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Kļūst par uzņēmēju, attīstot vectēva nodarbi

Egils Govilovskis no Naujenes pa-
gasta ir 18 gadus vecs puisis, kas aug 
daudzbērnu ģimenē un jau kopš 14 
gadu vecuma nodarbojas ar kokapstrā-
di piemājas garāžā. Patlaban jaunais 
meistars Saules skolā apgūst kokap-
strādes dizainu. Egils jau esot apguvis 
solu, galdu un krēslu izgatavošanu. 
Taču pie sasniegtā jaunais uzņēmējs 
nevēlas apstāties un ar novada domes 
atbalstu plāno iegādāties mehānisko 
frēzi, lai veidotu dažādu mēbeļu kom-
plektus, kaķu mājas, bērnu mēbeles, 
konstruktorus bērniem, leļļu mājas, 
mēbeles dzīvniekiem un plauktus. 
Produkciju viņš plāno piegādāt caur 
interneta platformām. Vietējie lielvei-
kali un uzņēmumi jau izteikuši vēlmi 
uzsākt sadarbību ar Egilu. Jaunais 
meistars savam projektam “Galdniecī-
bas darbnīcas darbības paplašināšana” 
no novada domes saņems gandrīz 4000 
eiro.

Ierodoties pie Egila mājās, kur arī at-
rodas viņa garāža – darbnīca, konsta-
tējām, ka neesam pirmie, kas intervē 
jauno meistaru. Viņa mamma stāsta, 
ka tajā pat dienā vēl gaidīti ciemos 
pārstāvji no radio, savukārt iepriekš 
jau bija viesojušies televīzijas un avīžu 
pārstāvji, lai nointervētu Egilu. 

Iespējams, kokapstrāde Egilam ir 
jau gēnos, kas mantoti no paaudzes pa-
audzē, jo arī Egila vectēvs bija saistīts 
ar šo jomu: “Mans vectēvs bija gald-
nieks. Man bija prieks skatīties, kā viņš 
no parasta koka gabala veido neparas-
tus, sarežģītus darbus. Arī man gribē-
jās veidot kaut ko ar savām rokām, tā 
arī sāku darboties.” Vectēvs bija daudz 
ko mācījis un rādījis, ar laiku nāca arī 
pieredze. Pēc viņa nāves palika dažādi 
instrumenti un iekārtas, kuras nevie-

nam īsti nebija vajadzīgas, bet Egils 
nolēma tās paturēt sev. Soli pa solim, 
sākot no 14 gadu vecuma, tika apgūti 
dažādi instrumenti. Sākumā tika da-
rināti koka priekšmeti mājai – krēsli, 
puķu podi. Tagad Egils jau darbojas ar 
fi nieri. 

Lielākais pieprasījums ir pēc dažā-
diem soliem un galdiem. Saules skolā 
Egils apgūst kokapstrādes dizainu, kur 
var vairāk iemācīties veidot smalkus 
darbus, izmantojot kaltiņu. Studijas 
Saules skolā ilgst četrus gadus, divus 
kursus Egils jau pabeidzis. Puisis arī 
cer, ka skolā viņam iemācīs darboties 
ar CNC iekārtu, kas tiks iegādāta par 
Daugavpils novada Grantu konkursā 
iegūto fi nansējumu. Darbojoties ar šo 
iekārtu, kas paver plašas iespējas, ir 
jāapgūst dažādas programmas, un vai-
rāk jāmodelē pašā datorā. Galu galā ar 
moderno frēzi iespējams ražot daudz 
sarežģītākus priekšmetus, piemēram, 
bērnu mēbeles, galdus un krēslus, un 
kopumā iespējas ražot ir ļoti plašas, 
galvenais ir izdomāt pašu ideju reali-
zācijai. Ļoti daudz ideju varot atrast 
internetā, taču Egilam patīk modelēt 
arī pašam – jāuzzīmē rasējumi, tad 
jāsagatavo šabloni. Lielākoties Egila 
mēbeles tiek krāsotas, jo daudzas no 
tām ir domātas lietošanai ārā. Kopumā 
mēbeles tiek gatavotas atbilstoši pasū-
tītāja vēlmēm.

Daugavpils novada Grantu konkur-
sā Egils piedalās jau otro reizi. Pērn 
vairāk nekā desmit kandidātu konku-
rencē Egilam pietrūka tikai dažu pun-
ktu, lai iegūtu līdzfi nansējumu savam 
projektam. Gada laikā nedaudz mainī-
jās arī pieteikuma ideja, un puisis no-
lēma piedalīties konkursā atkārtoti. Ja 
iepriekš tika prasīti vienkāršāki dar-

barīki, piemēram, zāģi, tad šoreiz viņš 
jau esot nobriedis iegādāties sarežģītā-
ku iekārtu, jau minēto CNC frēzi. Egils 
demonstrē arī citus viņa arsenālā eso-
šos instrumentus – leņķa zāģi, ēveli, 
fi gūrzāģi, slīpmašīnu. 

“Kad man pasūta kādu izstrādāju-
mu, kuru es nebiju izgatavojis iepriekš, 
bieži vien skatos arī kādus video, ga-
tavojos, lasu instrukcijas un tikai tad 
veidoju. Ziemā, kad ir vairāk laika, ap-
gūstu arī jaunus projektus, piemēram, 
veidoju suņu būdu.” 

Egila Govilovska Grantu konkursa 
pieteikumā pašvaldības līdzfi nansēju-
ma saņemšanai tika iekļautas arī ci-
tas iekārtas, kuras būs nepieciešamas 
viņa kokapstrādes uzņēmējdarbības 
atbalstīšanai – biezumēvele, putekļu 
sūcējs, sildītāji, arī pašas darbnīcas sil-
tināšana. 

Klientu meklēšanai un savas pro-
dukcijas reklāmai Facebook sociālajā 
tīklā jaunietim tika izveidota lapa, 
kurā tiek izvietoti viņa veidotie darbi. 
Tāpat viņš liek sludinājumus interne-
tā, bet plāno izveidot savu mājaslapu. 
Nākotnē savu produkciju Egils plāno 
izplatīt un pārdot visā Latvijā. 

Pārsvarā klienti patlaban ir no Lat-
gales reģiona. Tie ir gan vietējie novad-
nieki, gan kaimiņu novadu iedzīvotāji 
- no Rēzeknes un Krāslavas apkārtnes. 
Populārākais produkts līdz šim ir sols 
divām personām ar galdiņu pa vidu.

Jaunā uzņēmēja darinātās mēbeles 
priecē arī mūsu novada iedzīvotājus un 
viesus. 2020. gada oktobrī Vecsalienas 
muižas pils parkā iepretim Vecsalie-
nas pilij tika uzstādīti Egila darinātie 
soli. Triju solu izgatavošanai bija ne-
pieciešamas trīs nedēļas darba. 

Egils stāsta, ka viņam kā saimnie-

ciskās darbības veicējam jau patlaban 
notiek sadarbība ar dažām fi rmām, bet 
nākotnē viņš cer realizēt produkciju arī 
pie lieliem tirgotājiem. Ar grāmatvedī-
bu, pārdošanu, klientu meklēšanu jau-
nietim palīdz visi ģimenes locekļi.   

Iegādājoties CNC frēzi, Egils nākot-
nē ir ieplānojis ražot “augošās” bērnu 
mēbeles, kuras tiek transformētas 
atbilstoši bērna vecumam, galdus un 
citus sarežģītākus priekšmetus. Turp-
māk, ja pieprasījums pēc mēbelēm 
augs, uzņēmuma attīstībai visticamāk 
būs nepieciešami arī papildus darbi-
nieki. 

Lai palīdzētu attīstīt uzņēmumu, 
jaunietim notiek sadarbība ar Latvi-
jas investīciju un attīstības aģentūru. 
Mērķis – iziet eksporta tirgū. Aģentūrā 
notiek individuālās konsultācijas, kas 
palīdz iet pareizajā virzienā. Nākot-
nē būs iespējams arī saņemt papildus 
grantus. 

Kokmateriāli topošiem projektiem 
tiek iegādāti no vietējiem ražotājiem. 
Pamatmateriāls, no kura tiek darinā-
tas mēbeles, ir saplāksnis (bērzs), kā 
arī priede un egle. 

Daži Egila projekti tapa arī savai ģi-
menei, piemēram, šūpoles, soli, kastes, 
krēsli. Uz koka pagalmā uzmeistarots 
arī „štābs“ mazajam brālim. Kā atzīst 
jaunietis, brīvā laika viņam ir samērā 
maz, jo ir daudz jāstrādā un jāmācās. 
Pirms tika ieviesti epidemioloģiskie 
ierobežojumi, Egils nodarbojās ar fl or-
bolu, kur viņš dažādās sacensībās pār-
stāvēja Daugavpils novada komandu. 

Dainis Bitiņš

Inese Minova
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  Noslēdzies pārrobežu projekts “Seno amatu jaunā dzīve”

Daugavpils novada Kultūras pārval-
de sadarbībā ar Nacionālo Polockas 
vēstures un kultūras muzeju – rezervā-
tu un Zinātniski pētniecisko kultūras 
institūciju “Braslavas rajona muzeju 
apvienība” ir īstenojusi projektu ENI 
– LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ie-
lejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo 
amata prasmju izpēte, saglabāšana un 
nodošana nākamajai paaudzei” (“Seno 
amatu jaunā dzīve”) ar mērķi izpētīt 
un saglabāt Daugavas ielejas terito-
rijas iedzīvotāju tradicionālās amatu 
prasmes un nodot tās nākamajai pa-
audzei, izmantojot muzeju izglītojošās 
programmas, radošās darbnīcas un iz-
stādes. 

Projekta īstenošana uzsākta 2019. 
gadā ar pasākumu “Amatnieku pilsē-
tiņa”, kas notika gan Juzefovas parkā 
Daugavpils novada dienu laikā, gan 
Baltkrievijā. Projekta īstenošanas gai-
tā Daugavpils novadā un Baltkrievijā 
notikuši dažādi pasākumi, tostarp et-
nogrāfi skās ekspedīcijas, papildināti 
muzeju krājumi ar Daugavas ielejai 
raksturīgiem etnogrāfi skiem priekš-
metiem, kas saistīti ar tradicionālo 
Daugavas ielejas iedzīvotāju nodarbo-
šanos. 

“Projekta ietvaros tika organizēta 
viena ekspedīcija Daugavpils novada 
teritorijā, izbraukumi notika uz vai-
rākiem pagastiem – Kalupes, Līksnas, 
Vaboles, Nīcgales un Višķu pagastu. 
Ekspedīcijas laikā tika apzināts diez-
gan liels teicēju skaits, tie bija 28 cilvē-
ki, kuri labprāt uzņēma arī Naujenes 
novadpētniecības muzeja ekspedīcijas 
dalībniekus un izrādīja gan savus ģi-
menes arhīvus un fotoalbumus, gan arī 
ļāva ierakstīt mutvārdu dzīvesstāstus. 
Šīs ekspedīcijas laikā tika papildināts 
arī muzeja krājums un tika savākts 
221 priekšmets, kas ir skatāmi projek-
ta ietvaros izveidotajās izstādēs,” stās-
ta Naujenes Novadpētniecības muzeja 
direktore Evita Kusiņa-Koļesņika. 

Jau pērn Naujenes Novadpētniecības 
muzejā izveidota izstāde „Podniecības 
tradīcijas Daugavpils novadā”, savu-
kārt citi projekta gaitā iegūtie etno-
grāfi skie priekšmeti apkopoti izstādē 
“Rokdarbu tradīcijas Dvinas/Daugavas 
ielejas teritorijā”. Muzeja direktore 
Evita Kusiņa-Koļesņika atzīst, ka sā-
kotnēji bija plānota viena izstāde, taču 
ekspedīcijas gaitā iegūts tik daudz 
priekšmetu, ka vienas izstādes vietā 
tapa divas lielas izstādes. Viena no 
tām ir veltīta podniecības tradīcijām 
Daugavpils novada teritorijā, izstādē 
var apskatīt saimniecības traukus un 
dekoratīvo keramiku, kuru izmantoja 
Naujenes pagasta iedzīvotāji un kura 
bija raksturīga arī pārējā Daugavpils 
novada teritorijā. 

Otra izstāde ir veltīta rokdarbu tra-
dīcijām Daugavas ielejas teritorijā, 
tajā var aplūkot cimdu, zeķu, jostu un 
segu kolekcijas, kā arī ekspedīciju lai-
kā iegūtos priekšmetus. “Atsevišķā tel-
pā ir apskatāma arī pinumu kolekcija, 
kuru veido projekta laikā iepirktie 20 

grozi, kā arī muzeja krājuma priekš-
meti,” stāsta Evita Kusiņa-Koļesņika. 

Projekta noslēgumā ir izdota grā-
mata „Seno amatu jaunā dzīve”, kurā 
apkopota projekta realizācijas gaita 
un rezultāti, sniegts ieskats etnogrā-
fi skās ekspedīcijas norisē, stāstīts par 
jaunajām muzeja kolekcijām. Grāmata 
latviešu valodā Daugavpils novada ie-
dzīvotājiem būs pieejama katrā nova-
da bibliotēkā, bet Naujenes Novadpēt-
niecības muzeja mājas lapā tiešsaistē 
būs atrodama grāmata gan latviešu, 
gan krievu valodā. 

Projekta gaitā izveidota arī jauna 
muzejpedagoģiskā programma, ko 
varēs izmēģināt, tiklīdz muzejs būs 
atvērts apmeklētājiem. Naujenes No-

vadpētniecības muzejā skolēniem tiks 
piedāvāta programma “Tradicionālās 
amatu prasmes Latgales sētā”, savu-
kārt Polockas un Braslavas muzejos 
izstrādāta programma “Poozerijes re-
ģiona tradicionālās kultūras unikali-
tāte”, kura bez maksas tiks piedāvāta 
vietējām skolām. “Projekta ietvaros 
tapa programma, kas veltīta tradicio-
nālajām zemnieka amata prasmēm, 
un šajā muzejpedagoģiskajā program-
mā vakarēšanas formātā skolēni tiek 
iepazīstināti ar dažādiem seniem ama-
tiem, kurus pieprata Latgales sētā. 
Programma paredzēta dažādiem ve-
cuma posmiem. Pašiem mazākajiem, 
1.-4. klases skolēniem, ir izstrādāta arī 
speciāla darba burtnīca, kuru jebkurš 

interesents var arī lejupielādēt no mu-
zeja mājaslapas un izmantot ne tikai 
klātienē muzejā, bet arī darboties pat-
stāvīgi ar šo burtnīcu mājās. Savukārt 
vecākajiem skolēniem atbilstoši viņu 
vecuma posmam ir paredzētas māla un 
puzuru veidošanas nodarbības,” stāsta 
muzeja direktore.  

Projekta noslēgumā notika tiešsais-
tes seminārs, kurā tika prezentēts 
projekta laikā paveiktais un iegūtais, 
tostarp sniegta informācija par izvei-
dotajām izstādēm, izdoto grāmatu un 
zinātniski pētnieciskā darba rezultā-
tiem. Semināru apmeklēja gandrīz 40 
dalībnieki – pašvaldības un kultūras 
iestāžu darbinieki, skolotāji, Daugav-
pils novada iedzīvotāji un tūrisma jo-
mas pārstāvji. 

Projekta “Seno amatu jaunā dzīve” 
kopējās izmaksas ir 122 258 eiro, no 
kuriem 90% fi nansē Eiropas Savienī-
ba Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 
ietvaros 2014.-2020. gadam, bet pārē-
jais ir valsts budžeta dotācija un Dau-
gavpils novada pašvaldības līdzfi nan-
sējums.

Naujenes Novadpētniecības muzejs 
aicina ielūkoties virtuālajā  izstādē, 
lai iepazītu projekta daudzveidīgās ak-
tivitātes pārrobežu teritorijā. Izstāde 
ir pieejama platformā www.artsteps.
com pēc  saites:  https://www.artsteps.
com/view/60349eca0ff1e30529925c71

Virtuālās izstādes 55 planšetēs at-
spoguļota projekta “Seno amatu jaunā 
dzīve” norise. Foto stāstā var ielūkoties 
projekta darba grupu, “Amatnieku pil-
sētiņas”, “Amatnieku universitātes”, 
etnogrāfi skās nometnes “Etnovasara”, 
etnogrāfi skās ekspedīcijas un muzejpe-
dagoģiskās programmas “Tradicionā-
lās amatu prasmes Latgales zemnieka 
sētā” norisēs.

Izstādes apskatīšanai nepieciešams 
ērts krēsls, labs interneta pieslēgums 
un dators. Izstādes aplūkošanas ins-
trukcija:
o Atveriet hipersaiti  un uzgaidiet, 

kad virtuālā izstāde lejupielādē-
sies.

o Orientēšanās izstādē notiek ar tas-
tatūras taustiņiem un datorpeles 
kreiso taustiņu.

o Ceļojiet pa izstādi un, uzklikšķi-
not uz izvēlētā attēla ar datorpeles 
kreiso taustiņu divas reizes, uzzi-
niet vairāk par izvēlēto apskates 
objektu. Uzspiežot uz krustiņa loga 
augšējā labajā stūrī, apraksts aiz-
vērsies un varēsiet turpināt ceļoju-
mu.

Kontaktinformācija:
Projekta ENI – LLB-1-216 vadītāja 
Evita Kusiņa –Koļesņika
e-pasts: naujenesmuzejs@dnkp.lv
tālr.  +371 29468988

“Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas 
Savienības fi nansiālo atbalstu. Par šīs 
publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga 
Daugavpils novada Kultūras pārvalde 
un tas nekādā veidā nevar tikt izman-
tots, lai atspoguļotu Eiropas Savienī-
bas uzskatus”.

Inese Minova
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Cienījamie Daugavpils novada iedzīvotāji! 
Informējam jūs, ka Daugavpils novada deputā-
ti iedzīvotājus pieņem attālināti. Ņemot vērā, 
ka klātienē tās nevar norisināties, tikties ar de-
putātiem iespējams virtuāli – Zoom platformā.

Informāciju par pieņemšanas laikiem un 
interneta lapas Zoom pieslēgumam meklējiet 
pašvaldības mājaslapā daugavpilsnovads.lv sa-
daļā ”Novada dome”→”deputāti”. Tāpat aktuā-
lā informācija ir pieejama novada pašvaldības 
sociālo tīklu Facebook un Instagram profi los. 

Deputātu saraksts ar laiku tiek atjaunots un 
papildināts. Lūdzam sekot aktuālajai informā-
cijai !

2021. gada 25. marta sēdē pieņemti 
76 lēmumi:

 Precizēja novada domes 28.01.2021. saistošos 
noteikumus Nr.66 “Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā”.
 Noteica, ka siltumenerģijas piegādes pakalpoju-

mus Kalkūnes pagasta teritorijā nodrošinās Sabied-
rība ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu 
serviss”.
 Izbeidza Ineses Beluničevas darbību Daugavpils 

novada vēlēšanu komisijā.
 Atbalstīja novada domes dalību Latgales reģio-

na attīstības aģentūras Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projektā  “IT programmē-
šanas un robotikas kompetenču attīstība Latgales, 
Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionu skolās” - 
RoboNet.
 Atbalstīja novada domes akreditācijas pietei-

kuma iesniegšanu dalībai Erasmus+  programmā, 
īstenojot jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku 
mobilitātes un jauniešu līdzdalības veicināšanas ak-
tivitātes. 
 Atbalstīja novada domes dalību biedrības “Lom-

žas pašvaldību savienība” projektā “Stājas defektu 
novēršana bērniem Lomžas apriņķī” kā sadarbības 
partnerim, lai veicinātu izpratni par stājas defektu 
problēmām bērniem un izstrādātu metodiskos mate-
riālus stājas problēmu korekcijai.
 Nolēma uzsākt Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. ga-
dam projekta „Pirmā pasaules kara mantojuma tū-
risma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi pie-
saistīt apmeklētājus pierobežas zonā” īstenošanu un 
apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Nolēma uzsākt Višķu pagasta pārvaldes ie-

sniegto Valsts Kultūrkapitāla fondā projekta “Ma-
teriāli tehniskās bāzes uzlabošana keramikas klasē” 
un projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 
klavierspēles klasē” realizēšanu un apstiprināja pro-
jektu ieņēmumu un izdevumu tāmi. 
 Apstiprināja novada pašvaldības ceļu fonda lī-

dzekļu sadali starp iestādēm 2021. gadam.
 Apstiprināja valsts budžeta piešķirtā fi nansē-

juma mācību līdzekļu, mācību literatūras, digitālo 
un citu mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada 
pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas 
pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu 
gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības iestādēm 
un vispārējās vidējās izglītības iestādēm.
 Apstiprināja fi nansējumu izglītības iestādēm sa-

maksai par individuālajām konsultācijām vispārējās 
izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personā-
lam periodam no 08.02.2021. līdz 31.03.2021., ņemot 
vērā 1.-12.klašu skolēnu skaitu.
 Piešķīra novada domei no budžeta programmas 

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 9904 euro, lai 
nodrošinātu ikmēneša pabalstu izmaksu pašvaldības 
padomes priekšsēdētājiem, 13031,70 euro ātrgaitas 
datu tīkla ierīkošanai, jaudīga interneta nodrošinā-
jumam pēc adreses “18”, Višķu tehnikums un Šose-
jas iela 3, Špoģi, ar mērķi sniegt  kvalitatīvu mācību 
procesu, internetu Višķu pagasta teritorijā esošajām 
izglītības iestādēm un 11021 euro 12 portatīvo datoru 
un sistēmu Offi ce Home and Business 2019 iegādei, 
lai nodrošinātu attālinātā darba iespējas Daugavpils 
novada domes darbiniekiem.
 Piešķīra fi nansējumu no budžeta programmas 

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Skrudalienas 
pagasta pārvaldei 4352 euro avārijas situācijas lik-
vidēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Bruņene 
24”, Bruņene un Sociālo pakalpojumu centram „Pī-
lādzis” 5457 euro, lai nodrošinātu centra ēkā durvju 
piekļuves, kontroles sistēmas uzstādīšanu, kas blo-
ķētu durvis nesankcionētai atvēršanai un atbloķētu 
tās ugunsgrēka gadījumā. 
 Nolēma nodot no Dubnas pagasta pārvaldes bi-

lances novada domes bilancē  pašvaldības ceļa Nr.52-
21 „Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe 0.01-2.04, 
grants segums”, kas tika pārņemts novada domes 
valdījumā projekta „Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu pārbūve” realizācijai, atjaunošanas izmaksas 

60037,01 euro.
 Atļāva atsavināt Skrudalienas pagasta pārval-

des īpašumā esošo  traktoru JUMZ 6KL, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē un izsoles sā-
kumcenu - 2300 euro ar PVN.
 Atļāva atsavināt Demenes pagasta pārvaldes 

īpašumā esošo automašīnu ZIL 4502, nosakot atsavi-
nāšanas veidu – pārdošana izsolē un izsoles sākum-
cenu - 530 euro ar PVN un automašīnu LADA 4X4, 
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē un 
izsoles sākumcenu - 1050 euro ar PVN.
 Nolēma dzēst 2 juridiskām personām nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Kalkūnes un Maļinovas pagastā.
 Atļāva nodot no novada domes valdījuma Vabo-

les pagasta pārvaldes valdījumā nekustamo īpašu-
mu “Pašvaldības autoceļi” Vaboles pagastā.
 Noteica nosacīto cenu 3 pašvaldības nekustama-

jiem īpašumiem Biķernieku, Līksnas un Nīcgales 
pagastā.
 Nolēma atsavināt 5 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Dubnas, Kalkūnes, Naujenes, Vaboles un Viš-
ķu pagastā.
 Nolēma pārdot 9 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Demenes, Kalkūnes, Līksnas, Naujenes, Vabo-
les, Tabores un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 12 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Demenes, Līksnas, Maļinovas, Vaboles un 
Višķu pagastā un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 7 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Laucesas, Līksnas, Nīc-
gales, Vaboles, Vecsalienas un Višķu pagastā. 
 Atzina izsoles par nenotikušām uz 2 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Naujenes un Tabores pa-
gastā.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu 4 pašvaldības 

dzīvokļiem Demenes un Nīcgales pagastā. 
 Pieņēma 5 lēmumus zemes jautājumos.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Dubnas, Naujenes un Skrudalienas 
pagasta teritorijā.

2021. gada 1. aprīļa ārkārtas sēdē pieņemts
 1 lēmums:

 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 347189,21 
euro projekta “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” 
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenoša-
nai.

2021. gada 22. aprīļa sēdē pieņemti
 85 lēmumi:

 Informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbil-
dību “Naujenes pakalpojumu serviss” un Sabiedrī-
bas ar ierobežotu atbildību “Grīvas poliklīnika” 2020. 
gada pārskatu.
 Izdeva saistošos noteikumus “Par materiālo pa-

līdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam Daugavpils novadā”, “Nolikums par licencē-
to makšķerēšanu Sventes ezerā”.
 Atbalstīja novada domes dalību Eiroreģiona 

“Ezeru zeme” Latvijas-Lietuvas programmas projek-
tā  “Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta 
sistēmas attīstība Utenas - Latgales pārrobežu reģio-
nā”.
 Piešķīra fi nansējumu novada grantu konkursa 

topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2021. gadā 
uzvarētājam projekta “Galdniecības darbnīcas darbī-
bas paplašināšana” īstenošanai.
 Apstiprināja novada pašvaldības ceļu fonda lī-

dzekļu  sadali starp iestādēm 2021. gadam.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa noka-

vētos maksājumus 2 personām Maļinovas pagastā. 
 Piešķīra novada pašvaldības līdzfi nansējumu 

dzīvojamās mājas Nr.418, 18. novembra iela, Vecs-
tropi, Naujenes pagasts, un dzīvojamās mājas Nr.5, 
“Lasenberga”, Lasenberga, Tabores pagasts, dzīvok-
ļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veik-
šanai.
 Grozīja novada domes 25.03.2021. lēmumu 

Nr.2859 “Par fi nansējuma sadali izglītības iestādēm 
samaksai par individuālajām konsultācijām Co-
vid-19 pandēmijas laikā vispārējās izglītības iestā-
žu skolotājiem un atbalsta personālam periodam no 

2021. gada 8. februāra līdz 2021. gada 31. martam”.
 Piešķīra fi nansējumu no budžeta programmas 

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  3369 euro 
Naujenes pagasta pārvaldei, Lociku ciema Lāču pa-
matskolas pieguļošajā teritorijā esošo 40 bīstamo (bo-
jāto) koku nozāģēšanas un transporta pakalpojumu 
par iegūtas malkas pārvešanu uz Naujenes pamat-
skolu izdevumu segšanai.  
 Noteica, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos 

pakalpojumus Demenes, Laucesas, Medumu un 
Skrudalienas pagasta teritorijā nodrošinās Sabied-
rība ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu 
serviss”.
 Nolēma pārņemt valdījumā un nostiprināt īpašu-

ma tiesības uz pašvaldības vārda uz 4 pašvaldības 
nekustamajiem īpašumiem Laucesas, Maļinovas, 
Medumu un  Skrudalienas pagastā. 
 Nodeva atsavināšanai 15 pašvaldības nekus-

tamos īpašumus Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, 
Kalupes, Līksnas, Naujenes, Nīcgales, Salienas, 
Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles un Višķu 
pagastā.
 Nolēma atsavināt 7 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Ambeļu, Kalupes, Līksnas, Nīcgales, Skruda-
lienas un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot 8 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļino-
vas, Naujenes un Sventes pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 17 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, Kalupes, 
Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Nīcgales un Višķu 
pagastā un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 6 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Ambeļu, Tabores un Viš-
ķu pagastā. 
 Atzina izsoles par nenotikušām uz 5 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes, Naujenes un 
Skrudalienas pagastā.
 Izbeidza atsavināšanas procesu uz 5 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Laucesas, Maļinovas, 
Sventes un Naujenes pagastā. 
 Pieņēma 5 lēmumus zemes jautājumos.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie 
dokumenti”.
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 Informācija vēlētājiem!
Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā 

norisināsies pašvaldības domes  vēlēša-
nas. Atšķirībā no iepriekšējām pašval-
dību vēlēšanām, Administratīvi terito-
riālās reformas rezultātā 5.jūnijā tiks 
ievēlēta Augšdaugavas novada dome 
– 15 deputātu sastāvā. 

Augšdaugavas novada domes vēlēša-
nu nodrošināšanai darbosies 30 vēlē-
šanu iecirkņi ierastajās iecirkņu atra-
šanās vietās – gan Daugavpils novada 
teritorijā, gan Ilūkstes novada terito-
rijā. Tikai 421. iecirknis ir pārcelts uz 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolu. 

Vēlēšanas notiks 5. jūnijā no pulksten 
7.00 līdz 20.00. 

Vēlētāji aicināti izmantot iespēju no-

balsot iepriekš:
• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 

16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 

9.00 līdz  16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 

13.00 līdz 20.00.
Augšdaugavas novada vēlēšanu ap-

gabala vēlētāju reģistrā ir iekļauti tie 
Daugavpils novada un Ilūkstes novada 
iedzīvotāji, kuru reģistrētā dzīvesvie-
ta šā gada 7. martā bija šo pašvaldī-
bu teritorijā. Līdz 27. maijam vēlētāji 
elektroniski PMLP interneta vietnē 
vai klātienē pašvaldības dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādē var mainīt vēlē-
šanu apgabalu, ja vēlas balsot apga-

balā, kurā viņiem pieder nekustamais 
īpašums.

Augšdaugavas novada vēlēšanu ap-
gabala vēlētāji varēs balsot jebkurā 
Daugavpils novada un Ilūkstes novada 
vēlēšanu iecirknī, jo vēlētāju uzskaitei 
vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lie-
tots elektronisks tiešsaistes vēlētāju 
reģistrs.

Ja vēlētājs veselības stāvokļa dēļ ne-
varēs ierasties vēlēšanu iecirknī, iecir-
kņa komisija organizēs balsošanu vē-
lētāja un viņa kopēja atrašanās vietā, 
ja iesniegums par to būs iesniegts iecir-
knī no 31. maija līdz vēlēšanu dienas 
plkst.12.00.

Iepazīties ar priekšvēlēšanu prog-

rammām un ziņām par kandidātiem 
varēs vēlēšanu iecirkņos to darba laikā.

Īstenojot epidemioloģiskās drošības 
pasākumus vīrusa infekcijas Covid-19 
ierobežošanai, 2021. gada pašvaldības 
domes vēlēšanās aicinām vēlētājus, 
dodoties uz vēlēšanu iecirkņiem, 
paņemt līdzi savu pildspalvu un 
lietot mutes un deguna aizsegus.

Augšdaugavas novada pašvaldī-
bas Vēlēšanu komisijas priekšsēdē-
tāja - tālr. 29434311, sekretāre - tālr. 
26478537.

Augšdaugavas novada domes vēlēša-
nām reģistrēti pieci kandidātu saraks-
ti.

1. Jaunā konservatīvā partija, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim-
šanas 
gads

Darbavieta / nodarbošanās Amats Izglītība Reģistrētā dzīves-
vieta Latvijā

Arnis Slobožaņins 1 1984 Latvijas Radio Latgales studija
ārštata raidījumu un 
rubriku vadītājs

Daugavpils Universitāte; 
Rietumanglijas Universitāte

Augšdaugavas novads

Kristaps Averjanovs 2 1990 Ilūkstes novada dome deputāts Rīgas Tehniskā universitāte Augšdaugavas novads

Jānis Strods 3 1957 Pensionārs Baltijas Starptautiskā akadēmija; 
Rīgas Politehniskais institūts

Augšdaugavas novads

Andrejs Faibuševičs 4 1966 Artillerry Clinical Consulting, SIA
uzņēmuma īpašnieks, 
klīniskās izpētes konsul-
tants, pilnvarnieks

Rīgas Stradiņa Universitāte Daugavpils

Sandra Stašāne 5 1970 Rīgas Tehniskā universitātes Dau-
gavpils studiju un zinātņu centrs lektore

Latvijas Universitāte;
Daugavpils Universitāte

Daugavpils

Irēna Kūliņa 6 1963 Daugavpils novada pašvaldības 
Zemgales vidusskola skolotāja

Daugavpils Universitāte; Daugav-
pils Pedagoģiskā Universitāte; Rīgas 
pedagoģiskā skola

Augšdaugavas novads

Vasilijs Haritonovs 7 1973 Latvijas Republikas Zemessardze apsargs
Rīgas 46.speciālā profesionālā skola; 
Rīgas 51.vidusskola

Augšdaugavas novads

Rolands Surgovts 8 1969 Zemessardzes 34.kājnieku batal-
jons

apsardzes instruktors
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadē-
mija; Zemessardzes Kājnieku mācību 
centrs

Augšdaugavas novads

Inese Ziediņa 9 1964 Sūnu pamatskola direktore
Daugavpils Universitāte;
Daugavpils Pedagoģiskais institūts

Augšdaugavas novads

Ligita Ļaļina 10 1979

Daugavpils pilsētas pašvaldības 
iestāde ,,Sociālais dienests,, Sociālo 
pakalpojumu nodaļa, Specializētās 
darbnīcas personām ar garīga rak-
stura traucējumiem

sociālā darba speciālists

Baltijas Starptautiskā akadēmija;
Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta 
augstskola; Valsts Malnavas Lauk-
saimniecības tehnikums

Augšdaugavas novads

Anita Vaļuka 11 1959 SIA “Firma Madara 89” Veikala “mini top!” pār-
devēja Subatē

Bebrenes profesionālā vidusskola;
Baltijas Starptautiskā akadēmija; Viš-
ķu sovhoztehnikums

Augšdaugavas novads

Jānis Briedis 12 1976 Pašnodarbinātais Daugavpils Universitāte; 
Valsts Bebrenes tehnikums

Augšdaugavas novads

2. “Daugavpils novada partija”

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim-
šanas 
gads

Darbavieta / nodarbošanās Amats Izglītība Reģistrētā dzīves-
vieta Latvijā

Arvīds Kucins 1 1958 Daugavpils novada dome Domes priekšsēdētājs Latvijas Lauksaimniecības universitāte Augšdaugavas novads

Aivars Rasčevskis 2 1960 Daugavpils novada dome Novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks

Baltijas Krievu institūts Augšdaugavas novads

Aleksejs Mackevičs 3 1982 Daugavpils novada dome Deputāts Latvijas Universitāte;
Daugavpils Universitāte

Augšdaugavas novads

Regīna Tamane 4 1958 Daugavpils novada Sociālais die-
nests

Demenes sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzī-
bas centra vadītāja

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 
augstskola ATTĪSTĪBA

Augšdaugavas novads

Jānis Belkovskis 5 1956 Višķu pagasta pārvalde Višķu pagasta Sabiedriskā 
centra vadītājs

Latvijas Universitāte;
Daugavpils pedagoģiskais institūts

Augšdaugavas novads

Olesja Ņikitina 6 1988 Daugavpils novada dome deputāte Daugavpils Mūzikas vidusskola;
Daugavpils Universitāte

Augšdaugavas novads

Andis Ķīsis 7 1968 Ilūkstes novada dome Deputāts Daugavpils pedagoģiskais institūts Augšdaugavas novads

Natālija Polovaja 8 1991 SIA “Sventes MNG” Administrators
Latgales transporta un sakaru insti-
tūts;
Daugavpils Universitāte

Augšdaugavas novads

Aleksandrs Sibircevs 9 1959 Sventes vidusskola Direktors
Špoģu vidusskola;
Latvijas valsts fi ziskās kultūras insti-
tūts

Augšdaugavas novads
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Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim-
šanas 
gads

Darbavieta / nodarbošanās Amats Izglītība Reģistrētā dzīves-
vieta Latvijā

Pāvils Kveders 10 1993 Sēlijas āres LPKS Prokūrists
Eglaines pamatskola
Ilūkstes 1. vidusskola;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(studē)

Augšdaugavas novads

Andrejs Bruns 11 1967 Daugavpils novada dome Deputāts
2. profesionāli tehniskajā vidusskolā 
Daugavpilī;
Informācijas sistēmu menedžmenta 
augstskola

Augšdaugavas novads

Silvija Razminoviča 12 1964
Pārtikas veterinārais dienests, 
robežkontroles departaments, kon-
troles punkts Daugavpils nodaļa

inspektore
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija;
Rīgas Tehniskā universitāte

Augšdaugavas novads

Jānis Briška 13 1992 Špoģu vidusskola Direktora vietnieks izglītī-
bas jomā

Daugavpils Universitāte Augšdaugavas novads

Inga Kuļikova 14 1983 Daugavpils novada pašvaldība 
Naujenes pagasta pārvalde Personāla lietu pārzine Daugavpils Universitāte Augšdaugavas novads

Kazimirs Hrapans 15 1962 Skrudalienas pagasta pārvalde Komunālās nodaļas va-
dītājs

Višķu sovhoztehnikums Augšdaugavas novads

Ilmārs Skuķis 16 1965 Z/S "Ūsiņi" Īpašnieks Ērgļu 7 LPTV Augšdaugavas novads

Raimonds Užulis 17 1982 Daugavpils novada dome, Finanšu 
pārvalde

Īpašuma nodaļas zemes 
lietu speciālists

Rīgas Tehniskā universitāte;
Daugavpils 12. vidusskola

Augšdaugavas novads

Jānis Kudiņš 18 1988 Daugavpils Universitāte Rektora vietnieks attīstī-
bas jautājumos

Daugavpils Universitāte;
Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija

Augšdaugavas novads

3. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim-
šanas 
gads

Darbavieta / nodarboša-
nās Amats Izglītība

Reģistrētā dzīves-
vieta Latvijā

Deniss Sarafaņuks 1 1985 Daugavpils Saskaņas pamatskola Sporta skolotājs
Daugavpils Universitāte;
Daugavpils 15. vidusskola;
Ilūkstes 2. vidusskola

Augšdaugavas novads

Jevgeņijs Gridasovs 2 1971 Daugavpils novada dome domes deputāts
Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
Sanktpēterburgas Valsts universitāte;
Daugavpils 4. Vidusskola

Augšdaugavas novads

Viktors Jasiņavičs 3 1957 Ilūkstes Raiņa vidusskola
mājturības un tehnoloģiju 
skolotājs, uzņēmējdarbī-
bas skolotājs

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija;
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte;
Zaļenieku sovhoztehnikums;
Ilūkstes 2.vidusskola

Augšdaugavas novads

Rolanda Usačova 4 1978 Daugavgrīvas cietuma Resociali-
zācijas daļa vecākā inspektore

Latvijas Policijas akadēmija;
Daugavpils Dzelzceļnieku tehnikums;
Daugavpils 1. vidusskola

Augšdaugavas novads

Vitālijs Pinčuks 5 1983 MBBLADESERVICE tehniķis
Novikontas koledža;
Nacionālo Bruņoto Spēku instruktoru 
skola;
Ilūkstes 2.Vidusskola

Daugavpils

Viktors Andruškevičs 6 1991
Daugavpils pilsētas pašvaldības 
Tūrisma attīstības un informāci-
jas aģentūra

muzeja vadītājs
Daugavpils Universitāte Augšdaugavas novads

Anatolijs Butorins 7 1972 Laucesas pagasta zemnieku 
saimniecība “Tālskati” īpašnieks

Višķu tehnikums;
Daugavpils 1. Arodvidusskola;
Daugavpils 4. vidusskola

Augšdaugavas novads

Zoja Kolosova 8 1969 Ilūkstes Raiņa vidusskola Fizikas skolotāja Daugavpils pedagoģiskais institūts;
Daugavpils 4. vidusskola

Augšdaugavas novads

Dmitrijs Hadakovs 9 1979 Daugavpils novada sporta skola treneris
Daugavpils Universitāte;
Daugavpils 13. vidusskola

Daugavpils 

Anna Grustāne 10 1976 Aprūpes centrs “Kalkūni” Sociālā aprūpētāja soci-
ālās aprūpes centrā

Daugavpils medicīniska koledža Augšdaugavas novads

Aleksejs Tarasovs 11 1969 AS “Latvijas dzelzceļš” Ceļu pār-
valde

Sliežu ceļu montieris Latgales transporta koledža;
Daugavpils 9. vidusskola

Augšdaugavas novads

Vitālijs Vaņins 12 1967 Daugavpils psihoneroloģiskā 
slimnīca sanitārs Rīgas industriālais politehnikums;

Ilūkstes 1.vidusskola
Augšdaugavas novads

Jevgeņijs Dubinovičs 13 1983 SIA “DMD TRANS” Autovadītājs-ekspedītors Latgales mācību centrs;
Zemgales koledža

Augšdaugavas novads

Lana Kupce 14 1978 SIA “Plastika” Grāmatveža palīdze Neretas vidusskola Augšdaugavas novads

Liana Patrina 15 1978 SIA “AXON CABLE” Produkcijas kvalitātes 
kontroliere

Sociālo tehnoloģiju augstskola;
Daugavpils 15. vidusskola

Daugavpils

Tatjana Barinova 16 1981 AS “Daugavpils lokomotīvju re-
monta rūpnīca”

Plānošanas dispečeru no-
daļas vadītāja

Daugavpils Tirdzniecības Skola;
Rīgas Tehniskā Universitāte

Augšdaugavas novads

4. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim-
šanas 
gads

Darbavieta / nodarboša-
nās Amats Izglītība Reģistrētā dzīves-

vieta Latvijā

Maigurs Krievāns 1 1968 Z/S ‘’Auziņas’’ Īpašnieks Bebrenes sovhoztehnikums;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Augšdaugavas novads

Reinis Līcis 2 1988 Ilūkstes novada pašvaldība Būvvaldes vadītājs Latvijas Lauksaimniecības Universitāte;
Viduslatgales profesionālā vidusskola

Augšdaugavas novads
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Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim-
šanas 
gads

Darbavieta / nodarboša-
nās Amats Izglītība Reģistrētā dzīves-

vieta Latvijā

Jānis Krievāns 3 1958 SIA “LatRosTrans”
Rūpniecisko iekārtu un 
rīku inženieris, NPS 
“Skrudaliena” pārvald-
nieks

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija;
Polockas Valsts universitāte

Augšdaugavas novads

Aivars Skrinda 4 1967 Z/S “Bavderi” Īpašnieks Latvijas Lauksaimniecības akadēmija;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Augšdaugavas novads

Dace Stalidzāne 5 1987 Ilūkstes novada pašvaldība Stratēģiskās plānošanas 
nodaļas vadītāja

Daugavpils Universitāte Augšdaugavas novads

Aldis Čamāns 6 1969 Ilūkstes novada pašvaldība Enerģētiķis Daugavpils Universitāte;
Daugavpils dzelzceļnieku skola

Augšdaugavas novads

Natālija Dvorjaņikova 7 1969 Salienas pagasta pārvalde Ēkas dežurants Skrudalienas vidusskola Augšdaugavas novads
Artis Simanovičs 8 1969 SIA “LLKC” Ekonomikas konsultants Latvijas Lauksaimniecības universitāte Augšdaugavas novads

Artūrs Bogdanovičs 9 1958 Artūra Bogdanoviča internista un 
ģimenes ārsta prakse

Ģimenes ārsts, prakses 
vadītājs

Rīgas Medicīnas institūts Augšdaugavas novads

Reinis Lazdāns 10 1995 Z/S ”Lazdiņi” Vadītājs Latvijas Lauksaimniecības universitāte Augšdaugavas novads

Dainis Millers 11 1970 Valsts Tehniskās Uzraudzības 
aģentūra Vecākais inspektors Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

Daugavpils Universitāte
Augšdaugavas novads

Elita Kaļiņina 12 1969 SIA “Ornaments” Sekretāre-lietvede Daugavpils Universitāte Augšdaugavas novads

Ruta Grustāne 13 1965 Višķu pagasta pārvalde VPVKAC klientu apkalpo-
šanas speciāliste

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Augšdaugavas novads

Jāzeps Mačuks 14 1958 Ilūkstes Raiņa vidusskola Direktora vietnieks Daugavpils Pedagoģiskais institūts Augšdaugavas novads

Valdis Miltiņš 15 1961 Daugavpils novada Višķu bāriņ-
tiesa

Bāriņtiesas loceklis Jēkabpils Agrobiznesa koledža;
Daugavpils Universitāte

Augšdaugavas novads

Jānis Vaitkuns 16 1993 Z/S ”Saimnieki” Īpašnieks
Valsts Priekuļu lauksaimniecības teh-
nikums;
Bebrenes profesionālā vidusskola

Augšdaugavas novads

Valērija Ančevska 17 1999 Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte Studente Daugavpils Krievu vidusskola- licejs Augšdaugavas novads

Viktors Potjomkins 18 1981 Ilūkstes novada pašvaldība Šēderes pagasta 
pārvaldnieks

Višķu lauksaimniecības tehnikums;
Daugavpils Tirdzniecības skola

Augšdaugavas novads

5. LATGALES PARTIJA

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim-
šanas 
gads

Darbavieta / nodarboša-
nās Amats Izglītība Reģistrētā dzīves-

vieta Latvijā

Vitālijs Aizbalts 1 1959 Latvijas būvju informācijas mode-
lēšanas biedrība Valdes loceklis Rīgas Politehniskais institūts Augšdaugavas novads

Māris Bozovičs 2 1978 Latgales reģiona attīstības aģen-
tūra Direktors

Daugavpils Universitāte; Malnavas 
koledža; Kārsavas vidusskola

Daugavpils

Dzintars Pabērzs 3 1968 Ilūkstes novada sporta skolas un 
sporta centrs

Direktors
Valsts Robežsardzes koledža; Daugav-
pils Pedagoģiskā universitāte; Ilūkstes 
1. vidusskola

Augšdaugavas
novads

Rolands Gradkovskis 4 1969 Daugavpils pašvaldības aģentūra 
“TAKA” Direktors

Daugavpils Universitāte Augšdaugavas novads

Gunta Okmane 5 1970 Ilūkstes novada pašvaldība Subates pilsētas kultūras 
un tūrisma organizatore

Jelgavas lauksaimniecības universitā-
te; Ilūkstes 1.vidusskola

Augšdaugavas novads

Iveta Čivkule 6 1973 Ivetas Čivkules ģimenes ārsta 
prakse

ģimenes ārste
Rīgas Stradiņa universitāte; Latvijas 
Medicīnas akadēmija; Dāvja Ozoliņa 
Apes vidusskola

Augšdaugavas novads

Igors Lisjonoks 7 1999 Latvijas Universitāte Students Daugavpils Valsts ģimnāzija Rīga

Ainārs Astičs 8 1963 Pašnodarbināta persona Nodarbošanās lauksaim-
niecība

Daugavpils Pedagoģiskais institūts Augšdaugavas novads

Ilmārs Lociks 9 1971 SIA “Beibuks” Valdes loceklis Daugavpils 1. vidusskola Augšdaugavas novads

Aiga Soma 10 1980
VAS Ceļu satiksmes drošības 
direkcija, Daugavpils klientu ap-
kalpošanas centrs

Transportlīdzekļu kvalifi -
kācijas inspektors

Daugavpils Universitāte; Daugavpils 
novada Špoģu vidusskola; Daugavpils 
novada Līksnas pamatskola

Augšdaugavas novads

Līga Pauļuka 11 1979 Bebrenes pagasta pārvalde Kultūras tūrisma organi-
zators

Bebrenes vispārizglītojošā un profesio-
nālā vidusskola; Daugavpils Pedago-
ģiskā Universitāte

Augšdaugavas novads

Ilona Anaņko-Bārtule 12 1994 Sventes vidusskola skolotāja Daugavpils Universitāte; Sventes vi-
dusskola

Augšdaugavas novads

Aleksandrs Papsuje-
vičs 13 1965 Daugavpils reģionālā slimnīca Bērnu nodaļas vadītājs Rīgas Medicīnas Institūts Augšdaugavas novads

Staņislavs Mežnieks 14 1959 SIA “Justs” valdes loceklis Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija Augšdaugavas novads
Jānis Kudiņš 15 1979 VAS Latvijas Pasts Reģiona vadītājs Latvijas Universitāte Augšdaugavas novads

Ilva Baranovska 16 1974
Demenes pagasta pārvalde (Dau-
gavpils novada pašvaldības Zem-
gales vidusskola)

Skolotāja, lietvede
LLU Mūžizglītības centrs; Latvijas 
Universitāte; Rēzeknes Skolotāju in-
stitūts

Augšdaugavas novads

Anastasija Kotova 17 1981 Daugavpils novada pašvaldība, 
Skrudalienas pagasta pārvalde

Juriskonsulte, iepirkumu 
komisijas priekšsēdētāja

Rēzeknes Augstskola; Daugavpils Uni-
versitāte

Augšdaugavas novads

Agris Elerts 18 1967 SIA "GOODMAN GROUP" Tirdzniecības aģents
Daugavpils Universitāte; Ogres meža 
tehnikums; Rīgas 13. profesionāli teh-
niskā vidusskola

Ķekavas novads
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P E R S O N Ī B A

Mūsdienu skolotājam jābūt lielam optimistam 
Pedagoga darbā neiztikt bez opti-

misma un labas humora izjūtas, jo 
īpaši šobrīd, kad viss mācību process 
notiek neierastā formātā, pārliecinā-
ta Silenes pamatskolas pirmsskolas 
un sākumskolas skolotāja Tatjana 
Domuļeva. Jau no pērnā gada noga-
les, kad viņas audzēkņi devās Zie-
massvētku brīvlaikā, klasē nav dzir-
damas bērnu čalas, taču skolotāja te 
pavada katru dienu, vadot bērniem 
mācības attālināti un mācot arī ma-
zos bērnudārzniekus. Dzīve pašlaik 
nedaudz apmetusi kūleni, taču tajā 
pat laikā liek iemācīties daudz jauna.

Atkal un atkal pirmajā klasē
Silenes pamatskolā Tatjana strādā 

jau piecus gadus, taču pavadījusi te 
krietni ilgāku laiku, jo pati savulaik 
absolvējusi šo skolu. “Mēs bijām pē-
dējā izlaiduma klase, kas pabeidza 
Silenes vidusskolu, jo nākamajā gadā 
skola tika reorganizēta par pamat-
skolu. Tagadējā skolas direktore to-
reiz bija mana latviešu valodas skolo-
tāja,” stāsta Tatjana. 

To, ka viņa te atgriezīsies strādāt 
kā skolotāja, Tatjana gan nekad ne-
esot domājusi, jo sapņojusi kļūt par 
robežsargu. Skolas laikā viņa no-
pietni aizrāvās ar sportu, bija pār-
liecināta, ka darbs uz robežas viņai 
ir labi piemērots, taču no šīs ieceres 
atrunājis draugs Dagnis, Tatjanas 
tagadējais vīrs. Tā nu Tatjana izlēma 
studēt pedagoģiju. Tolaik Daugavpils 
Universitātē vēl nebija apvienotās iz-
glītības programmas, kas ļāva iegūt 
gan pirmsskolas, gan sākumskolas 
skolotājas diplomu, tāpēc Tatjana iz-
vēlējās darbu ar pašiem mazākajiem. 

Studiju laikā Tatjana izveidoja ģi-
meni, pasaulē nāca vecākais dēls 
Normunds, pēc dažiem gadiem meiti-
ņa Loreta. Pa vidu iegūta neliela dar-
ba pieredze pedagoģijā, līdz Tatjanai 
piedāvāts darbs dzimtajā skolā, tur-
klāt uzticēti ne tikai pirmsskolas ve-
cuma bērni, bet arī pirmā klase, kurā 
bija vien četri bērni. Nu jau kādu lai-
ku Tatjana ir skolotāja apvienotajai 
pirmajai un otrajai klasei, jo bērnu 
skaits lauku skolās sarūk. 

Ar katru klasi Tatjana pavada vi-
dēji divus gadus, vieni aiziet, citi nāk 
klāt, un atkal viss sākas no jauna. 
Esot nedaudz skumji šķirties no au-
dzēkņiem, jo cits pie cita pierod un 
laiks aizskrien nemanot. Arī nākotne 
miglā tīta, jo pastāv kārtējo reorga-
nizāciju iespējas, bērnu vairāk nepa-
liek. 

Tatjanas meita mācās 1. klasē Sa-
skaņas pamatskolā, bet dēls 10. klasē 
Daugavpils Valsts ģimnāzijā. Tat-
jana nolēma pašas bērnus laist pil-
sētas skolās, jo būt saviem bērniem 
mammai un skolotājai vienlaikus nav 
viegli. “Jo viņi mācās tālāk, jo labāk,” 
smejas Tatjana. 

Pirms diviem gadiem viņa uzsāka 
bakalaura studijas, lai iegūtu sākum-
skolas pedagoga diplomu. Šoziem 
studijas veiksmīgi pabeigtas, turklāt 
iegūts ne tikai diploms, bet arī vērtī-
ga pieredze mācīties attālināti. 

Jauni izaicinājumi
Jau kopš iepriekšējā mācību gada 

darbs skolā kļuvis daudz sarežģītāks. 
Pērn pavasarī, sākoties pandēmi-

jai, bijusi liela neskaidrība, kā īstenot 
mācību procesu, zoom nodarbību vēl 
nebija, skolēniem tika doti uzdevumi 
strādāt patstāvīgi, bet konsultēšana 
notika pa tālruni, savukārt atgrie-
zeniskā saite veidota caur WhatsAp, 
kur skolēni iesūta izpildītos darbus. 
“Bez vecāku palīdzības klājās grūti, 
daudziem sākumā nebija arī datoru, 
jo ne visas ģimenes var atļauties tos 
iegādāties. Šajā mācību gadā jau ne-
daudz vieglāk, vecāku palīdzība va-
jadzīga mazāk, bērni vairāk strādā 
patstāvīgi, caur zoom var izskaidrot 
mācību vielu, bet pārējo bērns izdara 
patstāvīgi,” stāsta skolotāja.

Šis mācību gads skolotājiem nācis 
ar jaunu pārbaudījumu, jo daudzās 
klasēs jāsāk ieviest jauno kompe-
tenču pieeju, pedagogiem jādomā 
pašiem, kā to īstenot, jo pielāgotu 
mācību grāmatu nav. Arī Tatjanas 
pirmklasnieki šogad mācās pēc jau-
nās kompetenču sistēmas, savukārt 
otrklasnieki mācās pa vecam. Tā kā 
klase ir apvienota, Tatjanai jādomā, 
kā katrai grupai organizēt mācību 
vielas apguvi, turklāt viss notiek 
zoom formātā. 

“Paskaidrot caur zoom ir sarežģī-
ti. Bērni ātri nogurst sēdēt pie ek-
rāniem, brīžiem nav savācami kopā, 
viņiem pietrūkst uzmanības, daži 
atslēdzas. No rītiem viņi nepagūst 
pamosties, žāvājas. Normālā režīmā 
bērni parasti ceļā uz skolu pagūst no-
skaņoties mācībām,” novērojusi sko-
lotāja. 

Tatjana uzskata, ka attālināta mā-
cīšanās nenāk bērniem par labu, jo 
viņiem nepieciešama komunikācija 
klātienē: “Apgūt vielu caur zoom ir 
daudz grūtāk, bet ar lasīšanu vispār 
problēmas. Klātienē daudz vairāk 
iespēju strādāt individuāli, katram 
var pienākt klāt, paskaidrot, palabot. 
Paši bērni skumst un ilgojas pēc sko-
las un klasesbiedriem, viņiem gribas 
parunāt ne tikai par mācību vielu, 
bet pastāstīt, ko dara mājās, kā vi-
ņiem iet, bet zoom nodarbībās laiks 
limitēts, to nevar atļauties.” 

Pašlaik liela atbildība gulstas uz 
vecāku pleciem. Visvairāk viņu at-
balsts vajadzīgs pirmklasniekiem. 
“Es bērniem dodu vienkāršus uzdevu-
mus, kas viņiem ir saprotami, lai viņi 
var patstāvīgi izpildīt un vecākiem 
nav jāsēž blakus. Lielākoties lūdzu 
vecākiem kopā ar bērniem lasīt, jo 
attālināti tam neatliek laika. Mācību 
vielu skaidroju pati, jo uzskatu to par 
savu pienākumu. Man klasē ir tikai 
deviņi skolēni, varu zoom laikā katru 
“iztaustīt”, izjautāt, ja kāds nesaprot, 
skaidroju vēlreiz, uzdodu papildu uz-
devumus, lai viņi tēmu labāk apgūst. 
Bērni pēc stundas diezgan ātri man 
WhatsAp iesūta izpildīto, redzu, vai 
ir sapratuši vielu un mēs varam iet 
tālāk – gan bērniem ir viegli, gan ve-
cāki nav pārāk apgrūtināti,” dalās 
pieredzē skolotāja.  

Viņa cenšas meklēt it visā kaut ko 

pozitīvu, arī esošajā situācijā. Piemē-
ram, pirmā klase jau prot darboties 
ar datoru, prot telefonā aizsūtīt izpil-
dītos mājasdarbus, meklēt internetā 
informāciju, sazvanīties ar skolotāju. 
“Iespējams, bērniem patīk, ka visu 
dienu nav jāsēž skolā, uzreiz pēc 
stundas var skriet laukā. No otras 
puses – varbūt darbs ar internetu ir 
par agru, arī redzi var sabojāt ātrāk, 
visu dienu pavadot pie datora. Skolā 
mēs īpaši neļaujam lietot bērniem te-
lefonus, viņi vairāk komunicē cits ar 
citu, starpbrīžos ir attīstošas galda 
spēles,” saka Tatjana. Skolas gaite-
nī viņa uz grīdas izveidojusi dažādu 
radošu rotaļu zīmējumus, piemēram, 
bērni var uzspēlēt Twisteru vai kādu 
citu spēli, turklāt to labprāt dara arī 
vecākās klases. 

Skolotāja 24 stundas diennaktī
Skolotāja darbs nav viegls, taču 

Tatjana nenožēlo savu izvēli. “Nekad 
nevar nožēlot to, ka tev ir augstākā 
izglītība kaut kādā jomā. Varbūt pēc 
gadiem izdomāšu iet vēl mācīties vai 
strādāt citā jomā,” saka skolotāja. 
Viņa priecājas, ka strādā tieši lauku 
skolā, kur ir mierīgāk. Lai arī bēr-
nu ir mazāk un ir apvienotas klases, 
toties katram audzēknim var veltīt 
vairāk uzmanības, saprast, vai bērns 
ir apguvis mācību vielu. “Man gal-
venais ir tas, ka bērns ir sapratis un 
var bez citu palīdzības pats strādāt. 
Ja kaut kas tomēr nav skaidrs, sa-
slēdzamies zoom vai sazvanāmies un 
visu izrunājam,” stāsta Tatjana. Viņa 
gan atzīst, ka skolotāja darbs ilgst 24 
stundas diennaktī un pat brīvdienās, 
jo atslēgties no šī procesa esot tikpat 
kā neiespējami. Tiklīdz beidzas stun-
das, viņa gatavojas nākamās dienas 
stundām, labo bērnu iesūtītos mājas-
darbus. Tā kā pašlaik notiek attāli-
nātas mācības, bērni iesūta darbus 
dažādā laikā, tāpēc darbs ievelkas 
līdz pat vēlam vakaram, turklāt pa-
ralēli jāaizpilda arī elektroniskais 
žurnāls, jāsaliek bērniem vērtējumi. 
Nedēļas nogalē ir neliela atelpa, un 
jau svētdien skolotāja sāk gatavoties 
pirmdienas stundām. “Dažreiz man 
tās grāmatas un burtnīcas sapņos rā-
dās. Atslēgties grūti pat mājās, daž-

kārt vīrs aizrāda, ka viņš nav mans 
skolnieks,” jautri teic skolotāja. Arī 
pašam skolotājam visu mūžu jāmā-
cās, jāapmeklē dažādi kursi. Tagad 
attālināti var apmeklēt daudz vairāk 
kursu nekā klātienē, tāpēc Tatjana 
izmanto šo iespēju un cenšas izvēlē-
ties to, kas viņu visvairāk aizrauj un 
interesē.

Atslēgties no darba palīdz kopīga 
atpūta ar ģimeni, nedēļas nogalē ap-
meklējot kādu skaistu vietu Latga-
lē. Retos atelpas brīžos Tatjana aiz-
raujas ar dimantu izšūšanu, labprāt 
veido noformējumu skolas telpām. Ik 
pa laikam krāso mandalas, ļaujoties 
krāsu rotaļām, kas nomierina. Va-
sarā rušinās puķu dobēs pie mājas. 
Fizisku formu uztur nūjojot un spēlē-
jot volejbolu. Ar šo sporta veidu viņa 
ir draugos kopš skolas sola, dažkārt 
kopā ar domubiedrēm izīrē telpas 
volejbola skolā, lai var uzraut kādu 
spēli, pie viena tā esot iespēja satik-
ties, izrunāties, iegūt jaunas paziņas. 
Laika vaļaspriekiem gan atliek visai 
maz, jo pēc darba jāpalīdz pašas bēr-
niem mācībās.

Šogad Tatjana sapņo tikai par vie-
nu – beidzot mierīgi pavadīt vasaru 
un atpūsties, jo iepriekš brīvo laiku 
aizņēma studijas augstskolā. “Es 
varu pat dārzu ravēt un atpūsties. 
Bet galvenais, lai visi apkārt neslimo 
un mēs ātrāk varam atgriezties klā-
tienes mācībās, redzēt, kā bērni aug 
un attīstās, nevis skatīties uz viņiem 
caur datora ekrānu,” saka skolotāja. 

***
Latvijas Republikas proklamēša-

nas 102. gadadienā Tatjana Domuļe-
va saņēma Daugavpils novada domes 
Atzinības rakstu par profesionālu, at-
bildīgu un radošu darbu izglītojamo 
mācīšanas un audzināšanas darbā.

Inese Minova
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Daugavpils novada dome pateicas novada iedzīvotājiem
Ik gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gada-

dienas priekšvakarā Daugavpils novada dome patei-
cas saviem iedzīvotājiem, pasniedzot Atzinības raks-
tus un balvu “Gada cilvēks”.  

Pērn rudenī ar pandēmiju saistīto ierobežojumu 
dēļ nebija iespējas būt kopā 18. novembra svētkos, 
lai klātienē pateiktos par ieguldīto darbu, tāpēc tik-
šanās notiek šogad, nedaudz neierastā formātā, sim-
boliski savienojot divus Latvijas valstij tik nozīmīgus 
datumus – 1918. gada 18. novembri un 1990. gada 
4. maiju.

Pašvaldība vēlas teikt paldies novadniekiem, kas ir 
pelnījuši atzinību par ieguldījumu novada attīstībā, 
pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, veselības aiz-
sardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprū-
pē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā.

“1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Pa-
dome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu. Šajā dienā mēs svinam 
savu brīvību, iespēju būt patiesiem, brīvi paust sa-
vus uzskatus, būt mums pašiem – tik dažādiem, 
bet visiem kopā. 31 gads ir liels laika sprīdis cilvē-
ka mūžā, bet tikai neliels mirklis neatkarīgas valsts 
dzīvē. Novērtēsim to, kas paveikts šajā īsajā mirklī, 
lai varam strādāt, mācīties, bagātināt sevi un justies 
droši. Paldies visiem, kuri šajos gados ir pielikuši pū-
liņus, lai mūsu novads un valsts augtu un attīstītos. 
Ikviens mūsu darbs gan profesionālajā, gan sabied-
riskajā jomā ir zelta vērts. Paldies, ka esat daļa no 
Daugavpils novada un Latvijas. Novēlu ikkatram no 
jums uzkrāt spēku, labestību un gudrību, ar ko virzīt 
pašiem sevi un Latviju vēl tālāk,”vēl Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Daugavpils novada dome izsaka pateicību visiem, 
kas dzīvo un strādā Daugavpils novadā. Bet tiem, 
kas 2020. gadā ir paveikuši lielākus darbus, tika pa-
sniegti Atzinības raksti un balva „Gada cilvēks”.

Atzinības rakstu saņem Daugavpils novada Spor-
ta skolas direktora vietniece izglītības jautājumos, 
vieglatlētikas trenere Jana Hadakova par profesio-
nalitāti un rado šumu sportistu sagatavošanā un ie-
guldījumu sporta skolas darba procesa organizēšanā.

Balvu „Gada cilvēks” nominācijā “Kultūra” saņē-
ma Naujenes Mūzikas un mākslas skolas skolotāja, 
Akordeonistu orķestra vadītāja Tatjana Jukuma. 
Pērn viņas izveidotais Akordeonistu orķestris nosvi-
nēja 25 gadu jubileju. Tajā darbojas 25 dalībnieki – 
skolas audzēkņi, absolventi un pedagogi. Kolektīvs 
ir kļuvis par Daugavpils novada vizītkarti, piedalās 
dažāda mēroga konkursos un festivālos, ar savu snie-
gumu, vareno un daudzveidīgo skanējumu aizrauj 
skatītājus ne tikai Daugavpils novadā un Latvijā, bet 
arī ārpus valsts robežām.  

 Atzinības rakstu saņem Daugavpils novada au-
džuģimene Tatjana un Vitālijs Barinovi par ieguldīto 

Atzinības rakstu saņem Ambeļu Kultūras nama 
skaņu un gaismu operators Aleksandrs Borkovskis 
par ilggadēju un profesionālu darbu un radošu iegul-
dījumu Daugavpils novada kultūras dzīvē. 

Atzinības rakstu saņem Špoģu Mūzikas un māks-
las skolas vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu 
skolotāja Anita Jasinska par profesionalitāti un ra-
došumu jaunās paaudzes talantu izkopšanā un piln-
veidošanā, inovatīvu ideju ieviešanā un Daugavpils 
novada atpazīstamības veicināšanā. 

Atzinības rakstu saņem Kalupes katoļu draudzes 
kora “Moras zemeite” vadītāja un ērģelniece Māra 
Leleva par radošu ieguldījumu garīgo vērtību izkop-
šanā un pilnveidošanā un aktīvu līdzdalību draudzes 
un sabiedriskajā dzīvē. 

Atzinības rakstu saņem piemājas saimniecības 
“Aizsili”  īpašniece Anna Ļipatova par ieguldīto dar-
bu piemājas saimniecības attīstībā un aktīvu līdzda-
lību Salienas pagasta sabiedriskajā dzīvē. 

Atzinības rakstu saņem ZS „Reiņi” vadītājs Valdis 
Dunskis par nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils no-
vada attīstībā, veiksmīgu projektu apguvi un darba 
vietu radīšanu.

Atzinības rakstu saņem Silenes pamatskolas sko-
lotāja Tatjana Domuļeva par profesionālu, atbildīgu 
un radošu darbu izglītojamo mācīšanas un audzinā-
šanas darbā.

sirds siltumu, mīlestību un rūpēm, sniedzot iespēju 
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt ģime-
nē. 

Atzinības rakstu saņem SIA „Daugavpils reģionālā 
slimnīca” Neiroloģijas nodaļas vadītāja Dina Jeršova 
par godprātīgu un augsti profesionālu darbu medi-
cīnas nozarē un nozīmīgu ieguldījumu pacientu ap-
rūpē. 
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Atzinības rakstu saņem Daugavpils novada domes 
Finanšu pārvaldes budžeta nodaļas vadītājs Jānis 
Vanags par godprātīgu un profesionālu darbu un 
aktīvu līdzdalību Daugavpils novada sabiedriskajā 
dzīvē.

Atzinības rakstu saņem Sventes vidusskolas direk-
tors Aleksandrs Sibircevs par profesionālu un mērķ-
tiecīgu darbu izglītības iestādes vadīšanā un nozīmī-
gu ieguldījumu Daugavpils novada attīstībā. 

Atzinības rakstu saņem Sociālā dienesta sociāla 
darbiniece Inna Suvorova par ilggadēju, profesionālu 
darbu sociālaja jomā un nozīmīgu ieguldījumu soci-
ālā darba attīstībā un pilnveidošanā.

Atzinības rakstu saņem biedrības “Līksnas muižas 
kapela” dibinātāja Biruta Ondzule par nozīmīgu ie-
guldījumu Līksnas pagasta kultūras mantojuma sa-
glabāšanā, uzņēmību biedrības projektu īstenošanā 
un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.

Atzinības rakstu saņem Kalupes pagasta pārval-
des sporta darba organizators Aleksandrs Vabiščevi-
čs par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu sporta 
attīstībā un popularizēšanā Daugavpils novadā. 

Atzinības rakstu saņem Biķernieku pagasta pār-
valdes lietvedības pārzine Inese Moisejeva par ilg-
gadēju un profesionālu darbu pagasta pārvaldē un 
aktīvu līdzdalību Biķernieku pagasta sabiedriskajā 
dzīvē. 

Atzinības rakstu saņem Skrudalienas pagasta Si-
lenes bibliotēkas ilggadēja vadītāja Valentīna Ma-
renkova par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldīju-
mu jaunas kultūrvietas – Silenes bibliotēkas izveidē 
un attīstībā.

Atzinības rakstu saņem sociālo pakalpojumu cen-
tra “Pīlādzis” galvenā grāmatvede Rita Savčenko par 
ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu sociālo 
pakalpojumu centrā “Pīlādzis”.

Atzinības rakstu saņem Biķernieku pamatskolas 
direktors Aleksejs Mackevičs par inovatīvu pieeju iz-
glītības iestādes vadīšanā, aktīvu līdzdalību sabied-
riskajā dzīvē un nozīmīgu ieguldījumu Biķernieku 
pamatskolas un Daugavpils novada popularizēšanā.

Atzinības rakstu saņem Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma direktore Ināra Ostrovska par augsti 
profesionālu darbu izglītības iestādes vadīšanā un 
nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības sagla-
bāšanā un attīstīšanā Daugavpils novadā. 

Atzinības rakstu saņem SIA „Daugavpils reģionā-
lā slimnīca” Sieviešu klīnikas ginekoloģe, Dzemdību 
nodaļas vadītāja Diāna Pustovoitova par ilggadēju, 
godprātīgu un augsti profesionālu darbu medicīnas 
nozarē un nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselī-
bas aprūpē.

Atzinības rakstu saņem SIA „Daugavpils reģionālā 
slimnīca” otolaringoloģe Inna Šinkeviča par ilggadē-
ju, godprātīgu un augsti profesionālu darbu medicī-
nas nozarē un nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju ve-
selības aprūpē. 
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Sadalītas akordeonistu-solistu konkursa
 “Naujene-2021” balvas

Jau ilgus gadus Naujenes Mūzikas 
un mākslas skola sadarbībā ar Dau-
gavpils novada Kultūras pārvaldi rīko 
starptautisku akordeonistu -solistu 
konkursu ar mērķi atklāt jaunus, ta-
lantīgus izpildītājus, popularizējot 
akordeona spēli. Pērn pandēmijas dēļ 
konkurss nenotika, savukārt šogad 
tas pirmo reizi aizritēja jaunā formā-
tā, proti, konkursa dalībnieku noklau-
sīšanās notika attālināti, vērtējot vi-
deo ierakstus.

XVIII starptautiskajam akordeo-
nistu – solistu konkursam „Naujene 
– 2021″ šogad pieteikušies 136 dalīb-
nieki no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, 
Baltkrievijas, Lietuvas un Polijas, kā 
arī pirmo reizi konkursā piedalījās 
jaunie akordeonisti no Čehijas. Dalīb-
nieku vidū ir arī seši Naujenes Mūzi-
kas un mākslas skolas un četri Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, 
kurus konkursam sagatavoja akor-
deona spēles skolotāji Giršs Kagans, 
Tatjana Jukuma, Ņina Laškova, Ser-
gejs Bratusevs, Jeļena Nitecka, Sve-
tana Vasiļjeva un Vija Petrova.

Kā liecina iepriekšējo gadu piere-
dze, talantīgo akordeonistu sacen-
sības ir ļoti populāras gan Latvijas, 
gan ārzemju mūzikas mācību iestāžu 
audzēkņu vidū. Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas direktors Ruslans 
Margevičs atzīst, ka šogad dalībnieku 
skaits ir nedaudz mazāks nekā pirms 
diviem gadiem klātienes konkursā, 
taču tas izskaidrojams ar grūtībām, 
kas saistītas ar pandēmijas uzlikta-
jiem ierobežojumiem. 

Lai piedalītos konkursā, tā dalīb-
niekam bija jāieraksta video formātā 
divus vai trīs paša izpildītus skaņ-
darbus atkarībā no vecuma grupas, 
jāaizpilda pieteikuma veidlapa un 
jānorāda saite uz video ierakstu You-
Tube platformā. Skolas direktors 
uzskata, ka daudzām skolām attāli-
nātā mācību režīma dēļ bija grūtības 
sagatavot audzēkņus konkursam un 
izpildīt konkursa nosacījumus, taču 
viņu priecē diezgan lielā interese un 
atsaucība.

Viskuplākais dalībnieku skaits bija no Latvijas (44), 
otrajā vietā pēc dalībnieku skaita ierindojās Balt-
krievija, kuru pārstāvēja 33 dalībnieki. Kuplā skaitā 
konkursā piedalījās arī Lietuvas akordeonisti (25). 
Konkursa žūrijā šogad piedalījās ievērojami mūziķi, 
mūzikas pedagogi un komponisti no Latvijas, Lietu-
vas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Francijas, 
kuri izvērtēja katra audzēkņa sniegumu. 

Mūzikas skolu 1.-4. klašu kategorijā Grand Prix 
balvu ieguva Baltkrievijas Republikas Moģiļevas 
bērnu Mākslas skolas Nr.4 audzēknis Dmitrijs Šijans 
(pedagogs Olga Skačkova). Godalgotas vietas šajā 
grupā ieguva Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi Arina Mikulāne (1. vieta), Margarita Bur-
lakova (2. vieta), Patrīcija Aļhimoviča (3. vieta), Niki-
ta Ivčenko (3. vieta), Varvara Parfjonova (3. vieta) un 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Rolands 
Kļavinskis (1. vieta), Anastasija Sidoreviča (3. vieta) 
un Rinalds Simanovičs (3. vieta).

Mūzikas skolu 5.-7. klašu kategorijā Grand Prix 
balvu ieguva Baltkrievijas Republikas Minskas  
N.I.Aladova Bērnu mākslas skolas audzēknis Ser-
gejs Vergejčiks (pedagogs Žanna Šeptunova). God-
algotas vietas šajā grupā ieguva Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi Veronika Panovska (2. 
vieta), Elizabete Siņeviča (2. vieta) un Špoģu Mūzi-
kas un mākslas skolas audzēknis Matīss Sarkanis (3. 

 Atzinības rakstu saņem Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska par 
profesionālu un godprātīgu darbu izglītības procesa 
organizēšanā Daugavpils novadā.

Atzinības rakstu saņem Daugavpils novada domes 
autovadītājs Jānis Vansovičs par ilggadēju, priekš-
zīmīgu darbu un profesionalitāti darba pienākumu 
veikšanā.

Atzinības rakstu saņem Kalupes pamatskolas sko-
lotāja Renāte Vēlika par radošu, inovatīvu un profe-
sionālu darbu jauniešu izglītošanā un nozīmīgu ie-
guldījumu skolas mācību procesa organizēšanā.

Atzinības rakstu saņem SIA „Kumeļš” lopkope Bri-
gita Viļķele par priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ie-
guldījumu uzņēmuma attīstībā.

vieta).
Konkursā šogad piedalījās arī mūzikas vidussko-

lu audzēkņi, kuri startēja divās grupās. Mūzikas 
vidusskolu 1.-2. kursa kategorijā balvas par pirmo 
vietu aizceļoja uz Lietuvu un Baltkrieviju, savukārt 
3.-4. kursa grupā par laureātiem kļuva Lietuvas un 
Polijas pārstāvji. 

Jau šonedēļ konkursa dalībnieki varēs vērot ie-
rakstā apbalvošanas ceremoniju un krievu-franču 
bajānistu dueta “Paris–Moscou” koncertu. 

Romāns un Dominika kopā koncertē jau 22 ga-
dus, viņi ir pazīstami un mīlēti daudzviet pasau-
lē. Abi mūziķi ir talantīgi skolotāji, kuri Francijas 
Starptautiskajā Bajānistu centrā ir izaudzinājuši 
vairākus laureātus un starptautisku konkursu lau-
reātu paaudzi. Romāns un Dominika bieži piedalās 
žūrijas darbā prestižākajos starptautiskajos kon-
kursos visā pasaulē, piedalās pieredzes apmaiņās, 
starptautiskās praksēs un meistarklasēs. Koncert-
programmā iekļauti krievu un franču komponistu 
darbi. Naujenes Mūzikas un mākslas skola lepojas, 
ka šogad XVIII starptautiskā akordeonistu-solistu 
konkursa “Naujene - 2021” ietvaros Romāns un Do-
minika dāvina konkursantiem, skolotājiem un ve-
cākiem savu koncertu! 

Inese Minova
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PERSONĪBU DZĪVESSTĀSTI

Grantu konkursā komisija atbalsta divas idejas
Daugavpils novadā noslēdzies gran-

tu konkurss, kas paredz piešķirt gran-
tus topošo un jauno uzņēmēju projek-
tiem 2021. gadā.

Šogad saņemti septiņi grantu kon-
kursa dalībnieku pieteikumi. Otrajai 
kārtai komisija novirzīja trīs pieteiku-
mus, jo pārējo dalībnieku pieteikumos 
tika konstatētas neatbilstības. 

30. martā tiešsaistē tika uzklausīti 
tie pretendenti, kas tika iekļauti otrajā 
kārtā. Ideju autoriem tika dota iespēja 
pārliecināt komisijas locekļus par sa-
vām idejām, kas ir svarīgi, jo atbalstu 
varētu saņemt tikai divi pretendenti uz 

kopējo summu ne vairāk kā 8000 eiro.
Otrajā kārtā iekļuva Jevgēnijs Mi-

hailovs, Bernarda Kezika un Egils Go-
vilovskis. Starp tiem, lielāko punktu 
skaitu saņēma Egils Govilovskis un 
Bernarda Kezika. Līdz ar to komisija 
ir pieņēmusi lēmumu, ka tieši šie kan-
didāti varētu saņemt novada domes 
līdzfi nansējumu savu ideju realizācijai. 

Egils Govilovskis no Naujenes 
pagasta ir 18 gadu vecs puisis, kas 
jau kopš 14 gadu vecuma nodarbojas 
ar kokapstrādi piemājas garāžā. Pat-
laban jaunais meistars Saules skolā 
apgūst kokapstrādes dizainu. Egils 

jau esot apguvis solu, galdu un krēslu 
izgatavošanu. Ar novada domes atbal-
stu puisis plāno iegādāties mehānisko 
frēzi, lai veidotu dažādu mēbeļu kom-
plektus, kaķu mājas, bērnu mēbeles, 
konstruktorus bērniem, leļļu mājas, 
mēbeles un plauktus. Jaunais meis-
tars savam projektam “Galdniecības 
darbnīcas darbības paplašināšana” no 
novada domes saņems 3953,95 eiro.

Bernarda no Laucesas pagasta 
ar novada pašvaldības atbalstu vēlas 
izveidot pārvietojamās pirts- kubula 
pakalpojumus, kas būs sava veida at-
vērtais SPA. Kubulā paredzēts LED 

apgaismojums, ūdens un gaisa burbuļu 
masāža, mūzikas atskaņošanas iespē-
jas, nojume sliktākiem laika apstāk-
ļiem, dvieļu noma un dvieļu sildītājs. 
Projekts “Pārvietojamā kubula noma” 
varētu saņemt 3625,87 eiro lielu līdzfi -
nansējumu no novada domes. 

Kopējais balvu fonds sastāda 8000 
eiro. Konkursa mērķis ir atbalstīt jau-
nu uzņēmēju biznesa ideju attīstību, 
aktīvas ekonomiskās vides veidošanu 
un uzņēmējdarbības attīstību Daugav-
pils novada teritorijā.

Dainis Bitiņš

 Mihails Jermolajevs – 20. gadsimta sākuma politiķis 

Naujenes Novadpētniecības muzejs 
vēlēšanu priekšvakarā turpina ielū-
kojies 20. gadsimta sākuma politikas 
aizkulisēs, lai noskaidrotu, kādi depu-
tāti pārstāvēja Dvinskas apriņka ie-
dzīvotāju intereses Krievijas impērijas 
Valsts domē. Šoreiz publicēsim stāsta 
otro daļu – ieskatu politiķa Mihaila 
Jermolajeva biogrāfi jā. 

Stāsta pirmā daļa par politiķi Bogda-
nu Šahno pieejama muzeja mājaslapā 
http://naujenesmuzejs.lv.

MIHAILS JERMOLAJEVS 
1881-1919

1898 -1902  II  klases telegrāfi sts 
Dvinskas stacijā;

1907 Pantelišķu vecticībnieku 
kopienas priekšsēdētājs;

1907-1912 Krievijas III Valsts domes 
deputāts;

1908 Pirmā Viskrievijas kris-
tiešu kongresa (Maskava) 
dalībnieks un Goda viesis;

1911 Pirmā Viskrievijas vec-
ticībnieku – pomoriešu 
tautas izglītības kongresa 
priekšsēdētājs;

12.- 15.08.1917 Pēc Februāra revo-
lūcijas piedalījies Valsts 
Padomes darbā Maskavā.

Vecticībnieks no Meļņicas sādžas
Mihails Jermolajevs ir dzimis 1881. 

gada 3. augustā Dvinskas apriņķa Ma-
ļinovkas pagasta Meļnicas sādžā (mūs-
dienās Daugavpils novads, Biķernieku 
pagasts), zemnieka Kondratija Jermo-
lajeva ģimenē. Pēc skolas beigšanas, 
17 gadu vecumā, Mihails Jermolajevs 
uzsāka darbu II klases telegrāfi sta 
amatā Dvinskas stacijā, novārtā ne-
atstājot arī zemkopību. Kādu laiku M. 
Jermolajevs nodarbojās ar sīktirdznie-
cību viņam piederošajā bodītē un bija 
kredītsabiedrības goda aizbildnis. 

Vecticībnieku apgaismības ideju 
aizstāvis

Būdams vecticībnieks, Mihails Jer-
molajevs aktīvi iesaistījās kopienas 
sabiedriskajā dzīvē, kļūstot par Dvins-
kas vecticībnieku draudzes padomes 
priekšsēdētāju un „Krievu tautas sa-
vienības” Maļinovas nodaļas izveido-
šanas iniciatoru un dibinātāju. Atzī-
mējams ir arī viņa darbs Pantelišķu 
vecticībnieku kopienas priekšsēdētāja 
amatā. 

Kopš seniem laikiem Pantelišķu vec-
ticībnieku kopiena bija pazīstama kā 
aktīvs vecticībnieku kultūras centrs, 
kurā sabrauca vecticībnieki no tuvējās 
apkaimes – Židino, Slutišķiem, Va-
sargelišķiem, Sarģelišķiem, Ļumeni-

ķšiem, Ļukenišķiem, Vecračinas, Ko-
lobuhinas, Pavlovskas, Zvindelišķiem, 
Guļāniem, Bandališķiem un citām vie-
tām.

Iespējams, tieši pateicoties Mihai-
la Jermolajeva un viņa līdzgaitnieku 
aktīvai darbībai vecticībnieku izglītī-
bas un kultūras jomā, kā arī darbībai 
deputāta amatā Krievijas III Valsts 
domē, 1911. gadā Dvinska tika izvē-
lēta par Pirmā (un vienīgā) Viskrievi-
jas vecticībnieku – pomoriešu tautas 
izglītības kongresa norises vietu, bet 
M. Jermolajevs ievēlēts par kongresa 
priekšsēdētāju. Kongresā piedalījās 90 
dalībnieki no dažādām Krievijas Impē-
rijas apdzīvotām vietām, starp tiem arī 
vietējie vecticībnieki no Dvinskas, Grī-
vas, Nīderkūniem un Kalkūniem.

Kongresa laikā tika iezīmēts svarīgs 
vecticībnieku apgaismības jautājumu 
loks: skolu atvēršana pomoriešu kopie-
nās, skolotāju kursu nepieciešamība, 
muzeju veidošana un retu kristietības 
liecību saglabāšana, grāmatu un bro-
šūru izdošana, kā arī vienkāršās tau-
tas izglītošana. Daudzus jautājumus 
vecticībnieku labā M. Jermolajevs vir-
zīja Krievijas III Valsts domes komi-
tejās, izsaucot lielu Polockas diacēzes 
pareizticīgās garīdzniecības neapmie-
rinātību. 
Darbība Krievijas III Valsts domē
26 gadu vecumā Mihails Jermolajevs 

– Vitebskas guberņas zemnieks – tika 
ievēlēts Krievijas III Valsts domē. Tas 
bija vienīgais Domes sasaukums, kurš 
nostrādāja likumā paredzētos 5 gadus.  
Starp 6 Vitebskas guberņas ievēlē-
tajiem pārstāvjiem 2 bija muižnieki, 
2 – zemnieki, 1 – mācītājs  un 1 – ie-
rēdnis. Visi deputāti aktīvi piedalījās 
Domes likumdošanas darbā, it īpaši, 
kad tika apspriesti zemes un izglītī-
bas jautājumi, nacionālā politika vai 
problēmas, kuras skāra Vitebskas gu-
berņas iedzīvotājus. Mihails Jermolajs 
I un II sesijā darbojās labējo frakcijā, 
III sesijā – krievu nacionālajā frakcijā. 
Citu deputātu vidū viņš izcēlās ar aktī-
vu darbu uzreiz vairākās Valsts domes 
komitejās: zemes lietu, budžeta, vietē-
jās pašpārvaldes, pārcelšanās uz citu 
dzīvesvietu, vecticībnieku jautājumu 
un citās. 

1907 – 1908. gados M.Jermolajevs ie-
sniedza virkni likumprojektu, kuri uz-
skaitīti Valsts domes stenogrāfi skajās 
atskaitēs. Var minēt vairākus likum-

projektu piemērus: 
- „Par palīdzību cietušajiem revolūci-

jā”; 
- „Par 4 .0003.740. rubļu asignāciju 

baznīcas skolu ierīkošanai un atvēr-
šanai”;

- „Par tiesībam vecticībnieku kopie-
nām un garīdzniecībai izmantot bez-
maksas pastu korespondences nosū-
tīšanai”;

- „Par izmaiņām zemnieku zemes no-
devu un nodevu natūrā iekasēšanas 
un nosūtīšanas likumā”;

-  „Par kriminālo represiju paaugstinā-
šanu par zirgu un liellopu zādzībām”;

- „Par stipro dzērienu tirdzniecības 
koncentrāciju pilsētās”;

- „Par budžeta papildināšanu defi cīta 
gadījumā no spirtoto dzērienu patē-
riņa” ;

- Par pabalstu piešķiršanu zemnie-
kiem pārceļoties uz zemes gabalu, 
kas izdalīts no kopienas zemes”; 

- „Par majorāta īpašumiem Polijas Ka-
ralistē”. 

Mihails Jermolajevs iestājās par 
lauku kopienas likvidēšanu, aizstā-
vēja vecticībnieku intereses. Viena no 
pazīstamākajām Mihaila Jermolaje-
va virzītajām iniciatīvām saistāma ar 
1911. gada likumprojektu par vecti-
cībnieku laulību reģistros nereģistrēto 
laulību civiltiesikā stāvokļa sakārtoša-
nu. Šis likumprojekts tika izskatīts V 
sesijas laikā, bet tomēr gala lasījumā 
netika atbalstīts. 

Pēc deputāta pilnvaru beigām M. 
Jermolajevs turpināja aktīvi darboties 
– 1917. gadā, pēc Februāra revolūcijas, 
viņš piedalījās Valsts Padomes darbā 
Maskavā. 

M. Jermolajevs miris 1919. gadā 
vardarbīgā nāvē. 1919. gada 27. mar-
tā, „Sarkanā terora” laikā, viņš tika 
arestēts Daugavpilī un aizvests uz 
nošaušanu. Starp 40 nošautajiem M. 
Jermolajevs guva tikai vieglu ievaino-
jumu, tāpēc viņam izdevās bēgt. Tomēr 
drīzumā viņš atkārtoti tika arestēts un 
nošauts.

Evita Kusiņa - Koļesņika,
Naujenes Novadpētniecības muzeja 

direktore
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Sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde” gūst panākumus konkursā “Uzstaro 2021”
Višķu pagasta Sabiedriskā centra 

sieviešu vokālais ansamblis “Anima 
Corde” šī gada 5.  aprīlī piedalījās Lat-
vijas Jauno vokālistu akadēmiskās un 
mūsdienu estrādes attālinātajā jauno 
vokālistu konkursā “Uzstaro 2021”, 
kuru organizēja biedrība “Talsu tonis”. 
Konkursa mērķis bija atklāt talantīgus 
dziedātājus no visas Latvijas, veicināt 
viņu radošo pašizpausmi dziedot, rosi-
nāt jauno dziedātāju un pedagogu jau-
nu pieredzi konkursā piedaloties attā-
lināti, motivēt jaunos talantus vokālo 
un māksliniecisko spēju attīstībā aka-
dēmiskā un mūsdienu estrādes žanrā 
dziedot brīvas izvēles dziesmas.

Vokālais ansamblis “Anima Corde” 
uzstājās akadēmiskā žanra vecuma 
grupā no 19 līdz 25 gadiem. Konkur-
sa dalībniekiem bija jāiesūta vienas 
dziesmas video. Anima Corde izpildīja 

Riharda Dubras latviešu tautas dzies-
mas apdari “Jūras māte”.

Konkursa dalībniekus vērtēja nopiet-
na žūrija: Guntars Račs-producents 
un mūziķis, Dana Bramane - Latvijas 
Nacionālās operas soliste, Gatis Po-
riņš - Ventspils Mūzikas vidusskolas 
vokālās nodaļas vadītājs, Laura Le-
ontjeva - kordiriģente un  dziedātāja, 
grupas “Latvian voices” dalībniece 
(2011-2020), grupas “Neaizmirstulī-
tes” dalībniece.

Anima Corde konkursā “Uzstaro 
2021” ieguva godpilno  pirmo vietu. 

Jānis Belkovskis,
Višķu pagasta

 Sabiedriskā centra vadītājs

Daugavpils novadā veicinās vietējo pārtikas ražotāju attīstību

Daugavpils novada dome piedalīsies 
Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas-Lie-
tuvas programmas projektā “Vietējās 
pārtikas ražošanas un piegādes atbal-
sta sistēmas attīstība Utenas - Latga-
les pārrobežu reģionā”/ “Local Foods”,  
kura mērķis ir attīstīt vietējo pārtikas 
ražotāju atbalsta sistēmu, kas ietver 

īsās pārtikas piegādes ķēdes četrus so-
ļus: ražošana, popularizēšana, piegāde 
un pārdošana, tādējādi nodrošinot vie-
tējo produktu izstrādi un pārdošanu 
tieši no ražotājiem patērētājiem. 

Projekta vadošais partneris ir Lie-
tuvas Zemnieku savienības Zarasu 
nodaļa, projektā piedalās vairākas 
Latgales pašvaldības. Projekta fi nan-
sējums Daugavpils novada pašvaldībai 
ir 30 180 eiro, no kuriem 85% fi nansē 
ERAF, bet 15% ir Eiroreģiona “Ezeru 
zeme” līdzfi nansējums. 

Projekta ietvaros potenciālajiem ra-
žotājiem tiks organizētas praktiskās 
nodarbības gaļas, piena un kultūrau-
gu pārstrādei, seminārs restorānu un 
ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem, pa-
vāru konkurss. Plānoti vietējo produk-
tu popularizēšanas festivāli - grila un 
tējas festivāls, kā arī vietējo zemnieku 
tirgi Latgalē un Utenas apriņķī Lietu-
vā.

Lai palīdzētu vietējiem ražotājiem 
pārdot savus produktus, vietējie Latga-
les produktu ražotāji iegādāsies divus 

mobilos kioskus. Daugavpils novada 
vietējiem ražotājiem projekta ietvaros 
iegādāsies 8 teltis āra tirdzniecības no-
drošināšanai un arī vakuuma iekārtas 
augļu, dārzeņu, siera un gaļas iesaiņo-
šanai.

Paredzams, ka projekta ietvaros tiks 
izstrādāta vietējo produktu ražošanas 
un piegādes sistēma Utenas -Latgales 
reģionu pārrobežu sadarbībai, tādējādi 
palielinot vietējo ražotāju skaitu. Pro-
jektu plānots īstenot jau šogad. 

Inese Minova

Uzsāktas nodarbības jaunajām un topošajām māmiņām

Daugavpils novada dome turpina īs-
tenot Eiropas Sociālā fonda fi nansētu 
projektu “Pasākumi vietējas sabiedrī-
bas veselības veicināšanai un slimību 
profi laksei Daugavpils novadā”, kurš 
uzsākts jau 2017. gadā. 

Projekta ietvaros tiek uzlabota ve-
selības veicināšanas un slimību profi -
lakses pakalpojumu pieejamība Dau-
gavpils novada iedzīvotājiem, īstenojot 
vietēja mēroga pasākumus. Tie aptver 

visas iedzīvotāju grupas un prioritārās 
tēmas - sirds un asinsvadu slimības, 
garīgā veselība, bērnu veselība, onko-
loģija, atkarību izplatības mazināša-
na, fi ziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, 
seksuālā un reproduktīvā veselība un 
slimību profi lakse, projektā iesaistīti 
dažādi speciālisti. 

Pērn un šogad pasākumu plānā, ie-
vērojot epidemioloģiskās drošības pa-
sākumus Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai, nācās veikt būtiskas iz-
maiņas, lielākoties plānotie pasākumi 
nevarēja notikt, tomēr vairāki pasāku-
mi tiek īstenoti tiešsaistē. 

Jau 5. maijā tiešsaistē sākās Jauno 
un topošo māmiņu skolas nodarbī-
bas. Pirmo nodarbību vadīja sertifi -
cēta vecmāte Jana Priedīte par tēmu 
“Grūtnieču fi zioloģija, higiēna, uzturs”. 
Divu stundu laikā tika izrunātas da-
žādas aktuālas tēmas, piemēram, par 
grūtniecības norisi, fi zioloģiskām un 
emocionālām pārmaiņām grūtniecības 
laikā, veselīgu uzturu, vitamīniem, 
varikozu vēnu profi laksi, seksuālām 
attiecībām un citi jaunajam un topoša-
jam māmiņām svarīgi jautājumi. Nā-
kamā māmiņu nodarbība notiks maija 
otrā pusē, pieteikties nodarbībām var, 

aizpildot anketu pašvaldības mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv.  

Šī projekta ietvaros 5. maijā notika 
arī tiešsaistes teorētiski praktiskais 
seminārs “Trauksmes pārvarēšana ar 
drāmas terapiju”, ko vadīja sertifi cēta 
drāmas terapeite, supervizore, teātra 
un runas pedagoģe Anna Šteina.

Projekta ietvaros laikā no 2017. līdz 
2023. gadam dažādiem pasākumiem 
Daugavpils novada teritorijā paredzēts 
fi nansējums 518 416 eiro, tostarp  ESF 
līdzfi nansējums 440 653 eiro un valsts 
budžeta fi nansējums 77 762 eiro. 

Inese Minova

Iegādāsies jaunu keramikas krāsni un fl īģeli 
Jau šogad Špoģu Mūzikas un māks-

las skola iegādāsies jaunu aprīkojumu 
– keramikas apdedzināšanas krāsni 
un fl īģeli, īstenojot divus Višķu pa-
gasta pārvaldes projektus, kuriem 
saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda 
(VKF) atbalsts.  

VKF mērķprogrammā “Vizuālās 
mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” iesniegtā 
projekta “Materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana keramikas klasē” kopējais 
fi nansējums ir 2733 eiro, no kuriem 
VKF fi nansējums ir 1700 eiro, bet 1033 
eiro ir Daugavpils novada pašvaldības 
līdzfi nansējums.

Skolas direktors Andrejs Repins stās-
ta, ka par šiem līdzekļiem tiks iegādā-
ta Čehijā ražota moderna keramikas 
apdedzināšanas krāsns, kurā varēs 
apdedzināt dažādus smalkus kerami-

kas izstrādājumus. “Keramika ir mūsu 
skolas “rozīnīte”, šis priekšmets, ko au-
dzēkņiem pasniedz keramiķis Valdis 
Grebežs, mūsu skolā ir labi attīstīts, 
audzēkņi piedalās konkursos un gūst 
lielus panākumus. Krāsns šajā proce-
sā ir ļoti svarīga, jo keramikas izstrā-
dājumi tad iegūst labāku kvalitāti un 
izteiktu krāsojumu, rezultāts ir daudz 
interesantāks un tas savukārt veicina 
audzēkņu interesi par šo priekšmetu,” 
saka A. Repins. Paredzēts, ka jaunā 
krāsns tiks piegādāta uz rudens pusi. 

VKF mērķprogrammā “Mūzikas un 
dejas mākslas izglītības iestāžu mate-
riāli tehniskās bāzes uzlabošana” ie-
sniegts projekts “Materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana klavierspēles klasē”, 
kura kopējais fi nansējums ir 19 899 
eiro, no tiem VKF fi nansējums ir 5000 
eiro, bet pašvaldības ieguldījums ir 

14 899 eiro. 
Par šiem līdzekļiem tiks iegādāts 

jauns salonfl īģelis “Yamaha”, kurš jau 
līdz šī mācību gada beigām tiks piegā-
dāts no Vācijas. Andrejs Repins atzīst, 
ka šis instruments ļaus paaugstināt 
skolas un audzēkņu konkurētspēju, 
realizējot kvalitatīvāku mācību proce-
su, turklāt paplašinās iespēju rīkot lie-
lāka mēroga koncertus. “Atšķirībā no 
klavierēm, fl īģelim ir cita specifi ka un 
skanējums, tas ļauj izpildīt sarežģītus 
skaņdarbus, kas ir ļoti būtiski, apgūs-
tot klavierspēli. Mēs izvēlējāmies ins-
trumentu, kura kvalitāte ir līdzsvarā 
ar cenu,” saka skolas direktors.  

 Inese Minova

Izglītības propgrammu 
īstenošanas vietā 

„Višķi“ plāno ierīkot 
ātrgaitas internetu 

25. marta Daugavpils novada domes 
sēdē deputāti atbalstīja ieceri piešķirt 
fi nansējumu no budžeta program-
mas “Līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem”  13 031 eiro apmērā, ātrgaitas 
datu tīkla ierīkošanai un jaudīga inter-
neta nodrošinājumam IPĪV „Višķi“.

Ātrgaitas interneta pieslēgšana ļaus 
nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, 
kas ir ārkārtīgi svarīgi jebkurai mūs-
dienīgai mācību iestādei, jo bez datoru 
un interneta programmu pielietošanas 
nevar iztikt. Ātro internetu izmantos 
ne tikai „Višķi“, bet arī tā telpās eso-
šais jauniešu centrs un ieplānotā bib-
liotēka. 

Pirms interneta ierīkošanas ir ieplā-
nota arī cenu piedāvājuma izpēte.
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Piedalies apceļošanas akcijā “Daugava vieno” un saņem vērtīgas balvas
Pavasaris jau uzņēmis apgriezienus 

un iepriecina ar sildošiem saules sta-
riem, gaiss smaržo savādāk, un viss 
ir gatavs plaukt un zelt. Pavisam drīz 
iestāsies mīļākais gadalaiks – vasara. 
Daudzi jau ir ļoti noilgojušies pēc aiz-
raujošiem ceļojumiem, jauniem iespai-
diem un piedzīvojumiem, tāpēc Dau-
gavpils pilsētas pašvaldības tūrisma 
attīstības un informācijas aģentūra, 
Krāslavas novada domes Tūrisma in-
formācijas centrs un Daugavpils nova-
da pašvaldības aģentūra “TAKA” kopī-
gi izveidoja jaunu tūrisma produktu un 
piedāvā ikvienam piedalīties lieliskā 
apceļošanas akcijā “Daugava vieno”, 
kura norisināsies no šī gada 1. maija 
līdz 31. oktobrim.

Akcijas laikā tiek piedāvāts ļauties 
neaizmirstamai atpūtai Daugavas 
krastos, iepazīt Daugavpils, Krāsla-
vas un Daugavpils novadu TOP objek-
tus, sajust šarmanto pilsētu gaisotni 
un baudīt neatvairāmo dabas parka 
“Daugavas loki” dabu, jo tieši Dauga-
va ir kļuvusi par šīs akcijas vienojošo 
simbolu.

Akcijas laikā var ne tikai lieliski pa-
vadīt laiku, baudot tūrisma objektu 
plašo piedāvājumu klāstu, bet arī iegūt 
vērtīgas balvas. Kopējais balvu fonds ir 
2500 eiro, ko veido dāvanas no akcijas 
atbalstītājiem, tūrisma uzņēmējiem, 
vietējiem mājražotājiem u.c.

Lai piedalītos akcijā, tās dalībniekam 
ir nepieciešams saņemt Tūrista pasi, 
ko drukātā veidā var saņemt Daugav-
pils un Krāslavas TIC, kā arī katrā no 
21 akcijas apskates objektiem. Tūrista 
pases digitālo versiju var lejupielādēt 
vietnēs www.visitdaugavpils.lv/bukle-
ti un www.visitkraslava.com/lv/turis-
ma-materiali. Apmeklējot un izman-
tojot objektos akcijas piedāvājumu, 
akcijas dalībnieka Tūrista pasē tiks uz-
spiests zīmodziņš. Lai piedalītos balvu 

izspēlē, ir jāapmeklē vismaz 5 objekti 
no katras akcijā iesaistītās teritorijas 
(kopā 15 objekti), kā arī ierodoties ak-
cijas objektā, dalībnieks savā Facebook 
vai Instagram profi la laika joslā ievieto 
foto, īsi komentējot redzēto, piedzīvo-
to un uzzināto, izmantojot mirkļbirku 
#DaugavaVieno un nosaucot konkrēto 
objektu (piemēram, #Daugavpilstic, 
#juritaminizoo, #kraslavaspils). Kad 
minimālais apskates objektu skaits ir 
sasniegts un zīmodziņi ir saņemti, ak-
cijas dalībniekam Tūristu pases ir jā-
nogādā Daugavpils vai Krāslavas TIC, 
vai kādā no 21 akcijas objektiem. 

Balvu izspēle notiks 3 posmos. Katrā 
no tiem tiks izspēlētas 10 balvas. Pir-
mā izspēle norosināsies jūlija 1. nedē-
ļā. Tā notiks starp Tūrista pasēm, kas 
būs saņemtas laikā no 1. maija līdz 30. 
jūnijam, savukārt otrā izspēle – sep-
tembra 1. nedēļā. Tā notiks starp Tū-
rista pasēm, kas būs saņemtas laikā 
no 1. jūlija līdz 31. augustam. Trešā iz-
spēle – novembra 1. nedēļā. Tā notiks 
starp Tūrista pasēm, kas būs saņem-
tas laikā no 1. septembra līdz 31. ok-
tobrim. Divas galvenās balvas, dāvanu 
kartes 300 EUR apmērā tiks izspēlēta 
novembra 1. nedēļā, un izspēlē piedalī-
sies visas no 1. maija līdz 31. oktobrim 
saņemtās Tūristu pases. 

Visiem dalībniekiem vēlam veik-
smi un neaizmirstamus mirkļus!

Papildus informāciju par akcijas no-
teikumiem, TOP objektiem, atbalstītā-
jiem un balvu fondu var izlasīt Tūrista 
pasē vietnēs www.visitdaugavpils.lv/
bukleti un www.visitkraslava.com/lv/
turisma-materiali.

 Vecstropu ciemā pilnā sparā rit būvdarbi 

Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtrauku-
ma atsākta 18. novembra ielas (māju 
nr. 418, 420, 428) pagalmu pārbūve. 
Darbi atsākušies tikai pirms divām ne-
dēļām, tas saistīts ar laika apstākļiem, 
kas līdz šim nebija ļāvuši darbus tur-
pināt.

Darbu ietvaros tiek mainītas inže-
nierkomunikācijas, būs uzbūvēts arī 
sāls izturīgs slānis, jaunas betona ap-
males, tiks izbūvēts bruģa un asfalta 
segums, izveidotas ceļazīmes un apzī-
mējumi. Autotransporta novietošanai 
tiks ierīkoti stāvlaukumi un piebrau-
camie ceļi.

Remontējamajos pagalmu posmos 
kopš šī gada sākuma jau darbojas mo-
derns apgaismojums.

Paredzēts atjaunot zālājus, iestādīt 
krūmu rindas un mulčēt dobes, ierīkot 
lietusūdens novadīšanu.

Lai īstenot projektu, Valsts kasē tika 
ņemts aizņēmums 292 974 eiro apmē-
rā, paredzot līdzfi nansējumu no Dau-
gavpils novada pašvaldības ceļu fonda 
106 854 eiro apmērā.

Pārbūvējamais ielas posms 0,742 
km garumā pēdējo reizi tika asfaltēts 
pirms vairākiem gadu desmitiem. 
Pirms remontdarbiem segums bija iz-
drupis un bedrains, gājēju ietvēm ne-
bija apmaļu.

Projekta īstenošanas termiņš, cerot 
uz labvēlīgiem laika apstākļiem, ir šī 
gada jūlijs.

Dainis Bitiņš

Divās daudzdzīvokļu mājās veiks 
energoefektivitātes darbus

22. aprīļa Daugavpils novada domes 
sēdē deputāti atbalstīja līdzfi nansēju-
ma piešķiršanu diviem energoefektivi-
tātes projektiem.

Daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Nr. 
418, 18. novembra ielā, Vecstropu cie-
mā, vēlas veikt gala sienu siltināšanas 
darbus. Šiem darbiem no pašvaldības 
līdzekļiem tiks piešķirti 18 763 eiro, no 
tiem 694 eiro energoaudita pārskata 
izstrādei un termogrāfi jas veikšanai, 
2300 eiro tehniskā projekta dokumen-
tācijas sagatavošanai un 15 769 eiro 
gala sienu siltināšanas darbiem.

Daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā 

Nr. 5 “Lasenberga”, Lasenbergas cie-
mā, Tabores pagastā vēlas veikt jum-
ta seguma nomaiņas darbus un bēni-
ņu siltināšanu. Kopējais piešķiramais 
līdzfi nansējuma apjoms ir 31 624 eiro. 
No šīs summas energoaudita pārskata 
izstrādei un termogrāfi jas veikšanai 
tiks novirzīti 510 eiro, tehniskā projek-
ta dokumentācijas sagatavošanai 2200 
eiro, jumta seguma nomaiņai ar bēni-
ņu siltināšanu - 28 914 eiro. Enerģijas 
ietaupījums pēc jumta seguma nomai-
ņas ar bēniņu siltināšanu sastādīs 
32,96 kWh/m2 jeb 16%. 

Dainis Bitiņš
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLES

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Daugavpils novada dome pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli paš-
valdības nekustamos īpašumus:

- 2021. gada 11. maijā plkst. 09:00 
dzīvokļa īpašumu Nr.7, “2”, Višķu teh-
nikums, Višķu pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra numuru 4498 900 
0122 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 
kopīpašuma 439/13191 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 
0631 001 un zemes ar kadastra apzī-
mējumu 4498 005 0631. 

Objekta sākotnējā cena – 1 295.00 
eiro.

- 2021. gada 11. maijā plkst. 09:30 
nekustamo īpašumu “Zaķi, kadastra 
numurs 4470 005 0045, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4470 005 0146 1.54 ha platībā, un 
atrodas Maļinovas pagasts, Daugav-
pils novads. 

Objekta sākotnējā cena – 2 560.00 
eiro.

- 2021. gada 11. maijā plkst. 10:00 
nedzīvojamo telpu Nr.11, Parka iela 4, 
Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 
novads, kadastra numurus 4494 900 
0045 un īpašumā ietilpstošās kopīpa-
šuma 334/8982 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar ka-
dastra apzīmējumu 4494 003 0239 001, 
palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 
4494 003 0240 002, 4494  003 0240 003, 
4494 003 0240 004, 4494 003 0240 005, 
4494 003 0240 006, 4494 003 0240 007 
un zemes ar kadastra apzīmējumiem 
4494 003 0239, 4494 003 0240. 

Objekta sākotnējā cena – 1 300.00 
eiro.

- 2021. gada 11. maijā plkst. 10:30 
zemes vienību (starpgabalu) ar kadas-
tra apzīmējumu 4468 003 0150 2.09 ha 
platībā, kura ietilpst nekustamā īpa-
šumā “Purenes” ar kadastra numuru 
4468 003 0274, un atrodas Līksnas pa-
gasts, Daugavpils novads. 

Objekta sākotnējā cena – 2 680.00 
eiro.

- 2021. gada 11. maijā plkst. 11:00 
zemes vienību (starpgabalu) ar kadas-
tra apzīmējumu 4470 001 0079 6.12 ha 
platībā, uz kura atrodas mežs 5.84 ha 
platībā (pēc zemes lietošanas eksplikā-
cijas), kura ietilpst nekustamā īpašu-
mā “Saulgrieži” ar kadastra numuru 
4470 001 0033, un atrodas Maļinovas 
pagasts, Daugavpils novads.  

Objekta sākotnējā cena – 12 750.00 
eiro.

- 2021. gada 11. maijā plkst. 11:30 
nekustamo īpašumu “Auziņas”, kadas-
tra numurs 4450 007 0592, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 4450 007 0592 1.49 ha platībā, 
un atrodas Demenes pagasts, Daugav-
pils novads.

Objekta sākotnējā cena – 2 200.00 

eiro.
- 2021. gada 18. maijā plkst. 09:00 

nekustamo īpašumu ar kadastra nu-
muru 4468 006 0525, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 4468 006 0525 0.30 ha platībā, 
būves ar kadastra apzīmējumu 4468 
006 0525 001, un atrodas “Tiltu skola”, 
Tilti, Līksnas pagasts, Daugavpils no-
vads. 

Objekta sākotnējā cena – 2 187.00 
eiro.

- 2021. gada 18. maijā plkst. 09:30 
zemes vienību (starpgabalu) ar kadas-
tra apzīmējumu 4470 001 0306 1.05 
ha platībā, uz kura atrodas mežs 1.05 
ha platībā (pēc zemes lietošanas eks-
plikācijas), kura ietilpst nekustamā 
īpašumā “Slokas” ar kadastra numuru 
4470 001 0306, un atrodas Maļinovas 
pagasts, Daugavpils novads. 

Objekta sākotnējā cena – 7 020.00 
eiro.

- 2021. gada 18. maijā plkst. 10:00 
zemes vienību (starpgabalu) ar kadas-
tra apzīmējumu 4470 004 0088 1.10 
ha platībā, uz kura atrodas mežs 1.07 
ha platībā (pēc zemes lietošanas eks-
plikācijas), kura ietilpst nekustamā 
īpašumā “Tereza” ar kadastra numuru 
4470 004 0088, un atrodas Maļinovas 
pagasts, Daugavpils novads. 

Objekta sākotnējā cena – 2 520.00 
eiro.

- 2021. gada 18. maijā plkst. 10:30 
nekustamo īpašumu “Silkini”, kadas-
tra numurs 4470 004 0173, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 4470 004 0173 6.17 ha platībā uz 
kura atrodas mežs 1.2 ha platībā (pēc 
zemes lietošanas eksplikācijas), un at-
rodas Maļinovas pagasts, Daugavpils 
novads. 

Objekta sākotnējā cena – 7 430.00 
eiro.

- 2021. gada 18. maijā plkst. 11:00 
nekustamo īpašumu “Borovkas kar-
jers”, kadastra numurs 4498 001 0353, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 4498 001 0353 5.66 ha 
platībā uz kura atrodas mežs 2.12 ha 
platībā (pēc zemes lietošanas eksplikā-
cijas), un atrodas Višķu pagasts, Dau-
gavpils novads.  

Objekta sākotnējā cena – 9 240.00 
eiro.

- 2021. gada 18. maijā plkst. 11:30 
nekustamo īpašumu kadastra numurs 
4470 002 0573, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 
002 0573 0.0704 ha platībā, un atrodas 
“263”, Pavasaris, Maļinovas pagasts, 
Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – 840.00 eiro.

Samaksa par objektiem veicama sa-
skaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties un saņemt Daugavpils novada 
domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.ka-
binetā vai elektroniski Daugavpils no-
vada pašvaldības tīmekļvietnē https://
www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/
jaunumi/izsoles/nekustamo-ipasumu-
izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils 
novada domes 12.kabinetā (darbadie-
nās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš 
pierakstoties pa mob. 29412676, 
26357842, no paziņojuma publicēšanas 
līdz 2021. gada 14. maija plkst.15.00, 
iesniedzot iesniegumu un izsoles no-
teikumos norādītos dokumentus, ie-
priekš samaksājot nodrošinājumu 10% 
no izsoles sākumcenas un reģistrācijas 
maksu 20.00 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. 29412676, 26357842. 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra numuru 4498 900 
0342 un īpašumā ietilpstošās kopīpa-
šuma 470/12923 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 4498 005 0633 
001, un zemes ar kadastra apzīmēju-
mu 4498 005 0633. 

Objekta sākotnējā cena – 710.00 eiro.
- 2021. gada 1. jūnijā plkst. 09:30 

dzīvokļa īpašumu Nr.3,  Jaunā iela 3, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra numuru 4462 900 
0054 un īpašumā ietilpstošās kopīpa-
šuma 478/5536 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 4462 003 0454 
001, palīgēkas ar kadastra apzīmēju-
mu 4462 003 0454 002, un zemes ar 
kadastra apzīmējumu 4462 003 0454. 

Objekta sākotnējā cena – 1 780.00 
eiro.

- 2021. gada 1. jūnijā plkst. 10:00 
zemes vienību (starpgabalu) ar kadas-
tra apzīmējumu 4446 001 0293 1.11 ha 
platībā, uz kura atrodas mežs 1.11 ha 
platībā (pēc zemes lietošanas eksplikā-
cijas), kura ietilpst nekustamā īpašu-
mā “Biķernieki GRAS-1” ar kadastra 
numuru 4446 003 0006, un atrodas Bi-
ķernieku pagasts, Daugavpils novads. 

Objekta sākotnējā cena – 6 590.00 
eiro.

- 2021. gada 1. jūnijā plkst. 10:30 
zemes vienību (starpgabalu) ar kadas-
tra apzīmējumu 4446 003 0115 1.46 ha 
platībā, uz kura atrodas mežs 1.41 ha 
platībā (pēc zemes lietošanas eksplikā-
cijas), kura ietilpst nekustamā īpašu-
mā “Biķernieki GRAS-1” ar kadastra 
numuru 4446 003 0006, un atrodas Bi-
ķernieku pagasts, Daugavpils novads. 

Objekta sākotnējā cena – 6 890.00 
eiro.

- 2021. gada 1. jūnijā plkst. 11:00 
nekustamo īpašumu ar kadastra nu-
muru 4460 003 0007, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4460 003 0532 1.12 ha platībā, un 
atrodas Kalkūnes pagasts, Daugavpils 
novads.  

Objekta sākotnējā cena – 2 050.00 
eiro.

- 2021. gada 1. jūnijā plkst. 11:30 
zemes vienību (starpgabalu) ar kadas-
tra apzīmējumu 4474 001 0703 1.1157 
ha platībā, uz kura atrodas mežs 0.1 
ha platībā (pēc zemes lietošanas eks-
plikācijas), kura ietilpst nekustamā 
īpašumā “Ārgaļi” ar kadastra numuru 
4474 001 0703, un atrodas Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – 1 870.00 
eiro. 

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu pagastā

Sergejs Zonovs (1961. g.)
Ļubova Jakovļeva (1944. g.)

Demenes pagastā
Janīna Vorslava (1950. g.)

Janīna Januševska (1953. g.)
Staņislavs Pliska (1940. g.)

Kalkūnes pagastā 
Leonīda Vaļevka (1951. g.)
Jāzeps Bogdans (1955. g.)

Kalupes pagastā
Druvalds Cirsis (1931. g.)

Guntars Jakubovskis (1975. g.)

Laucesas pagastā
Raisa Lavrecka (1951. g.)

Mihails Ovčiņņikovs (1959. g.)
Līksnas pagastā

Olga Paķere (1931. g.)
Anna Žuka (1963. g.)
Maļinovas pagastā

Anfi sa Šņukute (1936. g.)
Arkādijs Andrejevs (1958. g.)

Medumu pagastā
Česlavs Jodins (1967. g.)

Anatolijs Timofejevs (1971. g.)

Naujenes pagastā
Genovefa Stole (1933. g.)
Jeļena Vanaga (1967. g.)

Feodora Gerasimova (1928. g.)
Jefrosinija Ivanova (1943. g.)
Romualds Linkevičs (1968. g.)

Ligita Svirska (1952. g.)
Nadežda Levicka (1937. g.)

Broņislavs Raistenis (1952. g.)
Vladimirs Jermakovskis (1937. g.)

Ernests Liepa (1954. g.)
Nīcgales pagastā 

Jāzeps Lazdāns (1944. g.)
Jānis Ruža (1955. g.)

Skrudalienas pagastā
Jānis Kravčiks (1939. g.)

Eduards Prahovskis (1963. g.)
Sventes pagastā

Česlava Kumpiņa (1934. g.)
Vaboles pagastā 

Zofi ja Tenisa (1929. g.)
Normunds Eihentāls (1963. g.)

Višķu pagastā
Ivars Geriņš (1948. g.)

Pēteris Belkovskis (1949. g.)
Kazimirs Livmanis (1939. g.) 

- 2021. gada 1. jūnijā plkst. 09:00 
nedzīvojamo telpu Nr.23,  “1”, Višķu 

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

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
PĀRDOD AUTOMAŠĪNAS

 PAR BRĪVU CENU
Daugavpils novada dome paziņo, ka 

pārdod par brīvu cenu sekojošu kusta-
mo mantu:

1. automašīna VW SHARAN, re-
ģistrācijas numurs GT7283, reģistrā-
cijas datums – 1996., VIN WVWZZ-
Z7MZVV019880, motora tilpums (cm³) 
– 1984, motora maksimālā jauda (kW) 
85, degviela – benzīns, krāsa – zaļa.

Automašīnu var apskatīt, iepriekš 
vienojoties pa tālruni 65476813, mob. 
29254583 (Tatjana Larionova)

2. automašīna FORD FOCUS, 
reģistrācijas numurs FL5299, reģis-
trācijas datums – 16.05.2005., VIN 
WF0WXXGCDW5J12930, motora til-
pums (cm³) – 1596, motora maksimālā 
jauda (kW) 74, degviela – benzīns, krā-
sa - gaiši pelēka.

Automašīnu var apskatīt, iepriekš 
vienojoties pa tālruni 65476819, mob. 
25442507 (Gunārs Kucins).

Pieteikumus un noteikumus mek-
lējiet Daugavpils novada pašvaldības 
mājaslapā >daugavpilsnovads.lv

Pieteikumu iesniegšanas laiks no 
sludinājuma publicēšanas Daugavpils 
novada pašvaldības mājaslapā www.
daugavpilsnovads.lv līdz 2021. gada 7. 
maija plkst. 15.00 Daugavpils novada 
domē, 19.kabinetā, Rīgas iela 2, Dau-
gavpils, pēc iepriekšējā pieraksta, nosū-
tot pa pastu vai ar drošu elektronisko 
parakstu parakstītu pieteikumu sūtot 
uz e pastu: dome@daugavpilsnovads.l v
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“Sudraba laboratorijā” dzimst idejas senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai
Biedrība “Connect Latvija” šogad or-

ganizē “Sudraba laboratoriju”, aicinot 
piedalīties inovāciju un akseleratora 
programmās, lai attīstītu jaunus pa-
kalpojumus un iespējas senioru dzīves 
kvalitātes uzlabošanai. 

Sudraba laboratorijas ietvaros tiek 
organizētas Inovāciju un Akseleratora 
programmas, lai atbalstītu ideju auto-
rus, pētniekus un uzņēmējus, kas vei-
do jaunus risinājumus dažādām sudra-
ba ekonomikas vajadzībām. 

Šo programmu mērķis ir pievērst 
uzmanību iedzīvotāju dzīves ilgu-
ma pagarināšanās procesam un ar to 
saistītiem izaicinājumiem ar jaunu 
produktu un pakalpojumu attīstību, 
kas balstās uz senioru vajadzībām un 
rada iespējas senioriem visā Baltijas 
jūras reģionā. Inovāciju ekosistēmas 
dalībnieki tiek aicināti risināt izaici-
nājumus, kas rodas reģiona iedzīvotāju 
novecošanās dēļ.

Savu ideju šai “Sudraba laboratori-
jai” šogad pieteica arī Daugavpils no-
vada Sociāla dienesta vadītāja Anna 
Jegorova, kuras projekts “Atgriezies, 
atgriezies vēl vienu reiz..” izpelnījās 
“Sudraba laboratorijas” mentoru at-
zinību. Idejas pamatā ir samazināt 
atstumtības un izolētības sajūtu senio-
riem lauku vidē, iesaistot kopīgās akti-
vitātēs bērnus un jauniešus, stiprinot 
piederību savam novadam, veicinot 

komunikāciju starp paaudzēm, kā arī 
lietderīgi aizpildot brīvo laiku, kavējo-
ties atmiņās un nododot milzīgo dzīves 
pieredzi jauniešiem. Idejas mērķgrupa 
ir seniori no 65 gadu vecuma, personas 
ar invaliditāti un garīgas attīstības 
traucējumiem, seniori ar kustību iero-
bežojumiem, sociālās aprūpes centru 
un pansiju iemītnieki. Idejas īsteno-
šanā plānots iesaistīt sociālā darba 
speciālistus, skolu un augstskolu au-
dzēkņus, kultūras darbiniekus, brīv-
prātīgos, nevalstiskās organizācijas un 
medicīnas darbiniekus, kuri kopā ar 
senioriem iesaistītos dažādos pasāku-
mos, piemēram, sveču liešanas, fi lcē-
šanas, rotaslietu izgatavošanas, ēdie-
nu gatavošanas, origami nodarbībās, 
uzklausītu senioru atmiņu stāstus, 
iesaistītos kopīgos dziedājumos, galda 
spēlēs un citās aktivitātēs, kas ir no-
zīmīgas senioriem. Šāda kopā būšana 
ļautu senioriem nejusties vientuļiem, 
apgūt jaunu informāciju, risināt dažā-
das problēmas, justies vajadzīgiem, sa-
vukārt bērniem un jauniešiem tā būtu 
vērtīga pieredze komunikācijā ar se-
nioriem. “Ja jūs redzētu, kā senioriem 
pēc šādas kopīgas laika pavadīšanas 
atkal mirdz acis un atgriežas vēlme 
dzīvot!” savos vērojumos dalās Anna 
Jegorova. 

Šis projekts piedalījās balvu izlozē 
un ieguva dāvanu karti 50 eiro vērtībā. 

Anna Jegorova guva pārliecību, ka 
viņas ideja ir dzīvotspējīga un vajadzī-
ga, tāpēc meklēs iespējas tās īsteno-
šanai piesaistīt līdzekļus no dažādiem 
projektiem. 

Biedrība «CONNECT Latvija» sadar-
bībā ar partneriem no Dānijas, Igau-
nijas, Krievijas, Lietuvas un Somijas 
laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam 
īsteno Baltijas jūras reģiona starptau-
tiskās sadarbības programmas Inter-
reg projektu OSIRIS - Viedās specia-

lizācijas pieejas veicināšana sudraba 
ekonomikā, lai stiprinātu reģiona ino-
vāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugs-
mi. Sudraba laboratorija ir izveidota 
Osiris projekta īstenošanas laikā. 

Inese Minova

 Dienas aprūpes centra klienti apgūst fi lcēšanu

Jau vairāk nekā gadu Višķu sociālās 
aprūpes centra paspārnē darbojas Die-
nas aprūpes centrs, kur novada iedzī-
votāji ar garīgas attīstības traucēju-
miem deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros apgūst dažādas zināšanas un 
prasmes, lai varētu integrēties sabied-
rībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi. Die-
nas centru kopumā apmeklē 15 klienti, 
kuri dažādās nodarbībās apgūst dzīvei 
noderīgas lietas, piemēram, mācās šūt, 
veidot,  gatavot maltīti. Dienas centra 
klientiem nodrošinātas arī pusdienas, 
te ir iespēja izmantot dušas un veļas 
mazgāšanas pakalpojumu. Ar klien-
tiem strādā četri speciālisti, katram ir 
iepriekš gūta pieredze kādā jomā, kas 
noder pašreizējā darbā. 

ERAF projekta “Pakalpojumu infra-
struktūras attīstība deinstitucionali-

zācijas plānu īstenošanai Daugavpils 
novadā”  Nr.9.3.1.1/19/I/037 ietvaros šī 
gada sākumā tika iegādāts šūšanas un 
fi lcēšanas darbnīcas aprīkojums.

Tas ir jauns aprīkojums Višķu die-
nas aprūpes centra klientiem, kuri pie-

dalās projektā “Deinstitucionalizācijas 
pasākumu īstenošana Latgales reģio-
nā”, tāpēc izraisīja īpašu interesi un 
aizrautību apgūšanas etapā. Jauns ap-
rīkojums, jauna pieeja apmācībām, ne-
zināms un ļoti vilinošs. Dienas aprūpes 

centra darbiniekiem bija jāpadomā, kā 
to īstenot dzīvē.

Pašlaik notiek fi lcēšanas tehnikas 
apmācības, kas centra klientiem ir ne-
redzēta un neierasta nodarbe. Jāsaka 
liels paldies Elvīrai Kokinai (Maļino-
vas pagasts), kura pacietīgi, soli pa so-
lim, veica klientu apmācības. Pirmajā 
nodarbībā darbs pie fi lcēšanas sākās ar 
vienkāršākām tehnikām, tika veidotas 
pirts cepures. Liels pluss ir fi lcēšanā, 
kur vilnas spilgtās krāsas uzsit vilni 
noskaņojumam, rosina fantāziju un 
uzlabo omu.

Otrajā nodarbībā darbi jau kļuva sa-
režģītāki, Višķu dienas aprūpes klienti 
veidoja brošas.

Pie uzsāktajām nodarbībām Dienas 
aprūpes centra kolektīvs nedomā ap-
stāties un jau kaļ plānus jauniem izai-
cinājumiem klientu prasmju pilnveido-
šanai.

Bērniem ar invaliditāti pieejams “atelpas brīža” un aprūpes pakalpojums
Daugavpils novada bērni, kuriem 

noteikta invaliditāte un ir izsniegts 
Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas atzinums par 
īpašas kopšanas nepieciešamību saka-
rā ar smagiem funkcionāliem traucē-
jumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecu-
mam ieskaitot var bez maksas saņemt 
“atelpas brīža” un aprūpes pakalpoju-
mu. Lai saņemtu vienu vai otru pakal-
pojumu, bērniem nav jābūt izvērtētiem 
deinstitucionalizācijas projektā. 

“Atelpas brīža” pakalpojums ir kā 
diennakts nometne bērniem ar inva-

liditāti, kuras laikā tiek nodrošināta 
bērna uzraudzība, sociālā aprūpe, re-
habilitācija, ēdināšana četras reizes 
dienā, pastaigas un saturīga brīvā lai-
ka pavadīšana, kā arī speciālistu kon-
sultācijas, piemēram, ar bērnu strādā 
pedagogi, skolotāji logopēdi, sociālais 
rehabilitētājs, medicīnas personāls, 
mākslas terapeits un fi zioterapeits. 
Katram bērnam tiek nodrošināta in-
dividuāla pieeja. Gada laikā vienam 
bērnam šāds pakalpojums ir pieejams 
30 diennaktis. Šo pakalpojumu var iz-
mantot pa daļām. Tiek organizēts arī 

specializētais transports, lai bērnus no 
mājām nogādātu pakalpojuma snieg-
šanas vietā.

Bērni var saņemt arī aprūpes pakal-
pojumu, kas paredz bērna aprūpi un 
uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstī-
bu un brīvā laika saturīgu pavadīšanu. 
Līdz četru gadu vecumam ieskaitot šo 
pakalpojumu var saņemt ne vairāk 
kā 50 stundas nedēļā, bet no 5 līdz 18 
gadu vecumam  – ne vairāk kā 10 stun-
das nedēļā. 

Izmantojot “atelpas brīža” vai ap-
rūpes pakalpojumu, bērnu vecāki var 

nedaudz atpūsties un veltīt laiku arī 
sev, zinot, ka viņu bērns tikmēr tiks 
aprūpēts un pieskatīts. Tādejādi vecā-
ki mazāk tiek pakļauti “izdegšanas sin-
dromam”, bet bērni nenokļūst ilgstošās 
aprūpes iestādēs.

Lai saņemtu plašāku informāciju un 
pieteiktos pakalpojumiem, jāvēršas 
Daugavpils novada Sociālajā dienestā, 
zvanot uz tālruni 26709385. 

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

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

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

No  šī gada 15. marta Daugavpils novada iedzīvotāju ģimenēs 
dzimuši  11  bērniņi - 5  meitenes un 6 puikas.

Aprīlī Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā laulību 
noslēguši 15 pāri, no tiem sešos pāros - novada iedzīvotāji.

Līksnas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru 
par esošo  6 (sešu) bērzu, 11 (vienpadsmit) liepu  un 18 (astoņpadsmit) gobu 
ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0027, 
Līksnas  ciema teritorijā pie bijušās Līksnas pamatskolas un Līksnas 
Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 06.05.2021. līdz 28.05.2021. Lū-
gums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus 
priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, 
dzīvesvieta un tālruņa numurs, vai pēc pieraksta ierodoties personīgi Līksnas 
pagasta pārvaldē Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā. 
Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt kontaktpersonām – Pārvaldes vadī-
tājai Birutai Ozoliņai, tālr.: 26590341 vai Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds 
Romas katoļu baznīcas priesterim Jānim Kolnam, tālr.: 29331054.

Lūgums iedzīvotājiem izvērtēt to, ka koki ir veci, ar lūztošiem zariem, satrunē-
juši. Vairāki koki atrodas tuvu bijušajai skolas ēkai, kuru zari bojā ēkas jumtu 
un koku saknes bojā ēkas pamatus. Daudzi koki aug tuvu baznīcas žogam, kur 
koku saknes bojā žoga pamatus, kā arī koku zari traucē elektrolīnijas vadiem 
un pastāv varbūtība, ka kokiem krītot, tiktu pārrauti elektrolīnijas vadi. Daži 
koki ir sašķiebušies un pastāv iespēja, ka koki vējā var nolūzt un radīt bīstamu 
situāciju. 

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozā-
ģēt kokus ārpus meža teritorijas:

 1 (vienu) bērzu Višķu pagasta Maskovskajas vecticībnieku kapos;
 1 (vienu) bērzu Višķu pagasta Lubažu kapos .

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) līdz 2021. gada 21. maijam
       Publiskā apspriešana notiks 2021. gada 24. 
maijā: 

plkst. 9:00 Višķu pagasta Maskovskajas Vecticīb-
nieku kapos;

plkst. 9:20 Višķu pagasta Lubažu kapos.

Rolands Kļavinskis kļuvis par diplomandu 
konkursā “Accordion Star International”

16. – 25. aprīlī 
ASV Oregonas 
štatā norisinā-
jās I Starptau-
tiskais konkurss 
“Accordion Star 
International”, 
kas pulcēja ap 
220 dalībnie-
kiem no visas 
pasaules. Kon-
kursu attāli-
nāti vērtēt tika 
aicināti vairāk 
nekā 50 vadošie 
akordeonisti un 
bajānisti no 26 
pasaules val-
stīm.

Dažādās ve-
cuma kategorijās bija pieteikušies 31 
valsts pārstāvji. Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolu šajā konkursā pārstāvē-
ja 4. akordeona spēles klases audzēk-
nis Rolands Kļavinskis (skolotāja Vija 
Petrova). Rolanda vecuma grupā kon-
kursā sacentās akordeonisti un bajā-
nisti no Krievijas, Čehijas, Ķīnas, Slo-
vākijas, Polijas, Moldovas, Horvātijas, 
Slovēnijas, Austrijas, Serbijas, ASV un 
Vācijas.

Patīkami pārsteidza konkursa augs-
tais mākslinieciskais līmenis, par to 

liecināja fakts, ka cīņā par laureātu un 
diplomandu nosaukumiem izšķirošās 
bija balles simtdaļas. Sīvā konkurencē 
ar rezultātu 23,23 no maksimāli iespē-
jamām 25 ballēm Rolandam Kļavins-
kim tika piešķirts diplomanda tituls, 
tādējādi iekļaujot viņu konkursa uzva-
rētāju rindās.

Lepojamies un vēlam Rolanda m arī 
turpmāk nezaudēt degsmi sevis piln-
veidošanas ceļā!

 Bruņotie spēki Špoģos sniedza atbalstu 
vakcinācijas punktam

30. aprīlī vakcinācija norisinājās 
Špoģu ciemā, laukumā iepretim Špoģu 
vidusskolai, kur plānoja savakcinēt ap 
150 cilvēku.

Atbalstu vakcinācijas punktam snie-
dza zemessargi, organizējot iedzīvotāju 
plūsmu pie telts ieejas. Aizsardzības 
nozare palīdz arī ar mobilajiem vakci-
nācijas punktiem, tostarp teltīm, trans-
portu un vakcīnu loģistiku.

Nacionālo bruņoto spēku komandie-
ris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš 
uzsver: “Visu spēku mobilizācija vals-
tiskā līmenī, mērķtiecīgi organizēti 
pasākumi, valsts iestāžu un dienestu 
saliedētība šobrīd ir vitāli svarīga, īste-
nojot efektīvu sadarbību Covid-19 pan-
dēmijas pārvarēšanā. Tāpēc Nacionālie 
bruņotie spēki iesaistīsies un sniegs at-
balstu Veselības ministrijai un Latvijas 
sabiedrībai, lai atbalstītu vakcinācijas 
procesa sekmīgu un nepārtrauktu īste-
nošanu un pēc iespējas ātrāk pārvarētu 
vīrusa izplatību.”

4. martā Ministru kabinets pieņēma 
lēmumu, ka Nacionālie bruņotie spēki 
vakcinācijas loģistikas procesu pilnībā 
nepārņems, bet realizēs plānu “A”, kas 
paredz atbalsta sniegšanu trīs iespē-
jamos virzienos – iesaistoties ātrās re-
aģēšanas vienību izveidē lieltirgotavu 
atbalstam ar Nacionālo bruņoto spēku 
transportlīdzekļiem un personālu, snie-
dzot atbalstu veselības nozarei vakcinā-

cijas centru izveidē, nodrošinot gan ar 
personālu, gan ar izvēršamo infrastruk-
tūru – teltīm, kā arī sadarbībā ar Na-
cionālo veselības dienestu un civilajām 
ārstniecības iestādēm nodrošinot atbal-
stu mobilo vakcinācijas punktu izveidē.

Kopš Covid-19 vīrusa izplatības pagā-
jušā gada pavasarī, aizsardzības nozare 
ir aktīvi iesaistījusies tā ierobežošanā 
un krīzes pārvarēšanā visā Latvijā. 
Valsts aizsardzības militāro objektu un 
iepirkumu centrs pārņēma individuālo 
aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu 
centralizēto iepirkumu veikšanu, ka-
mēr Nacionālie bruņotie spēki tiek ie-
saistīti nepieciešamā loģistikas atbalsta 
nodrošināšanā. Vienlaikus Nacionālie 
bruņotie spēki, tajā skaitā Zemessar-
dze, sniedz atbalstu Valsts robežsardzei 
Eiropas Savienības kopējās ārējās un 
iekšējās robežas uzraudzībā, pašvaldību 
policijām sabiedriskās kārtības uzrau-
dzībā, kā arī tika sniegts atbalsts Valsts 
policijai mājsēdes nodrošināšanā. Tā-
pat svarīgs atbalsts tiek sniegts pašval-
dībām un sociālās aprūpes centriem, 
cenšoties ierobežot Covid-19 izplatību, 
nodrošinot tos gan ar nepieciešamiem 
materiāli tehniskajiem līdzekļiem, gan 
apsardzi un pat medicīniskā personāla 
iesaisti.

Dainis Bitiņš


