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 Godpilnais pienākums – būt par vecākiem
Tatjana un Vitālijs Barinovi vienmēr 

ir sapņojuši par kuplu ģimeni, taču ie-
priekš nevarēja iedomāties, ka dāvās 
mīlestību ne tikai pašu bērnam, bet arī 
svešiem mazuļiem. Lēmums kļūt par 
audžuvecākiem tika ļoti rūpīgi pārdo-
māts, iekams abi uzņēmās lielo atbil-
dību. Sapnis ir piepildījies, mājā atkal 
skan bērnu balsis un valda nemitīga ro-
sība. Dzīvesbiedri teic, ka viņiem ir ļoti 
laimējies ar bērniem.    

No pilsētas uz laukiem
Kad vecākajam dēlam Valērijam bija 

vien mēnesis, ģimene pārcēlusies no 
Daugavpils uz dzīvi Silenē, kur atjau-
noja vecu māju, izveidojot to par mūs-
dienīgu mājīgu ģimenes ligzdiņu. Savu 
lēmumu dzīvesbiedri nenožēlo, jo dzīve 
laukos komforta ziņā neesot sliktāka 
kā pilsētā. “Man bija tikai viens nosa-
cījums pārceļoties – lai būtu tualete un 
silts ūdens, pārējais ir nieks,” saka Tat-
jana. Gribējies kaut ko paveikt pašiem, 
tāpēc ķērušies pie diezgan aizlaistas 
mājas renovācijas. Tagad mājā ir visas 
labierīcības, kanalizācija, ērtības gluži 
kā pilsētas dzīvoklī, ierīkota gāzes ap-
kure, tāpēc saime apkures sezonā nav 
piesaistīta mājām. Te ir, kur bērniem 
izskrieties, bet paši var iekopt nelielu 
saimniecību, rušināties dārzā. Arī 25 
km līdz pilsētai esot nieks, jo ceļš ir labs, 
uz darbu un skolu var tikt diezgan ātri. 

Tatjana un Vitālijs savulaik pabeigu-
ši Rīgas Tehnisko Universitāti, strādā 
Lokomotīvju remonta rūpnīcā Daugav-
pilī, abi ir inženieri katrs savā jomā. 

Domājot par veselīgu pārtiku, pirms 
trim gadiem sākuši audzēt trušus, paš-
laik viņu piemājas saimniecībā ir ap 
160 trušiem. Nesen sākuši audzēt arī 
paipalas, kas ir vecākā dēla neliels biz-
ness. Sākuši ar 20 vistiņām, tagad to 
skaits jau sasniedzis 150. Vitālijs pats 
uzmeistarojis inkubatoru, kurā perina 
cāļus. Olu pietiek gan pašiem, gan pār-
došanai. Paipalas kopj un olas pārdod 
Valērijs, tādejādi puisim ir sava nauda, 
ko rūpīgi atliek dažādiem vajadzīgiem 
pirkumiem, piemēram, šogad nopircis 
sev slēpes.

“Laikam vienreiz pārnākšu mājās, 
bet pagalmā ganīsies govs,” smejas 
Tatjana un paslavē savu dzīvesbiedru, 
kuram, dzīvojot laukos, atklājies daudz 
talantu un radošu ideju. 

Kā jau inženieri, viņi rūpīgi plāno lai-
ku un darāmos darbus. Tatjana rāda 
grafi ku uz ledusskapja, kurā atzīmēts, 
kas kuram ir jāpaveic. Ja viss ir saplā-
nots, esot daudz vieglāk ar visu tikt 
galā. 

Sports norūda
Dēla Valērija istabā visu sienu aiz-

ņem milzīgs stends ar medaļām un kau-
siem. Jau no mazotnes Valērijs aizrau-
jas ar sportu. Sāka ar peldēšanu, tad 
pievērsās triatlonam, bet pašlaik nodar-
bojas ar cīņas sportu. Pa šiem gadiem 
ir piedalījies dažāda līmeņa sacensībās, 
izcīnījis 254 medaļas un neskaitāmus 

kausus. 
Vitālijs stāsta, ka interese par sportu 

Valērijam radusies agrā bērnībā, vēro-
jot kādas sacensības. Dēls pateicis, ka 
ļoti gribētu pats stāvēt uz goda pjedes-
tāla. Vecāki ieguldījuši daudz pūliņu, 
lai viņu vecākais dēls varētu nodar-
boties ar sportu un gūt panākumus. 
Vitālijs iesaka visiem vecākiem savus 
bērnus jau no piecu gadu vecuma mācīt 
peldēt, jo tas dod vispārīgu fi zisku rūdī-
jumu, bet vēlāk bērns jau var izvēlēties 
kādu sev tīkamu sporta veidu. 

Tagad, kad mācības skolā notiek at-
tālināti, Valērijs pats mēro ceļu uz tre-
niņiem pilsētā. Nesen nokārtojis velosi-
pēdista tiesības, un vecāki iegādājušies 
dēlam divriteni. 

Sacensības gan pašlaik nenotiek. 
Iepriekš, pirms pandēmijas ierobežo-
jumiem, gandrīz visas nedēļas nogales 
bija noslogotas ar sacensībām, taču tā 
esot arī lieliska iespēja visai ģimenei 
kopā kaut kur paceļot pa Latviju, saka 
Tatjana. 

Sapnis par lielu ģimeni
Jaunākie bērni Margarita un Romans 

apmeklē bērnudārzu pilsētā. Abi mazu-
ļi, kuriem ir vien piecu mēnešu star-
pība, ienesuši Barinovu ģimenē lielas 
pārmaiņas.   

Vitālijs atzīst, ka abi ar Tatjanu vien-
mēr sapņojuši par lielu ģimeni, taču 
liktenis lēma citādi. Pirms laika sākuši 
apdomāt iespēju kļūt par audžuvecā-
kiem, uzrakstīja iesniegumu bāriņtie-
sai, izgāja speciālas apmācības un ie-
guva audžuģimenes statusu. Šī iecere 
tika nopietni pārrunāta ar vecāko dēlu 
un saņemts viņa atbalsts. “Viss sanāca 
gluži kā pasakā. Par to runājām kādu 
gadu. Kādu dienu beidzot izlēmām 
uzrakstīt iesniegumu un jau pēc trim 
dienām bija jāiesniedz dokumenti ap-
mācību uzsākšanai. Bija jāiziet ārsti, 
psihologi, jāsavāc dažādas izziņas, viss 
vienā skriešanā. Tiklīdz saņēmām au-
džuģimenes statusu, tika atvērta apmā-

cības grupa adoptētājiem. Satikām ļoti 
labus pedagogus, psihologus. Tas lika 
pašiem daudzas lietas pārdomāt. Šādi 
kursi būtu jāiziet visiem vecākiem,” 
stāsta dzīvesbiedri un piebilst, ka pirms 
kļūšanas par audžuvecākiem ir svarīgi 
atrisināt visas problēmas ģimenē. 

Apmācību laikā daudziem tiekot 
lauzts priekšstats par audžuvecāku bū-
tību. “Ne jau bērni ir priekš jums, bet 
jūs esat priekš bērniem,” saka Vitālijs. 
“Visi grib dabūt ideālu bērnu, bet dzīvē 
viss ir citādi. Bērni lielākoties nāk no 
nelabvēlīgām ģimenēm, turklāt biolo-
ģiskajiem vecākiem vēl ir iespēja nākt 
pie prāta un atgūt bērnus.” 

No Romana un Margaritas viņu īstās 
mātes atteicās uzreiz pēc mazuļu pie-
dzimšanas, Romans paguva nonākt citā 
audžuģimenē, pirms viņu satika Bari-
novu pāris. Puisēnam tobrīd bija trīs 
mēneši. Interesanti, ka Romanam un 
Vitālijam dzimšanas diena iekrīt vienā 
datumā, piebilst Tatjana.   

Dzīvesbiedri uzreiz saprata, ka vēlas 
mazuli uzņemt savā ģimenē. Kamēr 
viņi gaidīja tiesas lēmumu, saņēma 
zvanu no bāriņtiesas, ka dzemdību 
namā kāda sieviete atteikusies no savas 
jaundzimušās meitiņas. Jau nākamajā 
dienā abi devās iepazīties ar mazulīti. 
“Reti kura audžuģimene ņem jaundzi-
mušo, jo tas uzliek vairāk pienākumu – 
jādodas bērna kopšanas atvaļinājumā, 
dzīve strauji mainās,” stāsta Tatjana. 
Taču viņus šīs grūtības nebiedēja. Ie-
raugot dzemdību namā mazo kamolīti, 
lēmums tika pieņemts uzreiz. Tobrīd 
vēl nebija zināms, vai ģimenei ļaus 
ņemt aizbildniecībā Romanu. Zīmīgi, 
ka tiesas sēde gan Romana, gan Marga-
ritas lietā notika vienā dienā ar stundas 
intervālu. Abi lēmumi bija pozitīvi un 
nedēļas laikā abi mazuļi sev ieguva jau-
nas mājas un mīlošu ģimeni.

Kad ieradās Margarita, vecākais dēls 
bijis priecīgs, ka viņam nu ir māsa, bet, 
kad atveda Romanu, teicis: “Mēs, veči, 

viens otru sapratīsim”. Ikdienā Valērijs 
daudz laika velta mazajiem, labprāt ar 
viņiem rotaļājas. Vecāki ievērojuši, ka 
arī dēls ir mainījies uz labo pusi.

Tētis bērnu kopšanas atvaļinājumā
Kad bērni nonāk audžuģimenē un 

kļūst juridiski brīvi, viņi tiek gatavo-
ti adopcijai, taču audžuvecākiem ir 
priekšroka. Tatjana un Vitālijs uzreiz 
zināja, ka abus mazuļus adoptēs.  

Sākumā radi bijuši ļoti pārsteigti, 
bijis daudz jautājumu. Uzņemt ģime-
nē svešu bērnu ir liela atbildība, taču 
vecāki pārliecināti, ka spēs viņiem dot 
tik daudz mīlestības un rūpju, lai ma-
zuļi augtu pilnvērtīgā ģimenē. “Šiem 
pamestajiem bērniem neviena nav, kas 
palīdz. Mums ir stabils darbs, dzīves-
vieta, iespējas viņiem palīdzēt,” saka 
Vitālijs.   

Bērnu kopšanas atvaļinājumā devās 
tieši Vitālijs. Tagad, kad bērni jau iet 
bērnudārzā, viņš ar smaidu atceras šo 
laiku un atzīst, ka esot gana drosmīgs, 
taču viegli nebija: “Pat neizejot no mā-
jas, man pa dienu sanāca pāri 10 000 
soļu. Brīžiem baidījos nošķaudīties, lai 
bērni nesatrūktos un nesāktu raudāt.” 
Vakaros stafeti pārņēma Tatjana, un 
tad Vitālijs varēja ievilkt elpu. 

Pērnā gada nogalē stājās spēkā tiesas 
lēmums par abu bērnu adopciju un ma-
zuļi beidzot kļuva par pilntiesīgiem ģi-
menes locekļiem. “Domāju, ka mums ir 
ļoti paveicies. Tie ir mūsu bērni, kurus 
paši neesam laiduši pasaulē,” teic Tatja-
na un atzīst, ka viņu dzīve radikāli nav 
mainījusies, vienīgi nedaudz mazāk lai-
ka atliek sev un mājās vairāk trokšņa. 
Toties tagad vecākiem ir daudz kopīgu 
tēmu ar draugiem un radiem, kuru ģi-
menēs nesen piedzimuši mazuļi. “Esam 
uz viena viļņa, runas par pamperiem, 
pudelītēm.”

Lai arī abi mazuļi ir vienaudži, rak-
sturā esot ļoti atšķirīgi – Margarita ir 
apdomīga un nopietna, savukārt Ro-
mans ir ļoti emocionāls. Kad bērni pa-
augsies, vecāki nolēmuši viņiem atklāt 
patiesību, lai bērni turpmākajā dzīvē 
izvairītos no nevajadzīgiem pārpratu-
miem.  

Tatjana un Vitālijs turpina apmeklēt 
dažādas nodarbības kā audžuvecāki, 
varbūt ar laiku, kad mazie paaugsies, 
apsvērs iespēju uzņemt ģimenē vēl 
kādu bērniņu, bet pagaidām viņiem 
rūpju ir pietiekoši.

***
Latvijas Republikas proklamēšanas 

102. gadadienā Tatjana un Vitālijs Ba-
rinovi saņēma Daugavpils novada do-
mes Atzinības rakstu par  ieguldīto sirds 
siltumu, mīlestību un rūpēm, sniedzot 
iespēju bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem augt ģimenē. 

Inese Minova
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Vēlēšanu rezultāti Augšdaugavas novadā

Nr.
p.k. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums

1. Vitālijs Aizbalts LATGALES PARTIJA

2. Jānis Belkovskis “Daugavpils novada partija”

3. Viktors Jasiņavičs “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

4. Maigurs Krievāns “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

5. Arvīds Kucins “Daugavpils novada partija”

6. Pāvils Kveders “Daugavpils novada partija”

7. Reinis Līcis “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

8. Aleksejs Mackevičs “Daugavpils novada partija”
9. Dainis Millers “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

10. Gunta Okmane LATGALES PARTIJA

11. Dzintars Pabērzs LATGALES PARTIJA

12. Aivars Rasčevskis “Daugavpils novada partija”

13. Deniss Sarafaņuks “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

14. Aleksandrs Sibircevs “Daugavpils novada partija”

15. Regīna Tamane “Daugavpils novada partija”

 Piešķir līdzfi nansējumu 
otrajam grantu konkursa uzvarētājam

27. maija Daugavpils novada domes 
sēdē deputāti atbalstīja līdzfi nansēju-
ma piešķiršanu vēl vienam jauno uz-
ņēmēju projektam, kas guva atbalstu 
Daugavpils novada grantu konkursā. 
Šogad grantu konkursā uzvarēja divi 
projekti. Egila Govilovska kokapstrā-
des darbnīcas attīstībai jau tika pie-
šķirti līdzekļi šā gada aprīlī, savukārt 
šoreiz līdzekļus piešķīra Bernardai Ke-
zikai pārvietojamā kubula projektam 
3625 eiro apmērā.

Ar Daugavpils novada domes līdz-
fi nansējumu Bernarda Kezika no 
Laucesas pagasta vēlas izveidot pār-
vietojamās pirts pakalpojumus, kuru 
varēs iznomāt. Kubuls paredzēts kā 
izklaidējošs pasākums, sava veida at-
vērtais SPA ķermenim, kas būs pieej-
ams Daugavpils novada un pilsētas ie-
dzīvotājiem, vietējiem romantiķiem un 

ballītēm. Pēc pandēmijas ierobežojumu 
atcelšanas potenciālie klienti varētu 
būt arī tūristi. 

Kubulā būs paredzēts LED apgais-
mojums, ūdens un gaisa burbuļu ma-
sāža, mūzikas atskaņošanas iespējas, 
nojume sliktākiem laika apstākļiem, 
dvieļu noma, dvieļu sildītājs. Uzņē-
mēja šobrīd nodarbojas ar lavandas 
audzēšanu un kosmētikas produktu 
izgatavošanu no tās. Šī ekoloģiskā la-
vandas kosmētika tiks piedāvāta arī 
kubula SPA pakalpojumos. 

Grantu konkursa kopējais balvu 
fonds ir 8000 eiro. Konkursa mērķis ir 
atbalstīt jaunu uzņēmēju biznesa ideju 
attīstību, aktīvas ekonomiskās vides 
veidošanu un uzņēmējdarbības attīstī-
bu Daugavpils novada teritorijā.

“Arvien modra!”
Jau 30. gadu pēc kārtas Vaboles 

vidusskolas 45. gaidu vienībā notika 
jauno gaidu svinīga uzņemšana orga-
nizācijas dalībnieku pulkā. Šogad par 
gaidām kļuva četras aktīvas, radošas 
un enerģiskas meitenes. Svinīgais 
pasākums notika Vaboles parkā pie 
lielā ozola, kas ir kā simbols stipram 
garam un nacionālajai identitātei. 
Jaunās gaidas deva svinīgu solījumu, 
apliecinot savu vēlmi un gatavību 
dzīvot un darboties atbilstoši gaidu 
likumiem, kuru pamatā ir tēvzemes 
mīlestība un cieņa pret cilvēkiem un 

dabu. Laba vēlējumus savām gaidām 
izteica viņu vadītāja Ingrīda Litiņa, 
uzsverot, cik svarīgs Latvijai ir katrs 
tās cilvēks – sirsnīgs un labs. Pēc 
svinīgās uzņemšanas gaidas kopā 
pārrunāja aizvadītā mācību gada 
veiksmes un neveiksmes, padarīto un 
neizdarīto un apņēmās no sirds turpi-
nāt iesākto! 

Kristīne Kucina,
 direktores vietniece
 audzināšanas jomā 

Daugavpils novadā notiek autoceļa 
Daugavpils–Skrudaliena–Baltkrievijas robeža 

posma pārbūve

Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtrau-
kuma atsākušies asfaltbetona segas 
pārbūves darbi uz reģionālā autoceļa 
Daugavpils–Skrudaliena–Baltkrie-
vijas robeža (Silene) (P68) posmā no 
Katineļiem līdz Smiļģīnas ezeram 
(21,00.–27,10. km).

Būvdarbu posmā ieviesti ātruma ie-
robežojumi 70 un 50 km/h, lai šķērsotu 
būvdarbus, ir nepieciešama pusstun-
da. Asfalta kārtu būvniecības laikā ir 
paredzēta arī reversā kustība un divi 
luksoforu posmi.

Darbu ietvaros vecais asfalts tiek 
reciklēts, ir izbūvēts jaunu šķembu pa-
mats un šobrīd tiek ieklātas trīs asfal-
ta kārtas. Apmēram vienu kilometru 
garā posmā pārbūvēts arī drenējošais 

slānis. Tiek tīrīti arī grāvji, nostipri-
nātas caurtekas, nogāzes un veikti citi 
darbi.

Būvdarbus veic SIA Binders par lī-
gumcenu 4,23 miljoni eiro (ar PVN). 
ERAF fi nansējums veido 85% no ko-
pējās summas jeb 3 597 464 eiro, bet 
valsts budžeta fi nansējums – 634 846 
eiro. Projekta autors ir AS Ceļupro-
jekts. Darbi tika uzsākti 2020. gadā un 
tos plānots pabeigt šā gada vasarā.

 Informāciju sagatavoja 
VSIA Latvijas Valsts 

ceļi Komunikācijas daļa

Augšdaugavas novadā, kas apvieno līdzšinējos Daugavpils un Ilūkstes novadus, nobalsoja 28,63% balsstiesīgo.
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D a u g a v p i l s  n o v a d a  d o m e s  l ē m u m i
2021. gada 5. maija ārkārtas sēdē pieņemti 

10 lēmumi:
 Apstiprināja novada pašvaldības 2020. gada kon-

solidēto fi nanšu pārskatu.
 Atcēla novada domes 01.04.2021. lēmumu 

Nr.2925 “Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 
projekta “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” 
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenoša-
nai”.
 Piešķīra novada domei no vienreizējās papildus 

dotācijas novada pašvaldībai Covid-19 izraisītās 
krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasāku-
mu īstenošanai 88302,70 eiro Sociālo pakalpoju-
mu centra “Pīlādzis” teritorijas labiekārtošanai un 
22113,51 eiro Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” 
telpu atjaunošanas darbiem.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 106230,11 

euro projekta “Ēkas Daugavas ielā 10, Līksnā, Līks-
nas pagastā, Daugavpils novadā pielāgošana Līks-
nas pagasta pārvaldes pakalpojumu sniegšanai 
un autonomo funkciju veikšanai” īstenošanai un          
279646,77 eiro projekta “Daugavpils novada Kalkū-
nes pagasta ceļu (60-12) Aveņi – d/s Daugava 0.010-
1.120km un (60-57) Ainavas – Mičurinietis seguma 
atjaunošana” īstenošanai. 
 Izsludināja novada jaunatnes iniciatīvu projek-

tu konkursu “Attīsti sevi!” un atklāto projektu kon-
kursu “Priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” un 
apstiprināja to nolikumus.
 Atbalstīja Izglītības pārvaldes projekta idejas 

iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras izsludinātajā projektu konkursā “At-
balsts jauniešiem COVID-19 pandēmijas radīto 
seku mazināšanai” un projekta idejas iesniegšanu 
Eiropas Savienības programmā “Eiropas Solidari-
tātes korpuss” aktivitātē “Solidaritātes projekti”.
 Nolēma organizēt bērnu dienas nometni „Glie-

mezis” Lāču pamatskolas telpās, Muzeja  iela 2, Loci-
ki,  Naujenes pagastā,  laika periodā no 07.06.2021.-
30.06.2021. vai no 02.08.2021.-20.08.2021., ņemot 
vērā spēkā esošos normatīvos aktus par epidemio-
loģiskās drošības pasākumiem un pretepidēmijas  
pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.

2021. gada 27. maija sēdē pieņemti 
85 lēmumi:

 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Dau-
gavpils novada domes 2021. gada 1. februāra sais-
tošajos noteikumos Nr.71 “Daugavpils novada paš-
valdības budžets 2021. gadam””. 
 Precizēja novada domes 22.04.2021. saistošos 

noteikumus Nr.74 “Par materiālo palī dzību bāre-
nim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dau-
gavpils novadā” un Nr.75 “Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Sventes ezerā”.
 Izdeva noteikumus “Grozījums Daugavpils no-

vada domes 2020. gada 29. decembra noteikumos 
Nr.17 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas 
kārtību Daugavpils novadā””.
 Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 226858,39 

eiro projekta “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbū-
ve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Nauje-
nes pagasts, Daugavpils novads” īstenošanai.
 Nolēma nodrošināt pašvaldības budžeta līdz-

fi nansējumu Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijā iesniegtajiem novada domes 
augstas gatavības investīciju projektiem: “Sventes 
vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta lau-

kumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve“, “Daugav-
pils Būvniecības tehnikuma izglītības programmas 
īstenošanas vietas “Višķi” mācību un fi ziskās vides 
uzlabošana” un “Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu  (86-37)  “Vārpene-Ezerne-Saulkalni” pārbūve 
Skrudalienas pagastā,  (88-13) “Svente-Gulbji” se-
guma atjaunošana Sventes pagastā un Daugavas 
ielas posma asfalta seguma atjaunošana Līksnas 
pagastā“.
 Iedalīja no novada pašvaldības autoceļu fonda 

Ambeļu pagasta pārvaldei 24067,07 eiro Parka ie-
las posma  grants seguma mehanizētai atjaunoša-
nai, Biķernieku  pagasta  pārvaldei 19389,87 eiro 
ceļa “Kudini-Reinišķi” grants seguma mehanizētai 
atjaunošanai, Kalupes pagasta pārvaldei 4382,62 
eiro ceļa “Laurišķi-Kapčinieki-Grancova” avārijas 
caurtekas nomaiņai, Līksnas pagasta pārvaldei 
7065,55 eiro ceļa “Ļūbaste-Ribaki” grants seguma 
posmu mehanizētai atjaunošanai un Skrudalienas 
pagasta pārvaldei 23731 eiro Dīķu ielas melnā se-
guma remontam.
 Piešķīra fi nansējumu novada grantu konkursa 

topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2021. gadā 
uzvarētājai projekta “Pārvietojamā kubla noma” 
īstenošanai. 
 Atbalstīja Kultūras pārvaldes  projekta “Slutiš-

ķu sādžas  kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inven-
tarizācija un saglabāšanas  metodikas izstrāde” 
iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras 
mantojuma nozares 2. projektu konkursā.
 Nolēma īstenot projektus “Materiāltehniskās 

bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasā-
kumu efektivitātes paaugstināšanai Daugavpils 
novadā”, “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu 
aizsardzībai Daugavpils novadā”, „Daugavpils no-
vada Demenes pagasta Briģenes ezera zandartu 
mazuļu pavairošana”, “Zivsaimnieciskās eksplua-
tācijas noteikumu izstrāde Daugavpils novada eze-
riem - Demenes ezera, Dārza ezera, Kalnišķu eze-
ra”, “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodroši-
nāšana par Sventes ezera, Medumu ezera, Smiļgi-
nu ezera un Baltezera  zivju resursu aizsardzību”, 
“Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem 
Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Smiļģinu 
ezerā”, „Daugavpils novada Vaboles pagasta Balte-
zera zandartu mazuļu pavairošana”, “Zivju resursu 
papildināšana Daugavpils novada Līksnas pagas-
ta Koša ezerā”, “Daugavpils novada Skrudalienas 
pagasta Bruņu ezera un Sila ezera zivju resursu 
pavairošana”, „Daugavpils novada, Višķu pagasta 
Višķu  ezera zivju resursu papildināšana”, “Dau-
gavpils novada Kalupes pagasta Mazā Kalupes eze-
ra zandartu mazuļu pavairošana” un apstiprināja 
to ieņēmumu un izdevumu tāmes.
 Grozīja novada domes 25.02.2021. lēmumu 

Nr.2768 “Par projekta “Daugavpils novada Kalupes 
pagasta Mazā Kalupes ezera zandarta mazuļu pa-
vairošana” iesniegšanu Zivju fonda pasākumā “Ziv-
ju resursu pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā”, palielinot pašvaldības 
līdzfi nansējumu līdz 16%.
 Grozīja novada domes 27.10.2020. lēmumu 

Nr.2520 „Par atkritumu apsaimniekošanas pa-
kalpojuma Demenes pagasta teritorijā nodošanu 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu ap-
saimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija””,  nosakot līguma spēkā stāšanās brī-
di – 2021. gada 1. jūliju.
 Grozīja novada domes 27.10.2020. lēmumu 

Nr.2522 „Par atkritumu apsaimniekošanas pakal-
pojuma Višķu pagasta teritorijā nodošanu sabiedrī-
bai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimnie-
košanas dienvidlatgales starppašvaldību organizā-
cija””,  nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 2021. 
gada 1. jūliju. 
 Atbalstīja novada pašvaldības energoefektivitā-

tes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai Nr.14, Kalkūnes iela, Kalkūni, Kalkūnes pa-
gastā un piešķīra pašvaldības līdzfi nansējumu dzī-
vokļu īpašniekiem 46583,29 eiro apmērā.
 Izdeva bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegu-

ves atļauju SIA “Meliors krauja” smilts-grants un 
smilts atradnē “Elerne” Tabores pagastā.
 Atļāva atsavināt Naujenes pagasta pārvaldei 

īpašumā esošo autobusu Setra S 313 UL, nosakot 
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē ar lejupejo-
šo soli un nosacīto cenu  4500 eiro.
 Atļāva norakstīt Līksnas un Nīcgales pagasta 

pārvaldes debitoru parādus.
 Atļāva Sventes pagasta pārvaldei izslēgt no grā-

matvedības uzskaites un norakstīt tās valdījumā 
esošās nepabeigtās būvniecības (dokumentācijas) - 
Sventes vidusskolas teritorijas 2015. gada topogrā-
fi sko plāna - izmaksas.
 Nolēma pārņemt valdījumā un nostiprināt īpa-

šuma tiesības uz pašvaldības vārda uz 7 pašvaldī-
bas nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes, Medu-
mu, Nīcgales, Sventes un Višķu pagastā. 
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz pašvaldības vārda 2 nekustamajiem īpašu-
miem Višķu pagastā.
 Nodeva atsavināšanai 15 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Biķernieku, Kalkūnes, Maļinovas, 
Nīcgales, Salienas un Vaboles pagastā.
 Nolēma atsavināt 1pašvaldības nekustamo īpa-

šumu Dubnas pagastā.
 Nolēma pārdot 3 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Dubnas, Naujenes un Skrudalienas pagastā.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 11 pašvaldī-

bas nekustamajiem īpašumiem Demenes, Līksnas, 
Maļinovas, Naujenes, Vecsalienas un Višķu pagas-
tā. 
 Atzina izsoles par nenotikušām uz 2 pašvaldī-

bas nekustamajiem īpašumiem Vaboles un Višķu 
pagastā.
 Izbeidza atsavināšanas procesu uz 2 pašvaldī-

bas nekustamajiem īpašumiem Naujenes un Tabo-
res pagastā.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa no-

kavētos maksājumus 1 fi ziskai personai un 2 juri-
diskām personām Naujenes pagastā.
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam paš-

valdības vienistabas dzīvoklim Nr.51, Meža iela 4, 
Krauja, Naujenes pagastā.
 Pieņēma 6 lēmumus zemes jautājumos.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Kalupes un Višķu pagastā.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie 
dokumenti”.

Darbojas zemnieku vakara tirdziņš
Daugavpilī darbojas zemnieku vakara tirdziņš, 

kas gaida apmeklētājus katru trešdienu un piekt-
dienu no pulksten 16.00 līdz 20.00 Alejas ielā Dau-
gavpilī, posmā starp Maizes un Kandavas ielu.

Tirdziņā var iegādāties gaļas izstrādājumus, 
mājas kūpinājumus, amatniecības izstrādājumus, 
dārzeņus, augļus, ogas, zaļumus un stādus.

Tirgotājiem tirgos un ielu tirdzniecībā jāievēro 

tādas pašas prasības, kā pārējiem tirdzniecības 
dalībniekiem, proti, tirdzniecības vietā redzamā 
vietā ir jāizvieto skaidri salasāma norāde apmek-
lētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ie-
vērot 2 metru distanci no rindā priekšā stāvošā 
apmeklētāja. Tāpat tirgotāji ir aicināti iespēju ro-
bežās īstenot arī citus pasākumus cilvēku plūsmas 
ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu 

Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu 
attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežoša-
nu, kā arī sekot līdzi Ekonomikas ministrijas mā-
jaslapā publicētajām rekomendācijām.

Iesniegt dokumentus atļauju saņemšanai tirdz-
niecībai Zemnieku vakara tirdziņā var, iepriekš 
piesakot apmeklējumu pa tālruni 65422284. 
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Veselības ministrs aicina vakcinēties, lai izsargātos no Covid-19 
Maijā Veselības ministrs Daniels Pa-

vļuts apmeklēja Daugavpili, lai tiktos 
ar Daugavpils domes un Daugavpils 
novada domes vadību, masu medijiem, 
dažādu organizāciju pārstāvjiem un 
runātu par nepieciešamību vakcinē-
ties, kas ļauj ikvienam pasargāt sevi 
un savus tuviniekus no saslimšanas 
ar Covid-19 un slimības iespējamām 
sekām. 

“Gadu pēc šīs pandēmijas sākuma 
mēs tuvojamies izejai. Tas, cik raiti 
un labi mums veiksies, atgriežoties 
normālā dzīvē, ir mūsu rokās,” teica 
ministrs un uzsvēra, ka vēlas dzirdēt 
klātesošo domas par to, kā rīkoties un 
uzrunāt cilvēkus, lai viņi sadzirdētu un 
saprastu situācijas nopietnību. 

“Ja vien mēs uzticētos ārstiem un 
zinātnei. Ja uzticamies tam, ka vak-
cīnas un medicīna ir padarījušas pa-
sauli par drošāku vietu, kurā mums 
visiem dzīvot un tā ir daļa no Dieva 
plāna, tad mums ir jāvakcinējas. Kat-
ram- gan jauniem, gan sirmgalvjiem, 
gan veseliem, gan tiem, kas jūtas ap-
draudēti veselībā. Un tā ir tā izeja, 
atbilde uz jautājumu, kas būs tālāk,” 
teica ministrs. Viņš uzsvēra, ka daļa 
sabiedrības joprojām saka “nē” vak-
cīnai. Ja iepriekš to varēja izskaidrot 
ar informācijas trūkumu, tad pašlaik 
šai sabiedrības daļai jau sāk pietrūkt 
argumentu. “Tā var būt nostāja pret 
valsti, dzīvi, sabiedrību, neuzticēšanās. 
Un to mēs droši vien īstermiņā neatri-
sināsim.” Ministrs uzskata, ka cilvēku 
viedokli var mainīt citu pozitīvais pie-
mērs, jo īpaši to cilvēku, kuriem viņi 
uzticas un kuros ieklausās. Galvenais 
esot palīdzēt pieņemt lēmumu tiem 
cilvēkiem, kuri nav pret vakcinēšanos, 
bet joprojām svārstās lēmuma pieņem-
šanā. “Ko mums darīt, kā mums kopā 
palīdzēt svārstīgajiem pieņemt lēmu-
mu vakcinēties? Tikai tad mēs varēsim 
šo murgu atstāt aiz muguras. Jo bez 
svārstīgajiem nebūs to 70% Latvijas 
pieaugušo iedzīvotāju, ko sasniedzot, 
mēs varētu justies pasargāti un droši, 
atcelt dažādus ierobežojumus, atjaunot 
pilnā mērā dievkalpojumus, atvērt liel-
veikalus, ļaut cilvēkiem apmeklēt kul-
tūras un sporta pasākumus, izklaides 
vietas, nevalkāt maskas, pucēties un 
taisīt ballītes.”

Jāsasniedz 70% līmenis
Ministrs prognozēja, ka līdz maija 

beigām būs vakcinēti 30—40% jeb treš-
daļa pieaugušo Latvijas iedzīvotāju. 
Tad varēs sākt ieviest dažādas priekš-
rocības vakcinētajiem – ļaut satikties, 
apmeklēt pasākumus, nevalkāt mas-
kas darba vietā. Bet ar to nepietiek, lai 
pilnībā atgrieztos normālā dzīvē. Tam-
dēļ jāsasniedz šis 70% līmenis un tie ir 
1,2 mlj. Latvijas iedzīvotāju, uzsver D. 
Pavļuts. 

Ministrs vērsās pie klātesošajiem ar 
jautājumu, kā viņi uzrunā iedzīvotā-
jus, kāda gaisotne valda šeit, Latgalē, 
vai cilvēki vēlas vakcinēties. D. Pavļuts 
uzsvēra, ka cilvēki mazāk sadzird poli-
tiķus, bet vairāk uzticas personām, kas 
viņiem ir autoritātes – ģimenes locek-
ļiem, ģimenes ārstiem, garīdzniekiem, 
nevalstisko organizāciju līderiem. Iz-
šķiroša loma ir arī medijiem.

Vairāki klātesošie uzsvēra, ka infor-
mācijas par vakcināciju ir daudz, taču 
ļoti noderētu informācija arī krievu 
valodā, ko izplatīt krievvalodīgajiem 
iedzīvotājiem. Ministrs piebilda, ka šis 
jautājums tiks risināts. Pašlaik tiek 
veidots drukāts materiāls, kas tiks pie-
lāgots katra reģiona īpatnībām. Paš-
valdības tiks iesaistītas šīs informāci-
jas izplatīšanā saviem iedzīvotājiem. 
Daugavpils novada domes izpilddirek-
tore Vanda Kezika uzsvēra, ka šādu 
informāciju varētu nogādāt pie iedzīvo-
tājiem reizē ar pašvaldības ikmēneša 
informatīvo izdevumu. Viņa uzskata, 
ka lauku teritorijā informācijas par 
vakcināciju ir ļoti maz, tāpēc pašval-
dība labprāt nāks talkā šo informāciju 
nogādāt līdz saviem iedzīvotājiem. 

Daugavpils novada domes priekšsē-
dētājs Arvīds Kucins uzsvēra, ka vakci-
nēt cilvēkus nav problēma, bet viņiem 
ir jāiedod bonusi. Daļa, kas vakcinējas, 
apzinās, ka varēs brīvi pārvietoties, 
taču liela daļa nekur nebrauc ārpus 
Latvijas, viņiem nepieciešami citi bo-
nusi, brīvība pārvietoties bez maskas.

Vakcinācijas koordinatore Daugavpi-
lī Ilona Skrinda pastāstīja, ka Daugav-
pilī pašlaik ir vakcinēti 6700 iedzīvotā-
ju, ap 2000 ir vakcinēti divos masveida 
centros, kuros strādā deviņas brigādes. 
Kopumā ir plānots vakcinēt 8000 iedzī-
votājus nedēļā, taču tik raiti šis plāns 

nepildās. 
Vislielākais vakcinēto īpatsvars Lat-

galē tobrīd bija Balvos. Valstī kopumā 
pagaidām saslimstības līmenis ir gana 
augsts, Latvija ļoti atpaliek no citām 
valstīm, jo pirmos mēnešus bijis milzīgs 
vakcīnu defi cīts. Taču pašlaik situāci-
ja ir krietni uzlabojusies, ir slimnīcas, 
kur ir radikāli mazinājusies mediķu 
saslimstība, daudzos aprūpes centros 
vairs nepastāv Covid-19 uzliesmoju-
mi un nav mirstības, pacienti slimību 
pārslimo viegli, nenokļūstot slimnīcā, 
stāsta veselības ministrs: “Vakcīnas 
negarantē 100%, ka nesaslims, taču 
pasargā no smagas saslimšanas, hospi-
talizācijas un nāves. To var jau redzēt 
slimnīcās un sociālās aprūpes centros.”

Ministrs uzsvēra, ka vakcinācijas 
sistēma ir mainījusies, pieteikties vak-
cīnai var jebkurš un tas ir tikpat vien-
kārši kā nopirkt teātra biļeti internetā. 
Šis process pašlaik ir pacienta vadīts 
– cilvēks piesakās pats. Ja pašiniciatī-
va apsīks, sāks apzināt iedzīvotājus un 
aicināt vakcinēties. 

Daugavpils novadā darbojas mo-
bilās vakcinācijas teltis

Ministrs pateicās pašvaldībām, bez 
kurām vakcinācijas process nebūtu tik 
efektīvs. Tieši ar pašvaldību atbalstu 
tiek veidoti vakcinācijas centri, pretējā 
gadījumā būtu tikai ārstniecības ies-
tādes, bet to jaudas nepietiek, lai var 
visus savakcinēt. Tieši pašvaldības ir 
vistuvāk iedzīvotājiem, tāpēc kopā ar 
pašvaldībām ir īstenojams vakcināci-
jas projekts. 

Pavļuts atzina, ka nesen ar NBS at-
balstu tika uzsākta vakcinēšana mobi-
lajās teltīs. Šādas teltis tiek uzstādītas 
vietās, kur nav slimnīcas vai ārstniecī-
bas iestādes, ir maz ģimenes ārstu vai 
viņi nevakcinē. Šāda vakcinācijas telts 

aprīļa nogalē darbojās arī Daugavpils 
novada Višķu pagastā, kur dienas lai-
kā tika savakcinēti 114 iedzīvotāji. Iz-
braukuma vakcinācijas telts darbojās 
arī Silenē, Sventē un Kalkūnos. 

Daugavpils novadā aktīvi darbojas 
Sociālais dienests, kurš informē iedzī-
votājus un organizē viņu nogādāšanu 
uz vakcinācijas vietām. Pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika uzskata, 
ka sadarbība ar NBS ir ļoti vērtīga, jo 
kopīgiem spēkiem tiek rīkota izbrau-
kuma vakcinācija. Taču šajā gadīju-
ma esot nepieciešama cita iedzīvotāju 
reģistrācijas sistēma, jo ir sarežģīti 
sastādīt maršrutu tā, lai katru iedzīvo-
tāju nogādātu vakcinācijas vietā savā 
laikā. Viņa uzsvēra, ka pašvaldības var 
palīdzēt vakcinācijas procesā, taču ne-
pieciešama arī objektīva informācija, 
lai cilvēkus pārliecinātu vakcinēties. 

Daugavpils novada pašvaldība aktī-
vi iesaistās vakcinācijas procesa orga-
nizēšanā. Mobilās teltis novadā tiek 
uzstādītas vietās, kur vietējiem ie-
dzīvotājiem nav pieejama cita iespēja 
vakcinēties. 

Vanda Kezika atzīst, ka vakcinācija 
nav pašvaldības funkcija, taču pašval-
dība ir ieinteresēta, lai cilvēki vakcinē-
tos, tāpēc palīdz šo procesu organizēt. 
“Situācija tomēr nav normāla. Mūsu 
novadā pārslimojuši jau vairāk nekā 
1500 cilvēki un diemžēl cilvēki turpina 
slimot. Tāpēc mēs atsaucāmies SPKC 
un Vakcinācijas biroja aicinājumam, 
un šodien Silenē ir jau otrais punkts, 
kur mēs organizējam vakcināciju pa-
gasta iedzīvotājiem.”

 Vanda Kezika atzīst, ka visi vēlas at-
griezties normālā dzīvē. Viņu visvairāk 
uztrauc situācija skolās, kur normāls 
mācību process nenotiek jau gadu, bet 
pašlaik rit eksāmenu laiks 12. kla-
sē, kas daudziem būs ļoti sarežģīts. 
“Mums ir gadījumi, ka bērns ir slims 
un viņš 12. klasē kopā ar saviem kla-
sesbiedriem nevar kārtot eksāmenus. 
Konkrētam cilvēkam tā ir traģēdija. 
Beidzot 12. klasi, viņš nevar savlaicīgi 
nokārtot pat eksāmenus. Tāpēc uzska-
tu, ka vakcinācija ir viena no visietek-
mīgākajām iespējām un to vajadzētu 
iziet. Jo visa pasaule šodien to dara. 
Diemžēl citas metodes nav, kā vakci-
nēties. Mūsu galvenā funkcija ir sniegt 
cilvēkam iespēju vakcinēties. Tāpēc 
šādas mobilās teltis tiks uzstādītas arī 
turpmāk.”

Vakcinācija visā Latvijā turpinās, 
un tagad jebkurš pieaugušais Latvijas 
iedzīvotājs var pieteikties saņemt vak-
cīnu, izvēloties konkrētu vakcinācijas 
vietu un laiku, vietnē manavakcina.lv 
vai zvanot uz tālruni 8989.

Inese Minova

Silenē pabeigta Baznīcas ielas pārbūve
Skrudalienas pagasta Silenes cie-

mā pārbūvēja Baznīcas ielu 817 m 
garumā. 

Projekta mērķis ir uzlabot Daugav-
pils novada ielu un ceļu infrastruktū-
ru saimnieciskās darbības attīstības, 
publisko pakalpojumu pieejamības 
un iedzīvotāju mobilitātes sekmēša-
nai. 

Jāatzīmē, ka pirms pārbūves Baz-
nīcas iela bija bez cietā seguma, taču 
pēc projekta realizācijas ielas garumā 
tika izveidots asfalta segums, turklāt 
tā tika paplašināta. Ielai tika sakār-
tota virsūdeņu novadīšanas sistēma, 
kā arī izveidots modernais LED ap-
gaismojums. 

Šis projekts būtiski uzlabo publisko 
vidi, jo ceļa posms ved caur Silenes 
katoļu baznīcu, kā arī kalpo kā pie-
braukšanas ceļš kaps ētai, pie zemnie-
ku un individuālām saimniecībām.

Darbus uzsāka 2020. gada rudenī 
un pabeidza 2021. gada maijā. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 220 357 
eiro. No tiem aizņēmums Valsts kasē 
ir 142 307 euro, savukārt pašvaldības 
līdzfi nansējums 78 049 eiro.

Dainis Bitiņš
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Piešķirs līdzfi nansējumu ēkas energoefektivitātei Kalkūnes pagastā
Daugavpils novada Kalkūnes ciema, 

Kalkūnes ielas 14 daudzdzīvokļu mā-
jas īpašnieki vērsušies pie Daugavpils 
novada domes ar lūgumu atbalstīt līdz-
fi nansējuma piešķiršanu ēkas energo-
efektivitātes darbiem. Līdzekļus prasa 
iedalīt ēkas apliecinājuma izstrādei 
3000 eiro apmērā, energoaudita pār-
skata izstrādei (490 eiro) un mājas gala 
sienu siltināšanas darbiem 13 093 eiro 
apmērā. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 
26 186 eiro.

Tāpat pieteikums līdzfi nansējumam 
no tās pašas mājas tika saņemts par 
bēniņu siltināšanas darbiem 30 000 
eiro apmērā, kur kopējās darbu izmak-
sas ir 46 703 eiro. 

27. maija Daugavpils novada domes 
sēdē deputāti atbalstīja šo ieceri, līdz 
ar ko tiks piešķirts Daugavpils novada 
domes daudzdzīvokļu ēku program-
mas līdzfi nansējums.

Pašvaldības atbalsts daudzdzī-
vokļu māju energoefektivitātes 
celšanai

Daugavpils novada dome saskaņā 
ar 2012. gada 25. oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 22  „Par Daugavpils 
novada pašvaldības līdzfi nansējuma 
apjomu un piešķiršanas kārtību ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” līdz-
fi nansējumu šādās aktivitātēs:

• 100 % apmērā – dzīvojamās 
mājas energoaudita pārskata sa-
gatavošanai un termogrāfi jas 
veikšanai, ja energoaudits un ter-
mogrāfi ja veikta vai aktualizēta 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
pēc šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienas;

• 100% apmērā – tehniskā pro-
jekta dokumentācijas sagatavoša-

nai (tehniskā projekta izstrādes 
izmaksām);

• jumta seguma nomaiņai ar bē-
niņu siltināšanu vai jumta ārējo 
norobežojošo konstrukciju siltinā-
šanai – 75% apmērā no faktiskajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 
euro;

• mājas apkures sistēmas atjau-
nošanai – 50% apmērā no faktis-
kajām izmaksām, bet ne vairāk kā 
30000 euro;

• mājas ārējo sienu siltināšanai:
- visu ārējo sienu siltināšanai 

- 75% apmērā no faktiskajām iz-
maksām, bet ne vairāk kā 20000 
euro;

- tikai gala sienu siltināšanai 
- 50% apmērā no faktiskajām iz-
maksām.

Ar ko sākt, lai saņemtu Daugav-
pils novada domes līdzfi nansēju-
mu?

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
jābūt pārņemtai dzīvokļu īpašnieku 
pārvaldīšanā, ja tas nav izdarīts, tad 
dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams 
pieņemt lēmumu par dzīvojamās mā-
jas pārņemšanu pārvaldīšanā

Jānovērtē daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas tehniskais stāvoklis:

- jāveic būves un inženierkomu-
nikāciju vispārīga vizuālā apskate;

- jāveic energoaudits un tehnis-
kā apsekošana.

Pamatojoties uz energoaudita un 
tehniskās apsekošanas rezultātiem, 
pārvaldnieks organizē dzīvokļu īpaš-
nieku kopsapulci, kuras laikā informē 
dzīvokļu īpašniekus par daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas renovācijas iespē-
jām, par ēkas tehnisko stāvokli, par 
ēkas energoaudita rezultātiem, par 

plānotajiem renovācijas darbiem, iegu-
vumiem un izmaksām un par fi nanšu 
līdzekļu piesaistes iespējām.

Dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lē-
mumi (jāpiekrīt vismaz 50%+1 dzīvok-
ļu īpašniekiem):

- par dzīvojamās mājas energoefekti-
vitātes veicināšanas pasākumu nepie-
ciešamību;

- par konkrētu energoefektivitātes 
veicināšanas darbu veikšanu;

- par plānotajām izmaksām un to 
segšanas iespējām;

- par vienkāršotās renovācijas pro-
jekta vai būvprojekta sagatavošanu;

- par pilnvaroto personu ēkas renovā-
cijas procesa organizēšanu.

Jāiesniedz Daugavpils novada domē 
projekta pieteikums un reģistrācijas 
anketa ar visiem nepieciešamajiem do-
kumentiem, kas minēti pieteikumā.

Nepieciešams pasūtīt Ēkas fasādes 
apliecinājuma karti ar ieceres doku-
mentāciju un iesniegt Daugavpils no-
vada domes Būvvaldē apstiprināšanai.

Jāizvēlas būvniecības uzņēmums. 
Uzsākot mājas siltināšanas darbus, 
liela uzmanība jāpievērš būvdarbu vei-
cēja izvēlei, vienlaikus ļoti svarīgi ap-
zināties paredzamajiem būvdarbiem 
pieejamo fi nansējuma līdzekļu apjomu. 
Lai izvēlētos būvdarbu veicēju, būtu 
nepieciešams veikt iepirkuma proce-
dūru. Organizējot iepirkumu, svarīgi 
ļoti precīzi un nepārprotami izstrādāt 
prasības un atlases kritērijus, kā arī 
sniegt visu informāciju par paredzēta-
jiem būvdarbiem.

Pēc iepirkuma procedūras un būv-
darbu līguma noslēgšanas Daugavpils 
novada domē jāiesniedz papildinājums 
pieteikumam, pievienojot iepirkuma 
procedūras komisijas protokolu, līgu-
mu ar būvuzņēmēju un būvdarbu izde-

vumu tāmi.
Būvdarbu īstenošana saskaņā ar li-

kumdošanu un normatīvajiem aktiem 
būvniecības jomā. Būvdarbu uzsākša-
na jāreģistrē Daugavpils novada do-
mes Būvvaldē.

SVARĪGI! Būvuzraudzība un au-
toruzraudzība daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasāku-
mos. Būvniecības likums nosaka, ka 
pasūtītājam vai būvētājam ir tiesības, 
bet Vispārējos būvnoteikumos pare-
dzētajos gadījumos pienākums būv-
niecības laikā uzaicināt būvprojekta 
autoru (autorus) sekot būvprojekta 
realizācijas gaitai — veikt autoruzrau-
dzību.

Ja būvniecība tiek veikta par valsts 
vai pašvaldību līdzekļiem, attiecīga-
jam būvētājam jāpieaicina būvuzraugs 
būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitā-
tes uzraudzīšanai.

Būvdarbu pabeigšana, kas ir jāre-
ģistrē Daugavpils novada Būvvaldē, 
iesniedzot būvdarbu žurnālu, nozīmīgo 
konstrukciju un segto darbu pieņemša-
nas aktus, iebūvēto būvizstrādājumu 
atbilstības apliecinājums, darbu izpil-
des aktu kopijas, ēkas energoefektivi-
tātes pagaidu sertifi kātu.

Daugavpils novada domē jāiesniedz 
Būvdarbu nodošanas akts par visiem 
paveiktajiem energoefektivitātes veici-
nāšanas būvdarbiem, pēc kā 30 dienu 
laikā būs iespējams saņemt līdzfi nan-
sējumu no Daugavpils novada domes.

Jāsniedz informācija Daugavpils 
novada domei par enerģijas patēriņu 
pirms un pēc projekta īstenošanas.

Dainis Bitiņš

 Ņems aizņēmumu bibliotēkas pārbūvei Kraujā
Daugavpils novada pašvaldība īste-

nos investīciju projektu “Bērnu un jau-
niešu centra ēkas pārbūve par bibliotē-
ku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads”, šiem 
mērķiem tiks ņemts aizņēmums Valsts 
kasē 226 858 eiro apmērā, savukārt no 
pašvaldības budžeta plānots līdzfi nan-
sējums 116 174 eiro apmērā. Minētais 
projekts ir iekļauts Daugavpils nova-
da attīstības programmas 2012.-2018. 
gadam Investīciju plānā 2021.-2023. 
gadam.

Esošā Naujenes tautas bibliotēkas 
ēka ir ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc pie-
ņemts lēmums to pārcelt uz blakus 
esošo Bērnu un jauniešu centra ēku, 
kura tiks pārveidota par modernu bib-
liotēkas ēku, izveidojot to par  informā-
cijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās 
saskarsmes un mūžizglītības centru 
Naujenes pagasta un Augšdaugavas 
novada iedzīvotājiem. 

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt 

ēku, pielāgojot to bibliotēkas vajadzī-
bām un izveidojot nepieciešamās tel-
pas ar visu aprīkojumu, uzlabot ēkas 
vispārtehnisko stāvokli un labiekārtot 
ēkas teritoriju, nodrošinot vides pieeja-
mību. Īstenojot projektu, tiks būtiski 
samazināti siltumenerģijas zudumi, 
atjaunota apkures sistēma, izbūvēta 
ventilācijas sistēma, pārbūvēti iekšējie 
elektrības, ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tīkli.

Plānots izveidot āra terasi, kas dos 
iespēju organizēt āra aktivitātes. Pa-
plašinoties bibliotēkas telpām, novada 
iedzīvotājiem varēs nodrošināt daudz-
veidīgu kultūras pasākumu un radošo 
darbnīcu klāstu, kā arī varēs  paplaši-
nāt bibliotēkas krājumu par 25%, kas 
ļaus dažādot literatūru un piesaistīt 
daudz vairāk lasītāju. Tāpat tiks pa-
plašināts arī bibliotēkas novadpētnie-
cības krājums, kas nodrošinās jaunu 
lietotāju piesaisti. Tiks piedāvāti vides 
izglītības, zaļās domāšanas un vides 

aizsardzības pasākumi ar atbilstoša 
krājuma komplektēšanu.

Bibliotēkas elektroniskais kopkata-
logs būs saistošs visiem jaunveidojamā 
Augšdaugavas novada iedzīvotājiem, 
kas atspoguļos visa novada, tai skaitā 
vienas novada un 28 pagastu bibliotē-
ku krājumus. Savukārt iestādes dar-
biniekiem tiks uzlaboti darba apstākļi, 
darba vietas, nodrošināta kvalitatīva 
ventilācijas sistēma un telpu mikrok-
limats, atbilstoši normatīvo aktu pra-
sībām. 

Projekta īstenošana ļaus veikt bib-
liotēkai arī digitālā aģenta funkciju 
- palīdzēt iedzīvotājam elektronisko 
pakalpojumu pieteikšanā, digitālo rīku 
lietošanā un izglītot iedzīvotāju grupas 
digitālajās prasmēs, kuras būs saisto-
šas arī četros bibliotēkas apkalpošanas 
punktos, tas ļaus bibliotēkai iesaistī-
ties ilgtspējīgas attīstības programmas 
mērķu realizēšanā. Bibliotēkas lietotā-
jiem tiks sniegti kvalitatīvi bibliotēkas 

pamatpakalpojumi, konsultācijas da-
žādu valsts izveidoto iespēju un e-pa-
kalpojumu jomā. 

Ieguldītajām investīcijām pašvaldība 
garantē ilgtspēju, jo minētais infra-
struktūras objekts administratīvi teri-
toriālā reformas kontekstā ir iekļauts 
plānotajā jaunveidojamā Augšdauga-
vas novada struktūrā kā reģiona galve-
nā bibliotēka. Bibliotēka pēc investīci-
ju projekta realizēšanas spēs piedāvāt 
konkurētspējīgākus pakalpojumus, 
pieprasījums pēc kuriem ar katru gadu 
pieaug. Īpaši liels pieaugums vērojams 
Covid-19 ierobežojumu laikā, kad cil-
vēkiem jāmeklē alternatīvas klātienē 
notiekošiem kultūras un izklaides pa-
sākumiem, kā arī attālināto mācību 
nodrošināšanai. Iestādes uzturēšanas 
izmaksas tiek plānotas pašvaldības 
budžetā.

Inese Minova

Kalkūnes pagastā ieklās melno segumu 2,5 km garumā
Projekta ietvaros tiks veikta grants 

seguma nomaiņa uz melnā asfalta se-
gumu ceļa posmam “Aveņi – d/s Dau-
gava” – 1,11 km un ceļa posmam “Aina-
vas – Mičurinietis”  –  1,43 km garumā.

Ceļa posmi nodrošina piekļuvi relatī-
vi blīvi apbūvētai saimnieciski aktīvai 
piepilsētas teritorijai, kā arī apkalpo 
trīs dārzkopības kooperatīvus: “Miču-
rinietis”, “Daugava” un “Celtnieks”.

Autoceļi tiek izmantoti uzņēmējdar-
bībai, sabiedriskajiem pasažieru pār-

vadājumiem. Tie ir iekļauti  skolēnu 
pārvadājumu maršrutā, tāpat tos iz-
manto atkritumu apsaimniekošanai, 
kā arī citu sabiedriski nozīmīgu pakal-
pojumu sniegšanai.

Ceļš “Ainavas-Mičurinietis” ir Dau-
gavpils pilsētas Kieģeļu ielas turpinā-
jums, pa kuru iet pilsētas sabiedriskā 
autobusa maršruts līdz dārzkopības 
kooperatīviem. Ceļš “Aveņi – d/s Dau-
gava” piekļaujas valsts autoceļam 
V695 “Daugavpils-Birkineļi-Smeline”, 

pa kuru ir iespējama iebraukšana 
dārzkopības kooperatīvos nogriežoties 
no valsts ceļa.

Projektā iekļauto autoceļu izman-
tošanas augstā sezonālā intensitāte 
nosaka nepieciešamību pēc ikgadējām 
papildus investīcijām šo grants ceļu 
uzturēšanai ekspluatācijai atbilstošā 
stāvoklī.  Projekta realizācija būtiski 
paaugstinās satiksmes dalībnieku dro-
šību un uzlabos iedzīvotāju sadzīves 
sanitāri higiēniskos apstākļus.

Projekta realizācija nodrošina  ilgt-
spējīgu risinājumu transporta infra-
struktūras pilnveidošanā, vienlaikus 
atslogojot grants seguma ceļu uzturē-
šanai izmantojamos resursus, līdz ar to 
radot priekšnoteikumus šo ceļu uzturē-
šanas līmeņa celšanai.

Ceļa posma seguma ieklāšanas iz-
maksas - 336 897 eiro. 

Dainis Bitiņš
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DAUGAVPILS NOVADA PERSONĪBA IZSŪTĪJUMĀ

Virtuālā izstāde par mākslinieci Silvu Linarti (1939-2018)
Lielākās Latvijas iedzīvotāju mas-

veida deportācijas uz Sibīrijas un Tālo 
Austrumu ziemeļu apgabaliem ir no-
tikušas 1941. gada 14. jūnijā un 1949. 
gada 25. martā. Bez tiesas sprieduma 
no Latvijas izveda vairāk kā 50 000 cil-
vēku. Lopu vagonos tika aizvestas sko-
lotāju, ārstu, juristu, armijas virsnieku 
un zemnieku ģimenes. Vairāku nedēļu 
ilgajā braucienā uz Sibīriju lielākā daļa 
zīdaiņu, veco un slimo cilvēku nomira. 
Deportētie tika nosūtīti uz smagāka-
jiem darbiem kolhozos, sovhozos, zelta 
ieguves un kokmateriālu sagatavoša-
nas uzņēmumos.

Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas dienas priekšvakarā Naujenes 
Novadpētniecības muzejs sagatavojis 
virtuālo izstādi par novadnieci Silvu 
Linarti, kura uz Krasnojarskas apga-
balu tika izsūtīta 1941. gada 14. jūnijā.

1941. gada 14. jūnijā no Līksnas pa-
gasta uz Krasnojarskas apgabalu Sibī-
rijā tika izsūtīta Skrindu ģimene. Jau-
nākā meita Silva, kurai toreiz vien bija 
divi gadi, izturot badu, salu un necilvē-
cīgi smago darbu, Latvijā atgriezās ti-
kai 1957. gadā, kļūstot par izcilu māks-
linieci un talantīgu mākslas pedagogu. 
2016. gada 3. martā Silva Linarte da-
lījās ar Naujenes Novadpētniecības 
muzeja darbiniekiem savās atmiņās 
par bērnību un skolas gadiem, ko viņa 
pavadījusi izsūtījumā Krasnojarskas 
apgabalā no 1941. – 1956. gadam.

Atmiņas par Sibīriju ir sāpīgas. 
Aukstums, bads, smags darbs, neziņa 
un bailes ir neizdzēšamas un neaiz-
mirstamas, jo tās ir Silvas Linartes 
pirmās bērnības atmiņas: “Protams, 
bija jāiemācās valoda, bija jāiet krievu 
skolā, viss bija krievu valodā…vidus-
skola 45 km attālumā… Nu kā izdzī-
vot?  Mamma neko iedot līdzi nevarēja, 
jo nebija, ko dot.”

Tikai pēc Latvijas neatkarības at-
jaunošanas, atgūstot dzimtās mājas, 
pamazām tika apzināta patiesība par 
tā laika notikumiem: „Mani vecāki ir 
no Latgales atmodas aktīvistu brāļu 
Skrindu dzimtas. Tēvs bija skolotājs, 
aizsargs, apvienības „Saule” valdes 
loceklis. Katoļu apvienība „Saule” no-
darbojās ar kultūras darbu, organizēja 
Dziesmusvētkus, Saules skolu Dau-
gavpilī, bet tēva apsūdzībā tika ierak-
stīts: „Fašistiski kontrrevolucionāra 
organizācija „Saule””. Viņam vajadzēja 
parakstīt dokumentus, kuros teikts: 
„Es cīnījos pret padomju varu”. Par 

to viņam tika piespriests nāves sods. 
Spriedums netika izpildīts, jo viņu fi -
ziski nosita.”

Tēvu Antonu Skrindu māksliniece 
neatceras. 1941. gada 14. jūnijā ģimene 
tika izšķirta – tēvs nosūtīts uz Vjatla-
gu, bet māte Marija ar četrām meitām 
uz Krasnojarskas apgabalu: “Tas bads 
un bailes, un nenormālais karstums 
vasarā, un ziemā līdz 50 grādiem mī-
nusi. Tas viss vienkārši nu tādai cilvē-
ku iznīcināšanai, bet, kā brīnums, daži 
izdzīvoja.”

Pēc pusgadsimta dzimtās mājas bē-
niņos tika atrasta Silvas mātes Marijas 
Skrindas no Sibīrijas rakstītā vēstule: 
“Zinu labi to, ka nebija tintes, bet lai-
kam no Latvijas bija kaut kāda spalva 
līdzi, ka mamma ir rakstījusi vēstuli. 
Un mamma rakstīja latgaliešu valodā, 
es ļoti labi zinu, ka tas uzrakstīts ar 
biešu sulu, jo vienkārši cita rakstīša-
nas veida nebija.”

Vēstulē rakstīts: “Lobais papeņ An-
ton! Vyss byutu labi, nailgõtūs sirds pēc 
myužam naaizmirstamim cylvākim un 
dõrgõs dzimtenis. Pi mums jau ari īs-
tojās pavasars, otkon radzama zeme. 
Asmu laimeiga, ka bārni bosom kõjom 
var skrīt uz skūlu. Pati jau seņ eju bo-
som, kū lai dors, vysaidi jõpõrdzeivoj. 
Strõdoju vacū dorbu, taisu kūka trau-
ceņus, kuri iznõk pavysam glīti un lī-
tojami. Bārni un pati leidz šam asam 
vasali. Šudiņ sarunõjom nūmērēt bār-
nus un nūsyutēt Jums. 1) Ģertrūde – 
129 cm, 2) Lidija – 120 cm 3) Silvete 
– 114 cm. Samārā mozas. Prīcojīs par 
bārnim, ka labi …Jyusu  …Marija un 
bārni. 1945. g. 25.III.”

Tikšanās reizē ar muzeja darbinie-
kiem Silva Linarte emocionāli stās-
tīja: „Prātam neaptverami, kā mazs 
meitēns dzīvoja pusbadā, stindzinošā 
aukstumā, kur istabas vidū „čugunka” 
(čuguna krāsniņa) ar tādu skursteni 
– cauruli uz jumta un nekas, nekas 
vairāk. Kaut kādu tur zupu kādreiz 
vārīja, ledus tai kastrolī no rīta bija 
vienmēr sasalis”.

Izsūtījumā Silva Linarte rada sevī 
gribasspēku: „Tev nav elektrības, tev 
nav sveces, tev nav petrolejas, absolū-
ti nekā. Naktī, kad bija mēnesnīca un 
gaiša gaiša nakts, tad es cēlos augšā. 
Mūsu ģimenē mamma vienmēr ļoti uz-
svēra to, ka ir jāmācās par katru cenu 
…. Tai laikā no ceturtās klases līdz 
vidusskolas pēdējai klasei katru gadu 
bija jākārto eksāmens. Un katrā eksā-

mena biļetē (38 - 42 biļetes) bija viens 
dzejolis no galvas. Naktī 4.-5. klases 
bērns var celties augšā tikai tāpēc, 
ka ir mēnesnīca un var izlasīt un var 
iemācīties to dzejoli. Tā ir tāda pienā-
kuma apziņa vai pat bailes no tās sa-
biedrības, no tās situācijas, ka tev par 
katru cenu, kas uz tevīm attiecas, to ir 
jāzina.”

Par spīti nabadzībai, jau Sibīrijā nāk 
pirmā apjausma par krāsu pasauli: 
“Ne tur es kādas krāsas kad esmu re-
dzējusi, ne krāsainos zīmuļus. 8. klasē 
no Kirovas atbrauca viena skolotāja 
pasniegt botāniku un zīmēšanu. Viņa 
ienāca klasē. Kā šodien atceros: „Men-
ja zovut Tamara Petrovna, ja vas budu 
učit po risovaniju i po botanike”. Viņa 
saprata, ka man tā kā padodas zīmēša-
na un viņa man uzdāvināja savus krā-
sainos zīmuļus. Es pirmo reizi redzēju 
krāsainos zīmuļus un viņi man tik ļoti, 
ļoti patika… Pēdējos gados jau bija zī-
muļi, vismaz bija pieejami skolā un tad 
es ar to melno zīmuli zīmēju, centos 
formu veidot. Tas mani interesēja.”

1946. gada rudenī Krasnojarskā 
bija izvietojies Latvijas PSR Izglītības 
ministrijas štābs un radās riskanta 
iespēja no Sibīrijas uz Latviju reeva-
kuēt 1941. gada 14. jūnijā vairāk kā 
1000 izsūtītos bērnus vecumā no 3 -16 
gadiem. Silva ar māsām septembra 
vidū ieradās Rīgā, kur viņas ievietoja 
bērnunamā Kuldīgas ielā 45. Meiteņu 
vectēvs nosūtīja Silvas mammai uz 
Sibīriju naudu, par kuru tika uzpirkts 
komandants, un mātei izdevās bēgt. 
Apbrīnojamā veidā bez dokumentiem 
izdevās nokļūt līdz Latvijai. Dzimtenē 
māte mainīja uzvārdu, tomēr tas ģime-
ni neglāba – 1950. gada 29. septembrī 
māte ar meitām tika vēlreiz apcieti-
nātas pēc 83. panta par bēgšanu. Tam 
sekoja atkārtota izsūtīšana uz Sibīriju.

Vēl daudzus gadus pēc izsūtījuma 
S. Linartes atmiņas ir sāpju pilnas: 
“Mans brālēns, vecākais mammas brā-
ļa ģimenē, viņš apprecēja vietējo krie-
vietīti – ļoti ļoti sirsnīgu labu sievu un 
viņa teica, kad 1917. gadā, kad nāca 
revolūcija, viņus jau tāpat tur nīdēja 
ārā. Piesēja zirgam klāt viņas vectēvu 
un vilka pa zemi pa sādžu. Tā kā tās 
izdarības jau tā pieredze bija, ne latvie-
ši pirmie. Viņi tikpat nežēlīgi ar savu 
tautu izrīkojās. Zeme tur neiedomāja-
mi auglīga, tur nekādi minerālmēsli, 
tur nekādi kūtsmēsli, tur nekas nav 
vajadzīgs. Tā zeme ir tik ražīga un cil-

vēki strādāja, centās un sagatavoja un 
hektāru hektāriem to zemi atbrīvoja no 
tās taigas …un arī turīgi dzīvoja un arī 
skaistas mājas uzbūvētas, nu, priekš 
tiem apstākļiem, ar tām mežģīnēm 
logu kokgriezumos. Bet viņi arī tika 
iznīcināti. Viņi tika vienkārši repre-
sēti, tikpat nopietni, kā mūsu cilvēki. 
Tā tauta nežēlīgi iebaidīta. Viņi nekad 
nerunāja par to…Viņi taču masveidīgi 
tika nošauti visi. Staļins sūtīja…tur 
jau nebija izvēles, ja tu negāji uz priek-
šu, tad tevi no aizmugures šāva, to jau 
vēsturnieki raksta un viss tas mums 
jau ir zināms. Ka tāda atkāpšanās, 
kaut kādu apstākļu dēļ, nepastāvēja, 
tur tikai „vpered za Staļina, za rodinu” 
un tur kalns ar līķiem, un vienalga „za 
Staļina, za rodinu” tik iet uz priekšu. 
Nošāva masveidīgi. Doma par cilvēku 
nebija nekad un nekāda. Tur tikai uz-
vara un viens mērķis…tie miljoni cil-
vēku tika iznīcināti, par to jau neviens 
nedomāja un nesatraucās.”

Atgriezusies Latvijā 1957. gadā, iz-
turot konkursu, S. Linarte iestājās 
Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, 
kuru absolvēja 1961. gadā.  Viņas pe-
dagoga darbs sākās ar 1960. gadu, kad, 
būdama 3. kursa studente, Silva sāka 
pasniegt gleznošanu 1. kursa studen-
tiem. 1977. gadā viņa absolvēja Teodo-
ra Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas aka-
dēmijas Pedagoģijas nodaļu, iegūstot 
gleznotājas kvalifi kāciju. Mākslinieces 
sāpes par pazemojošo nabadzību, necil-
vēcīgi smago darbu un zaudētajiem tu-
viniekiem caurvij dzīvesspēks, kas nu 
ir pārtapis gleznās ar smalki niansētu 
kolorītu: “Varbūt gleznošana palīdz ar 
to cīnīties. Es jau saku, tagad vēl vie-
nu mūžu varētu dzīvot.” 2015. gadā S. 
Linarte saņēma Jāzepa Pīgožņa balvu 
„Par labāko Latvijas ainavu glezniecī-
bā”. 79 gadu vecumā S. Linarte aizgāja 
mūžībā, atstājot izjusti gleznotas Lat-
vijas un Sibīrijas ainavas.

Tekstu sagatavoja Naujenes Novad-
pētniecības muzeja speciāliste Māra 
Kampāne. Izmantoti fragmenti no mu-
zeja  mutvārdu dzīvesstāstu ierakstu 
kolekcijas – 2016. gada 3. marta inter-
vija  ar Silvu Linarti.

Izstādes maketu veidoja Naujenes 
Novadpētniecības muzeja izstāžu un 
ekspozīciju organizatore Ina Vaikule 

Lasījumos tiešraidē izskanēs 1941. gadā izvesto cilvēku vārdi
Šī gada 14. jūnijā aprit 80 gadi, 

kopš Padomju Savienība pēc Latvijas 
okupācijas organizēja pirmās masu 
deportācijas. Pieminot šos traģiskos 
notikumus, šajā dienā no plkst. 11.00 
visā Latvijā vienlaicīgi notiks piemiņas 
pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 
gadi kopš 1941. gada deportācijām”. 
Tā laikā 119 pašvaldībās tiks nolasīti 

vairāk nekā 15 000 izsūtīto personu 
vārdi. Lasījumus plkst. 10.50 ievadīs 
Valsts prezidenta Egila Levita uzru-
na, ko pārraidīs Latvijas Televīzijas 
1. programmā (LTV1) un Latvijas Ra-
dio 1. programmā (LR1).

Lasījumu tiešraides no 119 pašval-
dībām varēs skatīties Latvijas Sabied-
risko mediju portālā LSM.lv un Lat-

vijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa 
vietnē LNB.lv, kā arī īpašā šim notiku-
mam izstrādātā digitālā kartē  depor-
tetie.kartes.lv.

Kartei deportetie.kartes.lv šobrīd ir 
divas sadaļas (pogas): “Piemiņas pasā-
kumi” un “Deportētie iedzīvotāji”, bet 
tiks pievienota arī trešā – “14. jūnijs 
pasaulē”. Sadaļā “Piemiņas pasākumi” 

iezīmēsies vietas, kurās šī gada 14. jū-
nijā notiks deportēto cilvēku vārdu la-
sījumi. Uzvirzot kursoru uz izvēlētās 
vietas, atvērsies video tiešraides logs. 
Savukārt sadaļa “14. jūnijs pasaulē” 
ļaus aplūkot galeriju, kurā būs ap-
kopoti fotoattēli no ārzemju tautiešu 
rīkotiem piemiņas pasākumiem visā 
pasaulē. Turpretī sadaļā “Deportētie 
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Uzsāks īstenot virkni ezeru projektu
Daugavpils novadā uzsāks īstenot 

dažāda veida zivju resursu pavairo-
šanas projektus, kurus īstenos pasā-
kuma ”Zivju resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” 
ietvaros. Zivju projekti Valsts zivju fon-
dā tika iesniegti jau šī gada februārī, 
un nesen tika saņemts apstiprinājums 
fi nansējuma iegūšanai.

Pagastu projekti
Skrudalienas pagasts īstenos pro-

jektu par Bruņu ezera zivju resursu 
pavairošanu ar 4000 zandartu mazuļu 
1176 eiro vērtībā un Sila ezera zivju re-
sursu pavairošanu ar 10 000 zandartu 
mazuļu 2632 eiro vērtībā.

Līksnas pagasta pārvalde uzsāks 
projektu par zivju resursu papildinā-

šanu Koša ezerā, kur ielaidīs zandartu 
mazuļus 1400 eiro vērtībā.

Kalupes pagastā Mazajā Kalupes 
ezerā ielaidīs 7000 zandartu mazuļu, 
kas izmaksās 1891 eiro.

Arī Višķu pagasta pārvalde uzsāks 
18 000 vienvasaras zandarta mazuļu 
ielaišanu Višķu ezerā, kas izmaksās 
5662 eiro.

Novada domes projekti
Vaboles pagastā uzsāks projektu par 

4000 zandartu mazuļu ielaišanu 1040 
eiro vērtībā.

Demenes pagasta Briģenes ezerā 
ielaidīs 13 000 zandartu mazuļu par 
3382 eiro.

Zivju resursus plāno pavairot arī 
Smiļģinu ezerā, ielaižot 5000 zandartu 
mazuļu 1300 eiro vērtībā.

Minētajiem projektiem Zivju fonds 
sedz 89% no izmaksām, savukārt 11% 

- pašvaldība vai pagasta pārvalde. Pro-
jektam Smiļģinu ezerā 89% segs Zivju 
fonds, savukārt atlikušo daļu licencē-
tās makšķerēšanas organizētājs – SIA 
”URI”. 

Visus projektus plāno īstenot līdz 31. 
oktobrim.

Daugavpils novada dome Zivju fon-
dam iesniedza projektu, bet patlaban 
no Zivju fonda guva apstiprinājumu, 
papildus atbalsta saņemšanai mate-
riāltehniskās bāzes papildināšanai 
un papildaprīkojuma iegādei, kas tiks 
izmantots zivju resursu aizsardzībai. 
Šo projektu plāno īstenot līdz šā gada 
oktobrim. Materiāltehniskās bāzes 
un papildaprīkojuma projektos Zivju 
fonda fi nansējums būs 89%, savukārt 
atlikušo daļu līdzfi nansē Daugavpils 
novada dome.

Trim ezeriem izstrādās Zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteiku-
mus

Daugavpils novada dome no Zivju 
fonda saņems atbalstu Zivsaimniecis-
kās ekspluatācijas noteikumu izstrā-
dei Daugavpils novada Demenes, Dār-
za un Kalnišķu ezeriem.

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

Projektu realizēs līdz 31. oktobrim. 
Izmaksas - 4118 eiro, no kuriem Zivju 
fonds līdzfi nansē 89%, savukārt atliku-
šo daļu - Daugavpils novada dome. 

Dainis Bitiņš

Ezeru krastu apsaimniekošanā jāievēro likumdošanas prasības
Daugavpils novada domes Dabas re-

sursu nodaļas un Nekustamo īpašumu 
nodaļu speciālisti kopā ar Būvvaldes 
speciālistiem ir apsekojuši Briģenes 
publiskā ezera krastus Demenes pa-
gastā, Daugavpils novadā un atzīst, ka 
kopumā no nekustamo īpašumu puses 
ezera krastu apsaimniekošanā izteikti 
smagi pārkāpumi netika konstatēti, 
tomēr tika novērota tendence neievērot 
atsevišķas visiem zināmas prasības, 
kas skar būvniecību, labiekārtošanas 
darbu un žogu ierīkošanu ezera aizsar-
dzības zonā.

Daudziem īpašumiem savstarpējās 
robežās ir ierīkoti žogi, turklāt tie ierī-

koti līdz pat ūdens virsmai un vietām 
iesniedzas ezerā, lai gan ir zināms, 
ka atbilstoši Aizsargjoslu likuma pra-
sībām 10 m tauvas joslā nekāda būv-
niecība, tostarp žogu uzstādīšana, nav 
pieļaujama.

Tika konstatēta vairāku laivu pie-
stātņu un laivu uzglabāšanas būvju 
(laivu garāžas) ierīkošana ezera terito-
rijā, par ko tiks veikta pārbaude to at-
bilstībai normatīvo aktu prasībām un 
atbilstošo saskaņojumu saņemšanai no 
pašvaldības.

Daugavpils novada domes Būvval-
des būvinspektors Arvils Pundurs at-
zīst, ka izteikti būvniecības pārkāpumi 

Briģenes ezera tauvas joslā praktiski 
netika konstatēti, vien ar dažiem izņē-
mumiem, par ko tiks precizēta infor-
mācija un attiecīgo īpašumu īpašnieki 
tiks informēti.

Speciālisti atzīst, ka vislielākā prob-
lēma ir zemes īpašnieku vēlme sakārtot 
savus krastus, veicot zemes virskārtas 
līdzināšanu un planēšanu, esošo koku 
un krūmu izciršanu, par ko Daugavpils 
novada pašvaldība informēs attiecīgos 
valsts dienestus pārbaudes veikšanai 
savas kompetences ietvaros.

Visi īpašnieki ir apzināti un tuvākajā 
laikā saņems informāciju par konsta-
tēto un iespējamo pārkāpumu novēr-

šanu.
Būvinspektors Arvils Pundurs uz-

sver, ka Daugavpils novadā tiks pār-
baudīti arī citi publiskie ezeri. Gadīju-
mā, ja zemes īpašniekiem ir radušās 
aizdomas par savas rīcības pareizību 
vai ir neskaidrības par plānotajām 
darbībām, var vērsties pie Daugavpils 
novada pašvaldības speciālistiem pēc 
konsultācijas un laikus novērst pretli-
kumīgas darbības, negaidot atbildīgo 
dienestu rīcību un vēl jo vairāk nepa-
kļaujot savu saimniecības budžetu ad-
ministratīvā soda izdevumiem. 

Inese Minova

iedzīvotāji” tumšas krāsas apļi kartē 
apzīmē izsūtīto iedzīvotāju dzīves-
vietu 1941. gadā – spiežot uz izvēlētā 
punkta, kļūst redzams saraksts ar in-
formāciju par cilvēkiem (skaits, vārds, 
uzvārds, vecums), kuri no konkrētās 
vietas tika izsūtīti.

Karti ir izstrādājusi “Karšu izdevnie-
cība Jāņa sēta”, pamatojoties uz Lat-
vijas Valsts arhīva veidoto 1941. gada 
14. jūnijā deportēto Latvijas iedzīvotā-
ju sarakstu un tajā norādītajām vēstu-
riskajām adresēm.

Kartē deportetie.kartes.lv vasaras 
otrajā pusē varēs noskatīties pasā-
kuma “Aizvestie. Neaizmirstie” laikā 
straumēto vārdu lasījumu ierakstus. 
Lai veidotu un attīstītu publiski pie-
ejamu tiešsaistes platformu, kas vi-
zualizē deportācijas Latvijā, palīdzot 
aptvert to apmēru un sekas, parādot 
statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot 
individuāliem izvesto cilvēku stāstiem, 
“Deportēto karte” ar laiku tiks papildi-
nāta gan ar 1949. gada deportācijās iz-
sūtītajiem cilvēku vārdiem, gan arī ar 
citiem materiāliem.

Daugavpils novadā tiks nosaukti 173 
cilvēku vārdi, kuri tika deportēti 1941. 
gada 14. jūnijā. Izvesto cilvēku vār-
dus nolasīs novada jaunieši – Vaboles 
vidusskolas skolniece Marta Kucina, 
Naujenes pamatskolas skolniece Santa 
Bule, Kalupes pamatskolas skolniece 
Valērija Laskina un Špoģu vidusskolas 
skolnieks Juris Lāčaunieks. 

Daugavpils novada Kultūras pārval-
des vadītāja Ināra Mukāne uzsver, ka 

šis godpilnais pienākums uzticēts tieši 
jauniešiem, sekojot Valsts prezidenta 
Egila Levita aicinājumam nodot vēs-
tījumu jaunajām paaudzēm. Paši jau-
nieši atzīst, ka šis pasākums viņiem 
ir ļoti nozīmīgs. Daudzi jau iepriekš 
skolā vēstures stundās ir iepazinuši 
šos traģiskos notikumus, taču dalība 
piemiņas pasākumā mudinot uzzināt 
ko vairāk tieši saistībā ar savu dzim-
to novadu. Visi četri atzīst, ka pirms 
pasākuma jūt satraukumu, jo tā esot 
liela atbildība. Jaunieši emocionāli dzī-
vo līdzi tā laika notikumiem. “Nav ne-
kāds jautrais pasākums. Lasot vārdus, 

redzu pazīstamas vietas savā pagastā, 
daudzi izvestie dzīvojuši netālu no ma-
nām mājām. Esmu šokā par cilvēku 
izvešanu. Iedomājos, kā viņi jutās, cik 
grūti bija un netaisnīgi,” saka Santa 
Bule. Par laimi viņas ģimeni represijas 
nav skārušas, taču skolā par šo tēmu ir 
stāstīts daudz, rādītas fi lmas. “Sapro-
tu, cik svarīgi ir cienīt savu ģimeni, jo 
mēs nevaram zināt, kas būs rīt, tāpēc 
jāciena ikviens kopā pavadīts mirklis,” 
saka jauniete. 

Lai arī jaunieši aktīvi piedalās skolas 
dzīvē, dažādās priekšmetu olimpiādēs 
un konkursos, tomēr atzīst, ka šoreiz 

uztraukums ir jo īpašs, turklāt vairu-
mam tā ir pirmā pieredze stāvēt kame-
ras priekšā. Marta Kucina jau vairākus 
gadus piedalās gaidu kustībā, nupat ar 
skolasbiedriem fi lmējusies projektam 
“Tava klase”. Juris šogad zoom for-
mātā piedalījies literatūras konkursā 
un ieguvis pirmās pakāpes diplomu, 
iepriekš nācies uzstāties arī publikas 
priekšā klātienē. Par deportāciju tēmu 
skatījies fi lmas “Melānijas hronikas” 
un “Pelni sniegā”, dažādas dokumentā-
las fi lmas, jo vēstures priekšmets viņu 
īpaši saista. Visjaunākā dalībniece Va-
lērija atzīst, ka iepriekš par šo tēmu 
dzirdējusi maz, taču tagad vēlas uzzi-
nāt ko vairāk.    

Sekot līdzi Daugavpils novada lasī-
jumiem varēs saitē: https://www.face-
book.com/live/producer/events/crea
te/?videoID=795102368034499 

Piemiņas pasākuma “Aizvestie. Ne-
aizmirstie. 80 gadi kopš 1941. gada 
deportācijām” iniciatore ir Sandra Kal-
niete. To rīko Valsts prezidenta kance-
leja un Latvijas Nacionālā bibliotēka 
sadarbībā ar ekspertiem no Latvijas 
Nacionālā arhīva, “Karšu izdevniecī-
bu Jāņa sēta” un sabiedriskajiem me-
dijiem. Atbalsta Kultūras ministrija, 
Latvijas Pašvaldību savienība, Lat-
vijas Okupācijas muzejs un Pasaules 
Brīvo latviešu apvienība.

Avots: lvportals.lv
Inese Minova
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Šajā mācību gadā novada izglīto-
jamie veiksmīgi startēja olimpiādēs  
vēsturē, bioloģijā, ķīmijā, matemātikā, 
latviešu valodā un literatūrā, iegūti 
augsti rezultāti Daugavpils novada 
skolēnu pētnieciskie darbos, Skolēnu 
zinātniskās pētniecības darbu konfe-
rencē 2021 un Eiropas Savienības Da-
baszinātņu olimpiādē. 

Gada noslēgumā ir apkopoti novada 
izglītības iestāžu sasniegumi novada, 
valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 
un interešu izglītībā:  

- Naujenes pamatskolai 1. vieta olim-
piāžu rezultātu kopvērtējumā un 2. 
vieta interešu izglītības darbā pamat-
skolu grupā;

 - Kalupes pamatskolai 2. vieta olim-
piāžu rezultātu kopvērtējumā un 1. 
vieta interešu izglītības darbā pamat-

skolu grupā.
Matemātikas olimpiādē 5.-8. klašu 

grupā augsti sasniegumi Sventes vidus-
skolas 6. klases skolēnam Oskaram
Saveļjevam (1. vieta) un Špoģu vidus-
skolas 8. klases skolniecei Annemarijai 
Panovskai (1. vieta), Salienas vidussko-
las 5. klases skolēnam Nikolajam Stepa-
novam (2. vieta) un Sventes vidusskolas 
7. klases skolēnam Elvim Vasiļevskim 
(2. vieta), kā arī Vaboles vidusskolas 
skolēniem Miķelim Kārkliņam un Rit-
varam Kursišam, kuri ieguva 3. vietu. 

Vēstures olimpiādē 9.-12. klašu 
grupā zelta godalgu ieguva Sventes 
vidusskolas 9. klases skolnieks Ar-
mands Rokjāns, sudraba godalgas 
– Špoģu vidusskolas 9. klases skol-
nieks Daniels Kuzmins un 12. klases 
audzēkņi Aleksandra Vereščagina un 

Anastasija Kosoņa, Kalupes pamat-
skolas 9. klases skolnieks Radions 
Bogdanovs, Laucesas pamatskolas 9. 
klases skolnieks Kirills Oļenovs, Lāču 
pamatskolas 9. klases skolnieks Oļegs 
Grustāns, Naujenes pamatskolas 9. 
klases skolniece Jeļizaveta Rožaščo-
noka un Vaboles vidusskolas 9. kla-
ses skolniece Marta Kucina. Savukārt 
trešo vietu olimpiādē izcīnīja Nauje-
nes pamatskols 8. klases skolnieks 
Ņikita Šiškins.

Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē pirmo vietu ieguva Vaboles 
vidusskolas 9. klases skolnieces Līga 
Laimdota Kļaviņa un Marta Kucina, 
otro vietu izcīnīja Špoģu vidusskolas 
11. klases audzēkne Elāna Gavrilova 
un 9. klases audzēkne Emma Zda-
novska, savukārt trešo vietu ieguva 
Špoģu vidusskolas 8. klases skolnie-
ce Annemarija Panovska, 11. klases 
skolniece Elīna Trubača un 12. klases 
skolniece Anastasija Kosoņa. 

Bronzas medaļu ieguvēji bioloģijas 
olimpiādē 9.-12. klašu grupā – Vabo-
les vidusskolas 9. klases skolniecei 
Līgai Laimdotai Kļaviņai, Silenes 
pamatskolas skolniekam Eduardam 
Gasperovičam, Sventes vidusskolas 
11. klases skolniecei Ainai Zubrovai, 
Špoģu vidusskolas 9. klases skolniecei 
Emmai Zdanovskai un 11. klases skol-
niecei Elānai Gavrilovai. 

Bronzu ķīmijas olimpiādē 9.-12. kla-
sēm ieguva Salienas vidusskolas 10. 
klases skolniece Oksana Daņiļonoka.

Eiropas Savienības Dabaszinātņu 
olimpiādē 3. vietu ieguva Vaboles vi-
dusskolas 10. klases skolnieks Marts 
Vilcāns. 

Daugavpils novada skolēnu pētnie-
ciskajos darbos 1. vieta Salienas vi-
dusskolas 7. klases skolniecei Karinai 
Stikutei, 2. vieta Salienas vidusskolas 
8. klases skolniecei Oļesjai Kovaļev-
skai un Zemgales vidusskolas 8. kla-
ses skolniecei Viktorijai Kavševičai, 
bet 3. vieta Salienas vidusskolas 6. 
klases skolniekam Artjomam Ringim. 

 Skolēni guvuši panākumus arī Sko-
lēnu zinātniskās pētniecības darbu 
konferencē 2021, proti, 2. vietu ieguva 
Špoģu vidusskolas 11. klases skolniece 
Elāna Gavrilova, bet trešo vietu - Va-
boles vidusskolas 12. klases skolnieks 
Dāvis Daniels Kursišs, Zemgales vi-
dusskolas 9. klases skolniece Jeļena 
Goršentova, 10. klases skolniece Lita 
Kalniņa un 11.. klases skolnieces Ka-
rīna Šeršņova un Anastasija Kuprija-
nova.

Atzinības rakstu bioloģijas olim-

piādē saņēma Kalupes pamatskolas 
9. klases skolnieks Matīss Sarkanis, 
Laucesas pamatskolas 9. klases skol-
niece Anastasija Ņikitina, Lāču pa-
matskolas 9. klases skolniece Anna 
Vansoviča, Špoģu vidusskolas 12. kla-
ses skolniece Selina Germane un Zem-
gales vidusskolas 9. klases skolnieces 
Jeļena Goršentova un Veronika Puzi-
revska. Atzinības rakstu matemātikas 
olimpiādē saņēma Kalupes pamatsko-
las 9. klases skolnieks Radions Bogda-
novs, Laucesas pamatskolas 6. klases 
skolnieks Izmails Sokolovs, Medu-
mu pamatskolas 9. klases audzēkne 
Anastasija Kuzmenko, Randenes pa-
matskolas 7. klases skolniece Darja 
Adahovska, Špoģu vidusskolas 9. kla-
ses skolnieks Daniels Kuzmins un 11. 
klases skolniece Elāna Gavrilova, un 
Vaboles vidusskolas 5. klases skolnie-
ce Annija Ozoliņa. Fizikas olimpiāde 
Atzinības rakstu saņēma Vaboles vi-
dusskolas 10. klases skolnieks Marts 
Vilcāns, vēstures olimpiādē - Vaboles 
vidusskolas 11. klases skolnieks Mār-
tiņš Bruņenieks, angļu valodas olim-
piādē - Špoģu vidusskolas 11. klases 
skolniece Elīna Trubača, ekonomikas 
olimpiādē - Špoģu vidusskolas 12. 
klases skolniece Selina Germane, ģeo-
grāfi jas olimpiādē - Špoģu vidusskolas 
11. klases skolnieks Jānis Vēliks, lat-
viešu valodas un literatūras olimpiādē 
- Naujenes pamatskolas 8. klases skol-
niece Meldra Kokina, ES Dabaszināt-
ņu olimpiādē - Vaboles vidusskolas 9. 
klases skolniece Marta Kucina, LAT 2 
olimpiādē - Lāču pamatskolas 7. kla-
ses skolnieces Alīna Ļeonova un Alisi-
ja Ovčiņņikova, Salienas vidusskolas 
8. klases skolniece Laima Anančonoka 
un Špoģu vidusskolas 7. klases skol-
nieks Vladislavs Grebežs, savukārt 
Daugavpils novada skolēnu pētniecis-
kajos darbos Atzinības rakstu saņēma 
Kalupes pamatskolas 6. klases skol-
niece Kristiāna Gadzāne.

Par godalgotām vietām olimpiādēs 
un pētnieciskajos darbos skolēni sa-
ņems naudas balvas un Pateicības 
rakstus, skolotāji Pateicības rakstus 
no Daugavpils novada pašvaldības. 
Pateicības rakstus un naudas balvas 
katra skola pasniegs saviem audzēk-
ņiem, ievērojot šā brīža epidemioloģis-
kās prasības.

 Pateicamies skolēniem un pedago-
giem par ieguldīto darbu! 

Inese Minova

Skolēni guvuši panākumus valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 
un Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2021

Šis mācību gads skolēniem un sko-
lotājiem bija ļoti sarežģīts, jo pandē-
mijas dēļ mācību process norisinājās 
attālināti. Taču mūsu skolēni un pe-
dagogi pierādīja savu spēju pielāgoties 
jauniem izaicinājumiem un arī šajos 
sarežģītajos apstākļos gūt panākumus. 

Tāpat kā viss mācību process, arī 
priekšmetu olimpiādes šajā mācību 
gadā notika attālināti, turklāt gūti labi 
rezultāti. Skolēni parādīja savu spēju 
vairāk darboties patstāvīgi, milzīgs ir 
arī pedagogu ieguldījums, kā arī jāteic 
paldies par atbalstu un iedrošinājumu 
bērnu vecākiem. 

Mācību priekšmetu olimpiādes – tā 
ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, 
pilnveidot savas zināšanas, prasmes 
un iemaņas, kā arī attīstīt radošās spē-
jas.

skolu grupā; 
 - Laucesas pamatskolai 3. vieta olim-

piāžu rezultātu kopvērtējumā  pamat-
skolu grupā;  

 - Lāču pamatskolai 3. vieta olim-
piāžu rezultātu kopvērtējumā un 3. 
vieta interešu izglītības darbā pamat-
skolu grupā; 

 - Špoģu vidusskolai 1. vieta olim-
piāžu rezultātu kopvērtējumā un 2. 
vieta interešu izglītības darbā vidus-
skolu grupā;  

 - Sventes vidusskolai 1. vieta intere-
šu izglītības darbā vidusskolu grupā; 

 - Vaboles vidusskolu 2. vieta olim-
piāžu rezultātu kopvērtējumā un 3. 
vieta interešu izglītības darbā vidus-
skolu grupā;

- Zemgales vidusskolai 3. vieta olim-
piāžu rezultātu kopvērtējumā vidus-

Projektu konkursa “Attīsti sevi!” rezultāti
Šī gada pavasarī tika izsludināts 

Daugavpils novada jaunatnes iniciatī-
vu projektus konkurss. Kopumā tika 
saņemti pieci projektu pieteikumi no 
Kalkūnes, Maļinovas, Demenes un 
Skrudalienas pagasta.

Balstoties uz projektu vērtēšanas 
komisijas vērtējumu un iesniedzēju 
personīgā lēmuma, tika atbalstīti čet-
ru projektu pieteikumi.

Demenes pagasta jauniešu nefor-

mālās grupas projekts “Mēs savam 
pagastam!”, kura ietvaros jaunieši 
popularizēs brīvprātīgo darbu un lab-
iekārtos sporta un rotaļu laukumus 
Demenes pagasta teritorijā;

Kalkūnes pagasta neformālās jau-
niešu grupas projekts “Attīstām un 
attīstāmies”, kura ietvaros jaunieši 
izgatavos āra bērnu spēles, kas tiks 
ievietotas skapīšos bērnu rotaļu lau-
kumos Kalkūnes pagasta teritorijā;

Maļinovas pagasta neformālās jau-
niešu grupas projektu “Mēs – radoši 
un aktīvi!”, kura ietvaros jaunieši ap-
gūs izdzīvošanas un tūrisma prasmes, 
ka arī dosies pārgājienā;

Biedrības “Silenes stariņi” projekts 
“Atbalsts nedrošā brīdī”, kura ietvaros 
jaunieši organizēs dažāda veida akti-
vitātes jauniešu mentālo veselības 
problēmu risināšanai.

Katram projektam tiks piešķirts 

1000 eiro liels fi nansējums aktivitāšu 
īstenošanai.

Aicinām visus novada jauniešus ie-
saistīties projektu un citās jauniešu 
aktivitātēs!

 Milāna Loča,
 Jaunatnes projektu koordinatore 
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 Atklāts jauns tūrisma objekts - Slutišķu gravu taka
Naujenes pagastā atklāts jauns tū-

risma objekts - Slutišķu gravu taka, 
kas izveidota LEEDER projekta “Tū-
risma infrastruktūras sakārtošana 
un pieejamība Daugavpils novadā” 
ietvaros. Slutišķu gravas taka atrodas  
gleznainā vietā Dabas parka “Dauga-
vas loki” teritorijā un savieno Slutišķu 
ciemu un Slutišķu krauju, ko labie-
kārtoja Latvijas Valsts meži. 

Takas garums ir aptuveni divi ki-
lometri. To var izstaigāt, izvēloties 
divus dažādas sarežģītības maršru-
tus. Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūras “TAKA” direktors Rolands 
Gradkovskis aicināja viesus doties 
nelielā pastaigā un mērot sarežģītā-
ko maršrutu, kas ved cauri vairākām 
gravām, liekot pievarēt neskaitāmus 
pakāpienus augšā un lejā, šķērsot 
koka tiltiņus pāri gravai un ļaujot 
baudīt Daugavas gleznainās ainavas, 
spirgto meža gaisu un bagātīgo fl oru 
un faunu. Vieglākais maršruts ved 
gar Daugavas upes krastu. Uzsākot 
pastaigu no Slutišķu kraujas, var no-
nākt līdz Slutišķu ciemam un kempin-
gam Daugavas lokos. 

Gravas, kas izveidojušās Daugavas 
labā krasta pamatkrasta nogāzē, ir 
īslaicīgi tekošu ūdens plūsmu erozijas 
veidotas reljefa formas. Šādi veidoju-
mi ir raksturīgi Daugavas senielejai 
dabas parkā “Daugavas loki”. Pētī-
jumos ir noskaidrots, ka Daugavas 
senielejas Krāslavas-Kraujas posmā 

atrodas vairāk nekā 350 gravas, kas 
veido sazarotu erozijas tīklu. Šeit re-
dzamās gravas ir salīdzinoši īsas – 
120 līdz 380 m. To dziļums ir no 7 līdz 
12 m, tikai lielākā no gravām sasniedz 
20 m dziļumu. Pētnieki pieļauj, ka šīs 
gravas ir izveidojušās ļoti sen – pēdē-
jā leduslaikmeta beigās, pirms vairāk 
kā 12 000 gadiem. Toreiz, kūstot ledus 
blāķiem, ūdens straumes plūda uz pa-
zeminājumu – topošo Daugavas ieleju 
un savā ceļā izskaloja gravas. Mūsdie-
nās gravu gultnēs pēc lietus vai sniega 
kušanas laikā vērojamās ūdens strau-

mītes tikai nedaudz pārveido šīs senās 
lineārās erozijas formas. Tāpēc var 
uzskatīt, ka erozija mūsdienās tikpat 
kā nenorisinās un gravas var ierindot 
aprimušo lineārās erozijas formu gru-
pā. To, ka gravas ir aprimušas, parā-
da arī meža veģetācija, kas sedz gravu 
nogāzes.  

Projekta ietvaros vairākās vietās 
tika izveidotas koka kāpnes, koka 
tiltiņi pāri gravām, vides objekts “Ra-
ganas mājiņa” un divi informatīvie 
tūrisma stendi, kuros tiek piedāvāta 
informācija par Slutišķu gravu vēstu-

risku veidošanos, kā arī pastaigu ta-
kas shēma.  

Būvdarbus veica IK “Keramika-
VG”. Tā kā būvdarbu apjoms bija lie-
lāks nekā paredzēts projektā, vairāki 
elementi, kuri rotā taku, ir dāvinā-
jums no projekta īstenotājiem, tostarp 
no amatnieka Valda Grebeža, kurš no 
koka izveidojis dažādus meža iemīt-
niekus. Pastaigājoties pa taku, var sa-
stapt  raganas mājiņu, kurā dzīvo lab-
sirdīga raganiņa, kas uzrauga mežu, 
vāra tiem čiekuru sīrupu un uzņem 
tūristus. Raganas mājiņa kalpo kā 
savdabīgs apmeklētāju skaitītājs – ik-
viens takas viesis aicināts iemest mā-
jiņas skurstenī čiekuru, lai vēlāk var 
uzzināt, cik cilvēku viesojās šajā takā. 

Minētā projekta gaitā ir izveidots 
kopīgs klasteris ar Daugavpils pilsē-
tu, kas paredz reklamēt zoodārzus un 
minizoodārzus abās pašvaldībās, pērn 
tika rīkots foto konkurss “Skaistākie 
un neparastākie mirkļi tūrismā Dau-
gavpils novadā”, kā arī tiek atjaunots 
Ostrovas putnu vērošanas tornis Viš-
ķu pagastā.

Projektu īsteno biedrība “Daugav-
pils novada tūrisma informācijas 
centrs” kopā ar Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūru “TAKA”. Pro-
jekta īstenošanai piešķirts Daugavpils 
novada domes līdzfi nansējums 10% 
apmērā. 

Inese Minova

Raiņa māja Berķenelē aicina uz Mākslas plenēru!
Jau vairāk nekā 20 gadus Raiņa 

māja Berķenelē pulcina radošus cil-
vēkus uz dažādām mākslas akcijām, 
kuru laikā tapuši visdažādākie māks-
las darbi. Daudzi mākslinieku radītie 
mākslas objekti harmoniski iekļau-
jas Berķeneles dārza vidē, sasaistot 
Pliekšānu ģimenes dzīvesstāstu ar 
mūsdienām. 

Turpinot pirms daudziem gadiem 
aizsāktās tradīcijas, arī šogad Raiņa 
māja Berķenelē vēlas uzrunāt rado-
šus ļaudis un aicina piedalīties māks-
las plenērā “Ziedu svētkiem vieta”, 
kura laikā šoreiz tiks radīti neparasti 
mākslas darbi – krāšņas puķu dobes. 

“Agra gaita, vēla rieta, ziedu svēt-
kiem vieta” – tās ir rindas no Raiņa 
poēmas “Ave Sol!”. Tāpēc tā arī no-
saucām projektu. Bet pirms 150 ga-
diem ziedi jau nebija tādi kā tagad. 
Dārzniecība ļoti attīstās. Raiņa mā-
tei patika dālijas, Raiņa māsai Līzei 
patika fl okšu smarža. Mēs aicinām 
vairāk papētīt, kādi tad ziedi bija 
agrākos laikos. Bet, izvērtējot šodie-
nas tirgus daudzveidību, varam puķu 
dobes padarīt vēl krāšņākas un inte-
resantākas,” saka Raiņa mājas Ber-
ķenelē direktore Inese Bērziņa. Viņa 
uzsver, ka šoreiz mākslas plenērs 
līdzināsies vides plenēram dārzniecī-
bas jomā. 

Smeļoties iedvesmu Raiņa darbos, 
pirms dažiem gadiem Berķeneles 

dārzā uzsākta Saules labirinta izvei-
de, aicinot ikvienu iesaistīties šajā 
pasākumā. Labirinta formā tiek stā-
dīti dažādi košumkrūmi, kuri, skato-
ties no augšas, atgādina saules for-
mu. Saules labirinta izveide turpinās 
joprojām, taču šogad radusies iecere 
ne tikai papildināt jau esošo mākslas 
objektu, bet, iedvesmojoties no Raiņa 
daiļrades, izveidot jaunas puķu dobes 
Berķeneles dārza teritorijā. 

Savulaik Pliekšānu ģimenei bija 
liela saimniecība, viņi rūpējās par 
sava dārza estētiku, audzējot ne ti-

kai dārzeņus ikdienas maltītei, bet 
arī ziedus. Īpaši ziedus mīlēja Raiņa 
vecākā māsa Līze, viņas mīlestība uz 
ziediem un kopto puķu krāšņums ir 
ietekmējis arī nākamo dzejnieku. Da-
žādi ziedi, kas iepazīti jau bērnībā, 
bieži sastopami Raiņa dzejā.

Lai akcentētu to, ka par dārza lab-
iekārtošanu rūpējās visa Pliekšānu 
ģimene, piedalīties mākslas plenērā 
aicināti radoši cilvēki kopā ar savām 
ģimenēm, jo darba rokas noteikti no-
derēs. 

Projekta dalībnieku uzdevums būs 

izveidot Berķeneles dārzā puķu do-
bes kā mākslas objektu, tematiski 
sasaistot to ar Pliekšānu ģimeni vai 
Raiņa daiļradi. Var veidot jaunas 
puķu dobes vai papildināt ar ziedu 
stādījumiem esošās dobes vai vides 
objektus. 

Savas ieceres plenēra dalībnieki 
aicināti pārrunāt ar muzeja vadītāju 
un dārznieku. Stādus dobes ierīko-
šanai nodrošinās muzejs, kā arī va-
jadzības gadījumā piedāvās bezmak-
sas naktsmītnes. Savukārt projekta 
rezultāti tiks prezentēti jau šoruden 
dzejas dienu laikā. 

“Ir ļoti svarīgi tas, ka cilvēks piesa-
kās, izdomā un piedalās. Kāpēc ģime-
nes? Ģimenes tāpēc, ka vai nu viens 
cilvēks var radīt? Ir jābūt kaut kādai 
foršai ģimeniskai atmosfērai. Un pro-
tams, būtu vēlams, lai būtu ģimenes 
loceklis kāds vīrietis, jo būs jāstrādā 
ar lāpstu. Mums ir dārznieks, kas pa-
konsultēs, palīdzēs izvēlēties ziedus, 
ir piešķirti līdzekļi ziedu stādiem. 
Bet tomēr ir vajadzīgs fi ziskais spēks. 
Mēs esam gana nosēdējušies telpās, 
tad, lūk, Raiņa mājas Berķenelē 
dārzs jūs aicina!”saka Raiņa mājas 
Berķenelē direktore Inese Bērziņa.

Sīkāka informācija pa tālruni 
29272200! 

Inese Minova
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 Daugavpils novadā novērsts plaša mēroga piesārņojums
Pateicoties iedzīvotāju vērībai un 

operatīvai atbildīgo dienestu sadar-
bībai, Daugavpils novadā izdevies 
novērst plaša mēroga mēģinājumu 
piesārņot vidi ar bīstamām ķīmiskām 
vielām un aizturēt par pārkāpuma iz-
darīšanu aizdomās turēto personu.

26. maijā, pārbaudot no iedzīvotā-
jiem saņemto informāciju, Daugavpils 
novada Līksnas pagastā visas die-
nas laikā dažādās vietās AS “Latvijas 
valsts meži” un VAS “Latvijas dzelz-
ceļš” piederošajās teritorijās tika kon-
statētas 30 mucas ar nezināmas izcel-
smes ķīmiskām vielām, kuru kopējais 
apjoms ir aptuveni 5750 l, kā arī no 
mucām vidē noplūdis piesārņojums.

Tajā pat dienā mežzinis Kirils Sido-
rovs, pildot savus pienākumus Dien-
vidlatgales virsmežniecības Līksnas 
apgaitā, pamanīja mežā izmestas mu-
cas. Veicot vietas novērošanu, mežzinis 
ievēroja, ka izmesto mucu kaudzei tu-
vojas busiņš. Tomēr arī busiņā esošie 
divi jaunie vīrieši bija acīgi un steidzīgi 
devās projām. Mežzinis, sekojot busi-
ņam ar savu dienesta auto, bēdzējus 
panāca un lika apstāties. Pārbaudot 
busiņa salonu, atklājās, ka tur atrodas 
tādas pašas mucas. Nekavējoties tika 
izsaukta policija un iespējamie vainīgie 
tika nodoti likumsargu rokās.

Vizuāli novērtējot, 30 atrastajās mu-
cās atradās naftas produktu saturoši 

atkritumi (atstrādāta eļļa), kā arī nezi-
nāmas izcelsmes oranžas krāsas viela. 
Daļa no mucām bija slēgta, kas neļā-
va vizuāli noteikt to saturu. Paņemti 
grunts paraugi ķīmiskās vielas identi-
fi cēšanai. 

Operatīvi sadarbojoties Valsts vides 
dienesta Daugavpils reģionālajai vides 
pārvaldei (VVD), Valsts policijai (VP), 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam (VUGD) un Valsts meža 
dienestam, kā arī teritoriju īpašnie-
kiem, notikuma vietā tika veikti neat-
liekamie pasākumi. Vidē konstatētās 
mucas un no tām noplūdušais piesār-
ņojums tika savākts un nogādātas at-
kritumu apsaimniekotājam pagaidu 
uzglabāšanai.

Veicot neatliekamos pasākumus, 
Līksnas pagastā Valsts policija aiztu-
rēja iespējamo pārkāpēju, kura auto-
mašīnā atradās vēl 18 mucas ar ne-
zināmas izcelsmes vielu un kas veica 
nelikumīgu atkritumu pārvadāšanu, 
nesaņemot atbilstošu atļauju atkritu-
mu pārvadāšanai.

Aicinām iedzīvotājus ziņot, ja viņu rī-
cībā ir kāda papildus informācija par 
personām, kas, iespējams, ir iesaistītas 
šī pārkāpuma izdarīšanā. Informāciju 
lūdzam nosūtīt uz e-pastu: okc@vvd.
gov.lv vai sazināties, zvanot uz VVD 
vienotā zvanu centra tālruni 26338800 
(telefons darbojas visu diennakti), 
kā arī ziņot VP, zvanot uz tālruni 
65403311 vai 110.

VVD izsaka pateicību Daugavpils no-
vada iedzīvotājiem, kas atbildīgajiem 
dienestiem sniedza informāciju par 
iespējamu vides piesārņošanu. Savlai-
cīgi saņemtā informācija šajā gadīju-
mā ļāva ne tikai novērst liela mēroga 
vides piesārņojuma izplatīšanos, bet 
arī aizturēt pārkāpēju. VP uzsāks kri-
minālprocesu lietas apstākļu noskaid-
rošanai.

Valsts vides dienests
 Valsts meža dienests

 Ambeļu pagasta draudzes kapi
13. jūnijā plkst. 14.00 Augškalnes kapos; 
1. augustā plkst. 14.00 Ambeļu kapos.  

 Demenes pagasta draudžu kapi
12. jūnijā plkst. 11.00 Matkuncu kapos;
12. jūnijā plkst. 14.00 Daukštānu kapos;
4. jūlijā plkst. 12.00 Jāņuciema kapos;
10. jūlijā plkst. 10.00 Demenes luterāņu kapos; 
24. jūlijā plkst. 12.00 Šemberga kapos;
7. augustā plkst. 12.00 Faļtopu kapos;
28. augustā plkst. 12.00 Pakapiņu kapos.

Zemgales draudzes kapi
19. jūnijā plkst. 11.00 Pusčas kapos.

Dubnas pagasta draudžu kapi
11. un 12. jūnijā Petrānu kapos;       
12. jūnijā plkst. 12.00 Lāču kapos;
20. jūnijā Jadrovas kapos;       
26. jūnijā plkst. 12.00 Dubnas kapos;
26. jūnijā plkst. 13.30 Zarānu kapos;
27. jūnijā plkst. 13.00 Klobānu kapos.

 Jezupovas draudzes kapi
13. jūnijā plkst. 15.00 Bukštu kapos;
26. jūnijā plkst. 14.00 Lāču kapos; 
3. jūlijā plkst. 14.00 Ciršu kapos; 
10. jūlijā plkst. 13.00 Stropu kapos;
17. jūlijā plkst. 14.00 Jurīšu kapos; 
25. jūlijā plkst. 15.00 Kokinu kapos. 

 Kalupes draudzes kapi
12. jūnijā plkst. 12.00 Lāču kapos;
26. jūnijā plkst. 12.00 Dubnas kapos, plkst. 13.30 Zarānu kapos;
3. jūlijā plkst. 12.00 sv. Mise par mirušajiem Kalupes baznīcā, 
plkst. 13.00 kapusvētki Baltaču kapos;
10. jūlijā plkst. 12.00 Lazdānu kapos, plkst. 14.00 Ratnieku kapos;
17. jūlijā plkst. 12.00 Ārdavas kapos, plkst. 13.00 Krasnagorkas kapos;
24. jūlijā plkst. 12.00 Pelēču kapos, plkst. 13.00 Gurnejašu kapos, 
plkst. 14.00 Bramaņu kapos.

Laucesas draudzes kapi
18. jūnijā plkst. 13.00 un 19. jūnijā plkst. 8.00 Tanaju kapos;
4. jūlijā plkst. 13.00 dievkalpojums Laucesas katoļu baznīcā.

Līksnas draudzes kapi
12. jūnijā plkst. 12.00 Vaikuļānu kapos, plkst. 13.00 Motivānu kapos, 
plkst. 14.00 Mišteļu kapos;
26. jūnijā plkst. 12.00 Mukānu kapos; plkst. 13.00 Koķinišķu kapos; 
plkst. 14.00 Patmaļu kapos.

Medumu pagasta kapi
12. jūnijā plkst. 14.00 Duļkenu kapos kapu svētki, 13. jūnijā plkst. 9.00. Sv.Mise; 
19. jūnijā plkst. 14.00 kapu svētki Baltaču kapos, 20. jūnijā plkst. 9.00. Sv.Mise; 
19. jūnijā plkst. 11.00. kapu svētki Puščas kapos;
19. jūnijā plkst. 6.00. kapu svētki Medumu vecticībnieku draudzes kapos; 
24. jūnijā plkst. 13.00 Vasarišķu kapos sv. Mise, plkst. 14.30 kapusvētki. 

Nīcgales draudzes kapi
3. jūlijā plkst. 12.00 Nīcgales Romas katoļu draudzes baznīcā Sv. Mise par 
apbedītajiem, pēc Sv. Mises aizlūgums Nīcgales kapos.

Silenes draudžu kapi
17. 18. un 19. jūnijā Voitišku vecticībnieku kapos;
18. un 19. jūnijā Viļkeļu vecticībnieku kapos;  
3. jūlijā Silenes katoļu kapos. 

Spruktu Sv. Antona Romas katoļu draudzes kapi
1. augustā plkst. 12.00 Spruktu kapos Sv. Mise par mirušajiem, 
pēc Sv. Mises – kapusvētki; 
7. augustā plkst. 14.00 Spruktu komunālajos kapos; 
21. augustā plkst. 14.00 Rudānu kapos. 

Sventes pagasta kapi
26. jūnijā plkst. 14.00 Raudas kapos;
3. jūlijā plkst. 14.00 Timšāņu kapos;     
10. jūlijā plkst. 14.00 Purnieku kapos;    
11. jūlijā plkst. 14.30 Sventes kapos.

Vaboles pagasta kapi
12. jūnijā plkst. 13.00 Motivānu kapos; 
26. jūnijā plkst. 12.00 Mukānu kapos, plkst. 13.00 Kokinišku kapos. 

 Višķu draudzes kapi
12. jūnijā plkst. 13.00 Rogoču kapos, plkst. 15.00 Klekeru kapos;
27. jūnijā plkst. 13.00 Klobonu kapos; 
22. augustā plkst. 13.00 Višķu kapos.

Kapusvētki Daugavpils novada draudzēs
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2021. gada 22. aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie no-
teikumi Nr.75 (protokols Nr.108., 2.&), Precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2021. gada 27. maija lēmumu Nr.3092 (protokols Nr.110., 77.&) No-
likums par licencēto makšķerēšanu Sventes ezerā 

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana 
Sventes ezerā.

2. Sventes ezers atrodas Daugavpils novada Sventes pagasta dabas parka „Sven-
tes ezers” teritorijā. Sventes ezera salas ir dabas liegums.

3. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta 1.pielikumu Sventes ezers ir publiska 
ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Sventes ezers ir iznomāts izmanto-
šanai zivsaimnieciskiem mērķiem biedrībai „Sventes pērle” (2010. gada 1. martā 
noslēgts Sventes ezera ūdenstilpes nomas līgums starp Daugavpils novada Sven-
tes pagasta pārvaldi, kura rīkojas Daugavpils novada domes vārdā, un biedrību 
“Sventes pērle”).

4. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru ka-
bineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” ar nolūku regulāri papildināt Sventes 
ezera zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu 
izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes 
antropogēno slodzi.

5. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils novada domes pilnvarota ju-
ridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, 
Daugavpils, LV-5401, tālrunis 29768455,   e-pasts: gribela@inbox.lv).

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
6. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Sventes ezera platībā (1.pielikums).
7. Makšķerēšana Sventes ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 

22. decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens me-
dību noteikumi” ar šādu atkāpi:

7.1. makšķerēšana no laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, un ne agrāk 
kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

7.2. makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot 
peldlīdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem.

8. Makšķerēšanas licences iegāde vai bezmaksas licences saņemšana neatbrīvo 
makšķernieku no nepieciešamības iegādāties makšķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību karti. Bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kar-
tes, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 
„Makšķerēšana, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, Sventes ezerā at-
ļauts makšķerēt tikai personām līdz 16 gadiem un personām, kas ir vecākas par 
65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti. Visām personām jābūt klāt attiecīgam 
personu apliecinošam dokumentam, bet personām ar invaliditāti - invaliditātes 
apliecībai. 

2021. gada 22. aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.74 (protokols Nr.108., 1.&), Precizēti ar Daugavpils no-
vada domes 2021. gada 27. maija lēmumu Nr.3033 (protokols Nr.110., 
18.&) “Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības paliku-
šam bērnam Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 
,,Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikuša-
jam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beig-
šanās” 27., 30., 31.un 31.1punktu,  Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija notei-
kumu Nr.354 ,,Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

1.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Daugavpils  novada 

pašvaldības materiālās palīdzības (turpmāk – pabalsti) veidus bārenim un bez ve-
cāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un 
bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pēc 
pilngadības sasniegšanas (turpmāk – bērns), apmērus, piešķiršanas un izmaksā-
šanas kārtību.

2. Ar materiālo palīdzību saistīto jautājumu risināšanu un lēmumu pieņem-
šanu veic Daugavpils novada Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Pabalstu veidi:
3.1. pabalsti audžuģimenei; 
3.2. vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai;
3.3. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
3.4. pabalsts ikmēneša izdevumiem.

4. Šo noteikumu 3.punktā noteiktos pabalstus persona var saņemt, ja lēmumu 
par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Daugavpils novada Višķu, Skrudalie-
nas bāriņtiesas.

5. Lai saņemtu noteikumu 3.punktā minētos pabalstus, persona Sociālajā 
dienestā iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā pabalsta 
saņemšanai nepieciešamos dokumentus. 

6. Sociālajam dienestam ir tiesības pārbaudīt ziņas par ģimeni (personu) 
pašvaldības un valsts datu reģistros, vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību 
institūcijām, kā arī pieprasīt personai uzrādīt informāciju apliecinošus dokumen-
tus, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.

7.  Pēc pabalsta piešķiršanas personai ir pienākums nekavējoties informēt Soci-
ālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pār-
traukšanai vai tā apmēra grozīšanai. 

II. PABALSTS AUDŽUĢIMENEI
8. Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē:

8.1. ikmēneša pabalstu uzturam audžuģimenē bērnam līdz septiņu gadu ve-
cumam –  215,00 euro, no septiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 
258,00 euro piešķir, pamatojoties uz Sociālā dienesta un audžuģimenes 
līgumu;

8.2. pabalstu pārskaita katru mēnesi līdz kārtējā mēneša pēdējai darbadienai 
uz līgumā norādīto kredītiestādes kontu;

8.3. ja bērns ievietots audžuģimenē, uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, pa-
balsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

9. Pabalsts bērna apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei au-
džuģimenē:

9.1. pabalstu 200,00 euro piešķir vienu reizi kalendārajā gadā pēc bērna ievie-
tošanas audžuģimenē apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei, pamatojoties uz Sociālā dienesta un audžuģimenes līgumu;

9.2. pabalstu pārskaita desmit darbadienu laikā pēc lēmuma par pabalsta 
piešķiršanu pieņemšanas uz līgumā norādīto kredītiestādes kontu;

9.3. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt pārskatu par pabalsta bērna apģēr-
ba un mīkstā inventāra iegādei izlietojumu.
III.  PABALSTI PILNGADĪBU SASNIEGUŠAM BĒRNAM 

10. Vienreizēju pabalstu 218,00 euro piešķir patstāvīgas dzīves uzsākšanai, bet 
ja pilngadību sasniegušam bērnam ir invaliditāte no bērnības, tad piešķir 327,00 
euro. 

11. Vienreizēju pabalstu 821,00 euro piešķir sadzīves priekšmetu un mīkstā in-
ventāra iegādei vai par šo pabalsta summu Sociālais dienests izsniedz sadzīves 
priekšmetus un mīksto inventāru.

12. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesio-
nālās izglītības iestādē, vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga 
izsniegt valsts atzītus diplomus, un sekmīgi apgūst izglītības vai studiju program-
mu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, piešķir pabalstu 109,00 euro 
mēnesī ikmēneša izdevumiem, bet ja pilngadību sasniegušam bērnam ir invalidi-
tāte no bērnības, tad piešķir 163,00 euro mēnesī. 

13. Noteikumu 10. un 11.punktā noteikto vienreizējo pabalstu mēneša laikā, bet 
noteikumu 12.punktā noteikto pabalstu katru mēnesi līdz kārtējā mēneša pēdējai 
darbadienai pārskaita uz pilngadību sasnieguša bērna kredītiestādes kontu.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
14. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Daugavpils novada domē.
15. Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā.
16. Saistošie n oteikumi stājas spēkā likuma ,,Par pašvaldībām” 45.panta sesta-

jā daļā noteiktajā kārtībā.

šanās” 27., 30., 31. un 31.1 punktu pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta 
noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku gādības pa-
likušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Savukārt saskaņā ar Ministra 
kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 76., 
77.punktu audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 
un pabalstu bērna uzturam, kā arī pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 
un šo atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir no tās pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

Ievērojot minēto, izdodami saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības palīdzī-
bu audžuģimenei, bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc piln-
gadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 ,,Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 
30., 31. un 31.1punktu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.354 
,,Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu. Saistošo noteikumu mērķis: noteikt Dau-
gavpils novada pašvaldības materiālās palīdzības veidus bārenim un bez vecāku 
gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un bez 
vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pēc piln-
gadības sasniegšanas.
3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai ir nepieciešami papildus aptuveni 176015 euro 
gadā. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas 
institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi  tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi attiecas uz sociālo jomu. Pakalpojumu sniedz Daugavpils 
novada Sociālais dienests. Daugavpils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu 
var apstrīdēt Daugavpils novada domē. Daugavpils novada domes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība saistošo noteikumu izstrādāšanā netika iesaistīta, jo 
saistošie noteikumi neierobežo sabiedrības tiesības, bet uzlabo klientu dzīves 
kvalitāti.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2021. gada 22. aprīļa saistošajiem noteiku-

miem Nr.74 “Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušam bērnam Daugavpils novadā”

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu un 43.pan-

ta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikuša-
jam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beig-
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1.pielikums
Daugavpils novada domes 2021. gada

22. aprīļa saistošajiem noteikumiem
Nr.75 (protokols Nr.108., 2.&) 

III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par 
makšķerēšanas licencēm

Nr.
p.k. Licences veids Licenču derīguma termiņi Licences cena  

(euro)

1. Gada licence (izņemot 
maija mēnesi) 1. janvāris - 31. decembris 36,00

2. Sešu mēnešu licence 
(izņemot maija mēnesi)

Seši mēneši no licences 
izsniegšanas dienas 28,00

3. Trīs mēnešu licence  
(izņemot maija mēnesi)

Trīs mēneši no licences 
izsniegšanas dienas 21,00

4. Viena mēneša licence
(izņemot maija mēnesi)

Licencē norādītajam viena 
mēneša laika periodam 14,00

5. Maija mēneša licence 1. maijs - 31.  maijs 21,00

6. Vienas dienas licence 
(izņemot maija mēnesi)

Licencē norādītajam 24 
stundu periodam 2,00

7. Vienas dienas
licence maija mēnesī

Licencē norādītajam 24 
stundu periodam 1. maijs - 
31. maijs

5,00

8. Bezmaksas gada licence 1. janvāris - 31. decembris bezmaksas
9. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
10. Visu veidu licences dod tiesības makšķerēt no krasta, laivas, ledus. 

IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
11. Bezmaksas gada licence paredzēta:

11.1. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
11.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
11.3. politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot 

apliecību);
11.4. ūdenstilpes krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.

12. Šī nolikuma 11.punktā minētajām personām, makšķerējot jābūt līdzi personu 
apliecinošiem dokumentiem, lai makšķerētu ar bezmaksas gada licenci pēc tam, kad 
saņemta attiecīgā licence saskaņā ar šī nolikuma 18.punktā paredzēto kārtību.

13. Personai ar invaliditāti, makšķerējot jābūt līdzi papildus personas apliecino-
šam dokumentam arī apliecībai, kas apliecina invaliditātes esamību.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
14. Licence (licenču paraugi 2.-9.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā 

tiek norādīts:
14.1. licences nosaukums (veids);
14.2. licences numurs;
14.3. licences derīguma laiks;
14.4. licences cena;
14.5. makšķernieks vārds, uzvārds un paraksts;
14.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
14.7. zīmoga vieta.

15. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās mak-
šķerēšanas nolikumu Sventes ezerā. 

16. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņemot 
vērā to veidu un maksas lielumu.

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
17. Licenču izplatīšanu veic: 

17.1 licencētās makšķerēšanas organizētājs biedrība „Sventes pērle”, Kanda-
vas iela 19, Daugavpils, tālrunis 29768455; darba laiks: no plkst. 9.00 līdz  
plkst. 17.00, e-pasts: gribela@inbox.lv;

17.2. J.Gridasova veterinārārsta prakse, Ventspils iela 31, Daugavpils, tālrunis 
29768455, darba laiks: no plkst. 9.00 līdz  plkst. 17.00;

17.3. Māja „Daiļumi”, Sventes pagasts, Daugavpils novads, tālrunis 29768455, 
darba laiks: no plkst. 9.00 līdz  plkst. 17.00;

17.4. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.
18. Bezmaksas gada licences makšķerēšanai var saņemt tikai Daugavpils novada 

pašvaldības  Sventes pagasta pārvaldē (Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts, Dau-
gavpils novads, darba laiks: pirmdiena – piektdiena no plkst. 7.30 līdz plkst. 16.30, 
tālrunis 65425180, e-pasta adrese: parvalde@svente.lv) un biedrībā „Sventes pērle” 
(Kandavas iela 19, Daugavpils, tālrunis 29768455, e-pasta adrese: gribela@inbox.lv), 
uzrādot attiecīgos dokumentus (personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši perso-
nas statusam - invaliditātes apliecību, politiski represētas personas apliecību, pie-
krastes zemes īpašnieka ģimenes locekļa radniecību apliecinošu dokumentu). 
VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences 

19. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz 10. 
jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – organizētājs pār-
skaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai. 

20. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 80% paliek licencētās 
makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izlietoti  dabas parka “Sventes ezers” 
ekosistēmas uzlabošanai un ekotūrisma attīstīšanai, licencētās makšķerēšanas or-
ganizēšanai un tās pārvaldes nodrošināšanai, Sventes ezera vides un zivju resursu 
aizsardzībai, kā arī zivju krājumu pavairošanai un saglabāšanai, tostarp nārsta vie-
tu atjaunošanai, kontroles nodrošināšanai.

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība 
21. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lo-

mus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos attiecīgi 
ierakstot: 

21.1. vienas dienas un bezmaksas gada licences otrajā pusē Makšķernieku lo-
mu uzskaites tabulā (10.pielikums); 

21.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam pēc 
makšķerēšanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula sadaļā eLoms.

22. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uz-
skaites tabulām 10 (desmit) darbdienu laikā iesniegt licenču iegādes vietās vai elek-

troniski reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv vai arī nosūtīt 
pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta šī noliku-
ma 5.punktā. 

23. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem ne-
sniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks 
liegta iespēja turpmāk (pašreizējā un nākamajā gadā) iegādāties jebkura veida li-
cences makšķerēšanai Sventes ezerā.

24. Līdz nākamā gada 1. februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs ie-
sniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” 
pārskatu par iepriekšējā gada makšķernieku lomiem tālākai datu apstrādei un ziv-
ju resursu novērtēšanai.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un pasākumu 
plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

25.  Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
25. 1.  sniegt informāciju ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils 

pilsētas un Daugavpils novada preses izdevumos par pašvaldības saistošiem 
noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Sventes ezerā un no-
drošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu to piekrastēs;

25. 2.  nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēša-
nai atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma VI.nodaļu;

25. 3.  uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām;

25. 4.  uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot inter-
neta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas licenču tirdzniecības vietā;

25. 5.  uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronolo-
ģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēgu-
ma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, 
nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites 
žurnālu;

25. 6.  nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī 
nolikuma VII.nodaļā noteiktajām prasībām;

25. 7.  iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas 
licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlie-
tojumu 2 (divas) reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 
15.jūlijam un 15.janvārim;

25. 8.  papildināt zivju krājumus ūdeņos, ja tas ir paredzēts saskaņā ar zinātnis-
ki pamatotām rekomendācijām, ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem, 
ūdenstilpes nomas līgumu vai nolikumu;

25. 9.  noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora, un 
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, ku-
ra katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Valsts vides dienestā un pašval-
dībā saskaņotu pārskatu par dabas aizsardzības kontroles un zivju vai vēžu 
resursu papildināšanas pasākumiem un informāciju par veiktajiem pasāku-
miem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencē-
tās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidoša-
nā un uzturēšanā;

25. 10. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts 
zinātniskajā institūtā “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zināt-
niskais institūts “BIOR”” pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem;

25. 11. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
25. 12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu.

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā un īsteno pasākumu plānu 
Sventes ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai:

26.1.  pasākumi zivju resursu papildināšanai:
26.1.1. 2021. gads – zandarta krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz 

20 tūkst. gab.,
26.1.2. 2022. gads – līdakas krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz 30 

tūkst. gab.,
26.1.3. 2023. gads – sīgu krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz 1 

tūkst. gab.; 
26.2.  pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:

26.2.1. malu zvejniecības apkarošana,
26.2.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude;

26.3.  vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas kontrole.
X. Licencētās makšķerēšanas kontrole

27. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas no-
teikumu ievērošanu kontrolē sabiedriskie vides inspektori, kā arī attiecīgās valsts 
institūcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei. Licencētās mak-
šķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu 
atbilstoši kompetencei uzrauga arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

28. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi at-
bilstoši kompetencei uzrauga valsts institūcijas un Daugavpils novada pašvaldība.

XI.  Noslēguma jautājumi
29. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā 

daļā noteiktajā kārtībā.
30. Nolikuma darbības ilgums ir 10 gadi no saistošo noteikumu spēkā stāšanās 

dienas.
31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Daugavpils novada 

domes 2017. gada 14. septembra saistošie noteikumi Nr.5 “Licencētās makšķerēša-
nas nolikums Sventes ezerā”.
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2.pielikums
Daugavpils novada domes 2021. gada

22. aprīļa saistošajiem noteikumiem
      Nr.75 (protokols Nr.108., 2.&)

Gada licences paraugs
Biedrība “Sventes pērle”,

reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 

tālrunis 29768455
Gada licence Nr.

makšķerēšanai Sventes ezerā
(izņemot maija mēnesi)

Pasaknis 
Licences cena 36,00 euro
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci
saņēmu _____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                              (no - līdz)
Licences izsniedzējs _______________________
______________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
 

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālrunis 29768455
Gada licence Nr.

makšķerēšanai Sventes ezerā
(izņemot maija mēnesi)

 
Licences cena 36,00 euro
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                                                  (no - līdz)
Licences izsniedzējs _______________________
______________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

3.pielikums
Daugavpils novada domes 2021. gada

22. aprīļa saistošajiem noteikumiem
      Nr.75 (protokols Nr.108., 2.&)

Sešu mēnešu licences paraugs
Biedrība “Sventes pērle”,

reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 

tālrunis 29768455
Sešu mēnešu licence Nr.

makšķerēšanai Sventes ezerā
(izņemot maija mēnesi)

Pasaknis 
Licences cena 28,00 euro
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci
saņēmu _____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                              (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālrunis 29768455

Sešu mēnešu licence Nr.
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi) 

Licences cena 28,00 euro
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                                                (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

4.pielikums
Daugavpils novada domes 2021. gada

22. aprīļa saistošajiem noteikumiem
      Nr.75 (protokols Nr.108., 2.&)

Trīs mēnešu licences paraugs
Biedrība “Sventes pērle”,

reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 

tālrunis 29768455
Trīs mēnešu licence Nr.

makšķerēšanai Sventes ezerā
(izņemot maija mēnesi)

Pasaknis 
Licences cena 21,00 eur
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci
saņēmu _____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                              (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālrunis 29768455

Trīs mēnešu licence Nr.
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)
 

Licences cena 21,00 euro
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                                                (no - līdz)
Licences izsniedzējs _________________________
____________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

5.pielikums
Daugavpils novada domes 2021. gada

22. aprīļa saistošajiem noteikumiem
      Nr.75 (protokols Nr.108., 2.&)

Viena mēneša licences paraugs
Biedrība “Sventes pērle”,

reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 

tālrunis 29768455
Viena mēneša licence Nr.

makšķerēšanai Sventes ezerā
(izņemot maija mēnesi)

Pasaknis 
Licences cena 14,00 euro
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci
saņēmu _____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                              (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālrunis 29768455

Viena mēneša licence Nr.
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)
 

Licences cena 14,00 euro
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                                                (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums
__________________________

Z.V.

6.pielikums
Daugavpils novada domes 2021. gada

22. aprīļa saistošajiem noteikumiem
      Nr.75 (protokols Nr.108., 2.&)

Maija mēneša licences paraugs
Biedrība “Sventes pērle”,

reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 

tālrunis 29768455
Maija mēneša licence Nr.

makšķerēšanai Sventes ezerā
Pasaknis 

Licences cena 21,00 euro
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci
saņēmu _____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                              (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
 

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālrunis 29768455

Maija mēneša licence Nr.
makšķerēšanai Sventes ezerā 

Licences cena 21,00 euro
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                                                (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

7.pielikums
Daugavpils novada domes 2021. gada

22. aprīļa saistošajiem noteikumiem
      Nr.75 (protokols Nr.108., 2.&)

Vienas dienas licences paraugs

Sventes ezera karte
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes  2021. gada 22. aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.73   “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Sventes ezerā"
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.800 “Makšķerēša-
nas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 46.punktu. 
2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus nosacījumus 
makšķerēšanai Sventes ezerā. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 

   Nav attiecināms. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 

pašvaldības teritorijā 
Nav attiecināms. 

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence Nr.
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)
Pasaknis 

Licences cena 2,00 euro

Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci
saņēmu _____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                              (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence Nr.
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)
  

Licences cena 2,00 euro

Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                                                (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

8.pielikums
Daugavpils novada domes 2021. gada

22. aprīļa saistošajiem noteikumiem
      Nr.75 (protokols Nr.108., 2.&)

Maija mēneša vienas dienas licences paraugs
Biedrība “Sventes pērle”,

reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 

tālrunis 29768455
Vienas dienas licence Nr.

makšķerēšanai Sventes ezerā
maija mēnesī

Pasaknis 
Licences cena 5,00 euro
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci
saņēmu _____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                              (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence Nr.
makšķerēšanai Sventes ezerā

  maija mēnesī
 

Licences cena 5,00 euro
Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                                                (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

9.pielikums
Daugavpils novada domes 2021. gada

22. aprīļa saistošajiem noteikumiem
      Nr.75 (protokols Nr.108., 2.&)

Bezmaksas gada licences paraugs
Biedrība “Sventes pērle”,

reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 

tālrunis 29768455
Bezmaksa gada licence Nr.

makšķerēšanai Sventes ezerā
Pasaknis 

Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci
saņēmu _____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                              (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālrunis 29768455

bezmaksas gada licence Nr.
makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence izsniegta 
____________________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                                                (no - līdz)
Licences izsniedzējs ________________________
_____________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

10.pielikums
Daugavpils novada domes 2021. gada

22. aprīļa saistošajiem noteikumiem
      Nr.75 (protokols Nr.108., 2.&)

Makšķernieka lomu uzskaites tabula (licences otrā pusē)
Makšķernieka lomu uzskaites tabula 

Datums Zivju 
suga

Zivju 
skaits 

(gabals)

Zivju 
svars 
(kg)

 Makšķernieku pienākums ir uzrādīt savus 
lomus, aizpildot tabulu Makšķernieka lomu 
uzskaite, kura atrodas licences otrajā pusē. Ja 
tabulā nepietiek vietas, datus var turpināt uz 
citas lapas.

10 (desmit) darbdienu laikā pēc licences 
derīguma termiņa beigām licence ar lomu uzskaites 
datiem nododama licencētās makšķerēšanas 
organizētāja pārstāvim licenču tirdzniecības vietā 
vai nosūtāma pa pastu licencētās makšķerēšanas 
organizētājam uz adresi, kas norādīta licencē. Ja 
licence iegādāta elektroniski, noķertais loms 10 
(desmit) darbdienu laikā ir elektroniski jāreģistrē 
interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. 

Licencētās makšķerēšanas organizētājam 
ir tiesības turpmāk neizsniegt licences 
makšķerniekiem, kuri šīs prasības neizpilda. 

Makšķernieks _______________________________
(vārds, uzvārds)

Paraksts _________________________________

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 
Makšķerēšanas licences var iegādāties biedrībā „Sventes pērle”, interneta viet-
nē www.epakalpojumi.lv. 
Bezmaksas gada licences makšķerēšanai var saņemt tikai Daugavpils novada 
Sventes pagasta pārvaldē un biedrībā “Sventes pērle”. 
6. Informācija par konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.daugav-
pilsnovads.lv sadaļā Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo 
noteikumu projekti. 

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu pagastā

Veronika Vorona (1928.g.)
Biķernieku pagastā

Anna Gavrilova (1952.g.)
Demenes pagastā

Sergejs Visockis (1986.g.)
Viktors Veļičko (1940.g.)
Jadviga Vaikina (1936.g.)

Dubnas pagastā 
Pēteris Pudāns (1957.g.)

Pāvels Jerofejevs (1966.g.)

Kalkūnes pagastā 
Fridrihs Bušmaks (1941.g.)

Mečislavs Petrovičs (1941.g.)
Kalupes pagastā

Regīna Sauša (1943.g.)
Anželika Šalte (1970.g.)

Viktors Semjonovs (1955.g.)
Leonora Mukāne (1927.g.) 

Laucesas pagastā
Jefi ms Pomjalovs (1926.g.)
Klaudija Božko (1934.g.)

Līksnas pagastā
Marija Gadzāne (1931.g.)

Maļinovas pagastā
Pēteris Juhņevičs (1938.g.)

Medumu pagastā
Vitālijs Petko (1942.g.)

Tarasijs Fedotovs (1935.g.)
Naujenes pagastā

Nadežda Čuriška (1940.g.)
Vladislavs Petrovs (1941.g.)
Svetlana Jakovļeva (1950.g.)

Alfons Mukāns (1939.g.)
Oļegs Ribakovs (1967.g.)

Salienas pagastā
Antoņina Jermolajeva (1946.g.)

Skrudalienas pagastā
Valērijs Arhipovs (1959.g.)

Tabores pagastā
Ivans Ņikitins (1930.g.)

Vaboles pagastā 
Genovefa Puriņa (1926.g.)

Ludmila Jakubovska (1957.g.)
Višķu pagastā

Česlavs Mickevičs (1934.g.)
Anna Matisāne (1936.g.)

Broņislava Kampāne (1934.g.)
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLES

 Daugavpils novada dome pārdod mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli pašval-
dības nekustamos īpašumus:

- 15. jūnijā plkst. 9.00 zemes vienī-
bu (starpgabalu) ar kadastra apzīmēju-
mu 4450 004 0340 10.68 ha platībā, uz 
kura atrodas mežs 7.99 ha platībā (pēc 
zemes lietošanas eksplikācijas), kura 
ietilpst nekustamā īpašumā “Dzintari 
2” ar kadastra numuru 4450 004 0340 
un atrodas Demenes pagastā, Daugav-
pils novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 24 280 eiro.
- 15. jūnijā plkst. 9.30 nekustamo 

īpašumu “Niedrītes” ar kadastra nu-
muru 4450 007 0459, kas sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4450 007 0195 0.2244 ha platībā un 
atrodas Demenes pagastā, Daugavpils 
novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 480 eiro.
- 15. jūnijā plkst. 10.00 nekustamo 

īpašumu “Lauku lidlauks”  ar kadastra 
numuru 4468 002 0209, kas sastāv no  
zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4468 002 0209 10.38 ha platībā, uz 
kura atrodas mežs 1.8 ha platībā (pēc 
zemes lietošanas eksplikācijas) un at-
rodas Līksnas pagastā, Daugavpils no-
vadā. 

Objekta sākotnējā cena – 17 750 eiro.
-  15. jūnijā plkst. 10.30 zemes vie-

nību (starpgabalu) ar kadastra apzī-
mējumu 4470 003 0089 0.5429 ha pla-
tībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā 
ar kadastra numuru 4470 003 0089 un 
atrodas “Kalinki”, Rubeniški, Maļino-
vas pagastā, Daugavpils novadā. 

Objekta sākotnējā cena – 910 eiro.

- 15. jūnijā plkst. 11.00 – nekusta-
mo īpašumu “Kamenītes” ar kadastra 
numuru 4474 001 0807, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4474 001 0115 1.1171 ha platībā un 
atrodas Naujenes pagastā, Daugavpils 
novadā.  

Objekta sākotnējā cena – 1680 eiro.
 Izsoles notiks Daugavpils novada 

domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpilī.

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. 
kabinetā vai elektroniski Daugavpils 
novada pašvaldības tīmekļvietnē htt-
ps://www.daugavpilsnovads.lv/katego-
rija/jaunumi/izsoles/nekustamo-ipasu-
mu-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils 
novada domes 12. kabinetā (darbadie-
nās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iepriekš 
pierakstoties pa mob. 29412676 līdz  
gada 11. jūnija plkst. 15.00, iesniedzot 
iesniegumu un izsoles noteikumos no-
rādītos dokumentus, iepriekš samak-
sājot nodrošinājumu 10% no izsoles 
sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 
eiro.

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

Nekustamos īpašumus var apskatīt 
darbdienās, iepriekš saskaņojot apska-
tes laiku pa mob. 29412676.

 Naujenes Mūzikas un mākslas skola 
uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2021./2022. mācību gadam

Skola piedāvā audzēkņiem mācības šādās profesionālās ievirzes 
programmās:
• Akordeona spēle
• Klavierspēle
• Saksofona spēle
• Trompetes spēle
• Klarnetes spēle
• Eifonija spēle
• Trombona spēle
• Vijoles spēle
• Kontrabasa spēle
• Vizuāli plastiskā māksla

Naujenes Mūzikas un mākslas skolā pieredzējušo vadītāju vadībā  
darbojas:
• Akordeonistu orķestris
• Pūšaminstrumentu orķestris
• Instrumentālais ansamblis

Skolas profesionālās ievirzes programmu īstenošanas vietas ir:
• Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads (ar iespēju pieteikties visiem minētiem izglītības programmām)
• “Skrudalienas mācību punkts” Skolas iela 19, Silene, 

Skrudalienas pagasts (ar iespēju pieteikties Eifonija spēle, Akordeona 
spēle, Vijoles spēle izglītības programmām)

• “Salienas mācību punkts” Centrāles iela 21 un 22, Saliena, 
Salienas pagasts (ar iespēju pieteikties Eifonija spēle, Akordeona 
spēle izglītības programmām), Miera ielā 28, Mirnijs, Laucesas 
pagasts (ar iespēju pieteikties Eifonija spēle, Vijoles spēle izglītības 
programmām).

Iesniedzamie dokumenti:
Skolas direktoram adresēts iesniegums (veidlapa atrodama https://

www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/kultura/naujenes-muzikas-
un-makslas-skola/),  ārsta izziņa, dzimšanas apliecības kopija ar 
apliecinājumu: “Iesniedzu glabāšanai Naujenes Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņa personas lietā. Vecāka paraksts, paraksta atšifrējums”.

Dokumentus var iesniegt klātienē, piesakoties uz konkrētu laiku
pa tālr. 65450287, 26749424, 22350116, vai arī elektroniski, iesniegumu 
parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz skolas e-pastu 
nmms@inbox.lv, naujenes_mms@inbox.lv. 

Ikdienas prasmju apmācības 
Višķu dienas centrā

Deinstitucionalizācijas projekta ie-
tvaros ir svarīgi ne tikai sniegt dienas 
aprūpes centra pakalpojumus, bet 
panākt, lai persona ar garīga rakstu-
ra traucējumiem veiksmīgi iekļautos 
sabiedrībā, tāpēc ir būtiski nodrošināt 
nodarbinātības iespējas atbilstoši cil-
vēka spējām un vajadzībām, cilvēkam, 
kurš dzīvo ģimenē. 

Višķu dienas aprūpes centrā, kur 
nodrošina nepieciešamo aprūpi, sniedz 
atbalstu un attīsta nepieciešamās vai 
saglabā esošās prasmes, aktīvi nori-
sinājās pavasara darbi. Jau martā 
klienti paši sagatavoja vietu stādu au-
dzēšanai no sēklām, vēlāk šos stādus 

izstādīja laukā, kur tiem bija sagatavo-
tas dobes. Katrs klients veica savu dar-
bu, iepazīstoties ar dažādiem augiem, 
dēstiem, “bumbuļiem” - tā klienti sauc 
kartupeļus. Izrādās, ka aprūpes centra 
klientiem tā ir interesanta nodarbe. 
Katram tiek īstenota individuāla pie-
eja - atrasts laiks skaidrojošai sarunai, 
jokam vai kāda darbiņa kopīgai pa-
veikšanai. 

Katra diena centrā tās klientiem ir 
liels ieguvums, jo ir iegūta drošības 
sajūta un jaunas prasmes, kas uzlabo 
cilvēku dzīves kvalitāti. 

Naujenes pagastā plānota 
bērnu dienas nometne “Gliemezis” 

Vismaz 30 bērni vecumā no 6 līdz 
10 gadiem, kas deklarēti Daugavpils 
novadā, šovasar varēs apmeklēt bēr-
nu dienas nometni „Gliemezis”, kas 
norisināsies Lāču pamatskolas telpās 
Naujenes pagastā. Šāda iespēja būs 
tikai gadījumā, ja tiks atcelti ierobe-
žojumi, kas saistīti ar Covid-19 izpla-
tību.  

Nometne “Gliemezis” pagastā tiek 
rīkota jau vairākus gadus, taču pērn 
nenotika pandēmijas dēļ. 

Nometne ilgs 15 dienas, ņemot vērā 
visus epidemioloģiskās drošības pa-
sākumus. Vairākās grupās kopumā 
plānots uzņemt 30 bērnus, kuri pava-
dīs laiku dažādās radošās un sporta 
aktivitātēs, dosies pastaigās, lietde-
rīgi pavadot laiku. Bērniem tiks no-
drošināta ēdināšana trīs reizes dienā. 
Vecāku maksa par 15 dienām bērnu 
dienas nometnē “Gliemezis” noteikta 
41,50 eiro apmērā, no kuriem 31,50 

eiro ir maksa par ēdināšanu, bet 10 
eiro paredzēti nometnes programmas 
īstenošanai un saimnieciskajiem iz-
devumiem.

No Daugavpils novada Sociālā die-
nesta līdzekļiem tiks segti ēdināša-
nas izdevumi bērniem no trūcīgām 
ģimenēm.

No Daugavpils novada pašvaldības 
budžeta programmas “Līdzekļi ne-
paredzētiem gadījumiem” Naujenes 
pagasta pārvaldei piešķirti 4774 eiro 
bērnu dienas nometnes organizēša-
nai.

Tuvākajā laikā pašvaldības mā-
jaslapā tiks izsludināta pieteikšanās 
bērnu dienas nometnei. 



16 www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v 2021. gada 10. jūnijs D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S

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

No šī gada 24. aprīļa Daugavpils novada iedzīvotāju ģimenēs 
dzimuši 5  bērniņi - 2  meitenes un 3 puikas.

Maijā Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā laulību 
noslēguši 9 pāri, no tiem divi pāri ir novada iedzīvotāji.

ŠPOĢOS: VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA, KLAVIERSPĒLE, AKORDEONA 
SPĒLE, KOKLES SPĒLE, VOKĀLĀ MŪZIKA-KORA KLASE;

KALUPES MĀCĪBU PUNKTĀ: VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA, 
KLAVIERSPĒLE, AKORDEONA SPĒLE;

VABOLES MĀCĪBU PUNKTĀ: VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA;

KALKŪNES MĀCĪBU PUNKTĀ: VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA, 
KLAVIERSPĒLE, AKORDEONA SPĒLE.

 Lielais plosts 2021 tiek pārcelts 
uz nenoteiktu laiku!

Vislatvijas ūdens tūristu saiets “Lielais plosts”, kas šogad bija plā-
nots 15. maijā, ir pārcelts uz nenoteiktu laiku sakarā ar pieņemtajiem 
noteikumiem par publisko pasākumu īstenošanu saistībā ar Covid-19.  

Pagaidām nav zināms, kad tieši norisināsies pasākums, tāpēc seko-
jiet līdzi informācijai mājaslapā visitdaugavpils.lv, kā arī Facebook la-
pā Daugavpils novads.Travel.

Līgošana Višķu estrādē nenotiks!
Vairākus gadus pēc kārtas Višķu estrādē Daugavpils novada paš-

valdības aģentūra “TAKA” rīkoja vērienīgu Līgo festivālu ar ielīgo-
šanas rituāliem, lustēm, dančiem, skanīgām dziesmām un aktieru 
uzvedumiem. Diemžēl jau otro gadu pēc kārtas Līgo festivāls Višķu 
estrādē nenotiks Covid 19 ierobežojumu dēļ.  


