attīstās muzikāli un jūtas kā kolektīvs, 
komunicē, mācās būt saliedēti un at-
bildīgi. Jaunieši tiecas neatpalikt cits 
no cita, lai nepieviltu savu kolektīvu. 
Muzicēšana ir arī lietderīga laika pa-
vadīšana, te bērni radoši darbojas, sevi 
attīsta, mācās. Šis process veido viņu 
dzīvi. Iespējams, kāds nākotnē kļūs 
pazīstams mūziķis, jo tieši bērnībā vi-
ņam jau būs ielikta interese par mū-
ziku. Turklāt te jaunieši mācās nevis 
akadēmisko mūziku, bet to, kas pašam 
patīk.” 

Višķos pat ir izveidojusies sava tra-
dīcija –starptautiskai sieviešu dienai 
veltīt vokāli instrumentālo grupu kon-
certu, kurā var izpausties esošie un 
topošie mūziķi. Diemžēl pašlaik grupu 
radošo darbību ir ietekmējuši pandē-
mijas laika ierobežojumi. 

Laba ģitāra top gadiem ilgi
Ikdienu Viktors pavada savā darbnī-

cā, meistarojot vai restaurējot kārtējo 
instrumentu. Viktors ir elektrisko ģitā-
ru meistars, viens no labākajiem Latvi-
jā, ar lielu pieredzes bagāžu. Viņš labo 
ģitāras vai izgatavo pats no nulles. 

“Pirmo ģitāru uzmeistaroju vēl sko-
las laikā. Žēl, ka nav saglabājusies, 
tas bija tāds brīnums,” smejas Viktors. 
“Pēc tam uztaisīju otru ģitāru, uz tās 
pat spēlēju ansamblī. Lai gan patiesībā 
uz tādām nevar spēlēt.”

Kaut ko meistarot Viktoram patīk 
kopš bērnības. Toreiz puikām bijis 
modē spēlēt kariņus ar paštaisītiem 
ieročiem. Viktors uzmeistarojis ļoti ie-
spaidīgu šauteni, kas šauj ar plastilīna 
bumbiņām, turklāt tik spēcīgi, ka va-
rēja izšaut cauri burtnīcai. Ar tādiem 
gadījies arī cauršaut ādu un vēlāk no 
miesas knibināt laukā plastilīnu.   

Sākoties mūziķa gaitām, aktuāla 
kļuvusi ģitāru tēma. Nopirkt ģitāru tā-
pat vien nebija iespējas, melnajā tirgū 
tā maksājusi ap 4500 rubļu, gandrīz 
jaunas automašīnas vērtībā. “Kultū-
ras centrā “Vārpa” tolaik bija grupa 
”Elpa”, tās ģitārists Valērijs Nikitins 
nopirka sev amerikāņu ģitāru, kurai 
atlika visu savu algu vismaz trīs gadu 
garumā,” atceras Viktors. Tolaik Dau-

gavpilī bijuši divi ģitāru meistari, viens 
no viņiem kļuva par Viktora skolotāju, 
lai gan īpaši nav vēlējies dalīties savos 
amata noslēpumos. Viktors gājis sma-
gāko ceļu, daudz ko apguvis pašmācī-
bas ceļā, toties iemācījies strādāt ar 
daudzveidīgiem darbarīkiem.  

Lai izgatavotu ģitāru, jābūt daudz zi-
nāšanām, turklāt specifi skām. “Jābūt 
precīzam līdz milimetra daļai, citādi 
ģitāru nevarēs noskaņot. Ģitāru izga-
tavošana ir atsevišķa plaša tēma, par 
kuru var runāt bezgalīgi. Patiesībā tā 
ir vesela zinātne,” saka Viktors. 

Vienas ģitāras izgatavošana var ilgt 
gadiem. Viktors rāda ģitāru, ko vei-
dojis septiņus gadus. Pašlaik procesā 
ir vēl viena ģitāra paša vajadzībām, 
kas top jau desmit gadus un drīzumā 
varētu būt gatava. Mēneša laikā reā-
li esot uztaisīt četras ģitāras, ja tās ir 
uz pasūtījumu. Sev instrumentus viņš 
taisa gadiem, nesteidzas, jo ilgāk taisa, 
jo labāks rezultāts. Meistars atzīst, ka 
nekad nestrādā sliktā noskaņojumā, jo 
instruments pārmanto cilvēka enerģē-
tiku. 

“Rīgā savulaik bija ģitāru meistars 
ar iesauku Pulkvedis. Viņš izgatavoja 
ģitāras Latvijas grupām – Eolikai, Cre-
do. Reiz pie viņa iebraucu un iepirku 
koksni, kuras rezerves ir vēl tagad īpa-
šiem pasūtījumiem. Tas ir mans zelta 
fonds kaut kam nopietnam,” stāsta 
Viktors.  

Profesionāli mūziķi ģitāras nemek-
lē veikalos, bet meklē labu meistaru. 
Viktora izgatavotie instrumenti ir aiz-
ceļojuši uz Lietuvu, Rēzekni un Rīgu. 
Kādu laiku bijis klusums pasūtījumu 
lauciņā, tagad atkal esot jūtama inte-
rese. “Es sevi nereklamēju kā ģitāru 
meistaru, jo laika tāpat visam nepie-
tiek. Ja apnīk taisīt ģitāras, meistaroju 
dažādus sīkumus jogas skolām. Varētu 
pelnīt naudu, taisot logus un durvis, 
kas ir ļoti pieprasīti, bet man par to 
nav intereses, labāk patīk veidot eks-
kluzīvus sīkumus,” saka meistars.   

Ar ģitāru izgatavošanu Viktors pro-
fesionāli nodarbojas jau vairāk nekā 
30 gadus. Viņš atzīst, ka ļoti gribētu 
nodot savas zināšanas kādam mācek-
lim, taču jauniešiem nav intereses. Arī 
paša diviem dēliem neinteresē nedz 
mūzika, nedz tēva aizraušanās. “Man 
ir daudz zināšanu. Mēģināju ņemt 
mācekļus, taču attieksme nenopietna, 
visi grib nopelnīt naudu, bet pats pro-
cess nevienu nesaista,” saka Viktors. 
Ja kāds jaunietis vēlas nopietni apgūt 
šo arodu, Viktors gatavs dalīties savos 
amata noslēpumos. 

***

Latvijas Republikas proklamēšanas 
102. gadadienā Viktors Leonovičs sa-
ņēma Daugavpils novada domes Patei-
cības rakstu par pedagoģisko meistarī-
bu, radošiem panākumiem audzēkņu 
muzikālajā izglītošanā un ieguldījumu 
Daugavpils novada popularizēšanā. 

Inese Minova
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Līksnas aktīvo sieviešu apvienībai ”Saules taka” – 15 gadi
27. janvārī savu 15 gadu pastāvē-

šanas jubileju gatavojās svinēt Līks-
nas pagasta aktīvo sieviešu apvienī-
ba ”Saules taka”. Diemžēl līdzīgi kā 
daudzas citas kultūras dzīves aktivi-
tātes, arī šo bijām spiesti atlikt līdz 
labākiem laikiem.

Kur tad meklējami ”Saules takas” 
pirmsākumi? 2006. gada 27. janvārī 
neliela Līksnas pagasta dāmu kom-
pānija sapulcējās, lai padomātu par 
to, kā kopā varētu interesanti un sa-
turīgi pavadīt brīvo laiku, jo lielākā 
daļa dāmu jau bija tajā vecumā, kad 
bērni izauguši un garajos ziemas va-
karos radās vēlēšanās kaut ko mainīt 
ikdienas rutīnā. Sākotnēji bija doma 
kopīgi nodarboties ar rokdarbiem, 
bet tad radās aizvien jaunas idejas 
interesantai kopā būšanai. Izveidojās 
cieša sadarbība ar Līksnas pagasta 
pārvaldi un kultūras namu. Viens 
no pirmajiem neaizmirstamajiem 
pasākumiem bija kopīgas Meteņdie-
nas svinības, bet arī turpmāk ”Sau-
les taka” kļuva par aktīvu dalībnie-
ci dažādās pagasta kultūras dzīves 
norisēs. Katru gadu kopā ar citiem 
pagasta aktīvajiem ļaudīm apvienība 
pārstāvēja Līksnas pagastu Daugav-
pils novada dienās.

Gadu gaitā veidojušās tradīcijas 
un pamazām kļuva skaidrs, ka par 
galveno aktīvo sieviešu apvienības 
(ASA) ”Saules takas” darbības vir-
zienu kļuva labdarība un gadskārtu 
ieražu svinēšanas tradīciju uzturē-
šana pagastā sadarbībā ar Līksnas 
pagasta pārvaldi un kultūras namu. 
Tradicionāli tie bija Meteņdienas 
pasākumi, kuros apvienība vienmēr 
gādāja par gardām pankūkām un to 
pasniegšanu svētku dalībniekiem. 
Jāņos izveidojās tradīcija aplīgot 
pagasta Jāņus un Līgas, apmeklējot 
katru no tiem mājās, bet pirms svēt-
kiem bija liela rosība un nopietns 
darbs – vainagu pīšana. Ziemassvēt-
kos un Lieldienās ”Saules taka” vien-
mēr cenšas iepriecināt tos, kuri ne 
vienmēr svētku galdā var likt bagā-

tīgu mielastu. Ziemassvētkos tiek sa-
rūpētas dāvanas daudzbērnu ģimeņu 
bērniem, bet Lieldienās apciemojam 
vientuļos seniorus, kuriem pirms tam 
tiek sarūpētas svētku pārtikas pakas 
un Pūpolsvētdienā sarūpētais svētī-
tais pūpolu pušķis.

”Saules taka” vienmēr ir bijusi arī 
Latgales mūzikas festivāla ”Muzykys 
skrytuļs” atbalstītāja, vadot dažā-
das radošās darbnīcas bērniem. Kā 
vienu no interesantākajiem pēdējo 
gadu starpnovadu pasākumiem va-
rētu minēt Kāzu muzikantu saietu 
Līvānu novada Rožupes estrādē, kur 
pasākuma dalībniekiem gatavojām 
īstus ”kāzu” kāpostus. Tāpat arī ap-
meklējām Līvānu novada Gardēžu 
kluba desmit gadu jubilejas pasāku-
mu, kur ar pašsacerētu inscenējumu 
piedalījāmies Leģendu nakts pasāku-
mā Arendoles muižā un daudzos citos 
pasākumos.

Pēdējos četros gados izveidojusies 
sadarbība arī ar biedrību ”Līksnas 
Muižas kapela”. Kopīgi rīkota ”Kar-
tupeļu balle”, uzņemti Līvānu nova-
da seniori, sarīkots ”Muzeju nakts” 

atbalsta pasākums, bet notikumiem 
visbagātākais bija Latvijas simtga-
des gads. Atbalstījām gan pagasta, 
gan novada organizētos pasākumus, 
iesaistījāmies līksniešu atmiņu stās-
tu vākšanā, par ko grāmatas ”Līksna 
un līksnieši” atvēršanas svētkos sa-
ņēmām pateicības vārdus no pagasta 
vadības.

Par noturīgu tradīciju kļuvusi ko-
pīga dzimšanas dienu svinēšana un 
ekskursijas, kuras tiek organizētas 
ar Līksnas pagasta pārvaldes fi nan-
siālu atbalstu, līdzdalība pagasta 
sakopšanas talkās un daudzas citas 
aktivitātes.

Šajos 15 gados ”Saules takas” sa-
stāvs ir mainījies, taču no ASA pir-
majiem darbības gadiem joprojām 
tajā aktīvi darbojas mūsu vadītāja 
Marija Vingre, Marina Konovalova, 
kura palika uzticīga apvienībai, pat 
kādu laiku dzīvojot ārzemēs, Antoņi-
na Ļubarte, Vanda Karpenko, Silvija 
Voina, Anna Komarovska. 2016. gadā 
”Saules takai” pievienojās Biruta On-
dzule. Pēdējos gados ASA aktivitātēs 
iesaistījušās Veronika Sergejeviča un 

Iveta Žilvinska.
Apvienības dalībnieces ir dažādu 

profesiju pārstāves, kurām ir dažādi 
hobiji – rokdarbi, ēdienu gatavošana, 
dārzkopība un puķkopība, bet visas 
mūs vieno mīlestība pret savu dzimto 
vietu, vēlēšanās padarīt interesantā-
ku savu un Līksnas pagasta iedzīvo-
tāju dzīvi, nevēlēšanās palikt malā, 
kad kādam ir vajadzīga palīdzīga 
roka.

Diemžēl šogad izpalika mūsu 15 
gadu pastāvēšanas jubilejas svinības, 
bet mēs ceram, ka nāks labāki laiki, 
kad sejas maskas varēsim likt malā 
un distancēšanās vietā atkal sanāk-
sim kopā pie svētku galda, kur kopā 
ar draugiem un atbalstītājiem svinē-
sim svētkus, lai atsauktu atmiņā 15 
gadus, kuri noieti pa ”Saules taku”.

Gatavojoties dzimšanas dienas 
svinībām, tapa arī ”Saules takas” 
himna, kuras pirmatskaņojums tika 
plānots dzimšanas dienas svinību pa-
sākumā, kurš zināmo ierobežojumu 
dēļ nevarēja norisināties. Himnas 
teksts izsaka mūsu darbības būtību 
un jēgu.

Biruta Ondzule
”Saules takas” himna 
(B. Ondzules teksts, R. Almakajevas 
mūzika):
Dažādi ir mūsu dzīves ceļi,
Citam veiksme allaž līdzi iet,
Citam rūpes, raizes nomāc sirdi
Un ne vienmēr saule spoži spīd.
Pasniegt roku citam grūtā brīdī, 
Prieka, laimes brīžos kopā būt, 
Zāles stiebrā, puķes ziedā košā
Spēku rast, ar citiem dalīt to.

Saules taka – mūsu  dzīves daļa.
Citiem  dodot, spēku smeļamies.

Tautas deju kolektīvu sporta un deju diena ”Ziemas prieki – 2021” norisināsies attālināti
Ik gadu Daugavpils novadā no-

risinās viens no ziemas skanī-
gākajiem un aktīvākajiem pasā-
kumiem – ”Ziemas prieki”. Tajā 
Daugavpils novada un kaimiņu 
kolektīvi vienojas kopīgā draudzī-
gā gaisotnē, lai aizvadītu sporta 
spēles, kurās katrs izrāda savu 
veiklību un meistarību, savukārt 
otrajā dienas pusē norisinās ko-
lektīvu uzstāšanās. Dejotāji izpil-
da latviešu tautas dejas, vienlaicī-
gi izrādot arī krāšņos tērpus. 

Šogad konkurss norisināsies ne-
klātienē jeb attālinātā formātā. 
Tautas deju kolektīviem būs jā-
sagatavo veikto sporta aktivitāšu 
video un foto. No iesūtītajiem ma-
teriāliem tiks veidota videofi lma 
”Ziemas prieki – 2021”. 

Nākamajā kārtā, kas sauksies 
”Deju diena”, norisināsies tautas 
kolektīvu sadancis. Pasākuma da-

Uzņemot video vai foto liecības, 
kolektīviem būs jāizpilda kopumā 
sešas ziemas aktivitātes: nobrau-
cieni no kalna, sniega piku me-
šana mērķī, jāizveido sniegavīrs, 
jāpilda uzdevums “egles mešana”, 
jāapdejo vai jāapdzied egle, kā 
arī jānofi lmē vēlējums dejotājiem 
2021. gadā. 

Konkursam iesūtītos materiā-
lus vērtēs atbildīgā komisija, sa-
vukārt rezultātus paziņos otrās 
kārtas izskaņā. Kolektīvi saņems 
balvas. 

Pieteikumus dalībai un materiā-
lus pirmajai daļai, ka arī foto/vi-
deo liecības sūtīt Sventes Tautas 
nama vadītājam Viktoram Petaš-
ko (e-pasts: vpetasko@gmail.com) 
līdz 25. februārim. Pieteikšanās 
otrajai kārtai tiks izziņota vēlāk. 

Dainis Bitiņš
lībniekiem tiks izsūtīta informāci-
ja par otrās daļas norises datumu 

un laikiem. Tas būs atkarīgs no 
epidemioloģiskās situācijas valstī. 
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Pirmo reizi privātmāju īpašniekiem būs pieejams atbalsts māju atjaunošanai 
un energoefektivitātes uzlabošanai

Ministru kabinets apstiprināja no-
teikumus par atbalsta programmu pri-
vātmāju atjaunošanai un energoefekti-
vitātes paaugstināšanai.

Atbalsta programmas ietvaros sadar-
bībā ar AS “Attīstības fi nanšu institū-
cija Altum” (turpmāk – Altum) plānots 
sniegt atbalstu vidēji 500 privātmāju 
energoefektivitātes uzlabošanas pasā-
kumu īstenošanai gadā. Atbalsts pare-
dzēts portfeļgarantijas, tehniskās palī-
dzības un granta par dzīvojamās mājas 
energoefektivitātes klases paaugstinā-
šanu veidā.

Atbalstu programmas ietvaros varēs 
saņemt fi ziskas personas, kam zemes-
grāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesī-
bas uz viendzīvokļa klases māju, kura 
ir nodota ekspluatācijā un tajā netiek 
veikta saimnieciskā darbība. Atbalstu 
varēs saņemt būvdarbu veikšanai dzī-
vojamās mājas norobežojošajās kons-
trukcijās; inženiersistēmu (piemēram, 
apkures un ventilācijas iekārtu) iegā-
dei, atjaunošanai, pārbūvei vai izvei-

dei; jaunas ūdens sildīšanas iekārtas 
iegādei un uzstādīšanai; mikroģenerā-
cijas siltumenerģijas vai elektroener-
ģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu 
iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinā-
tu siltumenerģijas vai elektroenerģijas 
ražošanu no atjaunojamiem energore-
sursiem un siltuma vai elektroenerģi-
jas piegādi, kā arī citiem pasākumiem, 
ja tie ir nepieciešami dzīvojamās mājas 
energoefektivitātes paaugstināšanai.

Programmas ietvaros privātmāju 
īpašnieki visā Latvijas teritorijā varēs 
saņemt aizdevumus ēkas atjaunošanai. 
Aizdevumus piešķirs kredītiestādes, 
garantējot tos ar Altum portfeļgaranti-
jas palīdzību. Garantija tiks izsniegta 
līdz 30% apmērā no aizdevuma sum-
mas, nepārsniedzot 20 tūkst. eiro par 
kredītiestādes sniegtā aizdevuma daļu. 
Altum noteiks programmas īstenošanā 
iesaistītās kredītiestādes atklātas pie-
teikšanās ietvaros.

Tehnisko palīdzību un grantu varēs 
saņemt:

• personas, kuras dzīvo kopā un 
kuru apgādībā ir vismaz trīs bērni vai 
divi bērni un ir iestājusies grūtniecība;

• dzīvojamām mājām, kuras at-
rodas ārpus Rīgas, Jūrmalas un Rīgai 
piegulošajiem novadiem;

• ja dzīvojamās mājas atjauno-
šanai būs piešķirts kredītiestādes aiz-
devums, tai skaitā, ar Altum portfeļga-
rantiju;

• ja pēc energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanas mājas energoefek-
tivitātes klase nav zemāka par C, kā 
arī samazināts mājas siltumenerģijas 
patēriņš apkurei vismaz 20% apmērā.

Tehniskās palīdzības ietvaros būs 
jāizstrādā mājas energoefektivitātes 
novērtējums u.c. mājas atjaunošanai 
nepieciešamā dokumentācija. Maksi-
mālais tehniskās palīdzības apjoms 
vienam atbalsta saņēmējam paredzēts 
1000 eiro apmērā. Savukārt grants par 
dzīvojamās mājas energoefektivitātes 
klases paaugstināšanu vienam atbal-
sta saņēmējam paredzēts 5000 eiro 

apmērā.
Plašāk ar MK noteikumiem “Notei-

kumi par atbalsta programmu viena 
dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanas 
un energoefektivitātes paaugstināša-
nai” var iepazīties Ministru kabineta 
tīmekļa vietnē.

Altum pieteikumus fi nansējuma sa-
ņemšanai sāks pieņemt tuvāko mēne-
šu laikā. Šobrīd Altum sagatavo kār-
tību garantiju, aizdevumu un grantu 
piešķiršanai, tai skaitā tiks slēgti līgu-
mi ar komercbankām par dalību prog-
rammā, tiks atlasīti energokonsultanti 
privātmāju energoauditu veikšanai, 
u.c. Informācijai par programmas uz-
sākšanu aicinām sekot Altum mājas 
lapā www.altum.lv 

Autors: Ekonomikas ministrija

Studējošie jaunieši varēs pieteikties pašvaldības stipendijai
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.

Lai noteiktu atbalstāmās studiju 
specialitātes, tika aptaujāti 162 nova-
da uzņēmēji, no kuriem atsaucās tikai 
četri, kuriem vajadzīgi speciālisti. Sa-
ņemti divi pieteikumi no SIA “Meliors 
Krauja” un pa vienam pieteikumam  
no SIA “Grīvas poliklīnika” un SIA 
“Kļavas V”. Uzņēmēji vēlas piesaistīt 
ceļu būves inženierus, laukkopības 
speciālistu ar specializāciju lopkopībā, 
krievu valodas kā svešvalodas pedago-
gu ārzemnieku apmācībai un logopē-
du/audiologopēdu.

1. februārī Daugavpils novada do-
mes ārkārtas sēdē deputāti noteica 
2021./2022. mācību gadā atbalstāmās 
augstākās izglītības studiju speciali-
tātes un studējošo skaitu, kuriem var 
tikt piešķirtas Daugavpils novada paš-
valdības stipendijas. 

Tika atbalstīts bakalaurs inženier-
zinātnēs. Šajā specialitātē stipendijai 
var pieteikties divi topošie speciālisti, 
kuri ir vismaz 1. kursa studenti.

Otrā atbalstāmā specialitāte ir logo-
pēds/audiologopēds. Šajā specialitātē 
stipendijai varēs pieteikties viens topo-
šais speciālisti, kurš ir vismaz 1. kursa 
students.

Par trešo atbalstāmo specialitāti tika 
noteikts krievu valodas kā svešvalodas 
pedagogs (ar angļu valodu kā otro va-
lodu), paredzot piešķirt stipendiju vie-
nam topošajam speciālistam, kurš ir 
vismaz 2. kursa students.

Ceturtā atbalstāmā specialitāte ir 
lauksaimniecības speciālists ar spe-
cializāciju lopkopībā, kurā plānots 
piešķirt stipendiju vienam topošajam 
speciālistam, kurš ir vismaz 1. kursa 

students.
Stipendiju var saņemt jebkura kur-

sa studējošie bakalaura un maģistra 
profesionālajās vai akadēmiskajās stu-
dijās. Ikmēneša stipendiju konkursa 
kārtībā varēs saņemt studējošais, kura 
deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils 
novadā vai kurš absolvējis Daugavpils 
novada vidusskolu neatkarīgi no dek-

larētās dzīvesvietas, un kurš studē at-
tiecīgo specialitāti un sekmju vidējā at-
zīme 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. kur-
sa studentam – 200 eiro mēnesī, 4. kur-
sa un augstāko kursu studējošiem, kā 
arī maģistra studiju programmā stu-
dējošajiem  – 250 eiro mēnesī. Studē-
jošais, ievērojot saistošajos noteikumos 
ietvertās prasības, stipendiju varēs 
saņemt visu studiju laiku bez pārtrau-
kuma.

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā 
stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks 
izmaksāta pēdējo kursu studentiem. 
Vienreizējai stipendijai var pieteikties 
students neatkarīgi no deklarētās dzī-
vesvietas vai mācību iestādes.

Gan ikmēneša, gan vienreizējās sti-
pendijas saņēmējam pēc augstskolas 
beigšanas vismaz trīs gadus ir garan-
tēts darbs attiecīgajā specialitātē Dau-
gavpils novadā, kā arī prakse mācību 
laikā.  

Pieteikšanās uz stipendiju konkursu 
tiks izsludināta vasarā, un stipendijām 
varēs pieteikties līdz šī gada 1. septem-
brim. Jāpiebilst, ka topošajiem speciā-
listiem pašvaldība sniedz palīdzību arī 
dzīvokļu jautājuma risināšanā.

Pašlaik novada pašvaldība maksā 
stipendiju sešiem studentiem. Šogad 
budžetā pašvaldības stipendijām ieplā-
noti 19 500 eiro, no kuriem 8000 eiro 
plānoti četru jauno stipendiātu fi nan-
sēšanai.

Inese Minova



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2021. gada 25. februāriswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v12

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2021. gada 28. janvārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie notei-
kumi Nr.68 (protokols Nr.103., 3.&), “Grozījumi Daugavpils novada domes 2018. 
gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr.20 ”Par brīvprātīgās iniciatīvas pabal-
stiem Daugavpils novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par  pašvaldībām” 15.panta  pirmās daļas 4. un 6.punktu, 
43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr.20 
”Par brīvprātīgās iniciatīvas pabal stiem Daugavpils novada pašvaldībā” šādus grozīju-
mus:

1.1. aizstāt 8.punktā skaitli ”42,69” ar skaitli ”45,00”;
1.2. papildināt 16.punktu aiz vārda ”veterāniem” ar vārdiem “un 1991. gada barikāžu 

dalībniekiem”;
1.3. papildināt 18.punktu ar 18.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“18.5. 1991. gada barikāžu dalībniekiem 20. janvārī.”;
1.4. aizstāt 20.punktā skaitli ”70,00” ar skaitli ”100,00”;
1.5. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Tiesības saņemt pabalstu invalīdiem kopš bērnības ir personām, kuru ienā-
kumi invalīdiem ar I grupas invaliditāti nepārsniedz 190,40 euro mēnesī, invalī-
diem ar II grupas invaliditāti nepārsniedz 163,20 euro mēnesī, invalīdiem ar III 
grupas invaliditāti - 136,00 euro mēnesī.”

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

PASKAIDROJUMA  RAKSTS
Daugavpils novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.68 ”Grozījumi Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija  saistošajos 
noteikumos Nr.20  ”Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Daugavpils 

novadā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2018. gada 31. 
maija saistošie noteikumi Nr.20 ”Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils no-
vada pašvaldībā”, pamatojoties uz  likumu ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 
6.punktu, 43.panta trešo daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Projekts paredz grozīt saistošo noteikumu 8., 20. un 22.punktu, lai uzlabotu ekono-

misko situāciju  no ieslodzījuma vietas atbrīvotām personām, onkoloģisko saslimšanu 
pacientiem un invalīdiem kopš bērnības, kā arī 16. un 18.punktu, kuri nosaka tiesības 
saņemt svētku pabalstu 1991. gada barikāžu dalībniekiem 20. janvārī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Lai no-

drošinātu to izpildi, budžetā nepieciešami 51500,00 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli pašvaldības 

teritorijā 
Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms saistošo 

noteikumu tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība piešķirama personām, kuru deklarētā 
pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā teritorija.

4. Informācija par administratīvajām procedūrām 
Nav.

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

pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Pielikums 
Daugavpils novada domes

2021. gada 28. janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr.70

(protokols Nr.103., 88.&)
Daugavpils novada pašvaldības aģentūras ”Višķi” 

maksas komunālo pakalpojumu cenrādis Ambeļu pagastā

Nr.

p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība
Vienas vienības cena 

bez pievienotās vērtības 
nodokļa (euro)

1. Aukstais ūdens ar skaitītāju 1 m3 1,08
2. Kanalizācija ar skaitītāju 1 m3 0,94

2021. gada 28. janvārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie noteiku-
mi Nr.70 (protokols Nr.103., 88.&), “Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 
”Višķi” maksas komunālie pakalpojumi  Ambeļu pagastā””
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības aģentūras ”Višķi” (turp-
māk - Aģentūra) sniegtos komunālos maksas pakalpojumus Daugavpils novada Ambeļu 
pagasta administratīvajā teritorijā saskaņā ar pielikumu. 

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem Aģentūras kasē vai bez-
skaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību. 

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot at-
bilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu 
samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izde-
vumu samaksai. 

4. Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu maksa tiek apstiprināta bez pievienotās vēr-
tības nodokļa likmes. Galīgajā pakalpojuma maksas aprēķinā tiek piemērota normatīva-
jos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme. 

5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu. 
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. martā.

2021. gada 28. janvārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.67 (protokols Nr.103., 2.&), precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr.2757 (protokols Nr.105., 9.&), 
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Daugavpils 
novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar  likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto 
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienāku-
mu slieksni, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā 
tiek atzīta par maznodrošinātu.

2. Mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā atz  ī  stama par maznodrošinā-
tu, ja tās ienākumu slieksnis pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 327,00 euro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229,00 euro pārējām personām mājsaimniecī-
bā.

3. Piešķiršanas kārtību nosaka mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecī-
bā ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātās statusam novērtē Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā.

4. Daugavpils novada Sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības vai atsevišķas per-
sonas atbilstību maznodrošinātās statusam vai   par atteikumu piešķirt maznodrošinātās 
statusu var apstrīdēt Daugavpils novada domē.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā 
noteiktajā kārtībā.

6. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās di  enu spēku zaudē Daugavpils novada do-
mes 2010.  gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr.7 ”Par maznodrošinātas ģimenes 
(per  sonas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā”. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.67 

”Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Daugavpils novada 
pašvaldībā”

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izstrādāti, ievērojot veiktos grozījumus likumā “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā” un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ar 
2021. gada 1. janvāri. Lai būtu iespējams izvērtēt mājsaimniecību ienākumus, ir nepiecie-
šami jauni saistošie noteikumi, ar kuriem tiek noteikts ienākumu slieksnis mājsaimniecī-
bas vai atsevišķas personas atzīšanai par maznodrošinātu.

Ienākumu slieksnis tiek noteikts atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 36. pantā noteiktajam, jo Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi 
Nr.299 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” ar 2021. gada 
1. janvāri zaudē spēku.

2. Īss projekta satura izklāsts
Tiek noteikts jauns ienākumu slieksnis Daugavpils novadā deklarētajām personām, 

lai mājsaimniecību vai atsevišķu personu mājsaimniecībā atzītu par maznodrošinātu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ņemot vērā, ka līdz tam brīdim, kamēr persona nav vērsusies Sociālajā dienestā, 
nav iespējams apstrādāt datu bāzi par iedzīvotāju ienākumiem un nav precīzi nosakāms 
personu loks, kuras būs tiesīgas saņemt normatīvajos aktos noteiktos pabalstus. Vienlai-
kus ir prognoze, ka šis personu loks var būtiski palielināties, jo ienākumu slieksnis, pie 
kura mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu, tiek būtiski palielināts no 258,00 
euro uz 327,00 euro pirmajai personai mājsaimniecībā, 229,00 euro  - pārējām personām 
mājsaimniecībā.

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

Nav iespējams precīzi noteikt, bet pastāv risks, ka, būtiski palielinoties iespējām 
saņemt pabalstus, var mazināties darbspējīgo iedzīvotāju interese pilnvērtīgi iesaistīties 
darba tirgū.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Daugavpils novada Sociālais die-

nests.
6. Informācija par konsultācijām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada 
pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.70 “Daugavpils novada pašvaldības aģentūras ”Višķi” maksas komunālie 

pakalpojumi Ambeļu pagastā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmās daļas nosacīju-
miem vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā admi-
nistratīvajā teritorijā. Vietējās pašvaldības dome nosaka pašvaldības iestādi, kas pašval-
dības administratīvajā teritorijā sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un 
citus noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Daugavpils novada pašvaldība ir izveidojusi iestādi – Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūru “Višķi”, kuras viens no darbības mērķiem ir organizēt un kontrolēt komunā-
lo pakalpojumu sniegšanu fi ziskām un juridiskām personām un šo uzdevumu aģentū-
ra veiksmīgi īsteno un tās rīcība ir materiāltehniskā bāze un personāls, kas spēj īstenot 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu par lētākām izmaksām nekā to 
īsteno šobrīd esošais sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.

Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturtās daļas nosacījumiem pašval-
dības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības aģentūras ”Višķi” snieg-

tos komunālos maksas pakalpojumus Daugavpils novada Ambeļu pagasta administratī-
vajā teritorijā, proti, ka, sākot ar 2021. gada 1. martu, Ambeļu pagasta teritorijā Daugav-
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pils novada pašvaldības aģentūra ”Višķi” sniegs sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu pēc izcenojumiem, kas noteikti saistošo noteikumu pielikumā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Daugavpils novada pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teri-
torijā

Nav iespējams precīzi noteikt.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “Viš-
ķi”.

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

pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv. 

Arī šogad ezeros plāno īstenot veselu virkni projektu
Daugavpils novadā plāno turpināt 

dažāda veida zivju resursu pavairo-
šanas projektus, kurus īstenos pasā-
kuma ”Zivju resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” 
ietvaros.  

Pagastu projekti
Skrudalienas pagasts iesniegs pro-

jektu Zivju fondam par Bruņu ezera 
zivju resursu pavairošanu ar 4000 zan-
dartu mazuļu, un Sila ezera zivju re-
sursu pavairošanu ar 10 000 zandartu 
mazuļu. Plānotās izmaksas Bruņu eze-
rā būs 1176 eiro, savukārt Sila ezerā 
2632 eiro.  

Līksnas pagasta pārvalde plāno ie-
sniegt projektu Zivju fondam par zivju 
resursu papildināšanu Koša ezerā, kur 
plānots ielaist zandartu mazuļus 1400 
eiro vērtībā.

Kalupes pagastā Mazajā Kalupes 
ezerā, piesaistot Zivju fonda projekta 
fi nansējumu plāno ielaist 7000 zandar-
tu mazuļu 1891 eiro vērtībā.

Arī Višķu pagasta pārvalde ar Zivju 
fonda atbalstu plāno ielaist Višķu eze-
rā 18 000 vienvasaras zandarta mazu-
ļus, kas varētu izmaksāt 5662 eiro. 

Novada domes projekti
Vaboles pagastā plāno iesniegt pro-

dam iesniegs arī projektu papildus at-
balsta saņemšanai materiāltehniskās 
bāzes papildināšanai un papildaprīko-
juma iegādei, kas tiks izmantots zivju 
resursu aizsardzībai. Šo projektu plāno 
īstenot līdz š.g. oktobrim. 

Materiāltehniskās bāzes un papilda-
prīkojuma projektos Zivju fonda fi nan-
sējums būs 89%, savukārt atlikušo 
daļu līdzfi nansēs Daugavpils novada 
dome. 

Trim ezeriem izstrādās Zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteiku-
mus

Daugavpils novada dome Zivju fon-
dam iesniegs projektu atbalsta saņem-
šanai Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrādei Demenes, Dārza 
un Kalnišķu ezeram. 

Projekta mērķis ir izstrādāt Zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteikumus, 
kas kalpos par pamatojumu turpmā-
kai zivju resursu apsaimniekošanai, 
tostarp zivju mazuļu ielaišanai. 

Projektu plāno realizēt līdz 31. ok-
tobrim, tas izmaksās 4118 eiro, no 
kuriem Zivju fonds līdzfi nansēs 89%, 
savukārt atlikušo daļu - Daugavpils 
novada dome.

Dainis Bitiņš

Cienījamie Daugavpils novada iedzīvotāji! Informējam Jūs, ka Dau-
gavpils novada deputāti uzsāk iedzīvotāju pieņemšanas. Ņemot vērā 
apstākli, ka klātienē tās nevar norisināties, tikties ar deputātiem iespē-
jams virtuāli – Zoom platformā.

Informāciju par pieņemšanas laikiem un interneta lapas Zoom pieslē-
gumam meklējiet pašvaldības mājaslapā daugavpilsnovads.lv, sadaļā 
”novada dome”>”deputāti”. Tāpat aktuālā informācija ir pieejama no-
vada pašvaldības sociālo tīklu Facebook un Instagram profi los. 

Deputātu saraksts ar laiku tiek atjaunots un papildināts. Lūdzam se-
kot aktuālajai informācijai !

jektu Zivju fondam, lai saņemtu atbal-
stu 4000 zandartu mazuļu ielaišanai 
Baltezerā, kas izmaksātu 1040 eiro. 

Demenes pagasta Briģenes ezerā 
ar Zivju fonda atbalstu plāno ielaist 
13 000 zandartu mazuļu 3382 eiro vēr-
tībā. 

Zivju resursus plāno pavairot arī 
Smiļģinu ezerā, ielaižot 5000 zandar-
tu mazuļu. Kopējās izmaksas plānotas 
1300 eiro. 

Minētajiem projektiem 89% iz-
maksu segs Zivju fonds, savukārt 
11% attiecīgi pašvaldība vai pa-
gasta pārvalde. Projektam Smiļģi-
nu ezerā 89% izmaksu segs Zivju 
fonds, savukārt atlikušo daļu - li-
cencētās makšķerēšanas organizē-
tājs SIA ”URI”. 

Visus projektus plāno īstenot līdz 31. 
oktobrim. 

Daugavpils novada dome Zivju fon-

2021. gada 28. janvārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.69 (protokols Nr.103., 4.&), Par Daugavpils novada domes 2012. 
gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) 

statusa noteikšanu Daugavpils novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Izdoti saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 16.punktu, 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 2012. gada 11. oktobra sais-
tošos noteikumus Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils 
novadā”.

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

PASKAIDROJUMA  RAKSTS
Daugavpils novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.69 ,,Par 

Daugavpils novada domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.19 „Par 
trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā Daugav-
pils novada domes 2012. gada 11. oktobra saistošie noteikumi Nr.19 „Par trūcīgas ģime-
nes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā” netiek piemēroti un nav nepie-
ciešamības tos saglabāt. Savukārt, saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām saistošos 
noteikumus var atzīt par spēku zaudējušiem ar atsevišķiem saistošajiem noteikumiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Daugavpils novada 

domes 2012. gada 11. oktobra saistošie noteikumi Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Daugavpils novadā”.

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

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

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo notei-
kumu tiesiskais regulējums.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē administratīvās procedūras.

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

pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv .
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLES

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

9. martā
Daugavpils novada dome pārdod mu-

tiskā izsolē ar augšupejošu soli pašval-
dības nekustamos īpašumus:

– plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu 
Nr.7, Skolas ielā 1A, Nīcgalē, Nīcga-
les pagastā, Daugavpils novadā, ar 
kadastra numuru 4476 900 0089 un 
dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpa-
šuma 757/11967 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās ar kadastra 
apzīmējumu 4476 005 0432 001 un ze-
mes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 
0432.

Objekta sākotnējā cena – EUR 
1600.00.

– plkst. 09:30 nekustamais īpašums 
ar kadastra numuru 4460 004 0584, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 4460 004 0584 0.1059 
ha platībā un atrodas Komunālajā iela 
83, Kalkūnos, Kalkūnes pagastā, Dau-
gavpils novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 
1520.00.

– plkst. 10:00 zemes vienība (starp-
gabals) ar kadastra apzīmējumu 4464 
001 0185 4.4189 ha platībā, kura ie-
tilpst nekustamajā īpašumā “Jaunās 
gundegas” ar kadastra numuru 4464 
001 0060 un atrodas Laucesas pagastā, 
Daugavpils novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 
5140.00.

– plkst. 10:30 zemes vienība (starp-
gabals) ar kadastra apzīmējumu 4494 

001 0084 1.28 ha platībā, kura ietilpst 
nekustamajā īpašumā ar kadastra nu-
muru 4494 001 0084 un atrodas Vabo-
les pagastā, Daugavpils novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 
1720.00.

– plkst. 11:00 zemes vienība (starp-
gabals) ar kadastra apzīmējumu 4496 
002 0194 5.1 ha platībā, kura ietilpst 
nekustamajā īpašumā “Sprukti V” ar 
kadastra numuru 4496 002 0194 un 
atrodas Vecsalienas pagastā, Daugav-
pils novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 
6370.00.

– plkst. 11:30  zemes vienība (starp-
gabals) ar kadastra apzīmējumu 4498 
005 0694 1.77 ha platībā, kura ietilpst 
nekustamajā īpašumā “Valodiņas” ar 
kadastra numuru 4498 005 0760 un 
atrodas Višķu pagastā, Daugavpils no-
vadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 
2720.00.

Izsoles notiks Daugavpils novada 
domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpilī.

Samaksa par objektiem veicama sa-
skaņā ar izsoles noteikumiem.

16. martā
Daugavpils novada dome pārdod mu-

tiskā izsolē ar augšupejošu soli pašval-
dības nekustamos īpašumus:

– plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu 
Nr.11, Jaunatnes iela 20, Līksna, Līks-

nas pagasts, Daugavpils novads, ar 
kadastra numuru 4468 900 0082 un 
dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpa-
šuma 734/11192 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās ar kadas-
tra apzīmējumu 4468 005 0467 001, 
palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 
4468 005 0468 002, 4468 005 0468 003,  
4468 005 0468 004, 4468 005 0468 005 
un zemes ar kadastra apzīmējumiem 
4468 005 0467, 4468 005 0468.

Objekta sākotnējā cena – EUR 
2 660.00.

– plkst. 09:30 nekustamais īpašums 
“Zemenes” ar kadastra numuru 4498 
005 0763, kas sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 
0758 2.22 ha platībā un atrodas Višķu 
pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 
3 140.00.

– plkst. 10:00 nekustamais īpašums 
“Pritikino-2” ar kadastra numuru 4474 
004 0192, kas sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 4474 004 
0192 0.1691 ha platībā, vienas vienstā-
va ķieģeļu mūra dzīvojamās mājas ar 
četriem dzīvokļiem 200.1 m2 platībā 
un atrodas “Pritikino-2”, Naujenes pa-
gasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 
1 354.00.

– plkst. 10:30 zemes vienība (starp-
gabals) ar kadastra apzīmējumu 4492 
003 0353 0.47 ha platībā, kura ietilpst 
nekustamā īpašumā “Celmiņi” ar ka-

dastra numuru 4492 003 0297, un 
atrodas Tabores pagasts, Daugavpils 
novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 
908.00.

Izsoles notiks Daugavpils novada 
domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils.

Samaksa par objektiem veicama sa-
skaņā ar izsoles noteikumiem. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
un saņemt Daugavpils novada domē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā 
vai elektroniski  mājaslapā: daugavpil-
snovads.lv, sadaļā ”Izsoles”.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils 
novada domes 12. kabinetā (darbadie-
nās no plkst. 8.00 līdz 15.30) no pazi-
ņojuma publicēšanas līdz 2021. gada 5. 
marta plkst. 15.00, iesniedzot iesnie-
gumu un izsoles noteikumos norādītos 
dokumentus, iepriekš samaksājot no-
drošinājumu 10% no izsoles sākumce-
nas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

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

Nekustamos īpašumus var apskatīt 
darbdienās, iepriekš saskaņojot apska-
tes laiku pa mob. 294 12 676.

 Noteikts ienākumu slieksnis maznodrošinātas mājsaimniecības statusa iegūšanai
Daugavpils novada domes sēdē ap-

stiprināti pašvaldības saistošie no-
teikumi “Par maznodrošinātās māj-
saimniecības statusa noteikšanu 
Daugavpils novada pašvaldībā”, kas 
nosaka jaunu ienākumu līmeni Dau-
gavpils novadā deklarētajām perso-
nām, lai mājsaimniecību vai atsevišķu 
personu mājsaimniecībā atzītu par 
maznodrošinātu.

  Mājsaimniecība vai atsevišķa perso-
na mājsaimniecībā atzīstama par maz-
nodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi 
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
327 eiro pirmajai vai vienīgajai perso-
nai mājsaimniecībā un 229 eiro pārē-
jām personām mājsaimniecībā. 

        Ar šo noteikumu spēkā stāšanās die-
nu spēku zaudē Daugavpils novada 
domes 2010. gada saistošie noteikumi 

Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Daugav-
pils novadā”.

Saskaņā ar pērn rudenī Saeimā pie-
ņemtajiem grozījumiem likumā «Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā» un Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likumā, kas stājās 
spēkā no šā gada 1. janvāra, mazno-
drošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni katra pašvaldība ir tiesīga no-
teikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un ne augstāku par 305 eiro pārējām 
personām mājsaimniecībā. Iepriekš 
ienākumu slieksnis maznodrošinātām 
ģimenēm un personām bija noteikts 
242 eiro. 

Daugavpils novada Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova skaidro, ka 

domes deputāti vienojās noteikt ienā-
kumu slieksni 327 eiro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
229 eiro pārējām personām mājsaim-
niecībā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusa īpašnieki var pretendēt uz Ei-
ropas fonda atbalsta pakām un tādejā-
di ietaupīt līdzekļus pārtikai, higiēnas 
un saimniecības precēm un skolas 
piederumiem. Kā arī var pretendēt uz 
citiem atvieglojumiem, piemēram, uz 
palīdzību dzīvokļu jautājuma risināša-
nā, bezmaksas juridisko palīdzību, uz 
atvieglojumiem Latvenergo pakalpoju-
miem un nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksai.  

Daugavpils novadā maznodrošināto 
daudzums ar katru gadu pieaug. 2018. 
gadā bija 98 maznodrošinātas ģimenes 

un 192 personas, 2019. gadā - 260 ģi-
menes un 440 personas, bet 2020. gadā 
– 339 ģimenes un 553 personas. Uz šā 
gada janvāra beigām novadā reģistrē-
tas jau 182 maznodrošinātas ģimenes 
un 248 personas. Tiek prognozēts, ka 
šis personu loks var būtiski palieli-
nāties, jo ienākumu līmenis, pie kura 
mājsaimniecība tiek atzīta par maz-
nodrošinātu, tiek būtiski palielināts. 
Turklāt pastāv risks, ka, būtiski pa-
lielinoties iespējām saņemt pabalstus, 
var mazināties darbspējīgo iedzīvotāju 
interese pilnvērtīgi iesaistīties darba 
tirgū. 

Inese Minova

Mūžībā aizgājuši
Biķernieku pagastā

Pjotrs Pavlovs (1950.g.)
Demenes pagastā

Janīna Visocka (1946.g.)
Kalkūnes pagastā 

Silvija Borovska (1951.g.)
Kalupes pagastā

Mārtiņš Fūrmanis (1951.g.)
Dāvids Helmanis (1934.g.)

Janīna Sola (1955.g.)

Laucesas pagastā
Marija Merkurjeva (1930.g.)

Albīna Vanaga (1936.g.)
Līksnas pagastā

Svetlana Ananjeva (1970.g.)
Romualds Paukšta (1935.g.)

Jevgenijs Lozda (1944.g.)
Maļinovas pagastā

Jurijs Ostapčuks (1967.g.)
Medumu pagastā

Anna Spoģe (1935.g.)
Vladimirs Ellerts (1948.g.).
Anastasija Rimša (1936.g.)

Naujenes pagastā
Jevgēnijs Šimanskis (1946.g.)
Aleksandrs Vaģelis (1989.g.)
Sergejs Kolpakovs (1951.g.)

Valērijs Safaraņuks (1945.g.)
Grigorijs Razgoņajevs (1976.g.)

Skrudalienas pagastā
Anna Rudāne (1930.g.)

Pēteris Lapkovskis (1943.g.)

Sventes pagastā
Nadežda Fjodorova (1942.g.)
Marija Aļminoviča (1927.g.)

Tabores pagastā
Staņislavs Petrovičs (1955.g.) 
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Pilis un muižas – Daugavpils novada unikālais kultūras mantojums 
Muiža ir lielsaimniecība, saimniecis-

ki un administratīvi vienota teritorija 
ar lauksaimniecībā izmantojamām un 
neizmantojamām zemēm un ūdeņiem, 
zemnieku sētām un ciemiem, ieskaitot 
īpašnieka vai valdītāja rezidences ēku 
kompleksu, darbnīcām, kūtīm un staļ-
ļiem utt. Šaurākā nozīmē tikai šīs te-
ritorijas rezidence ar saimniecības ēku 
kompleksu (kungu māja, kalte, rijas, 
klētis, kūtis, šķūņi, magazīna, vagara 
māja un citas ēkas), kurā koncentrē-

jās muižas novada saimnieciskā un 
administratīvā pārvalde, kā arī tiešās 
zemes, ko apstrādā paši muižas ļau-
dis.* Daugavpils novadā ir saglabāju-
šās muižas, kas kādreiz piederēja gan 
baroniem Hāniem un viņu ģimenēm, 
gan grāfi enei Viktorijai Plāterei-Zīber-
gai, gan grāfam Boļeslavam Plāteram-
Zībergam  un citiem kungiem. Dažas 
muižas ēkas ir skaisti atjaunotas, bet 
dažas joprojām atrodas sliktā stāvoklī.

Vecsalienas (Červonkas) muižas pils
Vecsalienas (Červonkas) muižas 

pils celta 1870. gadā neogotikas stilā 
un izvietota 19. gs. veidota parka ie-
skāvumā. Tā ir visai gleznaina ēka ar 
dinamisku un sarežģītu apjoma kom-
pozīciju – īsta pasaku pils. Ēka segta 
ar stāvu divslīpju jumtu. Tās plastiku 
vairo rizalīti, mezonīni, tornis. Ar se-
višķu rūpību izstrādātas detaļas. Tās 
ir daudzveidīgas un veiksmīgi papildi-
na apjoma telpiskā risinājuma izteiks-

mību. Saglabājusies barona kabineta 
loga vitrāža un lielā zāle ar grezniem 
griestiem. Blakus pilij un muižas apbū-
vei izpleties 3 ha liels brīvā plānojuma 
parks ar vismaz 14 veidiem eksotisko 
koku sugu. Parka teritorijā atrodas 
ēkas pamati – tā esot bijusi pareizticī-
go baznīcas ēka, iespējams, Červonkas 
Sv. Nikolaja baznīca – Skrudalienas 
pareizticīgo baznīca celta kā šīs baznī-
cas fi liāle 1800. gadā.

Didrihšteinas (Laucesas) muiža

Muižas kungu māja ir sarkanu ķie-
ģeļu celtne ar neogotisku tornīti vienā 
malā un piederēja fon Vāgneriem. Tā 
bijusi arī Kazaņas tirgotāja Vasīlija 
Korjakina īpašums. 20. gadsimta sā-

kumā muiža piederēja grāfi enei Vik-
torijai Plāterei-Zībergai. Šobrīd ēka ir 
pilnībā izmainīta, jo tai piebūvēta jau-
na divstāvu daļa no silikātķieģeļiem. 
Bijusī Laucesas pamatskola.

Lielbornes muiža un parks

Lielbornes muiža ir vienīgais muižas 
komplekss, kas saglabājies dabas par-
ka „Daugavas loki“ teritorijā. Šobrīd 
apskatāma, iespējams, 18. gs. celtā 
vecā pils, kā arī 19. gs. pirmajā pusē 
klasicisma stilā celtā jaunā pils. Liel-

bornes muižas kungu mājas jaunākā 
daļa pārbūvēta 19. gs. beigās un 20. gs. 
sākumā. Kungu māja, kas ir rakstu-
rīgs vasarnīcas stila piemineklis Augš-
zemē, var lepoties ar savām dekoratīvi 
izstrādātajām konstrukcijām un apda-

res detaļām, kas rada savdabīgu māks-
liniecisko iespaidu. Muižas parkā, kas 
plešas abpus Bornes upei, apskatāmi 
divi dižkoki: ozols un vīksna, apmek-
lētāju acis priecēs arī lapegles un ne-

parasti skaista priede. Pastaigu takas 
ved gan gar straujo Bornes upi, gan pa 
tās stāvajām nogāzēm, paverot roman-
tisku skatu uz Daugavas lokiem, dzir-
navu drupām un ūdenskritumu.

Tabores muiža
Muiža celta 19. gadsimta 2. pusē (ie-

spējams, 1875. gadā). 1. pasaules kara 
laikā muiža stipri cietusi. 20. gadsim-
ta 20.-30. gados to apdzīvoja agrākais 
īpašnieks un jaunsaimnieki. Padomju 
laikā tajā bijusi Tabores astoņgadīgā 
skola, līdz 2016. gadam ēkā darbojās 
Tabores pamatskola.

Ēkas divstāvu pamatapjoms ir simet-

risks, izņemot vēlāka laika asimetris-
ku piebūvi vienā galā. Mākslinieciski 
izteiksmīgākā ir simetriskā daļa ar ri-
zalītu centrā. Rizalīta frontons veidots 
no koka vasarnīcu stilā. Šim stilistis-
kajam novirzienam atbilst arī jumta 
logi un tornis, kurš redzams gan tikai 
1920. gadu fotogrāfi jās.

Kalkūnes muižas pils
Celta 1890. – 1892. g. pēc pazīstamā 

arhitekta V. Neimaņa projekta (laika 
posmā no 1878.-1895. g. viņš  bija  Dau-
gavpils pilsētas galvenais arhitekts).  
Muižas pils piederēja Augustam fon 
Etingenam. Pils ēka ir asimetriska, 
kopā ar torņiem, tornīšiem un jumta 
izbūvēm tā atstāj visai gleznainu ie-

spaidu. Visvairāk pils arhitektūrā at-
spoguļojas viduslaiku būvmākslas va-
loda. Taču galvenās ieejas risinājums 
ar nelielu kolonnu balstītu balkonu un 
izvērstām kāpnēm, kuru margas veido 
balustri, kā arī greznais frontons virs 
dzegas, kurš līdz mūsdienām gan nav 
saglabājies, ir tīri klasiski motīvi.

Bruņenes (Bruņu) muižas apbūve
Bruņu ezera krastā ir saglabājusies 

Bruņenes jeb Bruņu (vācu: Brunnen) 
muižas apbūve. Ir saglabājušies 19. gs. 
celtie staļļi, divas laukakmeņu mūra 
saimniecības ēkas un pils. Pirms 1920. 
gada agrārās reformas muiža piederēja 
baronu Līvenu dzimtai, bet vēlāk mui-
žas kunga mājā atradās skola, vietējais 

veikals un dzīvokļi.
Muižas kungu mājas ēka veidota 

pēc stingras klasicisma shēmas. Cen-
trālais apjoms augstāks un masīvāks 
nekā malējie. Apdarē izmantoti neogo-
tikai raksturīgi elementi – logailu ar-
hivoltas, arkatūra. Iespējams, apdare 
veidota vēlāk nekā būvēta ēka.

Vaboles muižas apbūve
Muižas veidošanu 19. gs. sākumā 

sāka grāfs Boļeslavs Plāters-Zībergs. 
Līdz mūsdienām no muižas apbūves 
saglabājusies klēts, pārvaldnieka māja 
un stallis.

Klēts ēka ir interesanta ar smagnē-
jām būvformām, durvju vērtnēm, Lat-
galei raksturīgu zelmini ar jumtiņu 
starpstāvu vietā, kur saduras mūra 
siena un koka zelmenis. Pārvaldnieka 

māja ir necila koka celtne, kas atrodas 
vienā līnijā ar klēti. 1919. gadā muižas 
zirgu stallis tika pārbūvēts skolas va-
jadzībām. 2004. gadā skolā tika veikta 
rekonstrukcija, ierīkojot lielu sporta 
zāli.

Arhitektūras doktors J. Zilgalvis šo 
celtni atzīst par labu piemēru muižas 
apbūves saglabāšanai un izmantoša-
nai.

Ilgas muižas pils
Ēka celta pēc arhitekta Vilhelma 

Neimaņa projekta 19. gs otrā pusē kā 
Ilgas muižas medību pils. Ēkas arhi-
tektoniskais veidojums atgādina itāļu 
palaco tipa celtnes, tādēļ šo vietu agrāk 

esot iesaukuši par “Palazzo Ilga”. Paš-
laik ēkā atrodas Daugavpils Univer-
sitātes Studiju un pētniecības centrs 
“Ilgas”.

Mola (Višķu) muižas apbūve un parks
Muižas apbūve veidojusies 19. gs. 

beigās tagadējā Višķu ciemata centrā. 
Muižas pils bija būvēta poļu muiž-
nieku Molu dzimtai, kuras īpašumā 
apkārtnē tolaik bija 18 pusmuižas ar 
4000 ha zemes. Pirmo reizi muiža tika 
nodedzināta 1863.g. poļu sacelšanās 
laikā. 1878. gadā muiža tika atjaunota, 
savukārt Pirmā Pasaules kara laikā tā 

tika nopostīta otro reizi.
Līdz mūsdienām saglabājusies klēts 

un reorganizētā muižkunga (vēlāk 
kalpu) māja, kurā ilgus gadus atradās 
Višķu lauksaimniecības tehnikuma 
mācību korpuss. Saglabājies ir arī brī-
va plānojuma parks, kurā ir sastopa-
mas ap 75 koku un krūmu sugas.

Līksnas muižas ēkas vieta
Līksnas muižas ēka tika celta 1770. 

gadā baroka stilā. Tā atradās Dauga-
vas labajā krastā uz stāvas Daugavas 
senlejas nogāzes, kuras pakājē tek 

Līksnas upe, kas pēc kāda puskilomet-
ra netālu no muižas ēkas ietek Dauga-
vā. Tagad redzami vien tikai atsevišķi 
drupu fragmenti.

*Avots: https://vesture.eu/Mui%C5%BEa

Informāciju sagatavoja Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “TAKA”
Facebook: Daugavpils novads.Travel

www.visitdaugavpils.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

I E D Z Ī V O T Ā J I  J A U T Ā

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

No šī gada 18. janvāra Daugavpils novada iedzīvotāju ģimenēs 
dzimuši 5 bērniņi - 2 meitenes un 3 puikas.

Februārī laulību noslēguši 12 pāri,
 no tiem 3 pāri ir novada iedzīvotāji.

Vai ir iespēja īrēt vai nopirkt 
dzīvokli Višķu pagastā?

Atbild Daugavpils novada domes Fi-
nanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas va-
dītāja Ilze Ondzule:

Pamatojoties uz Daugavpils no-
vada domes saistošiem noteiku-
miem Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā” tiesība sa-
ņemt palīdzību (reģistrēties rindā 
uz īri pašvaldības dzīvokļiem) ir:

o maznodrošinātām personām, 
kuru īrētā vai īpašumā esoša dzīvo-
jamā telpa ir avārijas stāvoklī;
o maznodrošinātām personām, 

kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvo-
jamā telpa vai dzīvojamā māja ir cie-
tusi stihiskas nelaimes vai avārijas 
rezultātā un šī persona iesniegumu 
ir iesniegusi vēlāk kā mēneša laikā 
pēc stihiskās nelaimes vai avārijas;
o personām, kuras īrē atseviš-

ķu istabu sociālajā dzīvoklī, sakarā 
ar dzīves apstākļu uzlabošanos, ko 
apliecina Daugavpils novada Sociālā 
dienesta atzinums, ja šīs personas re-
gulāri pilda sociālās dzīvojamās tel-

pas īres līguma nosacījumus,
o maznodrošinātām vai trūcī-

gām personām (ģimenēm), kuras 
vismaz divus pēdējos gadus nepār-
traukti ir deklarējušas savu dzīves 
vietu Daugavpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā, kuras audzina 
trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus 
un īrē tādu dzīvojamo telpu, kuras 
dzīvojamā platība ir mazāka par 6 
m2 uz vienu cilvēku;
o ģimenēm, kuras noslēgušas 

laulību pēdējo sešu gadu laikā, ja 
viens no laulātajiem ir vismaz divus 
pēdējos gadus nepārtraukti deklarē-
jis savu dzīvesvietu Daugavpils no-
vada administratīvajā teritorijā, un 
kuras ienākums uz vienu ģimenes 
locekli mēnesī nepārsniedz 249 euro;
o maznodrošinātai personai, ku-

rai mājas īpašnieks, izņemot pašval-
dību, nepagarina dzīvojamās telpas 
īres līgumu, kaut gan persona pildī-
jusi īres līgumā ietvertās saistības 
un tā ir:

1) atsevišķi dzīvojoša persona, 
kura sasniegusi pensijas vecumu 

vai ir darbnespējīga invaliditātes 
dēļ un kurai nav likumīgo apgād-
nieku;

2) persona, kuras kā vecāka ap-
gādībā ir bērns un šī persona au-
dzina bērnu bez otra vecāka līdz-
dalības.
o atsevišķi dzīvojošai personai, 

kurai mājas īpašnieks, izņemot paš-
valdību, nepagarina dzīvojamās tel-
pas īres līgumu, kaut gan persona 
pildījusi īres līgumā ietvertās saistī-
bas un tai ir piešķirta invaliditāte, un 
kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 
200 euro;
o uzņēmumu (komersantu) dar-

biniekiem, kuri uz darba tiesisko 
attiecību pamata tiek nodarbināti 
Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā uz darba attiecību laiku, ja 
darba devējs ir atzinis par nepiecieša-
mību nodrošināt šo darbinieku ar dzī-
vojamo telpu. Šis punkts attiecas uz 
tiem darbiniekiem, kuru dzīves vieta 
nav deklarēta tajā Daugavpils nova-
da pagasta teritorijā, kurā viņš tiek 
nodarbināts;

o uzaicinātiem speciālistiem, tai 
skaitā Daugavpils novada pašvaldī-
bas stipendiātiem, kuri atbilst Dau-
gavpils novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2015. – 2030. gadam un 
attīstības programmā 2012.-2018. ga-
dam noteiktajām Daugavpils novada 
specializācijām
Daugavpils novada dome pava-

sarī rīkos divas pārdošanas izsoles 
uz dzīvokļiem Višķu pagastā:

1. dzīvoklis Nr.7. “2”, Višķu teh-
nikums, Višķu pagasts - divistabu 
dzīvoklis, 43.9 m2 kopējā platībā, iz-
soles sākumcena EUR 1295;

2. dzīvoklis Nr.78, “11”, Višķu 
tehnikums, Višķu pagasts - četrista-
bu dzīvoklis, 58.3 m2 platībā, izsoles 
sākumcena EUR 1495.
Ja ir interese apskatīt minētos dzī-

vokļus, lūgums sazināties ar pašval-
dības aģentūras “Višķi” direktoru 
Kasparu Putniņu, mob. 25757009, tālr. 
65442032. 

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

Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, 
sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību 
un kapu kopiņas pagasta kapsētās, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Zarānu kapos: 2021. gada 11. martā plkst. 
10.00.

Nozāģēšanai paredzētas desmit priedes un viena egle.
Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu Edgars Skreivers. Tālr.: 297 64 639
Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas 

laikā līdz 2021. gada 12. martam sniegt savus priekšlikumus par koku 
nozāģēšanu rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē. 
Tālrunis: 654 75 217. 

Medumu pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par koku cir-
šanu Puščas kapos:
 2 bērzi;
 2 egles;
 7 liepas.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Medumu pagasta pārval-
dē no 19. februāra līdz 5. martam. 

Publiskā apspriešana notiks  8. martā plkst. 10:00 Medumu pagasta pār-
valdē, Alejas ielā 2, Medumos.

Kontakti: Medumu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītāja p.i. 
Leonīds Gornovskis, tālr. 29222351.

Galdu, telšu un pārvietojamo nojumju 
izmantošana priekšvēlēšanu aģitācijas laikā 

28. janvāra Daugavpils novada do-
mes sēdē deputāti atbalstīja priekšli-
kumu noteikt, ka galdus, teltis, pār-
vietojamās nojumes priekšvēlēšanu 
aģitācijai nedrīkstēs izvietot tuvāk par 
50 metriem no ēkām, kurās:

– izvietotas valsts vai pašvaldības in-
stitūcijas;

– komersanti veic komercdarbību, 
kas ir saistīta ar izglītību, kultūru, so-
ciālo vai veselības aprūpi;

– atrodas reliģisko organizāciju diev-
nami vai kulta celtnes.

Tāpat nedrīkstēs galdus, teltis un 
pārvietojamās nojumes priekšvēlēšanu 
aģitācijai izvietot pašvaldības parkos, 
stadionos, kā arī sporta laukumos.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veic 
pagastu pārvaldes. 

Daugavpils novada dome informē par Daugavpils nova-
da rūpniecisko zvejas tiesību iznomāšanas kārtību, kā arī 
par Daugavpils novadā esošo ūdenstilpju zvejas tīklu un 
murdu limitiem, uz kuriem var pieteikties līdz 2021. gada 
1. aprīlim.

Ar noteikumiem var iepazīties Daugavpils novada mā-
jaslapā Daugavpilsnovads.lv, sadaļā ”Vide un daba”, → 
”Rūpniecisko zvejas tiesību iznomāšanas kārtība, zvejas 
tīklu un murdu limiti” .

Višķu pagastā mainīta
 vēlēšanu iecirkņa atrašanās vieta

Informējam iedzīvotājus un vēlē-
tājus, ka Daugavpils novada admi-
nistratīvās teritorijas vēlēšanu ie-
cirkņa Nr. 421 atrašanās vieta tiks 
mainīta. 

No Višķu pagasta pārvaldes Sko-
las ielā 17, Špoģu ciemā, iecirknis 
tiks pārcelts uz Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolu. 

Jaunā iecirkņa adrese 
būs: Šosejas  iela 3, Špoģi, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads.

Vēlēšanu iecirkņa atrašanās vie-
tas maiņa notikusi, jo Višķu pagas-
ta pārvaldes telpās tagad atrodas 
arī Bāriņtiesa, līdz ar ko telpu pla-
tību vēlēšanu iecirkņa ierīkošanai 
šajā ēkā vairs nepietiek. 


