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Netradicionālajā modes skatē demonstrēja stilizētus tautastērpus

las kolekcija “Sejas grāmata”.
Vecākajā grupā, kurā par diplomiem 

cīnījās jaunieši, kas vecāki par 12 ga-
diem, 3.vietu ieņēma Daugavpils Bēr-
nu mākslas skola “Saules skola” ar ko-
lekciju “Visskaistākā, vismīļākā, īstā, 
vienīgā”, 2.vietā - Preiļu MMS audzēk-
ņu veidotā kolekcija “Improvizācija 
ar linu riju”, bet 1.vietu ieguva Špoģu 
MMS ar kolekciju “Metamorfozes”.

Skatītāju simpātiju balvu ieguva 
Balvu mākslas skolas jaunākā gru-
pa ar kolekciju  “Rakstu joslas Māras 
zemē”. 

Pasākuma noslēgumā žūrija atgādi-

nāja, ka Latvijas simtgades svinības 
ilgs vairākus gadus, aicinot saglabāt 
demonstrētās kolekcijas, lai ar šiem 
tērpiem turpinātu priecēt skatītājus 
vēl ilgāk. Savukārt modes skates or-
ganizatori atklāja, ka jau ir zināmas 
ieceres nākamā gada skatei, lai atkal 
jauniešiem būtu iespēja ar radošu iz-
domas un fantāzijas lidojumu realizēt 
vispārdrošākās idejas. 

 Elza Timšāne

Olga Kuzmina

Špoģu Mūzikas un mākslas skola 
jau trešo reizi Latgales mākslas sko-
lām organizēja netradicionālās modes 
skati “Rakstu rakstus izrakstījām”. 
Modes skatē piedalījās 9 mākslas sko-
las, kopumā žūrija vērtēja 14 tērpu 
kolekcijas. Konkursā piedalījās gan 
mājinieki, gan audzēkņi no Naujenes, 
Daugavpils, Balviem, Indras, Preiļiem 
un Ludzas, kā arī ārvalstu viesi no 
Baltkrievijas – Šarkavščinas mūzikas 
un mākslas skola, kuri pērn noslēdza 
sadarbības līgumu ar Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolu. 

Trīs gadu laikā konkurss ir jūtami 
audzis mākslinieciskā kvalitātē. Mo-
des skates tematika šogad tika veltīta 
gaidāmajai Latvijas simtgadei, aicinot 
posties svētkiem ar lepnumu par savu 
novadu un zemi. Etnogrāfi skais tērps 
vislabāk identifi cē cilvēku kā noteikta 
novada pārstāvi, tāpēc jaunieši tika 
aicināti pētīt latviešu rakstu zīmes un 
tautas ornamentus, veidojot stilizētus 
tautastērpus. Katras skolas uzdevums 
bija izveidot savu kolekciju, izmantojot 
netradicionālus materiālus – plaši tika 
pielietots papīrs, kartons, putuplasts, 
lins un citi oriģināli materiāli. Kon-
kurss tiek rīkots ar mērķi attīstīt bēr-
nu radošumu, meklējot drosmīgus un 
radošus risinājumus mākslā.

Jaunietes no Špoģiem, kuras de-
monstrēja kolekciju “Septiņas saules 
meitenes”, tērpus darināja gandrīz 
mēnesi, janvārī ļaujot ieskatīties darba 
kolekcijas tapšanas procesā. Meitenēm 
ar padomiem palīdzēja vizuāli plastis-

kās mākslas skolotāja Anita Karpen-
ko, kas ir arī netradicionālās modes 
skates pasākuma iniciatore. 

Konkursa žūrijas sastāvā bija Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmijas pasnie-
dzējs, mākslinieks un datorgrafi ķis 
Aivars Bulis, Daugavpils novada Kul-
tūras pārvaldes noformēšanas māks-
liniece Olga Gžibovska, Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldes Kultūras 
mantojuma daļas vadītāja Brigita Ma-
delāne, Višķu pagasta pārvaldes va-
dītājs Jānis Proms un Starptautisko 
projektu koordinatore Gaļina Paniča 
no Baltkrievijas. 

Žūrija darbus vērtēja pēc vairākiem 
kritērijiem – tērpa tehniskās izpildes 
sarežģītības pakāpes, darba kvalitātes, 
materiālu saskaņotības, idejas oriģi-
nalitātes un mākslinieciskā snieguma. 
Tērpu kolekcijas bija rūpīgi pārdomā-
tas un veidotas, sarežģījot žūrijas uzde-
vumu noteikt labākos no labākajiem. 

Pēc modes skates, žūrija devās uz 
apspriedi, atstājot satrauktos modes 
māksliniekus ar nepacietību gaidīt re-
zultātus. Kamēr žūrija sprieda un vētī-
ja, skatītājus izklaidēja Ēriks Zeps no 
postfolkloras grupas “Rikši”.  

Lēmums par godalgotajām vietām 
bija grūts, un apbalvotos šķīra vien ne-
liela punktu starpība.

Jaunākajā grupā, kurā startēja bēr-
ni līdz 12 gadu vecumam, trešo vietu 
ieguva Indras MMS kolekcija ”Rakstu 
raksti”, 2. vietu – Špoģu MMS ar kolek-
ciju “Es adīju raibus cimdus”, savukārt 
1.vietu nopelnīja Ludzas mākslas sko-
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9640 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

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!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
06.03. Vaboles pagasta pārvalde 15.00-16.00
13.03. Demenes pagasta pārvalde 14.00-15.00
20.03. Līksnas pagasta pārvalde 14.00-15.00
27.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
06.03. Maļinovas pagasta pārvalde  15.00-16.00
13.03. Višķu pagasta pārvalde 15.00-16.00
20.03. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-16.00
27.03. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-16.00
Daina Amosova 
16.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
30.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis
06.03. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
20.03. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns
13.03. Laucesas pagasta kultūras nams, c. Mirnijs 09.00-12.00
21.03. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs, c.Laucesa 09.00-12.00
Valērijs Hrapāns
01.03. Tabores pagasta sabiedriskais centrs  15.00-16.00
14.03. Silenes kultūras nams 10.00-11.00
14.03. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 13.00-14.00
15.03. Salienas pagasta pārvalde 12.00-13.00
Roberts Jonāns
14.03. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
06.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 10.00-13.00
20.03. Sventes pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

07.03. Daugavas ielā 34, Krauja, 
Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

14.03. Daugavas ielā 34, Krauja, 
Jaunatnes un sporta centrs 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

06.03. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

20.03. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

Janīna Kursīte

10.03. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
biroja telpās 10.00-12.00

24.03. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
biroja telpās 10.00-12.00

31.03. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
biroja telpās 10.00-12.00

Juris Livčāns

15.03. Vecsalienas pagasts, kafejnīca “Pie 
Červonkas pils” 10.00-11.30

15.03. Salienas pagasta pārvalde 12.00-13.30
21.03. Biķernieku pagasta pārvalde 11.30-13.00
21.03. Maļinovas pagasta Jauniešu centrs 13.30-15.00
Anita Miltiņa
13.03. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
20.03. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
01.03. Tabores pagasta sabiedriskais centrs 15.00–16.00
14.03. Silenes kultūras nams 10.00-11.00

15.03. Vecsalienas pagasts, kafejnīca “Pie 
Červonkas pils” 10.00-11.00

21.03. Biķernieku pagasta pārvalde 11.30-12.30
21.03. Maļinovas pagasta Jauniešu centrs 13.30-14.30
22.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.00-17.00
Aivars Rasčevskis
14.03. Silenes kultūras nams 10.00-12.00
14.03. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 13.00-15.00

15.03. Vecsalienas pagasts, kafejnīca “Pie 
Červonkas pils” 10.00-12.00

15.03. Salienas pagasta pārvalde 12.00-14.00
21.03. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
22.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
14.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
24.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.03. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2017.gada 26.janvāra sēdē pieņemts 91 lēmums:
	Daugavpils novada domes atskaite par likumā “Par paš-

valdībām” noteikto funkciju izpildi 2013.-2016.gadā.
	Apstiprināja aktualizēto Daugavpils novada attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam                                         Inves-
tīciju plānu 2017.-2019.gadam.
	Izdeva saistošos noteikumus “Daugavpils novada paš-

valdības budžets 2017.gadam”.
	Noņēma no kontroles novada domes 931 izpildīto lēmu-

mu, kā arī atzina par spēku zaudējušiem 25 lēmumus.
	Apstiprināja novada pašvaldības māksliniecisko kolek-

tīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām 2017.gadam paredzētās valsts 
budžeta mērķdotāciju sadali.  
	Noteica 2017./2018.mācību gadā atbalstāmās augstākās 

izglītības studiju specialitātes un studējošo skaitu, kuriem 
var tikt piešķirtas Daugavpils novada pašvaldības stipendi-
jas - Lauksaimniecības inženierzinātne ar iegūstamo kvali-
fi kāciju “Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē”, Pārtikas 
produktu tehnoloģija ar iegūstamo kvalifi kāciju “Pārtikas un 
dzērienu tehnoloģiju inženieris” un Veterinārmedicīna ar ie-
gūstamo kvalifi kāciju “Veterinārārsts” .
	Atbalstīja projektu ideju “Attīsti sevi un savu novadu”  

un “Uzdrīksties, iesaisties un pilnveidojies! Daudzpusīgs 
brīvprātīgais darbs - veids, kā efektīvi veicināt jauniešu per-
sonības, karjeras un kopienas attīstību” iesniegšanu.
	Grozīja novada domes 31.07.2014. lēmumu Nr. 679 „Par 

maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu kultūras institūcijās” un noteica  dalības 
maksu 20 euro mūzikas un mākslas skolu organizētajā kon-
kursā 1 dalībniekam (no bērnu mūzikas skolas).  
	Piešķīra Sventes pagasta pārvaldei 967,98 euro no ne-

kustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā gūtajiem novada 
pašvaldības budžetā līdzekļiem, kuri tiks izmantoti Sventes 
ciema labiekārtošanai.
	Noteica  mēneša darba algas novada sporta skolas di-

rektoram Jānim Skrindam, Špoģu Mūzikas un mākslas sko-
las direktoram Andrejam Repinam un Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas direktoram.
	Grozīja novada domes 27.06.2014. noteikumus „Tirgus 

izpētes kārtība Daugavpils novada pašvaldībā”. 
	Izteica jaunā redakcijā Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes nolikumu.
	Mainīja novada administratīvajā teritorijā noteikto vē-

lēšanu iecirkņu Nr. 406, Nr. 407 un Nr. 413  atrašanās vietas.
	Atļāva atsavināt un pārdot 16 pašvaldības nekustamos 

īpašumus  Kalkūnes, Kalupes, Maļinovas, Naujenes, Salie-
nas, Tabores un Vaboles pagastā.
	Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašumus fi -

ziskām personām Dubnas un Kalupes pagastā.
	Nolēma pārdot izsolē 5 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Kalupes, Laucesas, Vaboles un Naujenes pagastā un 
apstiprināja izsoles noteikumus.
	Apstiprināja izsoles protokolu  uz 1 nekustamo īpašumu 

Tabores pagastā.
	Atļāva Višķu pagasta pārvaldei izslēgt no grāmatvedī-

bas uzskaites  un norakstīt atlikušo vērtību izdevumos 6 ēkas 
un būves. 
	Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus koku 

ciršanai Višķu pagasta Lubažu ciemā un Višķu ciemā, Ag-
lonas ielā 18.
2017.gada 9.februāra sēdē pieņemti 39 lēmumi:
	Grozīja novada domes 06.07.2009. nolikumu Nr. 1 “Dau-

gavpils novada domes nolikums”.
	Izdeva noteikumus “Bāriņtiesu darbinieku profesionā-

lās ētikas normas”.
	Izveidoja nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

statusa piešķiršanas komisiju 5 cilvēku sastāvā.
	Apstiprināja ar 01.01.2017. novada pašvaldības izglītī-

bas iestāžu izmaksas uz 1 skolēnu (audzēkņu) gadā pamata, 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs un pirmsskolas iestādēs.
	Apstiprināja 2017.gada izdevumus pakalpojuma aprē-

ķinam uz 1 cilvēku Višķu sociālās aprūpes centrā - 512,17 
(euro/mēnesī), Naujenes bērnu namā - 37,47 (euro/dienā),- 
Naujenes bērnu nama struktūrvienībā „Mātes un bērnu at-
balsta centrs „Avotiņi”” - 255,44 (euro/mēnesī).   
	Apstiprināja projektu ieceres Biedrības „Daugavpils un 

Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludinātajai projek-
tu iesniegšanas 2.kārtai Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ap-
stiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
	Atbalstīja projekta „Sabiedrības informēšanas pasā-

kumu nodrošināšana Daugavpils novada Demenes pagasta 
ūdens objektu zivju resursu aizsardzībai” iesniegšanu Zivju 
fonda pasākumā „Sabiedrības informēšanas pasākumiem 
par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu iz-
mantošanu, atražošanu un aizsardzību” un projekta „Dau-
gavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resur-

su papildināšana” iesniegšanu Zivju fonda pasākumā „Zivju 
resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī ci-
tās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
	Atļāva uzsākt iepirkumu procedūras - Višķu sociālās ap-

rūpes centram specializētā mikroautobusa iegādei personu 
ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai, Salienas pagasta pār-
valdei jaunas vieglās automašīnas iegādei, kas nepieciešama 
pagasta pārvaldes funkciju veikšanai un Kalkūnes pagasta 
pārvaldei Randenes pamatskolas ēkas telpu remontam.
	Atļāva atsavināt nekustamo “Kaušeļi 1”, Sventes pagas-

tā un pārdot to izsolē, kā arī apstiprināja izsoles noteikumus.
	Nolēma pārdot 7 pašvaldības nekustamos īpašumus fi -

ziskām personām Maļinovas, Kalkūnes, Kalupes Tabores un 
Sventes pagastā.
	Nolēma pārdot atkārtotā izsolē nekustamo īpašumu 

“Gundegas 5”, Laucesas pagastā un apstiprināja izsoles no-
teikumus.
	Veica grozījumus novada domes lēmumos par sadzīves 

atkritumu savākšanas tarifi em Ambeļu, Demenes, Dubnas, 
Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, 
Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Sventes un Vaboles pa-
gasta teritorijā, nosakot jaunus tarifus, kuri ir piemērojami 
ar 2017.gada 1.janvāri. 
	Atļāva iznomāt uz 10 (desmit) gadiem Biedrībai “Smile 

for life” zemes vienības “Alejas atpūtas laukums” daļu 0.40 
ha platībā, ar apbūves tiesībām. 

2017.gada 23.februāra sēdē pieņemti 34 lēmumi:
	Izdeva saistošos noteikumus „Grozījums Daugavpils 

novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu 
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugav-
pils novada teritorijā””. 
	Ar 01.03.2017. iecēla Ruslanu Margeviču par Naujenes 

Mūzikas un mākslas skolas direktoru.
	Apstiprināja novada pašvaldības autoceļu vidējā termi-

ņa attīstības programmu 2017.- 2019.gadam. 
	Izdeva Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statu-

sa piešķiršanas komisijas nolikumu.
	Apstiprināja Daugavpils novada Kultūras pārvaldes kā 

izglītības iestādes veida maiņu no profesionālās tālākizglītī-
bas un pilnveides izglītības iestādes uz pieaugušo neformālās 
izglītības iestādi ar izglītības programmu īstenošanas vietas 
adresi -Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”, Dobeles 
iela 30, Daugavpils, LV-5404.
	Nolēma palielināt SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” pamatkapitālu un apstiprināja pamatkapitāla pa-
lielināšanas noteikumus un statūtus.
	Atbalstīja novada domes, kā projekta partnera, dalību 

Vara pašvaldības (Zviedrija) projektā “Inovatīvu un ilgtspē-
jīgu mājokļu problēmu risinājumi apdzīvotības veicināšanai 
lauku apvidos” iesniegšanai ES programmas „Eiropa Pilso-
ņiem” 2.darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedris-
kā līdzdalība” 2.2.apakšpasākumā „Pašvaldību tīklojumi” ar 
novada domes daļas projekta plānotajām kopējām izmaksām 
8000 euro. 
	Nolēma novada domei iesniegt projektu „Vīragnas ezera 

zivju resursu pavairošana”   Zivju fonda atbalsta saņemšanai 
pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publis-
kajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā” ar projekta  plānotajām kopējām izmaksām 2904 
euro.
	Nolēma iesniegt projektu „Daugavpils novada pašvaldī-

bas ceļa “Grāviņi-Vecie Tokari” pārbūve Višķu pagastā” ES 
ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa   pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ar kopējo fi nansējumu 327303,87  euro. 
	Atļāva Višķu pagasta pārvaldei iesniegt projektu „Dau-

gavpils novada Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu pa-
pildināšana” Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairo-
šana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, 
kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta plānotajām 
izmaksām 4797,79 euro.
	Atbalstīja novada pašvaldības idejas” Materiāli tehnis-

kās bāzes uzlabošana Daugavpils novada ezeru zivju resursu 
aizsardzības nodrošināšanai” iesniegšanu Valsts Zivju fonda 
fi nansējuma saņemšanai ar projekta plānotajām kopējām iz-
maksām 10111 euro. 
	Atbalstīja Izglītības pārvaldes idejas 

“Brīvprātīgs un atzīts” iesniegšanu Valsts 
►►►
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Viena skolēna izmaksas novadā 
svārstās no 55 līdz 464 eiro 

Viena skolēna izmaksas Daugavpils 
novada skolās mēnesī svārstās no 55 
līdz 464 eiro. Vismazākās skolēnu uz-
turēšanas izmaksas ir vidusskolās, 
jo tajās tradicionāli ir lielāks skolēnu 
skaits. Sventes vidusskolā tie ir 55,81 
eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā – 60,24 
eiro, Zemgales vidusskolā – 63,83 eiro, 
Salienas vidusskolā - 74,42 eiro un Va-
boles vidusskolā – 111,49 eiro mēnesī. 

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pa-
matskolās. Vismazākās izmaksas uz 
vienu skolēnu ir uz pērn likvidētās 
Tabores un Birznieku pamatskolas 
bāzes izveidotajā Laucesas pamatsko-
lā – 69,69 eiro mēnesī. Tai seko Nau-
jenes pamatskola ar 92,33 eiro mēnesī, 
Biķernieku pamatskolā – 107,28 eiro, 
112,87 eiro – Randenes pamatskolā, 
121,24 eiro – Kalupes pamatskolā, 
129,77 eiro – Medumu pamatskolā un 
142 eiro – Silenes pamatskolā. 

Savukārt reorganizētās Nīcgales 
sākumskolas skolēns mēnesī izmak-
sā 464,32 eiro. Nīcgales sākumskolas 
skolēna dārdzība saistīta ar mācību 
iestādes reorganizāciju un apmācāmo 
skaita samazināšanos.

Naujenes pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Rūķītis” viens audzēknis mēnesī 

izmaksā 131,35 eiro, bet Nīcgales PII 
“Sprīdītis” – 182,14 eiro mēnesī. 

Savstarpējos norēķinos Daugavpils 
novads 2016.gadā citām pašvaldībām 
par savu bērnu izglītošanu mācību ies-
tādēs samaksāja 628 140 eiro, turpretī 
citas pašvaldības Daugavpils novada 
pašvaldības budžetā pērn ieskaitīja 242 
773 eiro. Lielākās summas Daugavpils 
novads iemaksāja kaimiņu pašvaldību 
budžetos -  Līvāniem, Ilūkstei, Rēzek-
nei, Riebiņiem, Krāslavai, Vārkavai un  
Dagdai, kā arī attālākiem reģioniem 
– Rīgai un Priekulei. Absolūti lielākā 
summa – 542 844 eiro – tika novirzīta 
Daugavpils pilsētas domei. 

Savukārt Aglonas, Engures, Ilūkstes, 
Krāslavas, Līvānu, Mārupes, Preiļu un 
Viesītes novads, kā arī Rīga un Dau-
gavpils, visvairāk norēķinājušās par 
Daugavpils novada skolās izglītojama-
jiem.  Daugavpils pilsēta gada laikā ir 
ieskaitījusi 179 538 eiro, lai gan sav-
starpējā bilance joprojām ir novadam 
nelabvēlīga. 

Uz 01.01.2017.gadu Daugavpils no-
vada izglītības iestādēs ir reģistrēti 
1949 skolēni un audzēkņi.

Elza Timšāne

Ar Stipendiju fondu tiks atbalstīti 
topošie inžernieri mašīnzinātnē, 
vetārsti un pārtikas tehnologi 

Lai noskaidrotu Stipendiju fonda 
atbalstāmās specialitātes nākamajā 
mācību gadā, tika veikta Daugavpils 
novada uzņēmēju anketēšana. No 235 
nosūtītājām anketām atsaucās četri 
uzņēmēji kuri norādīja, ka tuvāko gadu 
laikā viņiem būs nepieciešami pārtikas 
un dzērienu tehnologi, vetārsti un lauk-
saimniecības inženieri. 

Pieprasījums pēc lauksaimniecības 
inženiera mašīnzinātnē ir AS “Latgales 
bekons” (Višķu pag.) un SIA “Rubiki” 
(Līksnas pag.), pārtikas tehnologs ne-
pieciešams uzņēmumam SIA “Dubiki” 
(Vecsalienas pag.), kā arī vetārārsts AS 
“Latgales bekons”. Ar domes lēmumu 
apstiprinātas šīs atbalstāmās speciali-
tātes. Topošie un esošie studenti stipen-
dijai varēs pieteikties no 1.augusta līdz 
1.septembrim. 

Tāpat kā pērn, stipendiju varēs sa-
ņemt jebkura kursa studējošie baka-
laura un maģistra profesionālajās vai 
akadēmiskajās studijās. Stipendiju kon-
kursa kārtībā varēs saņemt studējošais, 
kura deklarētā dzīvesvieta ir Daugav-
pils novadā vai kurš absolvējis Daugav-
pils novada vidusskolu neatkarīgi no 
deklarētās dzīvesvietas, un kurš studē 
attiecīgo specialitāti un sekmju vidējā 
atzīme nav zemāka par 6 ballēm, kā arī 

pēc augstskolas absolvēšanas apņemas 
trīs gadus nostrādāt pie Daugavpils no-
vada uzņēmēja. Ja pretendentiem uz 
stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, 
prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku gā-
dības palikušie bērni, jaunieši no trūcī-
gām vai daudzbērnu ģimenēm.

Pirms stipendijas saņemšanas stu-
dējošais varēs slēgt divpusējo vienoša-
nos ar uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas 
speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas 
nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji drīkstēs 
savstarpēji kooperēties, gadījumos, ja 
šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem 
uzņēmējiem. 

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no 
studiju gada – 1.kursā studējošam tiks 
maksāts 150 euro mēnesī, 2. un 3.kursa 
studentam – 200 euro mēnesī; 4. kursa 
un augstāko kursu studējošiem, kā arī 
maģistra studiju programmā  studējoša-
jam  - 250.00 euro mēnesī. Studējošais, 
ievērojot saistošajos noteikumos ietver-
tās prasības, stipendiju varēs saņemt 
visu studiju laiku bez pārtraukuma. 

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

Elza Timšāne

Aktualizētais Investīciju plāns 
paredz fi nansējuma piesaisti 

veselai virknei projektu 
Lai veicinātu novada teritorijas līdz-

svarotu izaugsmi, kopš 2013.gada Dau-
gavpils novada pašvaldība īsteno novada 
attīstības programmu. Novada attīstī-
bas programma ir teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kurā noteiktas 
prioritātes un pasākumu kopums nova-
da attīstībai līdz 2018.gadam. Program-
mā ir noteiktas četras galvenās, savstar-
pēji saistītās vidējā termiņa prioritātes: 
novada cilvēkkapitāla produktivitātes 
palielināšana, kvalitatīvas dzīves telpas 
pieejamības nodrošināšana novada teri-
torijā, ekonomiskā potenciāla izmantoša-
nas efektivitātes celšana, kā arī kultūras 
un dabas telpas identitātes saglabāšana. 
Konkrētas aktuālas aktivitātes un tām 
vajadzīgo investīciju kopums ir noteikts 
Programmas Investīciju plānā.  

Kā preses konferencē pastāstīja Attīs-
tības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja 
Olga Lukaševiča, Investīciju plāns tiek 
sastādīts uz trim gadiem, apkopojot vi-
sas ieceres un fi nansējuma iespējas, kas 
būtu nepieciešamas, lai ieplānotās darbī-
bas tiktu realizētas. Plānā tiek ietvertas 
gan tās prioritātes, kas īstenojamas tu-
vākajā laikā, gan arī tās, kuru īstenoša-
na jāuzgaida.  

Olga Lukaševiča: “Tiek analizētas arī 
fi nansiālās iespējas, vai mēs doto projek-
tu varam īstenot ar pašvaldības līdzek-
ļiem, vai piesaistot, piemēram, Eiropas 
fondu fi nansējumu, vai, sadarbojoties 
ar privātinvestoriem. Likums paredz, 
ka vismaz reizi gadā dotais Investīciju 
plāns ir jāaktualizē atbilstoši pašvaldī-
bas budžetam, atspoguļojot prioritārās 
vajadzības, ņemot vērā jau pieejamos 
līdzekļus vai tos, kas būs pieejami tuvā-
kajā laikā. Tuvojoties jaunam budžeta 
gadam, tika pārskatīts arī novada inves-
tīciju plāns. Tajā noteiktās aktualitātes 
veidoja pamatu jauna 2017.gada paš-
valdības budžeta sagatavošanai un ap-
stiprināšanai. Ar aktualizēto Investīciju 
plāna versiju var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv. 
Pēc ideju kvantuma vislielākais priori-
tāšu saraksts ir sadaļās, kuras skar kul-
tūras jomu, publiskās ārtelpas (publiskie 
atpūtas laukumi, bērnu rotaļlaukumi, 
peldvietas, pastaigu takas, zivju resursu 
atjaunošana, u.c.) uzlabošanu. Tas parā-
da, ka investīciju plānā nozīmīgu vietu 
aizņem vietējo kopienu vajadzības un 
iniciatīvas. Vislielāko līdzekļu apjomu 
prasa tieši novada ceļu infrastruktūras 
uzlabošana un kultūras sfēra. Ievēro-
jamas summas vajadzīgas arī izglītības 
iestāžu un sporta infrastruktūras piln-
veidošanai, centralizētās siltumapgādes 
un citas publiskās pārvaldes tehniski 
nolietotās bāzes uzlabošanai. Lai sagata-
votu kārtējās plāna izmaiņas, tika veikta 

aptauja, ar pagastu pārvalžu un citu paš-
valdības iestāžu palīdzību iesaistot šajā 
procesā arī vietējās biedrības, draudzes 
un citas ieinteresētās struktūras, lai va-
rētu apkopot gan jau esošās vajadzības, 
gan arī tās vēlmes un idejas, kas izkris-
talizējušās konkrētajā teritorijā. Tās tika 
ietvertas Investīciju plānā, apkopojot ini-
ciētās vajadzības, nozaru speciālistiem 
izvērtējot iesniegtās ieceres un idejas. 
Līdzīgi pašai Attīstības programmai, In-
vestīciju plāns, kas ir tās sastāvdaļa, ir 
politisks dokuments, tas tika izskatīts 
komitejās un apstiprināts domes sēdē.”

Atbilstoši likumam “Par pašvaldī-
bām”, Daugavpils novada dome laika 
periodā no 2013. - 2016. gadam, realizēja 
veselu virkni novada teritorijas ekono-
misko izaugsmi veicinošu projektu. Tā 
pašvaldības funkciju izpildei augstākmi-
nētajā laika periodā ieguldītas investīci-
jas vairāk kā 30,3 miljoni eiro apmērā no 
pašvaldības budžeta, Eiropas Savienības 
struktūrfondiem, kā arī citiem fi nanšu 
avotiem un instrumentiem. Nākamajā 
periodā plānots piesaistīt investīcijas 
teju 14,5 miljoni eiro apmērā no Eiropas 
Savienības struktūrfondiem, citiem fi -
nanšu avotiem un instrumentiem.

Olga Lukaševiča arī minēja, ka pa-
gājušajos gados lielākās investīcijas ie-
guldītas projektos izglītības nozarē. Tie 
ir 8 lielie skolu renovāciju projekti, kas 
īstenoti 2015. gadā, piesaistot ES fondu 
līdzekļus. Savukārt šogad vislielākos ie-
guldījumus prasīs ceļu infrastruktūras 
uzlabošanas projekti, uzņēmējdarbības 
vides uzlabošana, kā arī projekti kultū-
ras un sociālās aizsardzības jomā. 

O.L. “Taču tas nenozīmē, ka visas ie-
ceres tiks īstenotas tieši tādā veidā, jo 
katra situācija ir jāizvērtē individuāli 
- atbilstoši prasībām un iespējām. Tā ir 
trīs gadu vīzija, kā mēs to redzam.”

Izpilddirektore Vanda Kezika papildi-
nāja, ka ievērojama investīciju piesaiste 
no pašvaldības budžeta turpināsies arī 
izglītības jomā. Kā, piemēram, Vaboles 
vidusskolas sporta zāles pārbūve, Ran-
denes pamatskolas telpu remonts un 
teritorijas labiekārtošana. Arī sociālajā 
jomā - Sociālo pakalpojumu centra “Pīlā-
dzis” klientu dzīves apstākļu un Nauje-
nes bērnu nama vides uzlabošana. 

“Lielā mērā, balstoties uz investīcijām 
no pašvaldības budžeta, tiks īstenoti lie-
li ūdenssaimniecības attīstības projekti 
Nīcgales un Laucesas pagastā. Tāpat arī 
siltumtrašu uzlabošanas projekti jau ar 
ES un iedzīvotāju kapitāla piesaisti,”, tā 
O. Lukaševiča. 

Olga Davidova

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

programmas apakšaktivitātē “Atbalsts 
jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vie-
tējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas 
dokumentiem” atklātajā projektu iesniegumu atlases kārtā 
ar projekta plānotajām kopējām izmaksām 3300 euro.
	Nolēma pārņemt  ar 01.03.2017. no pagastu pārvalžu 

valdījuma novada domes valdījumā virzīšanai Lauku attīs-
tības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam 
projektu iesniegumu konkursam šādus pašvaldības ceļus: 
„Bērzkalni-Razvilka” Demenes  pagastā, „Valsts ceļš-Kurpe-
ņiški-Janciški” Maļinovas pagastā, „Mežniecība-Dukurieši” 

Nīcgales pagastā, „Vitaniški-Bruņene” Skrudalienas pagastā 
un „Zeiciški-Tartaks” Vecsalienas pagastā.
	Grozīja novada domes  10.03.2016. lēmumu  Nr. 227 

“Par valsts autoceļa V 683 “Peipiņi-Spīķi” posma no 0,000-
3,415km un posma no 5,390-7,720km pārņemšanu pašvaldī-
bas īpašumā”.
	Apstiprināja izsoles protokolus uz 4 pašvaldības nekus-

tamajiem īpašumiem Sventes pagastā.
	Atzina izsoli par nenotikušu uz 1 pašvaldības nekusta-

mo īpašumu Sventes pagastā.
	Nolēma pārdot atkārtotā izsolē 1 pašvaldības nekusta-

mo īpašumu Ambeļu pagastā un apstiprināja izsoles noteiku-

mus.
	Atļāva veikt iepirkuma procedūru Kultūras pārvaldei 

jauna mikroautobusa iegādei, kas nepieciešams Kultūras 
pārvaldes funkciju veikšanai un novada domei jaunas vieglās 
automašīnas iegādei, kas nepieciešama novada domes funk-
ciju veikšanai.
	Atļāva Vaboles pagasta pārvaldei veikt iepirkuma proce-

dūru Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja 
telpu remontam.

►►►
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Dabas resursu nodokļa paaugstināšana ietekmē atkritumu 
apsaimniekošanas tarifus

2017.gada 1.janvārī spēkā stājās gro-
zījumi Dabas resursu nodokļa likumā, 
kas nosaka Dabas resursu nodokļa 
(DRN) likmes paaugstināšanu 2017.
gadā no EUR 12,00 uz EUR 25,00, 
2018.gadā no EUR 25,00 uz EUR 35,00, 
2019.gadā no EUR 35,00 uz EUR 43,00 
un 2020.gadā no EUR 43,00 un EUR 
50,00 par vienas tonnas sadzīves atkri-
tumu apglabāšanu.

Deputāti apstiprināja 13 pagastu 
pārvalžu, kuras apkalpo SIA “Eko 
Latgale”, jauno sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas tarifu. Pārējās pagas-
tu pārvaldes, kurām ir noslēgti līgumi 
ar vides pakalpojumu sniedzēju SIA 
“Clean R”, tuvākajā laikā arī saņems 
uzaicinājuma vēstules par tarifu pār-
skatīšanu un pēc iespējas drīzāk jau-
nie tarifi  tiks apstiprināti tuvākajā do-
mes sēdē. Jaunie tarifi , neatkarīgi no 
pakalpojuma sniedzēja, visās pagastu 
pārvaldēs tiks piemēroti ar 2017.gada 
1.janvāri.

Tarifs pagastu pārvaldēm atšķiras – 
tas svārstās no 9.12 eiro (Svente) līdz 
14.59 eiro (Naujene) par 1m3. Šobrīd 
viszemākais tarifs apstiprināts Kalkū-

nei, Sventei, Maļinovai un Laucesai, 
dārgāk maksās iedzīvotāji Līksnā, 
Vabolē un Naujenē (Skat.tabulu). Kā 
skaidro Daugavpils novada pašvaldī-
bas izpilddirektores vietnieks Alek-
sandrs Aizbalts, tarifs katrā pagastā 
atšķiras atkarībā no iepirkuma rezul-
tātiem, vietas attāluma, atkritumu 
apjoma, kā arī iedzīvotāju un juridisko 
personu skaita. 

“Ja mēs vēlamies nesadārdzināt šo 
pakalpojumu, iedzīvotājiem ir vairāk 
jāšķiro atkritumi,” norāda A.Aizbalts. 
“Gandrīz katrā ciemā ir dalīto atkri-
tumu savākšanas punkti, kur ir novie-
toti konteineri šķirotiem atkritumiem 
– plastmasai, PET pudelēm, papīram, 
kartonam un stiklam. Par šiem atkri-
tumiem operators naudu neņem, tas 
rēķina tikai savākto sadzīves atkritu-
mu apjomu. Tāpēc arī katru mēnesi 
iedzīvotāji saņem atšķirīgus rēķinus, 
jo tas veidojas, ņemot vērā cik daudz 
sadzīves atkritumu ir izvests.” Dalī-
to atkritumu konteineri atrodas tajās 
vietās, kur ir visblīvākais iedzīvotāju 
skaits, visbiežāk pie daudzdzīvokļu 
mājām.  

Pagasts Tarifs 2017.gadā (bez 
PVN par 1 m3)

Tarifs 
2018.gadā*

Tarifs 
2019.gadā*

Demene 11.29 - -
Dubna 10.52 12.07 -
Kalupe 11.22 12.62 13.74
Laucesa 9.44 10.74 11.78
Kalkūne 8.91 10.31 -
Līksna 12.42 13.82 14.94
Maļinova 9.29 10.59 11.63
Medumi 11.12 - -
Naujene 14.59 - -
Saliena 9.82 11.12 12.16
Skrudaliena 10.82 - -
Svente 9.12 10.52 -
Vabole 11.62 13.02 14.04

*Tarifs nav apstiprināts tām pārvaldēm, kurām tekošajā gadā beidzas 
līgums ar operatoru

Dabas resursu nodokļa palielinā-
šana ir valsts un Eiropas Savienības 
politika, lai veicinātu dabas resursu 
saudzīgu, pārdomātu, ekonomisku un 
efektīvu izmantošanu, ierobežotu vides 
piesārņošanu, atbalstītu tautsaimnie-
cības ilgtspējīgu attīstību, kā arī fi nan-

siāli nodrošinātu vides aizsardzības 
pasākumus. Šī nodokļa izmaiņas ir 
saistošas un obligātas visām pašvaldī-
bām.

 Elza Timšāne

Cik atšķirīgi ir siltumenerģijas tarifi  novadā un kas tos ietekmē 
Zemākie siltumenerģijas tarifi  ir tajās 

pašvaldībās, kur siltums tiek ražots, iz-
mantojot vietējo kurināmo, taču kopu-
mā situācija pašvaldībās ir tik dažāda, 
ka noteikt vienotu tarifa līmeni ir ļoti 
sarežģīti. Aplūkojot to pagastu datus, 
kuros ir centralizētās apkures sistēmas, 
redzams, ka siltumenerģijas tarifi  ir at-
šķirīgi. Tarifi  tiek noteikti, izrietot no 
tā, cik liels kurināmā un elektrības dau-
dzums tiek patērēts. Patērētā kurinā-
mā un elektrības daudzums tiek dalīts 
ar platības lielumu, tādejādi iegūstot 
konkrētu maksu par vienu kvadrātmet-
ru. Tarifu var ietekmēt arī tas, cik liels 
personāls apkalpo attiecīgo katlumāju. 

Siltuma patēriņu (un līdz ar to arī 
maksu) dzīvojamā mājā vispirms no-
saka ēkas tehniskais stāvoklis. Tādēļ 
šī maksa var ievērojami atšķirties pat 
blakus esošajos namos, it sevišķi, ja 
viens no tiem ir siltināts. Par piemēru 
var nosaukt nosiltināto māju Lociku 
ciemā (Vienības 8), kurā ir viszemā-
kais siltuma patēriņš no 8 pārējām šī 
ciema mājām, vidējā 1 m2 apkurināmās 
platības maksa ir 0,65 centi par kvad-
rātmetru, savukārt augstāka maksa ir 
Vienības ielā 6, kur vidējā 1 m2 apkuri-
nāmās platības maksa ir 1,19 eiro par 
kvadrātmetru. Būtiska atšķirība ir arī 
starp divām Naujenes ciema mājām. Tā 
nosiltinātajā mājā Vecpils ielā 3 vidējā 
maksa sastāda 0,58 centi par kvadrāt-
metru, savukārt Vecpils ielā 6 iedzī-
votāji vidēji par kvadrātmetru maksā 
gandrīz dubultā - 1,02 EUR. Krasas 
atšķirības vērojamas arīdzan Kalkūnes 
pagastā. Tā nosiltinātajā mājā Kalkū-
nes ielā 14 maksa par kvadrātmetru sa-
stāda 0,74 centus, savukārt Kalkūnes 
ielas 12 mājas dzīvokļu īpašnieki par 
kvadrātmetru vidēji maksā 1,46 EUR. 
Visdārgākā šajā ziņā ir Kalkūnes pa-
gasta dzīvojamā māja Kalkūnes ielā 9, 
kur par kvadrātmetru vidēji samaksā 

1,99 EUR! Kā redzam no diagrammas, 
visaugstākā maksa par izlietoto siltum-
enerģiju ir dzīvojamās mājās Višķu pa-
gastā. Visvairāk par decembra mēnesi 
samaksājuši Višķu tehnikuma ciema 2. 
mājas iedzīvotāji – 2,12 EUR/m2. 

Siltuma patēriņš tāpat ir cieši saistīts 
ar attiecīgās ēkas apsaimniekošanas un 
siltuma sistēmas uzturēšanas kvalitāti. 
To ietekmē arī laika apstākļi. Mājās, 
kurās ir siltummezgls, lietotājiem no-
dotais siltumenerģijas apjoms tiek iz-
teikts megavatstundās. Tarifa apjomu 
būtiskie ietekmē arī tas, vai visi mājas 
iedzīvotāji ir siltuma patērētāji, t.i. vai 
visiem dzīvokļiem ir pieslēgts siltums. 

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem 
pagastu sapulcēs, izpilddirektores viet-
nieks Aleksandrs Aizbalts norādīja, ka 
atšķirīgie tarifi  uzskatāmi parāda, ka 
mājas ir jāsiltina, ir jādomā par to ener-
goefektivitāti, jo tarifi  zemāki nekļūs. 
Samazināt maksu par siltumu var, 
tikai samazinot siltuma patēriņu, res-
pektīvi, īstenojot dažādas energoefekti-
vitātes aktivitātes. 

Pašvaldība laika posmā no 2013. gada 
līdz 2016. gadam ir ieguldījusi 342865 
EUR mājokļa attīstībai, no tiem, daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju remontam- 
108633 EUR un brīvo dzīvokļu remon-
tam - 234232 EUR. Šajā laika periodā 
tika piešķirts līdzfi nansējums energo-
efektivitātes pasākumiem 14 daudzdzī-
vokļu dzīvojamām mājām 368291 EUR 
apmērā. Visvairāk tiek pieprasīts līdzfi -
nansējums māju bēniņu siltināšanai un 
jumta seguma maiņai.

2013. gadā Naujenes, Maļinovas un 
Kalkūnes pagastos energoefektivitātes 
pasākumi veikti 4 daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājās. Trijās no tām veikta 
jumta seguma nomaiņa ar bēniņu sil-
tināšanu, vienā - jumta seguma nomai-
ņa ar bēniņu siltināšanu un gala sienu 
siltināšana. 2014. gadā Vienības ielā 8, 

Naujenes pagasta Lociku ciemā, veikta 
mājas bēniņu (tehniskā stāva) siltinā-
šana, daudzdzīvokļu mājā Vienības ielā 
7 notika apkures sistēmas renovācija, 
savukārt Kraujas ciema mājā Meža ielā 
6 - gala sienu siltināšana. 2015. gadā 
mājokļu energoefektivitātes pasāku-
mos aktīvi sāka iesaistīties Kalkūnes 
pagasta iedzīvotāji. Apkures sistēmas 
renovācija veikta Kalkūnes ciema mājā 
Kalkūnes ielā 14, Komunālā ielā 108 
tika nomainīts jumta segums un nosil-
tināti bēniņi, Ķieģeļu ielā 10 – veikti 
analoģiski darbi. Gala sienu siltināšana 
tika veikta Vecstropu ciema mājā 18. 
novembra ielā 422. Pērnā gada laikā 
energoefektivitātes pasākumi veikti tri-
jās daudzdzīvokļu mājās Kalkūnes pa-
gastā (Kalkūnes ielā 16, Muitas ielā 13 
un Ķieģeļu ielā 12. 

Pēdējo četru gadu laikā ir īstenoti 
vairāki nozīmīgi projekti – veikta Salie-
nas ciema katlu mājas rekonstrukcija, 
siltumapgādes sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Naujenes pagasta Vec-
stropos, izbūvējot jaunus siltumtrašu 
posmus, šķeldas katlu mājas izveide 
Naujenes pagasta Vecstropos, Rande-

nes ciema centralizētās siltumapgā-
des siltumtīklu būvniecība. Piesaistot 
Valsts kases aizņēmuma līdzekļus, 
veikta Nīcgales ciema katlu mājas re-
novācija un Višķu tehnikuma ciema 
jaunas katlu mājas būvniecība. 

Iezīmējot nākotnes plānus, Eiropas 
Savienības 2014. - 2020. gada struk-
tūrfondu fi nansējuma apgūšanai SIA 
“Naujenes pakalpojumu serviss” plāno 
sagatavot un iesniegt projektus uz ap-
tuveni 1,18 milj. eiro, kas ietvertu sevī 
Nīcgales ciemata centralizētas siltum-
apgādes pārvades un sadales sistēmas 
rekonstrukciju, Randenes un Kraujas 
ciematu siltumavota efektivitātes pa-
augstināšanu u.c. 

Saistošie noteikumi, kas nosaka kār-
tību, kādā Daugavpils novada pašvaldī-
ba līdzfi nansē daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes pasākumus, 
pieejami novada pašvaldības mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv. 

Olga Davidova
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Daugavpils novada pašvaldība rīko 
pasākumus, sagaidot Latgales 

kongresa un Latvijas valsts 
simtgadi 

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, 
Daugavpils novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus kopīgi gatavoties svētkiem, 
stiprināt piederības sajūtu valstij un  
novadam. Pagastu pārvaldes, izglītības 
un kultūras iestādes,  jauniešu organi-
zācijas plāno pētīt savas vietas vēsturi, 
godināt novada personības un pieminēt 
notikumus, kas ietekmējuši Latvijas 
valsts izveidi.

Trīs novada pasākumi ir ietverti  Lat-
gales kongresa simtgades svinību plānā: 
Latgales mākslas svētki  “Krāsas karo-
gā”, Latgales jauno mākslinieku rezi-
dence/Radošās brīvdienas “Jauno sapņi” 
Raiņa mājā Berķenelē un Starpnozaru 
konference veltīta Latgales kongresa 
simtgadei Skrindu dzimtas muzejā. 

2017. gada 21. maijā Daugavpils nova-
da Višķu pagasta estrādē notiks Latga-
les mākslas svētki  “Krāsas karogā”, kur 
kopējā mūzikas un mākslas pasākumā 
apliecināsim Latgales kultūras vērtības, 
radošo garu un spilgto identitāti. Svētku 
programmā paredzēts latgaliešu mūzi-
kas koncerts, kurā aicināti piedalīties 
kori, folkloras kopas, vokālie ansambļi, 
kapelas, kā arī jauno mūziķu grupas, 
pazīstami solisti. Koncertā skanēs dzies-
mas un mūzika, kas nozīmīgos vēstu-
riskos pagriezienos iedvesmoja  Latga-
les ļaudis pastāvēt par savu tēvu zemi. 
Svētkos tiks akcentēts Latgales kultūras 
spēks ar mūsu reģionam raksturīgajām 
dziesmām, dejām un gleznošanas liel-
meistaru darbiem.

Latgales mākslas svētki notiek ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprog-
rammas “LATVIJAI – 100” un LR Kul-
tūras ministrijas Latvijas valsts simtga-
des biroja atbalstu.

No 26.jūnija līdz 1.jūlijam Raiņa mājā 
Berķenelē notiks Latgales jauno māks-
linieku rezidence /Radošās brīvdienas 
“Jauno sapņi”, kur piedāvājam tikša-
nās platformu Latgales radošiem jau-
niešiem, lai veidotu domu un viedokļu 
pārnesi un sekmētu Latgales attīstības 
ilgtspēju. 

10.-11.novembrī Skrindu dzimtas mu-
zejā sadarbībā ar Daugavpils Univer-

sitāti plānota Starpnozaru konference 
veltīta Latgales kongresa simtgadei un 
mūsu novadnieku – Raiņa, brāļu Skrin-
du  un Viļa Siliņa devumam  Latgales  
virzībai  Latvijas  valstiskumā. Pasāku-
mu atbalsta LR  Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades birojs.

4. maijā Demenes pagastā notiks pa-
sākums Latvijas Dienvidu punktā “Ap-
skauj Latviju”, ko rīkosim sadarbībā ar 
LR Iekšlietu ministriju. Plānota ozolu 
stādīšana Kumbuļu ciemā un plaša 
kultūras programma Demenes ciemā: 
fi lmas  ar vietējo iedzīvotāju atmiņām 
pirmizrāde, sarunas ar radošām perso-
nām, izstādes, amatu prasmju darbnī-
cas, koncerts ar Tautas deju ansambļa 
“Līksme” piedalīšanos un Baltā galdauta 
svētki.  

Savukārt Fonds „1836” jau 2015.gadā  
sācis realizēt Latvijas simtgades projek-
tu „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”  un  
posms gar Lietuvas robežu Daugavpils 
novadā tiks noiets 3.un           4. jūnijā. 
Gājiens sāksies Silenes ciemā, turpinā-
sies Demenes pagastā un ar koncertu 
noslēgsies Medumu parkā. Projekta „Ap-
lido, apceļo, apmīļo Latviju!” mērķis ir 
kopā ar pašvaldībām, tūrisma informā-
cijas centriem, vietējiem iedzīvotājiem 
un citiem interesentiem izveidot  jaunu  
tūrisma  ceļu gājējiem, velosipēdistiem, 
motociklistiem un autobraucējiem.  Pie-
teikšanās : http://1836.lv/gajienu-plans/

Novada Izglītības  pārvalde piedāvā 
pasākumu un konkursus, kas rosina 
bērnus un jauniešus izzināt Latvijas un 
novada  vēsturi, apgūt dabas un kultū-
ras mantojumu. Novadpētniecības pro-
jektā “Atceries Lāčplēšus” novada skolas 
apzinās, pētīs un dokumentēs  Lāčplēša 
kara ordeņu kavalierus Daugavpils no-
vadā un kops to atdusas vietas. Novada 
jaunieši sniegs ilgtspējīgu ieguldījumu 
Daugavpils novada apzaļumošanā un 
akcijas “Augsim Latvijai” ietvaros līdz 
2018. gadam iestādīs piecus ozolus katrā 
Daugavpils novada pagastā.

Ināra Mukāne
Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja,
Valsts simtgades svinību 

koordinatore  Daugavpils novadā

Izstādē “Balttour 2017” popularizēja 
novada tūrisma piedāvājumu

No 3. līdz 5. februārim Starptau-
tiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā jau 24. 
reizi norisinājās viena no sezonas pir-
majām tūrisma izstādēm-gadatirgiem 
Eiropā  - “Balttour 2017”.

Daugavpils novada tūrisma piedā-
vājumu vienotajā Latgales reģiona 
stendā pārstāvēja Daugavpils novada 
aģentūra “TAKA”, sadarbojoties ar 
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūris-
ma attīstības un informācijas aģen-
tūru. Daugavpils novada attīstības 
aģentūras “TAKA” tūrisma speciālisti 
ceļotgribētāju uzmanību šogad akcen-
tēja uz izstrādātajiem maršrutiem pa 
Daugavpils novadu, novada uzņēmēju 
produktiem un šajā gadā plānotiem 
pasākumiem.

Katrs no aģentūras piedāvātajiem 
maršrutiem: “Pa Pirmā pasaules kara 
bunkuriem”, “Pie turīgajiem vecticīb-
niekiem”, “Pie seno amatu meistariem” 
un “Ābolu garšas ceļš”, ļauj iepazīt no-
vada kultūrvēsturi, izbaudīt tā krāšņo 
dabu, apgūt senās amatniecības pras-
mes un izgaršot vietējo virtuvi.  

Daugavpils novada uzņēmēju tūris-
ma piedāvājums ir plašs un daudz-
veidīgs: ir gan atpūtas kompleksi un 
bāzes, kas piedāvā naktsmītnes un 
ēdināšanas pakalpojumus, vairākas 
aktīvās atpūtas iespējas, semināru un 
svinību rīkošanu, gan arī brīvdienu un 
lauku mājas, kas aicina izbaudīt ne-
steidzīgo atpūtu pie ūdeņiem, izpērties 
lauku pirtiņā, pamakšķerēt un izgar-
šot lauku labumus. “Balttour” izstādes 
laikā Daugavpils un Daugavpils nova-
da stendā katrs apmeklētājs varēja sa-
ņemt ieteikumu jebkurai gaumei.

Izstādes aktīvāko un sportiskāko 
apmeklētājus uzmanības lokā bija arī 
aģentūras “TAKA” plānotais pasā-
kums “Tūrisma triatlons 2017”. Pieda-
līties pasākumā var jebkura vecuma 
un fi ziskās sagatavotības līmeņa inte-
resents, kas prot mīt pedāļus, laivot, 
skriet un vēlas pavadīt savu brīvdienu 
Likteņupes gleznainajā posmā – dabas 
parkā “Daugavas loki”. Tūrisma triat-
lona laikā dalībnieki tiek aicināti laivot 
pa Daugavu, izbraukt 35. velo maršru-
ta posmu un skriet fi nišā pēc balvas. 
Triatlona dalībnieki izsalkuši nepaliks 
– par cienastu parūpēsies Daugavpils 
novada uzņēmējs – “Vest-D”. 

Izstādes apmeklētāji tika informēti 
par pasākumu organizācijas iespējam 

kompleksā “Višķu estrāde un stadi-
ons”, kā arī aicināti apmeklēt Višķu es-
trādē ieplānotos kultūras pasākumus, 
lielākie no kuriem ir Latgales mākslas 
svētki “Krāsas karogā” un Līgo nakts 
pasākums.

Izstādes laikā bija vērojama interese 
par aktīvās atpūtas iespējām Daugav-
pils novadā, īpaša interese potenciāla-
jiem tūristiem bija par atpūtas iespē-
jām dabas parkā “Daugavas loki”, ir 
jāatzīst, ka dabas parks jau ir atpazīs-
tams galamērķis Latvijas un ārvalstu 
tūristu starpā, un tie mērķtiecīgi plāno 
savu ceļojumu uz šo gleznaino dabas 
nostūri. Daugavpils pilsētas pašvaldī-
bas tūrisma attīstības un informācijas 
aģentūra 22.un 23.martā rīkos tūrisma 
kontaktbiržu “Daugavpils – daudzvei-
dīgs tūrisma galamērķis”, kuras ie-
tvaros  ieplānota Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas un 
Krievijas tūrisma profesionāļu vizīte 
arī dabas parkā “Daugavas loki”, kas 
būs nozīmīgs ieguldījums tūrisma se-
zonas veiksmīgai uzsākšanai. 

Izņemot dabas tūrisma piedāvaju-
mus, vairākus apmeklētājus interesēja 
pirts pakalpojumu iespējas un amat-
niecība. 

Runājot par amatniecību, jāpievērš 
uzmanība tam, ka kopš pagājušā gada 
tūrisma sezonas Daugavpils novadā 
ir iespējams iepazīties ar seno amatu 
-  misas pagatavošanas procesu, ko 
piedāvā Misas “Senā darbnīca”. Šeit 
katram gribētājam ir iespēja izzināt 
dzēriena pagatavošanas procesu un 
pašam pielikt roku visos tā tapšanas 
posmos, uzzināt, kā no misas top alus 
un, protams to dzērienu nogaršot. Mi-
sas “Senā darbnīca” strādā izbrauku-
ma kārtībā. Viena no populārākajām 
vietām, kur ir iespējams ieplānot meis-
tardarbnīcu, ir Daugavpils novada 
Naujenes novadpētniecības muzejs un 
Slutišķu vecticībnieku lauku sēta.

Tradicionāli pēc izstādes - gadatirgus    
“Balttour” atklāšanas ceremonijas tika 
apbalvoti arī gada cilvēki tūrismā. Šo-
gad nominācijā “Tūrisma informācijas 
centra vadītājs 2016” tika godināta 
Krāslavas tūrisma informācijas centra 
vadītāja Tatjana Kozačuka.

Diāna Timošenko 

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
direktors – Ruslans Margevičs

Par  Naujenes Mūzikas un mākslas 
skolas direktoru apstiprināts Ruslans 
Margevičs. Decembrī tika izsludināta 
brīva vakance uz Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolas direktora amata 
vietu, jo līdzšinējais skolas direktors 
Spodris Kačāns aizgāja no darba pēc 
paša vēlēšanās.  Konkursā tika saņem-
ti 4 pieteikumi, uz pārrunām tika uz-
aicināti 3 pretendenti, no kuriem par 
piemērotāko kandidatūru izvēlējās 
Ruslanu Margeviču.

Ruslans Margevičs kopš 2008.gada 
Naujenes Mūzikas un mākslas sko-
laā strādā par  pūšaminstrumentu 
spēles skolotāju, ir Naujenes Pūtēju 

orķestra dalībnieks. R.Margevičam ir 
profesionālā maģistra grāds mūzikā, 
Daugavpils Universitātē iegūta pūša-
minstrumenta (klarnete) spēles skolo-
tāja kvalifi kācija. Tāpat ir papildinājis 
savu kvalifi kāciju Jāzepa Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijā. 

Ruslans Margevičs 2014.gadā ir sa-
ņēmis Daugavpils novada domes Atzi-
nības rakstu, kā arī saņēmis vairākas 
citas  atzinības, kas apliecina viņa aug-
sto profesionalitāti, meistarību un pie-
redzi mūzikas mākslā.

 Elza Timšāne
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 “Ēnu dienā” novada domē virmoja entuziasms, radošums un profesionalitāte
Jau septīto gadu pēc kārtas Dau-

gavpils novada dome ir vieta, kurā 
rast iedvesmu un izdzīvot to profesiju 
pārstāvju darba ikdienu, par kuriem 
nākotnē vēlētos kļūt jaunā paaudze. 
Pateicoties skolēnu izrādītai inicia-
tīvai un lielajai interesei, arī  šogad 
Daugavpils novada dome piedalījās 
Junior Achievement karjeras izglītī-
bas programmā “Ēnu diena”. Šogad 
skolēniem tika piedāvāta iespēja 
ēnot 26 amatus. Izvērtējot iesniegtās 
motivācijas vēstules un pieteikumus, 
no 34 tika izvēlēti 20 skolēni, kuriem 
tika piedāvāts sekot līdzi 14 novada 
domes speciālistu ikdienai. 

Ēnu dienā skolēni sekoja līdzi seko-
jošām vakancēm - Daugavpils novada 
domes priekšsēdētājai, pašvaldības 
izpilddirektorei, Personāla daļas va-
dītājai, aģentūras “TAKA” tūrisma 
speciālistei, Izglītības pārvaldes pro-
jektu koordinatorei, Jaunatnes lietu 
speciālistei, Kultūras pārvaldes va-
dītājai, Informācijas tehnoloģiju no-
daļas vadītājam, Izglītības pārvaldes 
vadītājai, Finanšu pārvaldes vadītā-
jai, Juridiskās daļas vadītājam, Būv-
valdes vadītājai un Informācijas un 
sabiedrisko attiecību daļas vadītājai. 

Lai arī prioritāte bija skolēniem, 
kas iegūst izglītību novada izglītības 
iestādēs, lielākais skolēnu skaits to-
mēr bija pieteicies no pilsētu skolām 
(Daugavpils 15. vidusskola, Daugav-
pils 10. vidusskola, Daugavpils Krie-
vu vidusskola – licejs, Krāslavas pa-
matskola, Daugavpils 16. vidusskola, 
Daugavpils 12. vidusskola, Daugav-
pils 3. vidusskola, Daugavpils Saska-
ņas pamatskola, Rēzeknes 3. vidus-
skola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, 
Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija). 
Divi skolēnu pieteikumi tika apstipri-
nāti no Vaboles vidusskolas un viens 
- no Sventes vidusskolas. Divi no 
skolēniem attaisnojošu iemeslu dēļ 
“ēnot” ieradušies nebija. Gaidīsim vi-
ņus nākamgad! Viskuplāk pārstāvē-
ta tika Daugavpils Krievu vidusskola 
– licejs, no kura ēnot bija ieradušās 3 
jaunietes. Viena no tām sekoja līdzi 
Informācijas un sabiedrisko attiecību 
daļas sabiedrisko attiecību speciālis-
tu darba ikdienai, daudz interesējās 
par šīs profesijas priekšrocībām un 

iespējām turpmāk savu dzīvi saistīt 
ar to. “Ēna” Irina Stepanova bija ļoti 
pretimnākoša, piekrītot iejusties sa-
biedrisko attiecību speciālista amatā 
un intervēt pārējos “Ēnu dienas” da-
lībniekus, kuri ar prieku atbildēja uz 
viņas jautājumiem. 

Anģelina Andereja no Krievu vi-
dusskolas - liceja izvēlējās ēnot paš-
valdības aģentūrā “TAKA”. Anģelina 
ir 11. klases skolniece, taču jau tagad 
skaidri zina, ka savu nākotnes profe-
siju saistīs ar tūrisma nozari, studējot 
Starptautiskā tūrisma fakultātē Biz-
nesa Augstskolā “Turība” vai līdzīgā 
studiju programmā. Ēnojot tūrisma 
speciālisti Diānu Timošenko, Anģe-
lina uzzināja aktuālāko par tūrisma 
iespējām novadā, pavēroja, kā notiek 
speciālistu ikdienas darbs. 

Jorens Dobkevičs no Daugavpils 
Poļu ģimnāzijas ēnot tieši Daugav-
pils novada domē izvēlējās jau divus 
gadus pēc kārtas, taču slimības dēļ 
pērnajā gadā tas nav izdevies. Tādēļ 
vēl jo vairāk iespaidu šogad ieguva, 
ēnojot domes priekšsēdētāju Janīnu 
Jalinsku. 

“Man ir ļoti liela interese par nova-
da pašvaldības darbību – kā te viss 
strādā, kādas profesijas tiek pārstā-
vētas. Ir ļoti interesanti redzēt, kā at-
tīstās mans dzimtais novads, kāda ir 
tā nākotnes perspektīva. Kā arī, pro-
tams, lietderīgi ir pavērot visu darba 

procesu no iekšpuses, no šodienas 
skatupunkta. Vērojot šodien satiktos 
speciālistus, var manīt, ka te viss no-
tiek ļoti raiti un padziļināti”, tā stās-
ta Jorens.   

Jorens nākotnē vēlas studēt poli-
toloģijas zinātni, savukārt Janīna 
Jalinska novēlēja jaunietim sasniegt 
visu, kas iecerēts. 

Vita Kuzmicka no Daugavpils 12. 
vidusskolas ļoti apzināti nāca ēnot 
Izglītības pārvaldes vadītāju Irē-
nu Bulašu, jo savu nākotni noteik-
ti vēlas saistīt ar izglītību. Lai arī 
meitene atzina, ka labprāt nākotnē 
izvēlētos profesiju – skolotājs, Irēna 
Bulaša komentēja, ka Vita nākotnē 
droši varētu nākt strādāt arī uz Iz-
glītības pārvaldi. Vita ir absolvēju-
si Naujenes pamatskolu un ir lepna 
būt novadniece, kā arī savu nākotnes 
darbu saista ar palikšanu Daugavpils 
novadā. 

Vaboles vidusskolas audzēknes, 
Zane Ozola un Liāna Atgone, ēnoja 
Kultūras pārvaldes vadītāju Ināru 
Mukāni. Abas jaunietes atzina, ka 
jau tagad piedalās kā brīvprātīgās 
dažādu kultūras pasākumu organi-
zācijā un norisē un labprāt turpinās 
to darīt. 

Jau vairākus gadus pēc kārtas pie-
prasītākā vakance ir novada galvenā 
arhitekte, Daugavpils novada Būv-
valdes vadītāja Nansija Tamane. Šo-

gad viņu ēnot bija ieradušās Rēzek-
nes 3. vidusskolas skolniece Kristīne 
Garkalne un Viktorija Tarvide no 
Daugavpils Krievu vidusskolas – li-
ceja. Kristīne un Viktorija minēja, ka 
nākotnē vēlas kļūt par arhitektēm, 
un šī diena abām bija lieliska iespēja 
paplašināt savu redzesloku. Viktori-
ja atzina, ka augstāko izglītību vēlas 
iegūt Krievijā, savukārt Viktorija 
Tarvide, kas pašlaik mācās 9. klasē, 
izvēlēsies studijas Rītas Tehniskajā 
universitātē.   

Galvenā arhitekte, Būvvaldes va-
dītāja Nansija Tamane: “Viens no 
galvenajiem faktoriem, kas ietekmē 
skolēnus, izvēlēties ēnot arhitektu, 
ir tas, ka tā ir visaptveroša profesija 
un nozare, kas sevī ietver gan ekono-
miku, gan radošu pieeju, gan cilvēka 
izaugsmi un attīstību kopumā. Uz-
skatu, ka jaunatne tagad ļoti vērīgi 
izvēlas savu nākotnes profesiju. In-
ženieri, arhitekti, konstruktori – tās 
tagad ir ļoti pieprasītas profesijas 
un ir izteikts šo speciālistu trūkums. 
Arhitekta profesija nav vienkārša. 
Tāpēc esmu ļoti gandarīta par šo 
jauniešu izvēli, kā arī par to, ka pie 
mums atbrauc no citām pilsētām, no 
Rēzeknes, manuprāt, jau trešo gadu 
pēc kārtas”.  

Daudzi no skolēniem savu izvēli 
ēnot tieši Daugavpils novada domē 
pamatoja ar to, ka līdzīgu vakanču 
nevienā no citām pilsētas iestādēm 
izsludināts netika. Daži no speciālis-
tu pienākumiem skolēniem bija kas 
pavisam jauns un iepriekš nezināms, 
tā ka viennozīmīgi šīs dienas laikā 
tika gūta ļoti vērtīga pieredze. Vai-
rāki skolēni anketās norādīja, ka vē-
lēsies ēnot Daugavpils novada domē 
arī nākamgad. 

Dienas noslēgumā skolēniem tika 
pasniegti Apliecinājumi, kas kalpos 
gan kā attaisnojums stundu kavēša-
nai, gan kā novērtējums par dalību 
šajā akcijā, ko vēlāk varēs pievienot 
savam CV. Izsakām milzīgu pateicī-
bu visiem, kas piedalījās “Ēnu die-
nas” aktivitātēs. 

Olga Davidova

Daugavpils novada telpu futbola čempionāta kausu ieguva Kalupe 
Sventes vidusskolā noritēja Dau-

gavpils novada telpu futbola čempio-
nāta fi nālsacensības, kurās piedalījās 
zonālo sacensību uzvarētāji. No 10 
komandām fi nālam kvalifi cējās 6 ko-
mandas – Kalupe, Biķernieki, Deme-
ne, Skrudaliena, Ambeļi un Naujene. 
Spraigās sacensībās, galvenā sacen-
sību tiesneša Ivara Caunes vadībā, 
intriga saglabājās līdz pēdējai spēlei. 

Rezultātā lielo kausu un zelta me-
daļas ieguva Kalupes pagasta ko-
manda, otrajā vietā ierindojās Deme-
ne, bet trešo pozīciju - “Skrudaliena” 
. Pagājušā gada čempioni – Naujenes 
pagasta komanda – palika ārpus pje-
destāla, ieņemot 4.vietu. 

Par turnīra labāko spēlētāju tika 
apbalvots Igors Tvardovskis no Kalu-
pes, Jevgēnijs Simonovs no Demenes 

un Jevgēnijs Lazarevs no Skrudalie-
nas, bet par sacensību rezultatīvāko 
futbolistu kļuva Ričards Raščevskis 
no Kalupes, kura kontā 26 gūti vārti. 

Čempionāta kausus un medaļas 
pasniedza Daugavpils novada domes 
Sporta nodaļas vadītājs Edgars Mig-
lāns un goda viesis Eduards Lihovec-
kis. “Man prieks, ka turpinās pirms 
25 gadiem Daugavpils rajonā iesāk-
tās telpu futbola tradīcijas. Prieks, 
ka aug komandu skaits un spēlētāju 
meistarība. Šodien sportisti ieprieci-
nāja līdzjutējus, demonstrējot atzīs-
tamu futbolu,” savā uzrunā atzīmēja 
ilggadējais Sporta nodaļas vadītājs 
Eduards Lihoveckis
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IZVILKUMS NO DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORES 
ATSKAITES PAR LIKUMĀ “PAR PAŠVALDĪBĀM” NOTEIKTO FUNKCIJU IZPILDI 

2013. – 2016. GADĀ
	 Laikā no 2013. – 2016. gadam no-

tikušas 117 sēdes, pieņemti 5335 lēmumi, 
izdoti 100 saistošie noteikumi, 49 nolikumi 
un 22 noteikumi, apstiprināti 2 reglamenti. 
Augstākminētajā laika periodā notikušas 
324 pastāvīgo komiteju sēdes. Tajās izskatīti 
5260 jautājumi. 
	 Iedzīvotāju skaits novadā uz 

01.01.2017. ir 24 081 (uz 2013. gada 1. jan-
vāri tas bija 26 913). Tātad iedzīvotāju skaits 
novadā 4 gadu laikā sarucis par 2 832. 
	 Daugavpils novada pašvaldības ies-

tāžu skaits šo gadu laikā samazinājies par 3 
(uz 01.01.2017. - 52 iestādes). Iestāžu darbi-
nieku skaits uz 01.01.2017. sastāda 1556 (uz 
01.01.2014. – 1545), tātad palielinājies par 
11 darbiniekiem. 
	 Izpildot likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta 1.daļas 5.punktu – “Atbilstoši 
paredzētajām saistībām realizēt valsts 
investīciju programmā iekļautos pro-
jektus” Daugavpils novada dome laika pe-
riodā no 2013. - 2016.gadam realizēja novada 
teritorijas ekonomisko izaugsmi veicinošos 
projektus, piesaistot ES fondu fi nansējuma 
līdzekļus, izmantojot novada domes budže-
ta līdzekļus un izmantojot iespēju saņemt 
aizņēmumu Valsts kasē nozīmīgu prioritāro 
projektu un arī citu projektu realizēšanai.
	 Pašvaldības funkciju izpildei 2013.-

2016. gadam ieguldītas investīcijas EUR 30 
337 257 apmērā.
	 Organizēt iedzīvotājiem komu-

nālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves at-
kritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) 
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 
dzīvojamais fonds. Šīs funkcijas izpildei 4 
gados kopā investēti 8,7 milj. euro. 

Nozīmīgākie ES fondu fi nansētie 
projekti:

- „Ūdenssaimniecības infrastruktū-
ras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotā-
ju skaitu līdz 2000”. Šajā aktivitātē realizēti 
ūdensaimniecības attīstības projekti 10 no-
vada pagastu ciemos. 

- Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai projekts “Katlu mājas re-
konstrukcija Salienas ciemā”. 

- Trīs SIA “Naujenes pakalpojumu 
serviss” realizētie Kohēzijas fonda projekti: 

- „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Naujenes novada Vecstro-
pos, izbūvējot jaunus siltumtrašu posmus”;

- „Šķeldas katlu mājas izveide Naujenes 
pagasta Vecstropos, veicot pāreju no fosilā 
kurināmā izmantošanas siltumenerģijas ra-
žošanā uz atjaunojamiem energoresursiem”;

- „Daugavpils novada Randenes ciemata 

centralizētās siltumapgādes siltumtīklu būv-
niecība”.

Piesaistot Valsts kases aiznēmuma 
līdzekļus, veiktas nozīmīgas investīci-
jas infrastruktūras attīstībā:  

- Nīcgales pagasta Nīcgales ciema katlu 
mājas renovācija;

- Višķu tehnikuma ciema jaunas katlu mā-
jas būvniecība.

Četru gadu laikā nozares attīstībai tika 
plānoti kapitālieguldījumi novada domes 
budžetā, kas kopā sastāda 331 975 eiro.
	 Gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecī-
ba, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, 
laukumu un citu publiskai lietošanai 
paredzēto teritoriju apgaismošana; par-
ku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 
uzturēšana; atkritumu savākšanas un 
izvešanas kontrole; pretplūdu pasāku-
mi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedī-
šanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

Piesaistot Valsts kases aizņēmuma lī-
dzekļus, veiktas nozīmīgas investīcijas ceļu 
infrastruktūras attīstībā: 

- Laucesas pagasta Miera ielas pārbūve;
- Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ie-

las, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vie-
nības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības 
ielas un stāvlaukumu pārbūve.

Kopumā no autoceļu fonda izmantoti 
3,03 milj. eiro, izremontēts 181 ceļš vai ceļa 
posms, no mērķdotācijas līdzekļiem iegādā-
tas 16 vienības ceļu uzturēšanas tehnikas. 
	 Noteikt kārtību, kādā izmanto-

jami publiskā lietošanā esošie meži un 
ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi.
	 Pašvaldības pārvaldījumā atrodas 

47 ezeri, no kuriem 24 ir publiskie ūdeņi, 10 
ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij un 
13 ezeri, kuros ir pašvaldībai piekritīgā ze-
me, kopā aizņemot 4407.54 ha. 
	 Ir veikta dalība maluzvejnieku ap-

karošanas reidos, sadarbojoties ar Višķu 
pagastu, kā arī uzsākta sadarbība ar Valsts 
vides inspektoriem. Izstrādāti ezeru eksplua-
tācijas noteikumi Luknas, Višķu, Lielajam 
Kalupes, Mazajam Kalupes, Baltezeram, 
Sventes, Briģenes, Sila, Šenheidas, Medumu 
ezeriem. Izstrādāts licenzētās makšķerēša-
nas nolikums un ieviesta licenzētā makšķe-
rēšana Luknas, Višķu, Sventes, Briģenes, 
Medumu ezeriem. Zivju krājumi papildināti 
Luknas un Vīragnas ezerā.
	 Gādāt par iedzīvotāju izglītību 

(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodro-
šināšana pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas 
un skolas vecuma bērnu nodrošināša-
na ar vietām mācību un audzināšanas 
iestādēs; organizatoriska un fi nansiāla 
palīdzība ārpusskolas mācību un audzi-

Katlu māja Vecstropu ciemā

Laucesas pagasta Mirnija ciema ielas renovācija

Višķu tehnikuma ciema katlu māja
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nāšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm u.c.). Šīs funkcijas izpildei 4 gados 
kopā investēti vairāk kā  9,0 milj. euro. 

Nozīmīgākie ES fondu finansētie 
projekti:

- Projekts  “Daugavpils novada izglī-
tības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un 
izglītības pakalpojumu pieejamības nodroši-
nāšana”, kura ietvaros pārbūvētas 8 nova-
da izglītības iestādes (Salienas vidusskola, 
Zemgales vidusskola, Medumu pamatskola, 
Vaboles vidusskolas sākumskola, Lāču pa-
matskola, Kalupes pamatskola, Biķernieku 
pamatskola, Špoģu vidusskola). 

- Klimata pārmaiņu finanšu instru-
ments - paaugstināta energoefektivitāte Bi-
ķernieku pamatskolas un Špoģu mūzikas un 
mākslas skolas ēkās. 

- ERASMUS + programmas atbalstī-
tie projekti: 

- Biķernieku pamatskola, Špoģu un Salie-
nas vidusskola, Naujenes pirmsskolas izglī-
tības iestāde;

- Comenius apakšprogrammas projekti - 
Špoģu vidusskola, Naujenes pirmsskolas iz-
glītības iestāde.

- Sorosa fonda projekti – Nīcgales un 
Skrudalienas pamatskolas;

- Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas projekts „Jauniešu vietējā 
patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu 
aizsargājamās dabas teritorijās Augšdauga-
va, Latvijā un Augštaitijā, Lietuvā”.

Piesaistot Valsts kases aizņēmuma 
līdzekļus, veiktas nozīmīgas investīci-
jas infrastruktūras attīstībā:

- “Naujenes pirmsskolas izglītības iestā-
des “Rūķītis” ēkas, katlu mājas, ārējo un 
iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija”;

- „Špoģu skolas ēkas fasādes vienkāršotā 
renovācija”;

- „Remonta būvdarbi Daugavpils novada 
pašvaldības Birznieku pamatskolā”;

- “Lāču pamatskolas būvdarbi”;
- „Silenes pamatskolas iekštelpu, katlu 

telpas un siltummezgla apkures iekārtu 
vienkāršotā atjaunošana”.
	 Ar 2016. gada 1. septembri tika 

slēgtas Skrudalienas, Tabores un Birznieku 
pamatskolas,  Nīcgales pamatskola reorgani-
zēta par Nīcgales sākumskolu, bet uz slēgtās 
Birznieku pamatskolas bāzes dibināta Lau-
cesas pamatskola. Katru gadu novadā sama-
zinās skolēnu skaits.

No novada domes budžeta līdzek-
ļiem:
	 Ieviesta pedagogu materiālās stimu-

lēšanas (15 000 eur) sistēma.
	 Ar 2014.gadu uzsākta skolēnu ēdi-

nāšanas (5g, 6g, 5.-8.kl) - iedalīti 207 633 eur, 
uzsākts sistemātisks darbs ar jaunatni (pro-
jekti, salidojumi, brīvprātīgais darbs, sporta 
aktivitātes, nometnes).
	 Attīstīta interešu izglītība (kori un 

tautas dejas, vides izglītība, folklora un or-
ķestri, jaunsardze).
	 Daugavpils novadā sporta skola kļu-

va par stabilu sporta skolu ar 3 nodaļām un 
mūsu sportisti Latvijas čempionātos sasniedz 
labus rezultātus, īpaši vieglatlētikā un brīva-
jā cīņā. Latvijas Jaunatnes olimpiādē mūsu 
komanda ieguva 13.vietu 86 pilsētu un nova-
du konkurencē.
	 Rūpēties par kultūru un sekmēt 

tradicionālo kultūras vērtību saglabā-
šanu un tautas jaunrades attīstību (or-
ganizatoriska un finansiāla palīdzība 
kultūras iestādēm un pasākumiem, at-
balsts kultūras pieminekļu saglabāša-
nai u.c.). Šīs funkcijas izpildei 4 gados kopā 
investēti vairāk kā  1,4 milj. euro.

Nozīmīgākie ES fondu finansētie 

projekti:
- “Naujenes novadpētniecības muzeja re-

konstrukcija”; “Vecticībnieku vēsturiskās 
apbūves atjaunošana un lauksaimniecības 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 
Slutišķu sādžā”; “Elektroinstalācijas sistē-
mas renovācija Daugavpils novada Demenes 
pagasta Demenes kultūras namā”; “Dzej-
nieka Raiņa dzīves vietas Berķenelē terito-
rijas labiekārtošana tradicionālo kultūras 
aktivitāšu norisei”; “Estrādes celtniecība un 
teritorijas labiekārtošana Tabores pagasta 
Tabores ciema parka teritorijā”; “Ambeļu 
kultūras nama skatuves aprīkojuma un ku-
lišu iegāde”.

- Pārrobežu sadarbības programmu projek-
ti: “Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un 
priekšnoteikumu radīšana tās līdzsvarotai 
attīstībai”; “Museum Gateway”; “Cilvēku ar 
īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā 
ar kultūras atbalstu”; “Sociālā un kultūras 
sadarbības tīkla izveidošana Zarasu, Dau-
gavpils un Braslavas pārrobežu reģionā ar 
jauniešu iesaistīšanu vietējo kopienu aktivi-
tātēs”;

- ES programma “Eiropa Pilsoņiem” pro-
jekti: “The Revival of Old Towns and Cities”, 
“Neaizmirsīsim/Let Us Not Forget”;

- Sabiedrības integrācijas fonda projekti - 
“Latviešu valodas apguve Daugavpils nova-
dā un pilsētā”.

Piesaistot Valsts kases aizņēmuma lī-
dzekļus, veikta Vecsalienas muižas pils at-
jaunošana. 

Atskaites periodā pašvaldības ieguldīju-
mi novada kultūras infrastruktūras uzlabo-
šanā sastādīja 340 211 eur. 
	 Nodrošināt veselības aprūpes 

pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu un sportu. Šīs funk-
cijas izpildei 4 gados kopā investēti vairāk kā 
1,6 milj. euro.

Nozīmīgākie ES fondu finansētie 
projekti:

- Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Pārrobe-
žu sadarbības programmu projekti: “Krūts 
vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, 
agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasāku-
mu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrie-
vijas pierobežā”; 

- “Apstākļu nodrošināšana pārrobežu pri-
māro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai 
Daugavpils novada un Braslavas rajona teri-
torijā”, akronīms “Cross-Border Patient”;

- “Enhancement of education health and 
social development for joint community ter-
get groups in cross border region of Latvia, 
Lithuania and Belarus” akronims “Health is 
Wealth”. 

Piesaistot Valsts kases aizņēmuma 
līdzekļus, veiktas nozīmīgas investīci-
jas infrastruktūras attīstībā:  

- Daugavpils novada stadiona re-
konstrukcijas Višķu pagastā (2. kārta). 
	 4 gadu laikā Daugavpils novada 

dome veiksmīgi turpināja sadarbību ar no-
vada administratīvajā teritorijā esošajām 
sabiedriskajām organizācijām. Tika sniegts 
atbalsts dažādu sabiedrības iniciatīvu ievie-
šanai. Realizēta virkne projektu uz kopējo 
summu ~ 202 269 eiro. Tie ir projekti, kuri 
atbalstīti LEADER+ programmā, Borisa un 
Ināras Teterevu fondā, u.c. Novada dome 
augstākminētajā periodā ir nodrošinājusi 
biedrībām iespēju projektu realizēšanai sa-
ņemt līdzfinansējumu 10% apmērā, kas ko-
pumā sastāda ~ 74544 eiro.

Sports
Veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesvei-

du ir arī sporta institūciju galvenais uzde-
vums.

- Novada vasaras un ziemas sporta 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”

Projekta “Neaizmirsīsim” noslēgums Naujenē

Sventes pagasta feldšeru - vecmāšu punkts

Latvijas Jaunatnes olimpiāde Valmierā
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spēles, sporta svētki cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām, skolotāju sporta svētki;

- Dalība un sasniegumi Latvijas un 
starptautiskajās sacensībās; 

- Novada basketbola komandas sekmī-
gā dalība LBLB spēlēs; 

- Latvijas vasaras Olimpiāde Valmie-
rā; 

- Novada sporta veterānu sasniegumi; 
- Pagastu sporta svētki. 
	 Nodrošināt iedzīvotājiem soci-

ālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā 
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm 
un sociāli mazaizsargātām personām, 
veco ļaužu nodrošināšana ar vietām 
pansionātos, bāreņu un bez vecāku gā-
dības palikušo bērnu nodrošināšana ar 
vietām mācību un audzināšanas iestā-
dēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar 
naktsmītni u.c.). Šīs funkcijas izpildei 4 ga-
dos kopā investēti vairāk kā  1,4 milj. euro.

Nozīmīgākie ES fondu finansētie 
projekti:

- Sventes ciema publiskās pirts telpu re-
novācija sadzīves pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai 1.un 2.kārtas; Sabiedriskās 
pirts iekštelpu vienkāršota renovācija Si-
lenes ciemā; Jauna sadzīves pakalpojuma-
sabiedriskās pirts izveide Višķu pagastā. 
   - ASV EUCOM CE programmas projekts. 
(Humānā - militārā programma) Naujenes 
bērnu nama telpu rekonstrukcija. 
   - ERAF 3.2.2.1. aktivitāte “Publisko in-
terneta piekļuves punktu attīstība” – pro-
jekts „Publisko interneta piekļuves punktu 
attīstība Daugavpils novadā”. 

Piesaistot Valsts kases aizņēmuma 
līdzekļus, veiktas nozīmīgas investīcijas 
infrastruktūras attīstībā: 

- „Višķu sociālā aprūpes centra ēkas atjau-
nošana”;

- „Višķu sociālā aprūpes centra ēkas atjau-
nošana otrās kārtas būvdarbi”;

- Būvprojekta „Ambulances ēkas pārbūvei 
par daudzfunkcionālo centru, Ezeru ielā 13, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils no-
vads” izstrādei.

No pašvaldības budžeta līdzekļiem nodro-
šināta pabalstu izmaksa novada iedzīvotā-
jiem (1 262 164 – GMI un 229 556 – dzīvokļa 
pabalsts). 

Uz 660 638 eiro izmaksāti pārējie pabalsti 
(bērnu ēdināšana, sociālās garantijas, veselī-
bas, iniciatīvas pabalsti). 
	 Gādāt par aizgādnību, aizbild-

nību, adopciju un bērnu personisko 
un mantisko tiesību un interešu aiz-
sardzību. 

Ar bāriņtiesu lēmumu  tika  pārtrauktas 
aizgādības tiesības 175 vecākiem un iesnieg-
tas 104 prasības tiesā par aizgādības tiesī-
bu atņemšanu vecākiem. Par bērniem, kuri 
palikuši bez vecāku aprūpes un gādības, ir 
pieņemti 307 lēmumi, no šiem  lēmumiem 
69% lēmumu ir virzīti uz to, lai  bērniem tik-
tu rasta iespēja  augt ģimeniskā vidē. Par 45 
bērniem tika pieņemts lēmums, ka adopcija 
ir bērnu interesēs. 

Pašreiz Daugavpils novadā ir 164 bērni bā-
reņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, 
no kuriem 98 ir aizbildnībā, 38 audžuģime-
nēs, 28 bērnu aprūpes institūcijās.  
	 Sniegt palīdzību iedzīvotājiem 

dzīvokļa jautājumu risināšanā. 
Pašvaldība laika posmā no 2013. gada līdz 

2016. gadam ir ieguldījusi 342865 EUR mā-
jokļa attīstībai, no tiem, daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju remontam - 108633 EUR un 
brīvo dzīvokļu remontam - 234232 EUR. Šajā 
laika periodā tika piešķirts līdzfinansējums 
energoefektivitātes pasākumiem 14 daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām 368291 EUR 
apmērā. Visvairāk tiek pieprasīts līdzfinan-

sējums māju bēniņu siltināšanai un jumta 
seguma maiņai.
	 Sekmēt saimniecisko darbību 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 
rūpēties par bezdarba samazināšanu. 
Šīs funkcijas izpildei 4 gados kopā investēti 
vairāk kā  3,3 milj. euro.

Nozīmīgākie ES fondu finansētie 
projekti:

- Šajā aktivitātē realizēts projekts 
“Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ie-
lu rekonstrukcija saimnieciskās darbības at-
tīstības sekmēšanai”, kura ietvaros rekons-
truēti pašvaldības ceļi un ielas (ielas Ambeļi 
– Graiži, Graižu tilta rekonstrukcija Ambeļu 
pagastā, Ķieģeļu un Strādnieku ielas rekons-
trukcija Kalkūnes pagastā, ceļa Augšguļāni-
Rīga-Daugavils šoseja rekonstrukcija Līks-
nas pagastā, Dzirnavas-MRS rekonstrukcija 
Līksnas pagastā, 3 ceļu rekonstrukcija Sven-
tes pagastā, ceļa Tabore-Sadnieki rekonstr-
kucija Tabores pagastā, ceļa Grāviņi-Višķu 
tehnikums rekonstrukcija Višķu pagastā, 
Muzeja ielas Lociku ciemā rekonstrukcija 
Naujenes pagastā, kā arī divu ceļu rekons-
trukcija Demenes un Laucesas pagastos. 
Kopā pārbūvētas ielas 3,435 km garumā un 
noasfaltēti ceļi 7,219 km. 
	 Atbalsts uzņēmējdarbībai:
Daugavpils novada teritorijā darbojas 1458 

aktīvie uzņēmumi. Kopš 2013. gada realizēta 
virkne atbalsta pasākumu – attīstot gan uz-
ņēmējdarbības infrastruktūru, gan palīdzot 
mazajiem uzņēmējiem atrast produkcijas no-
ieta kanālus, gan aktivizējot novada iedzīvo-
tājus nodarboties ar uzņēmējdarbību. 

Organizēta sadarbība ar SIA “LLKC” un 
virkne aktivitāšu un apmācību uzņēmējiem 
uz 7 Latvijas novadiem. Veiksmīga ir Zem-
nieku vakara tirdziņa darbība. 

- Izveidoti skolēnu mācību uzņēmumi Va-
boles un Salienas vidusskolās.

- Realizētas skolēnu vasaras nodarbinātī-
bas programmas. Tajā piedalījušies vairāk 
kā 650 skolēni, kam izlietoti 85 000 eur.

2016. gadā tika izveidota Daugavpils nova-
da jauno speciālistu piesaistes programma ar 
pašvaldības stipendiju fondu. Pirmie 2 jaunie 
speciālisti uzsāks darbu jau 2017. gada vasa-
rā – pārtikas un dzērienu tehnologa, kā arī 
veterinārārsta profesijās.
	 Saskaņā ar attiecīgās pašval-

dības teritorijas plānojumu noteikt 
zemes izmantošanas un apbūves kār-
tību. 

Pašvaldība četros gados ir atsavinājusi 
579.97 ha lauksaimniecības izmantojamās 
zemes, 126 ha meža un 72.86 ha apbūvētas 
zemes.

Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, lauk-
saimniecības izmantojamās zemes tirgus vēr-
tības ir palielinājušās un vidēji novadā sastā-
da no 980 līdz 1311 EUR/ha. 
	 Nodrošināt savas administra-

tīvās teritorijas būvniecības procesa 
tiesiskumu. 

Daugavpils novada Būvvalde periodā kopš 
2013. līdz 2016. gadam izsniegusi 618 būvat-
ļaujas un ekspluatācijā pieņemtas 519 būves 
un ēkas. 

Ar pilno atskaites tekstu var iepazīties paš-
valdības mājas lapā www.daugavpilsnovads.
lv zem banera “Atskaite par paveikto 2013.-
2016.gadā”

Višķu pagasta sabiedriskā pirts

Višķu sociālās aprūpes centrs

Renovētā māja Naujenes pagasta Lociku ciemā

Zemnieku vakara tirdziņš
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Pieņemts pašvaldības 2017.gada budžets 

26.janvāra domes sēdē ar vienbal-
sīgu domes deputātu balsojumu tika 
pieņemts 2017.gada budžets.

Daugavpils novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi 2017.
gadam tiek plānoti 21,8 milj. ei-
ro, tas ir 876 eiro uz vienu iedzīvotā-
ju (iedzīvotāju skaits uz  01.01.2017.-
24000).

Pašvaldības budžeta galvenais ie-
ņēmumu avots ir iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis (IIN), tas sastāda 
34% no pamatbudžeta ieņēmumiem 
un 2017.gadam tiek prognozēts 7,4 
milj.eiro apmērā , kas ir par 283 
tūkst. eiro vairāk kā iepriekšējā gadā 
faktiski izpildīts. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ie-
ņēmumus veido nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi, par ēkām un mā-
jokļiem, parādu un soda naudas mak-
sājumi, kā arī papildus aprēķinātais 
nodoklis par neapstrādāto lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi par 2016.
gadu. 2017.gadā nekustamā īpašuma  
nodokļa ieņēmumi plānoti  1,1 milj. 
eiro, tas ir 2016.gada līmenī un sa-
stāda 5% no pamatbudžeta ieņēmu-
miem.

Savukārt dabas resursu nodok-
lis plānots 358 tūkst. eiro, ar mini-
mālu pieaugumu pret  2016.gada 
faktisko izpildi un sastāda 2% no pa-
matbudžeta ieņēmumiem.

Nenodokļu ieņēmumi 2017.ga-
dam plānoti 235 tūkst. eiro apmērā, 
t.i. par 70 tūkst. eiro mazāk nekā 
2016.gadā faktiski izpildīts un sa-
stāda 1% no pamatbudžeta ieņē-
mumiem. Ieņēmumi no pašvaldības 
īpašuma pārdošanas tiek plānoti  pie-
sardzīgi - 191 tūkst. eiro. 

Maksas pakalpojumi un citi pa-
šu ieņēmumi 2017.gadā plānoti 1,7 
milj. eiro, kas ir iepriekšējā gada plā-
notajā līmeni, bet pret faktisko izpildi 
ar 16% pieaugumu, un sastāda 8% no 
pamatbudžeta ieņēmumiem. Lielāko 
daļu no šiem ieņēmumiem sastāda 
ieņēmumi no budžeta iestāžu snieg-
tajiem komunālajiem pakalpojumiem 
- 0,9 milj. eiro un ieņēmumi par nomu 
un īri - 0,4 milj. eiro. 

Maksājumi no pašvaldību bu-

džetiem 2017.gadam sastāda  2% no 
pamatbudžeta ieņēmumiem un plā-
noti 0,4 milj. eiro. 

Maksājumi no valsts budžeta 
sastāda 48% no pamatbudžeta ieņē-
mumiem - 2017.gadam tie   plānoti 
10,5 milj. eiro., tai skaitā  Mērķdo-
tācija pašvaldību autoceļiem (ielām)- 
984 110  eiro, kas ir par  82009 eiro 
vairāk kā 2016.gadā plānots, kā arī 
Dotācija no pašvaldību fi nanšu izlī-
dzināšanas fonda- 5 966 719 eiro, kas 
ir par 210 558 eiro mazāk kā 2016.
gadā piešķirta. 

Daugavpils novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumi 2017.ga-
dam tiek plānoti 22,2 milj. eiro. 

Izglītības nozarei 2017.gadā plā-
noti līdzekļi 6,4 milj. eiro apmērā, kas 
sastāda 29% no kopējiem 2017.gada 
pašvaldības izdevumiem.

Atpūtai, kultūrai un sportam 
plānoti līdzekļi 2,2 milj. eiro apmērā, 
kas sastāda 10% no pašvaldības bu-
džeta izdevumiem.

Sociālai aizsardzībai plānoti lī-
dzekļi 3,2 milj. eiro, veselībai - 86 
tūkst. eiro, kas kopā sastāda 15 % no 
pašvaldības izdevumiem. 

Izpildvaras uzturēšanai 2017.
gadā kopumā plānoti izdevumi 4,7 
milj. eiro apmērā. Pašvaldības budže-
ta iestāžu procentu maksājumi Valsts 
kasei plānoti 80 tūkst. eiro apmērā. 
No vispārējās valdības dienestu iz-
devumiem tiek fi nansēti norēķini ar 
citām pašvaldībām par izglītības ies-
tāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kas 
2017.gadā plānoti 752 tūkst. eiro.

Izdevumi neparedzētiem ga-
dījumiem no pašvaldības budžeta 
paredzēti 100 000 eiro apmērā – par 
šo līdzekļu piešķiršanu lēmumus pie-
ņems pašvaldības dome. 

Ekonomikas nozarē plānoti izde-
vumi 2,3 milj. eiro apmērā, kas sastā-
da 11% no pašvaldības izdevumiem, 
lielāko daļu no tiem sastāda izdevu-
mi ielu un ceļu uzturēšanai, tie ir 1,8 
milj. eiro un sastāda 8% no visiem bu-
džeta izdevumiem. 

2017.gadā no pašvaldības budžeta 
ir plānoti izdevumi dažādu nozaru 

projektiem 101 tūkst. eiro apmērā,  
t.sk. sekojošiem projektiem:

• Degradēto rūpniecisko terito-
riju reģenerācija Daugavpils pilsētas, 
Daugavpils un Ilūkstes novadu teri-
torijās (17,4 tūkst.eiro);

• Dienvidlatgales pašvaldību 
teritoriju pilsētvides revitalizācija 
ekonomiskās aktivitātes paaugstinā-
šanai (49,3 tūkst.eiro); 

• Dienvidlatgales pašvaldību 
degradēto teritoriju revitalizācija uz-
ņēmējdarbības attīstībai (16,1 tūkst. 
eiro);

• Valsts un pašvaldību vienotā 
klientu apkalpošanas centra uzturē-
šana (18 tūkst. eiro)

• Skolēnu vasaras nodarbinā-
tības programma, dodot iespēju gūt 
pirmās darba iemaņas (30 tūkst. ei-
ro).    

Vides aizsardzības nozarē plā-
notais fi nansējums ir 358 tūkst. eiro, 
kas sastāda 1% no kopējiem pašval-
dības pamatbudžeta izdevumiem. 
Vislielākais izdevumu apjoms pare-
dzēts notekūdeņu apsaimniekošanai 
pagastos (275 tūkst. eiro).

Dažādu izmaksu segšanai, kas sais-
tīti ar projektu ieviešanu, plānoti  55 
tūkst. eiro, no tiem:

• Antropogēno slodzi mazino-
šas infrastruktūras izbūve un re-
konstrukcija Natura 2000 teritorijā 
– Daugavas lokos (5 tūkst.eiro) un 
Augšzemē (5.tūkst.eiro). 

• Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju dabas aizsardzības plā-
nu ieviešana Dendroloģisko parku ( 
Sventē un Medumos) rekonstrukcijas 
plānu izstrāde (5 tūkst. eiro);

• Višķu tehnikuma ciema “ma-
zuta glabātavas” projekta izstrāde 
sanācijas veikšanai (40 tūkst.eiro).

Pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošanas nozarei 
plānotais fi nansējums ir 2,9 milj. ei-
ro, kas sastāda 13% no visiem nova-
da izdevumiem. 2017. gadā izdevumi  
mājokļu attīstībai plānoti 482 tūkst. 
eiro, no tiem 100 000 eiro plānoti dzī-
vojamo māju energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai.

Daugavpils novada pašvaldības 
budžeta ilgtermiņa saistības kopā 
ar bankas noteiktajiem procentiem  
sastāda 14,8 milj. eiro, no tiem  2017.
gadā  jāatmaksā  1,6 milj. eiro. 

Daugavpils novada pašvaldības 
speciālajā budžetā no ziedojumiem 
un dāvinājumiem plānoti izdevumi 
21 066 eiro apmērā, kas tiks segti no 
šo līdzekļu atlikuma uz gada sākumu 
25 517 eiro apmērā un tiks izlietoti 
dāvinājumu līgumos norādītajiem 
mērķiem. 

2017.gada budžets ir vērtējams kā 
pašvaldības funkciju pildīšanai ne-
pieciešamo uzturēšanas izdevumu 
nodrošinošs un ar ievērojamu ieguldī-
jumu dažādām iestrādēm, kas nepie-
ciešamas  tālākai Daugavpils novada 
ekonomiskajai attīstībai un iedzīvo-
tāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem, 
kas iecerēti Daugavpils novada attīs-
tības programmā 2012.-2018.gadam.

Irēna Timšāne
Finanšu pārvaldes vadītāja
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Pieredze, nākotnes perspektīva, atbildība un personīgā izaugsme – 
brīvprātīgais darbs Daugavpils novadā 

10. februārī Daugavpils novada 
domē notika novada brīvprātīgo godi-
nāšanas pasākums. Tā gaitā pasniegti 
apliecinājumi 32 brīvprātīgajiem, kas 
ir sasnieguši vismaz 50 brīvprātīgā 
darba stundas. Ar mērķi veicināt un 
attīstīt brīvprātīgā darba attīstību un 
popularizēšanu Daugavpils novadā, 
brīvprātīgie, novada domes priekšsē-
dētāja Janīna Jalinska, izpilddirektore 
Vanda Kezika, Izglītības pārvaldes va-
dītāja Irēna Bulaša, Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova un biedrības 
„Daugavpils novada uzņēmēju pado-
me” vadītāja un uzņēmēja Inese Jakob-
sone, piedalījās diskusijā par jauniešu 
brīvprātīgā darba attīstību novadā. 

Aktīvas un pilnvērtīgas diskusijas 
laikā tika rastas atbildes uz vairākiem 
aktuāliem jautājumiem – kas ir brīv-
prātīgais darbs, kādas darba jomas ir 
pieprasītas, veicot brīvprātīgo darbu, 
kādas iegūtās prasmes darba devējs 
brīvprātīgajā darbā novērtē visaugs-
tāk, cik liels devums ir brīvprātīgā 
darba apliecinājumam jaunieša CV un 
cik lielā mērā šis apliecinājums ir kon-
kurētspējīgs? 

Jaunatnes lietu speciāliste Santa 
Matisāne, stāstot par brīvprātīgo dar-
bu Daugavpils novadā 2016. gadā, uz-
svēra, ka šis gads noteikti ieies vēstu-
rē, jo tika pieņemts Brīvprātīgā darba 
likums, līdz ar ko daudzās pašvaldībās 
aktivizējās brīvprātīgais darbs un tā 
veicēji. Likums nosaka, ka brīvprā-
tīgo darbu drīkst veikt persona, kas 
sasniegusi 13 gadu vecumu, savukārt 
personas vecumā no 13 līdz 16 gadiem 
brīvprātīgo darbu varēs veikt tikai ar 
likumiskā pārstāvja rakstveida pie-
krišanu. Turklāt tiesiskās attiecības 
starp brīvprātīgā darba organizētāju 
un veicēju tiks nodibinātas pēc brīv-
prātīgā darba veicēja iepazīšanās ar 
saviem pienākumiem un tiesībām, pu-
sēm vienojoties par veicamā darba ap-
jomu, izpildes kārtību un termiņu. 

Arī novadā tika izstrādāti noteikumi 
par brīvprātīgā darba organizēšanu. 
Saskaņā ar tiem, brīvprātīgā darba 
veicējs ir fi ziska persona vecumā no 13 
līdz 25 gadiem, savukārt brīvprātīgā 
darba organizētāji ir visas novada paš-
valdības iestādes. Brīvprātīgo darbu 
iespējams veikt tādās jomās kā sports, 
kultūra, sabiedriskās aktivitātes, so-

ciālais darbs un izglītība. 
Kultūras joma brīvprātīgajā darbā 

ir viena no pieprasītākajām. Tā ietver 
sevī kultūras un citu norišu organizē-
šanu un vadīšanu. Otrajā vietā ir dalī-
ba sabiedriskajās aktivitātēs (pagastu 
apkārtējās vides uzlabošana, darbo-
šanās ar bērniem un citas aktivitātes, 
kas nesa labumu sabiedrībai). Trešajā 
vietā ir sports, kas novada jauniešu 
vidū ir ļoti pieprasīts (dažādu sporta 
aktivitāšu organizēšana un tiesāšana). 
Ceturtā ir izglītības joma (radošo darb-
nīcu vadīšana bērniem un jauniešiem). 
Un pēdīgā grupa ir sociālā joma, kurai 
būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Aktī-
vāki šajā jomā ir Višķu pagasta jaunie-
ši, kas Višķu sociālās aprūpes centrā 
velta uzmanību vecajiem ļaudīm. 

Līgumā, kuru slēdz brīvprātīgais un 
darba organizētājs, jābūt atrunātiem 
brīvprātīgā darba veikšanas vietai un 
laikam, dotā līguma darbības laikam, 
brīvprātīgā darba uzdevumiem, tie-
sībām un pienākumiem, ietverot arī 
darba organizētāja tiesībām un pienā-
kumiem. Apliecinājumi par brīvprā-
tīgo darbu pasniedzami tiem, kas no-
strādājuši vismaz 50 brīvprātīgā darba 
stundas. 

Santa Matisāne rezumēja, ka 2016. 
gada laikā tika noslēgti 105 brīvprā-
tīgā darba līgumi. Brīvprātīgo darba 
organizētāju vidū ir bijusi Izglītības 
pārvalde, Kultūras pārvalde, kā arī 6 
pagastu pārvaldes. Starp aktīvākajām 
teritorijām, kurās notiek brīvprātīgais 
darbs, ir Medumu pagasts (8 brīvprā-
tīgie), Kalkūnes pagasts (1 brīvprātī-
gais), Līksnas pagasts (35 brīvprātīgie 
jaunieši), Naujenes pagasts (7 brīvprā-
tīgie), Dubnas pagasts (1) un Višķu pa-
gasts (41!). 

Daugavpils novada pašvaldības mā-
jas lapas sadaļā “Jaunatne” ir pieeja-
ma informācija par brīvprātīgā darba 
piedāvājumiem novada teritorijā. Pie-
prasītākie brīvprātīgo darbības virzie-
ni ir līdzdalība jaunatnes iniciatīvās un 
sabiedriskajās aktivitātēs, kultūrvides 
un sociālās vides attīstības veicināša-
na, jauniešu brīvā laika un sabiedrisko 
aktivitāšu organizēšana, iesaistīšanās 
Jaunatnes politikas attīstībā, sociālās 
atstumtības mazināšana un sociāla-
jam riskam pakļauto iedzīvotāju integ-
rēšana sabiedrībā un daudzi citi. 

Nereti pieprasīti ir brīvprātīgā dar-
ba veicēji, kas darbojas sociālajā jomā. 
Īpaši vajadzīgi ir asistenti cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, veciem ļaudīm, 
arī palīdzīgas rokas sociālās aprūpes 
iestādēs un pansionātos. 

Uz jautājumu, kas jauniešiem ir 
brīvprātīgais darbs, skanēja dažādas 
atbildes. Visbiežāk šo terminu jaunieši 
saista ar pieredzi, nākotnes perspek-
tīvu, atbildību un personīgo izaugsmi. 
Uz doto jautājumu centās atbildēt arī 
potenciālie darba devēji. 

Vanda Kezika: “Kad mēs runājam 
par brīvprātīgo darbu, mēs saprotam 
tādu darbu, par kuru nesaņemam 
atalgojumu. Divus gadus atpakaļ ir 
gadījies būt Vācijā un vērot, kā tur 
darbojas šī brīvprātīgā darba sistēma. 
Tur brīvprātīgo skaits ir ļoti liels. Ja 
brīvprātīgais darbs notiktu sistemā-
tiski, par to varētu būt samaksa, jo ir 
konkrēti izdevumi, kas ir jāsedz jums, 
piemēram, ceļa izdevumi. Mēs vēl tikai 
pirmo gadu strādājam ar brīvprātīga-
jiem, taču šī sistēma noteikti ir jāat-
tīsta tālāk. Protams, brīvprātīgie arī 
šogad būs ļoti vajadzīgi. Novadā notiks 
vairāki lieli pasākumi, uz kuriem pul-
cēsies tūkstoši cilvēku. Tas ir patīkams 
darbs. Taču varētu būt arī tāds, kā, 
piemēram, veciem cilvēkiem aiznest 
pensiju vai avīzi, tas arī būs brīvprā-
tīgais darbs un sava veida atbildība. 
Iespējams, ka kādu reizi būs arī kāds 
vērienīgs pasākums Latvijas mērogā, 
uz kuru dosieties arī jūs. Es ceru, ka 
kādreiz mums novadā būs mobilās bri-
gādes, kas izbrauks pie veciem, vientu-
ļiem cilvēkiem un labprāt palīgā nāks 
arī brīvprātīgie jaunieši. Kaut vai sa-
nest malku, ūdeni utt. Es neuzskatu 
brīvprātīgo darbu kā pilnīgi neapmak-
sātu, jo, pirmkārt, mēs tādā veidā at-
tīstām paši sevi”. 

Savukārt Sociālā dienesta vadītāja 
Anna Jegorova uzskata, ka tieši sociālā 
sfēra ir pati grūtākā un šajā sfērā ir ļoti 
vajadzīgi brīvprātīgie. 

Anna Jegorova: “Ja runājam par 
brīvprātīgo darbu, tad tieši šī sfēra 
ir tā, kurā parādīt sevi pilnā apjomā. 
Brīvprātīgajam darbam ir jābūt pa-
teicības pilnam. Jūs pašlaik esat lielu 
izaicinājuma priekšā, kur studēt, par 
ko kļūt nākotnē. Un šī jūsu izvēle būtu 
jāsāk tieši ar brīvprātīgo darbu, lai 
kaut vai pa atslēgas caurumu redzē-
tu to profesiju pārstāvjus, par kuriem 
vēlaties kļūt. Es esmu tā, kas raksta 
pieteikumus Vītolu fondam (tieši šis 
Fonds ir iespēja cilvēkiem un uzņēmu-
miem, kas tic Latvijas nākotnei un jau-
niešiem, atbalstīt un fi nansēt jaunus, 
neatlaidīgus un talantīgus studentus). 
Un par tiem studentiem, kurus esmu 
pieteikusi un kuri saņem šo stipen-
diju, man nav kauns. Īpašs prieks ir 
par tiem jauniešiem, kas aiziet studēt 
uz Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas 
Tehnisko universitāti, Daugavpils 
Universitāti. Taču uzskatu, ka studijas 
sociālajā darbā tā ir perspektīva nākot-
nē garantētam darbam. Un tieši brīv-
prātīgais darbs ir tā sfēra, kurai nav ne 
sākuma, ne gala. Vēl viena liela brīv-
prātīgā darba joma ir Latvijas Sarka-
nais Krusts. Ļoti aktīvi tajā iesaistās 
Kalupes jaunieši. Par šo darbu netiek 

saņemts atalgojums, tas balstās vienīgi 
uz brīvprātības principa. Taču tā ir lie-
liska iespēja parādīt sevi.”

Vanda Kezika norādīja, ka iegūtais 
apliecinājums par brīvprātīgo darbu ir 
bonuss, stājoties augstskolā. 

Diskutējot par jautājumu, kādi dar-
ba apstākļi būtu jānodrošina brīvprā-
tīgajiem, jaunieši norādīja, ka labprāt 
izmantotu iespēju padzert tēju vai pa-
pusdienot, ko paredzētu darba orga-
nizētājs, kā arī atpūstos labiekārtotā 
telpā, strādājot, piemēram, pilnu dar-
ba dienu. Ja kādiem darbiem ir nepie-
ciešama darba forma, tad būtu jānod-
rošina arī tā, kā arī jāparedz atbilstoši 
apstākļi darba izpildei, ja tas saistīts ar 
risku veselībai vai drošībai. 

Viena no brīvprātīgā darba defi nīci-
jām skaidro, ka tas ir intelektuālais vai 
fi ziskais darbs, kas tiek veikts sabied-
rības labā. Santa Matisāne uzsvēra, 
ka, veicot brīvprātīgo darbu, jaunieši 
iegūst daudz jaunu iemaņu, viena no 
tām – prasme rast kontaktu ar cilvē-
kiem, savukārt iegūtās zināšanas kļūst 
par pievienoto vērtību.

Minot pieprasītākās darba jomas, 
kurās jaunieši labprātāk darbotos, ir 
informācijas un komunikācijas tehno-
loģijas, medicīna, sociālais darbs un 
kultūra. 

Uzņēmēja Inese Jakobsone pie īpa-
šībām, kas jauniešos vērtējamas vis-
augstāk, nosauc uzticēšanos. “Tā ir uz-
ticēšanās starp darba devēju un darba 
ņēmēju. Jābūt drošam, ka darbs, kas 
uzticēts, tiks izpildīts. Kā arī ļoti sva-
rīgi ir uzzināt un saprast, kas ir tas, ko 
brīvprātīgais gribēs veikt. Jo vislabāk 
jau izdara to darbiņu, kas patīk”, tā I.J.  

Cik lielā mērā brīvprātīgā darba ap-
liecinājums ir konkurētspējīgs darba 
tirgū? 

Darba devēji norādīja, ka svarīgas ir 
iemaņas, kas gūtas brīvprātīgajā darbā 
- cik pastāvīgas un sistemātiskas tās ir 
un vai tās ir pielietojamas, veicot jau 
konkrētu darbu. Jaunieši papildināja, 
ka viennozīmīgi brīvprātīgā darba ap-
liecinājums būtu jāņem vērā, savukārt 
uzkrātā pieredze lieti noderēs pie ie-
sniedzamā CV. 

Tikšanās noslēgumā jaunieši izteica 
savus ierosinājumus un novēlējumus. 
Vieni no biežāk dzirdētajiem ierosi-
nājumiem bija pēc iespējas vairāk pa-
gastos un skolās stāstīt un populari-
zēt brīvprātīgo darbu, kā arī paredzēt 
jauniešiem iespēju pilnveidot savas 
zināšanas, piedaloties kursos. Santa 
Matisāne papildināja, ka iespējams 
iegūtās stundas varētu būt kā kupons 
jauniešu izvēlētajām apmācībām. No 
jauniešu puses izskanēja vēlme vairāk 
dot iespēju iesaistīties sociālajā darbā, 
palīdzot veciem cilvēkiem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām.  

Sveikt brīvprātīgos no Višķu pagas-
ta bija ieradušies arī pagasta pārval-
des vadītājs Jānis Proms un Jauniešu 
centra vadītājs Jānis Briška. Visvairāk 
brīvprātīgo ir tieši no Višķu pagasta, 
kas ir lielisks piemērs pārējo pagastu 
jauniešiem. 

Olga Davidova
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Raksts tapis sadarbībā ar Daugav-
pils novada muzejiem. 

Novada muzeji 2017. gadā piedāvās daudz jauna, interesanta un izzinoša

Naujenes Novadpētniecības muzejs 
piedāvās apmeklētājiem jaunu eks-
pozīciju, izstādes, pasākumus un lie-
lisku iespēju izzināt novada vēsturi, 
etnogrāfi ju, dabu, iepazīt izcilus no-
vada māksliniekus, līdzdarboties ra-
došajās darbnīcās, iesaistīties Lielā 
Augšdaugavas musturdeķa veidoša-
nā, Tautas atmiņu lādes piepildīšanā 
vai vienkārši atpūsties kopā ar ģime-
ni, draugiem vai darba kolektīvu. 

Iespēja muzeju iepazīt bez mak-
sas 

Šogad ir radīta iespēja jebkuram in-
teresentam iepazīt muzeju bez mak-
sas. Gada garumā tiks organizētas 
dažādas akcijas un pasākumi: katra 
mēneša pēdējā ceturtdienā no 1. ok-
tobra līdz 30. aprīlim Naujenes No-
vadpētniecības muzeja ekspozīcijas 
Skolas ielā 1, Naujenē ir apskatāmas 
bez maksas. Muzejs gaidīs apmeklē-
tājus 30.martā, 27.aprīlī, 25.oktobrī, 
29.novembrī un 27.decembrī. Savu-
kārt šī gada 20. maijā muzejā norisi-
nāsies Starptautiskā akcija „Muzeju 
nakts”, kurā bez maksas būs pieeja-
mas ne tikai ekspozīcijas un izstādes, 
bet arī dažādas radošās darbnīcas.

Tēlnieces Valentīnas Zeiles ju-
bilejas gads 

Uzmanības centrā gada garumā būs 
izcilās novadnieces Valentīnas Zeiles 
radošā dzīves gājuma atspoguļojums, 
jo tēlniecei apritēs 80 gadi. Gada 
laikā apmeklētājiem tiks piedāvāti 
dažādi pasākumi, lai tuvāk iepazītu 
daudzšķautņaino un unikālo personī-
bu. Jau kopš 30. janvāra muzeja mā-
jas lapā ir pieejama jauna sadaļa par 
Valentīnu Zeili [http://naujenesmu-
zejs.lv/telniece-valentina-zeile], kura 
tiks papildināta ar jaunu informāciju 
par mākslinieces biogrāfi ju un radošo 
darbību, lai jebkuram interesentam 
būtu iespēja iepazīt mākslinieces 
devumu un ieguldījumu Latvijas un 
Francijas mākslas attīstībā. Ar jau-
niem eksponātiem tiks papildināta 
arī pastāvīgā mākslas ekspozīcija 
„Latgales parīziete Valentīna Zeile”.

 No 1. februāra līdz 30.decembrim 
būs skatāma tematiskā V.Zeiles dar-
bu izstāde no muzeja krājuma “Saru-
na”. Izstādē būs apskatāms reliģiskai 
tēmai veltītais skulptūru cikls „Veltī-
jums Kristus dzīvei”. V. Zeiles jubile-
jas priekšvakarā, maija mēnesī, Nau-
jenes tautas bibliotēkā būs skatāma 
ceļojošā izstāde „Āfrika manā sirdī”, 
kurā varēs uzzināt par mākslinieces 
liktenīgo ceļojumu uz Āfriku, kura 
laikā Valentīna Zeile atrada savas 
otrās mājas – Parīzi. Pēc ceļojuma 
tapa šai valstij veltīts skulptūru cikls 
un ceļojuma apraksts. Tēlnieces Va-

lentīnas Zeiles dzimšanas dienā – 13. 
maijā apmeklētājiem tiks atvērta ju-
bilejas izstāde “Lidojums”, kurā būs 
apskatāmas līdz šim neeksponētās 
skulptūras mālā un pasteļi.

Lai iepazītu mālu kā materiālu, 
kuru Valentīna Zeile izmanto skulp-
tūru veidošanai, bērniem un pieaugu-
šajiem tiks piedāvātas muzejpedago-
ģiskās nodarbības, kuru laikā muzeja 
radošo darbnīcu telpā, darbojoties ar 
mālu varēs apgūt sīkplastikas pama-
tus. 

Jauna etnogrāfi jas ekspozīcija 
un izstādes 

Bez mākslas izstādēm apmeklētā-
jiem tiks piedāvāta jauna etnogrā-
fi jas ekspozīcija un izstādes. Jau no 
6. februāra sāka darboties izstāde no 
muzeja krājuma “Ivanovu dzimtas 
stāsts”, kurā varēs iepazīt vecticīb-
nieku sadzīves un kulta priekšmetus, 
kuri kādreiz piederējuši Jevdokijjai 
Ivanovai, bet pateicoties mazmeitu 
Everitas Ivanovas un Žanetes Žiman-
tes dāvinājumam nonākuši muzeja 
krājumā. No 19.aprīļa durvis vērs 
jauna etnogrāfi jas ekspozīcija “Sko-
vorda, ližeika, kačerāgs i citi štru-
menti” [Skolas ielā 1, Naujenē], kurā 
varēs apskatīt ar ēdiena pagatavo-
šanu saistītus etnogrāfi skus priekš-
metus. No 28. aprīļa ekspozīcijas 
„Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” 
apmeklētājus uzrunās ogļu gludekļu 
izstāde no muzeja krājuma. Savu-
kārt Naujenes pagasta svētku laikā 
28.maijā muzejā, [Skolas ielā 1], tiks 
atklāta vecticībnieku dzimtām veltī-
ta izstāde, kurā varēs iepazīt ievēro-
jamu Daugavpils novada vecticībnie-
ku dzimtu stāstus un vecticībnieku 
sadzīves priekšmetus.

Kā arī visa gada garumā būs ska-
tāmas iepriekšējos gados atklātās 
ekspozīcijas un izstādes. Savukārt 
ekspozīcijā “Slutisķu vecticībnieku 
lauku sēta” tūrisma sezona sāksies 
agrāk – jau 19. aprīlī. Apmeklētā-
jiem, iepriekš piesakoties, būs pie-
ejama jauna radošā darbnīca. Mazs 
ģimenes uzņēmums, sadarbojoties ar 
muzeju, vada meistardarbnīcas sena-
jā alus pagatavošanas arodā. Izman-
tojot koka traukus un seno recepti, 
var vērot kā top bezalkoholiskais mi-
sas dzēriens. 50 min. garas ekskursi-
jas laikā būs iespējams uzzināt, no kā 
sastāv misas dzēriens, kāds bijis tā 
pagatavošanas process – iespēja pa-
šiem pielikt roku iejavošanā, salmu 
fi ltra veidošanā un misas tecināšanā, 
uzklausīt tradīcijas un paražas, kas 
tika ievērotas tecinot misu un vēlāk 
brūvējot alu.

Muzeju nakts aicina 
Sestdien, 20. maijā, muzejs iesais-

tīsies starptautiskajā akcijā „Muzeju 
nakts”, kura norisināsies gan pamat-
ekspozīcijās Skolas ielā 1, Naujenē, 
gan ekspozīcijā „Slutišķu vecticībnie-
ku lauku sēta”. Akcijas moto šogad ir 
koncentrēts Eduarda Veidenbauma 
dzejas rindā: “Laiks ātrāki steidzas 
kā vilciena rats”, ko iespējams inter-
pretēt gan ļoti konkrēti, gan metafo-
riski. Sekojot vadmotīvam Naujenes 
muzejs piedāvās apmeklētājiem in-
teresantu un daudzveidīgu pasāku-
ma programmu ar jaunām izstādēm 

un radošajām darbnīcām. Muzeju 
nakts laikā ekspozīcijas Skolas ielā 1, 
Naujenē būs atvērtas apmeklētājiem 
no plkst. 15:00 līdz plkst. 24:00, bet 
Slutišķos no plkst. 16:00 līdz plkst. 
21:00.

Īpašs piedāvājums 1.-9. klases sko-
lēnu grupām “Mācies, zini un dari!”

Programmas ietvaros tiek piedāvā-
ta izzinoša ekskursija par Daugav-
pils novada vēsturi un divas radošās 
darbnīcas, kur skolēni var darboties 
praktiski un attīstīt savas prasmes. 
Nodarbība “Pankūku darbnīca” ie-
pazīstina ar pankūku receptūrām 
un mīklas pagatavošanu, katrs da-
lībnieks darbojas patstāvīgi – iesais-
tās mīklas sagatavošanas procesā 
un veido praktiskās iemaņas izcepot 
pankūku uz lauku krāsns. Savukārt 
radošajā darbnīcā “Latgales māla 
burvība”, izmantojot ekoloģisko da-
bas produktu – brūno mālu, kopā ar 
muzejpedagogu tiek apgūtas māla sa-
gatavošanas un veidošanas prasmes.

Vairāk uzziniet: www.naujenes-
muzejs.lv, tālr. 26532508; 25611268, 
65431803 vai 65471321, naujenes-
muzejs@inbox.lv, naujenesmuzejs@
dnkp.lv

nas dienas svinības jeb Dzejas dienas, 
savukārt 14. septembrī - skatuves ru-
nas konkurss “Zelta sietiņš”.

Rudenī, organizējot animācijas 
darbnīcas, muzeja fondi tiks papildi-
nāti ar jaunām animācijas fi lmām.

Gads tiks noslēgts ar Ziemassvētku 
pasākumu ciklu par gadskārtu iera-
žām.

Vairāk uzziniet – www.raina-
maja.lv, berkenele@inbox.lv, tālr. 
65474368,  29272200, 26638038

Naujenes Novadpētniecības 
muzejs 

Raiņa māja Berķenelē 

Pavasari sagaidot, martā un aprīlī, 
Daugavpils novada un pilsētas mācī-
bu iestādēm ir iespēja aicināt Raiņa 
mājas darbiniekus vadīt izbraukuma 
Muzeja stundas.

Muzeju naktī 20. maijā tiks godi-
nāts Raiņa laikabiedrs Veidenbaums. 
Lai gan dzejnieka radošais mūžs bija 
īss, viņa devums latviešu literatūrā 
ir neaizmirstams, dzejoļu aktualitāte 
arī mūsdienās nav novecojusi. Muze-
ju nakts viesi piedalīsies visdažādā-
kajās aktivitātēs, kuru kopēja tēma 
– “Laika rats”.

2. jūnijā pirmo reizi Birkineļu 
dievnams piedalīsies Baznīcu nakts 
pasākumā, kura mērķis ir vēlreiz at-
gādināt par vēsturiskās kapsētas un 
baznīcas eksistenci un tās restaurāci-
jas nepieciešamību.

Pēc Jāņiem, no 26. līdz 30. jūni-
jam, Raiņa mājā notiks nometne jeb 
radošās brīvdienas “Jauno sapņi”. 
Projektā piedalīsies 16-19 gadus veci 
jaunieši no Latgales bērnu namiem. 
Notiks literārās un mākslas meistar-
darbnīcas, kuras paredzētas kā at-
spēriena punkts jaunajiem cilvēkiem 
savas karjeras tālākai veidošanai.

Tradicionāli vasaras beigās, no 21. 
līdz 25. augustam, notiks bērnu un 
jauniešu teātra studijas “Berķeneles  
Kamolītis” radošais seminārs, tā re-
zultātā taps jauns iestudējums.

8. septembrī norisināsies gada sva-
rīgākais pasākums – Raiņa dzimša-

Skrindu dzimtas muzejs 

24. martā muzejā notiks represēto 
tikšanās pasākums “Atcerēties, lai ne-
aizmirstu”, uz kuru pulcēsies izglītības 
iestāžu audzēkņi un pagasta iedzīvo-
tāji, lai tiktos ar Vaboles pagasta re-
presētajiem un ieklausītos stāstos par 
redzēto un piedzīvoto izsūtījumā tālajā 
Sibīrijā. 24. aprīlī notiks Mākslas die-
nu pasākums “Mana mandala”. 

20. maijā Muzeju nakts ievaros caur 
izstādēm un ekspozīcijām varēs iepazīt 
vēsturisko laika ritējumu, piedalīties 
dažādās radošajās aktivitātēs, kopā 
mācīties dejot kadriļu vēsturiskajos 
19.gs. tērpos Vaboles muižas parkā un 
sadziedāties kopā  ar Lauru Bicāni un 
Latgales kāzu muzikantiem. 

Savukārt gada nogalē, 10. un 11. no-
vembrī, Skrindu dzimtas muzejā nori-
sināsies zinātniski praktiskā konferen-
ce par brāļu Skrindu – Latgales pirmās 
atmodas aktīvu darbinieku gara man-
tojuma aktualizēšanu Latgales 20.gs. 
sākuma notikumu kontekstā.   

Tāpat visa gada garumā turpināsies 
radošās un amatu darbnīcas. 

Sākot arī 1. aprīli, muzeja apmek-
lētājiem tiks piedāvātas 2 jaunas mu-
zejpedagoģiskās programmas: “Maizīt, 
mana bagātā” un “Rakstīsim glīti”. 
Abas programma paredzētas dažāda 
vecuma grupām pēc iepriekš pieteiku-
ma.

Savukārt divas jaunās tematiskās 
ekskursijas, kas tiek piedāvātas skolē-
niem, ļaus tuvāk iepazīt muzeju (1. – 
4. klases skolēniem) un atrast muzeja 
dārgumus (5. – 9. klases skolēniem). 

Vairāk uzziniet: http://skrindumu-
zejs.lv/, tālr. 65471009, 26420547, 
skrindumuzejs@dnkp.lv, skrindu_mu-
zejs@inbox.lv 
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Izrāde “Skatītāji” ļāva aktieriem iejusties skatītāju lomā
kopā ar viņiem. Varbūt tāpēc, ka biju 
ar viņiem izrādes tapšanas sākumā, 
ļoti jutu līdzi katram. Uzskatu, ka vi-
ņiem viss ir izdevies!”, tā Liene. 

Aktieri Anna Komarovska un Jānis 
Kudiņš atzīst, ka spēlēt skatītājus bija 
savdabīgi, bet interesanti: “Atradām 
savas kļūdas, ko pieļaujam, kad esam 
skatītāju rindās. Priecājamies, ka šīs 
dienas skatītājiem izrāde patika! Šo-
dien vien nečerkstēja konfekšu papīrī-
ši, kas izteikti metas acīs, esot teātrī ci-
tās reizēs. Aktieri un skatītāji uzvedās 
kārtīgi. Ļāva viens otram izpausties.”

Savukārt aktrise Sanita Pinupe stās-
ta, ka iejusties lomā šoreiz bija diezgan 
viegli, kaut arī nācās spēlēt diezgan 
spītīgu un augstprātīgu dāmu, kas 
ir pilnīgs pretstats Sanitai dzīvē. Lai 
arī Sanita savas darba gaitas turpina 
Līvānos, atrod laiku izbraukāt mēģi-
nājumus Līksnā. “Darbu es mainu, 
taču draugus - nekad. Esmu palikusi 
uzticīga Līksnas amatierteātrim!”, tā 
Sanita. 

Otrajā izrādes daļā aktieri izstāstīja 
trīs līksniešu dzīves stāstu fragmen-
tus, kas atmiņā atsedz laiku un noti-
kumus, kas sen jau piedzīvoti. Par to, 
kas dzirdēts no jau aizsaulē esošajiem 
vecvecākiem un citiem radiniekiem. 

Režisors Māris Korsiets: “Man tas 
bija kas jauns, jo tā bija pirmā reize, 

kad materiālu šai izrādes daļai sarūpē-
ju nevis es, bet paši aktieri. Katrs no vi-
ņiem ir sagatavojis stāstu, kas dzirdēts 
no vecvecākiem un radiniekiem, kas 
jau ir aizsaulē. Bet ir palikuši šo cilvē-
ku dzīves stāstu pieraksti vai ieraksti, 
kurus mēs analizējām, protams, arī īsi-
nājām, jo viens audio ieraksts bija 4,5 
stundas garš! Un izvilkt no šī satura to 
pašu sulīgāko jau bija katra aktiera uz-
devums. Man prieks, ka viņi to darīja 
paši, nevis paļāvās tikai uz mani.”

Jānis Kudiņš: “Patiešām, šie stās-
ti bija interesanti, jo cilvēkus no tiem 
mēs visi savā ziņā pazīstam, viņi nāk 
no mūsu vai mūsu draugu ģimenēm. 
Tie ir stāsti par kara laiku, par fronti. 
Par to, kā bija tur un kā bija atgriezties 
mājās.” Gan Jānis Kudiņš, gan Anna 
Komarovska atzina, ka katram ģime-
nē ir šādi stāsti. Tos var atrast gan at-
miņu dienasgrāmatās, gan citviet. Un 
iemūžināt mēs tos varam, izstāstot tos 
saviem bērniem un mazbērniem. 

Kā atzina režisors Māris Korsiets, 
galvenais apbalvojums aktierim ir ska-
tītāju aplausi un tā amatierteātrim 
“Maskas” netrūkst nekad! 

 Olga Davidova

Kas notiktu, ja mēs visi spēlētu teāt-
ri? Vai teātris varētu pastāvēt bez ska-
tītājiem un skatītājs – bez teātra? Uz 
to visu rast atbildes varēja, noskatoties 
dramaturga Hermaņa Paukša viencē-
lienu “Skatītāji” Māra Korsieša režijā 
amatierteātra “Maskas” izpildījumā. 

Izrāde ar vieglu ironiju stāsta par 
mums – skatītājiem, par to, kā iztura-
mies viens pret otru, un ar kādu nolū-
ku nākam uz teātri. Viencēliena gaitā 
aktieri spēlēja skatītājus, savukārt 

skatītāji – kaut nedaudz varēja iejus-
ties aktieru lomā. 

Amatierteātra “Maskas” aktrise Lie-
ne Lukjaņenko pašlaik ir devusies at-
vaļinājumā, un šoreiz viņai bija iespēja 
pabūt otrpus skatuvei. 

“Man ir liels prieks par saviem ko-
lēģiem. Viņi ir super malači! Paveica 
ļoti lielu darbu. Skatīties izrādi bija in-
teresanti, jo jau ļoti sen neesmu bijusi 
kā skatītājs. Bet vienalga uztraukums 
bija ļoti liels, it kā spēlētu uz skatuves 

Pasniegtas balvas “Sporta laureāts 2016”
Janvāra nogalē Daugavpils novada 

Kultūras centrā pulcējās sportisti, tre-
neri, tiesneši, sporta organizatori un 
atbalstītāji, lai godinātu 2016. gada la-
bākos sporta laureātus dažādās nomi-
nācijās.

Par novada labāko skolu sporta 
darba organizācijā tika apbalvota 
Biķernieku pamatskola, kurai sekoja 
tādas sporta tradīcijām bagātas izglītī-
bas iestādes kā Kalupes pamatskola un 
Špoģu vidusskola. Biķernieku pamat-
skola augstāko vērtējumu nopelnīja, jo 
tās skolēni aktīvi piedalās un iesaistās 
dažādos sportiska rakstura pasāku-
mos, skola sadarbojas ar hokeja klubu 
“Dinamo”, tajā regulāri viesojas augsta 
līmeņa sportisti. “Mūsu bērni katru rītu 
sāk ar skriešanu, jo mēs aktīvi iesais-
tāmies Jaunsargu organizācijā. Liels 
nopelns ir mūsu sporta skolotājam Bo-
risam Jastrebovam, kurš šogad atzīmēs 
40 gadu jubilejas darba stāžu. Mēs ļoti 
lepojamies ar viņu,” panākuma atslēgu 
atklāja skolas direktors Aleksejs Micke-
vičs. 

Par novada labāko pagasta pār-
valdi sporta darba organizācijā 
tika atzīta Naujenes pagasta pārvalde 
ar tās sporta darba organizatoru Edga-
ru Kucinu. 2.vieta tika piešķirta Sven-
tes pagastam, 3.vieta- Kalupei. 

Par novada labāko sportisti brī-
vajā cīņā apbalvoja Veroniku Zujevu 
brīvajā cīņā, Tatjanu Šeškovu svarbum-
bu celšanā, Kristīni Jevsejevu vieglatlē-
tikā un Liju Bogdanovu dambretē. 

Balva “Novada labākais spor-
tists” tika piešķirta Aleksandram Po-
tapovam brīvajā cīņā, Samiram Mor-
kanam svarbumbu celšanā, Tadeušam 
Turonokam dambretē,  Jānim Melde-
ram novusā, kā arī  Arnoldam Japiņam 
vieglatlētikā. 

Šī gada novada labākie vieglatlēti ir 
trenera Sergeja Petrakova audzēkņi. 
Kristīne Jevsejeva ir novada rekordiste 
3000m kavēkļu skrējienā, pērn Latvi-
jas čempionātā vieglatlētikā uzrādīja 

patīkams,” piebilda Arnolds. “Sergejs 
Petrakovs jau astoņus gadus turpina 
mani mudināt skriet un ir iemācījis mī-
lēt vieglatlētiku.”

Nominācijā “Gada izrāviens” bal-
vas tika pasniegtas vieglatlētiem Mari-
nai Adrejevai un Dmitrijam Jefi movam, 
svarbumbu cēlājiem Ēvaldam Nikiti-
nam, Mihailam Žaļukam un Viktorijai 
Jevdokimovai, brīvās cīņas sportistiem 
Aleksandram Stepanovam, Jevgeņijam 
Ostapenko un Sergejam Šatrevičam, kā 
arī bokserim Edvīnam Kotelam. 

Nominācijā “Novada labākais 
treneris individuālajos sporta vei-
dos” uzvaras laurus plūca vieglatlēti-
kas treneri Jana un Dmitrijs Hadako-
vi, brīvajā cīņā – Andrejs Andrijanovs, 
svarbumbu celšanā – Ivans Gaļašs, bok-
sā – Gļebs Zujevs.

Par novada labāko vīriešu spor-
ta spēļu komandu futbolā tika atzīta 
Naujene (treneris V.Vansovičs), hokejā 
– Kalupe (A.Vabisčevičs) un basketbolā 
– Višķi (P.Mozulis). 

Par novada labāko sieviešu 
sporta spēļu komandu un trene-
ri baskebolā  kļuva Kalupe (treneris 

A.Vabisčevičs), savukārt voljebolā – 
Ambeļi. Ambeļu komandas kapteine 
Sana Catlakša pērn tika arī apbalvota 
ar “Latvijas sporta veterānu savienības” 
augstāko apbalvojumu “Goda zīme”. 

Nominācijā “Novada labākais 
sporta spēļu tiesnesis” – Ivars Cau-
ne (futbolā), Māris Vancevičs (volejbolā) 
un Valentīns Gurjančiks (basketbolā).

Nominācijā “Par ieguldījumu 
Daugavpils novada veterānu spor-
tā” tika pasniegtas balvas virknei spor-
ta veterānu, kuri kaldinājuši novada 
vārdu vairāku gadu garumā. Godalgas 
veterāniem pasniedza Olimpisko spēļu 
dalībnieks, biatlonists Oļegs Maļuhins. 
Godināti tika Romualds Saušs, Staņis-
lavs Stašulāns, Alfrēds Kokins, Jurijs 
Kopasovs, Imants Suveizda, Evita Mig-
lāne, Varvara Jefi mova, Andris Dude-
lis, Vladimirs Jermaļonoks, Vladislavs 
Petrovs un Vera Gurtajute. 

Nominācijā “Novada sportiskākā 
ģimene”  apbalvota tika Rokjānu ģi-
mene no Līksnas. 

Nominācijā  “Par ieguldījumu 
Daugavpils novada sportā” balva 
tika pasniegta Skrudalienas pagasta 

futbola sabiedriskajam trenerim Vik-
toram Servutam, Latvijas basketbola 
līgas un novada čempionātu tiesnesim 
Ivanam Andrijevskim, kā arī Sventes 
vidusskolas sporta skolotājai Allai Pet-
rovskai. 

Skolotājas Allas Petrovskas gatavo-
tā komanda pērn pārliecinoši uzvarēja 
Latgales reģiona sacensībās stafetes 
“Drošie un veiklie”, bet vidusskolas 
zēnu komanda izcīnīja 2.vietu Latgales 
reģiona sacensībās volejbolā. “Šī balva ir 
liels pagodinājums. Tie ir ne tikai mani, 
bet arī visas skolas un bērnu nopelni, 
jo tikai pateicoties viņiem, mums ir šie 
sasniegumi. Es saviem bērniem mācu, 
ka viņi sporto, pirmkārt, sevis un savas 
veselības labad. Nav būtiski augsti re-
zultāti un rekordi, man svarīgākais ir 
bērnos iemācīt patiku pret ikdienas tre-
niņiem. Tas ir vislielākais panākums,” 
tā balvu komentēja A.Petrovska. 

Vakara noslēgumā īpašs paldies tika 
teikts Daugavpils novada sportistu ko-
mandu atbalstītājiem un sponsoriem.  

 Elza Timšāne

2.vietu, šogad valsts izlases 
sastāvā startēja arī Eiropas 
čempionātā vieglatlētikas kro-
sā Itālijā. Savukārt Arnolds 
Japiņš no Višķiem ir novada 
rekordists vairākās skrieša-
nas disciplīnās, Latvijas čem-
pionātā ieguva 3.vietu 3000m 
kavēkļu skrējienā.  “Šī balva 
pauž atbalstu mums, kas ir 
ļoti svarīgi. Tas iepriecina 
un mudina strādāt tālāk,” 
norādīja Kristīne, saņemot 
balvu. ”Lielākais paldies ir 
trenerim, kas man tic, kā arī 
Daugavpils novada Sporta 
skolai, kas fi nansiāli atbalsta 
mūsu startus sacensības un 
treniņnometnes.” “Balva bija 
negaidīts pārsteigums, bet ļoti 
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Mainīta sociālo 
aprūpes iestāžu 

pakalpojumu 
saņemšanas 

kārtība
Līdzšinējie Ministru kabineta no-

teikumi, kas noteica kārtību, kādā ir 
veicami savstarpējie norēķini starp 
pašvaldībām par sociālo aprūpes ies-
tāžu sniegtajiem pakalpojumiem, ir 
zaudējuši spēku. Šogad pieņemtie 
jaunie noteikumi savstarpējos norē-
ķinus vairs neparedz. 

 “Lai nodrošinātu, ka citas pašval-
dības un tās iedzīvotāji vēlas kļūt 
par mūsu sociālo aprūpes iestāžu 
klientiem, mums ar attiecīgo pašval-
dību, uzņemot tās iedzīvotāju, būs 
jānoslēdz līgums. Šis līgums ir ab-
pusēji brīvprātīgs. Piemēram, Dau-
gavpils novada pašvaldībai nav pie-
nākums bērnu namā uzņemt klientu 
no Ilūkstes. Ja bērns tomēr tiek uz-
ņemts, bet līgums starp pašvaldībām 
netiek noslēgts, Ilūkstes pašvaldība 
šo pakalpojumu var neapmaksāt, 
jo noteikumi vairs to neparedz,” ar 
praktisku piemēru skaidroja Finanšu 
pārvaldes Budžeta daļas vadītājs Jā-
nis Vanags. 

Daugavpils novada domes sēdē tika 
apstiprinātas viena klienta izmaksas 
novada sociālās aprūpes iestādēs, kas 
ir piemērojamas 2017.gadā. Višķu 
sociālās aprūpes centrā tie ir 512,17 
eiro mēnesī, Naujenes bērnu namā – 
37,47 eiro dienā un Naujenes bērnu 
nama struktūrvienībā “Mātes un bēr-
nu atbalsta centrs “Avotiņi”” – 255,44 
eiro mēnesī. 

Līguma slēgšanu ar citām pašval-
dībām nodrošinās Daugavpils novada 
Sociālais dienests pirms pakalpoju-
ma uzsākšanas. 

Seniori atpūtās Egļukalnā
Sventes pagasta Tautas namā dar-

bojas sieviešu klubs “Sventes pērlītes”, 
kuru vada Veronika Meinerte. Pulci-
ņā aktīvās Sventes pagasta seniores 
nodarbojas ar rokdarbiem, organizējot 
meistarklases, aktīvi sadarbojoties ar 
Sventes vidusskolas skolotājiem un, 
protams, aktīvi atpūšoties. 

Cik burvīga diena, 14. februāris! 
Mēs, Sventes pagasta seniori, šo die-
nu pavadījām vienā no Sēlijas skais-
tākajām vietām – Egļukalnā, kas at-
rodas mūsu dzimtajā Sventes pagastā.  
Sekojot tradīcijai, mēs cenšamies būt 
kopā visos svētkos – dzimšanas die-
nās, gadskārtu svētkos, šoreiz – arī 
Sv. Valentīna dienā. Mūs priecēja 
burvīgi, ziemīgi laikapstākļi, diena 
bija saulaina. Vēlos nedaudz pastāstīt 
par vienu no mūsu pagasta populārā-
kajām apskates vietām – Egļukalnu. 
Jau pats nosaukums stāsta par to, 
ka to ieskauj skujkoku mežs. Kalna 
augstums sastāda 220 metrus, agrāk 

te tika uzsliets skatu tornis, kas vēlāk 
tika nojaukts, taču ceram, ka kādreiz 
AS “Latvijas valsts meži” šo skatu tor-
ni atjaunos un mēs atkal no tā varē-
sim vērot mūsu skaisto apkārtni. No šī 
torņa kādreiz varēja saredzēt Sventes 
ezeru un teritoriju līdz pat Ignalinas 
atomelektrostacijas torņiem Lietuvā. 
Ziemā šeit darbojas slēpošanas bāze. 
Par cik slēpes mums, senioriem, ir ne-
daudz par ekstrēmām, mēs visi kopā 
draudzīgi braucām no sniegotajiem 
kalniem uz polietilēna maisiem. Tik 
lielu sajūsmu no tāda veida atpūtas 
mēs nebijām piedzīvojuši jau sen! Pal-
dies organizatoriem – Sociālajam die-
nestam un Sventes pagasta pārvaldes 
vadībai. Visus, kas vēlas – bērnus un 
pieaugušos, aicinām ciemos uz mūsu 
Egļukalnu. 

Raisa Strode
Sventes pagasta seniore

Elza Timšāne
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2017. gada 14. martā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4494 004 0036   4.27 ha 
platībā, kas atrodas Vaboles pagastā, 
Daugavpils novadā,  5.2 km attālumā  
no Vaboles  ciemata, ~800 m attālumā 
no vietājās nozīmes autoceļa.  Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 5 000.

2017. gada 14. martā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) „Jaun-
audze” ar kadastra apzīmējumu 4474 
001 0794   0.77 ha platībā, kas atrodas 
Naujenes pagastā, Daugavpils novadā,  
~ 10 km  attālumā no pagasta centra  
(Naujenes).  Objekta sākotnējā cena –  
EUR 959.

2017. gada 14. martā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals)  ar kadastra 
apzīmējumu 4462 001 0171   5.21 ha 
platībā, kas atrodas Kalupes pagastā, 
Daugavpils novadā, apmēram ~ 9 km 
attālumā  no pagasta centra (Kalupe). 
Objekta sākotnējā cena –  EUR  5 590.

2017. gada 14. martā plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdotas 
zemes vienība ar kadastra apzīmē-
jumiem 4464 005 0146    0.64 ha pla-
tībā, kas atrodas Laucesas pagastā, 
Daugavpils novadā, atrodas ~ 900 m 
attālumā no apdzīvotas vietas Mirnijs, 
~ 9.4 km attālumā no Daugavpils pil-
sētas centra rajona. Objekta sākotnējā 
cena –  EUR 800.

2017. gada 14. martā plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdotas 
zemes vienības  ar kadastra apzīmē-
jumiem 4462 003 0264, 4462 003 0600     
2.15 ha kopplatībā, kas atrodas  Ka-
lupes pagastā, Daugavpils novadā, ~ 
1.1 km attālumā no Kalupes ciemata 
centra. Objekta sākotnējā cena –  EUR 
2500.

2017. gada 14. martā plkst. 11:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdotas 
zemes vienība  „Svīres” ar kadastra 
apzīmējumu 4462 002 0195    2.58 ha 
platībā, kas atrodas  Kalupes pagastā, 
Daugavpils novadā  ~ 2.3 km attālumā 
no Kalupes ciemata centra. Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 3000.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-

ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas Re-
publikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12., 19. ka-
binetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.00), iepriekš samaksājot re-
ģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpad-
smit euro 00 centi)  un nodrošinājumu 
10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. 
gada 10. martam plkst. 15.00. 

Daugavpils novada domē, 12., 19. ka-
binetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
iepriekš samaksājot reģistrācijas mak-
su EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašu-
ma sākumcenas. 

2017. gada 21. martā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība „Kaušeļi 1” ar kadastra 
apzīmējumu 4488 002 0271   0.43 ha 
platībā, kas atrodas Daugavpils nova-
da, Sventes pagastā  ~ 5.2 km attālu-
mā no Daugavpils pilsētas robežas, ~ 
5.7 km attālumā no Sventes ciemata, 
atrodas divu grantētu ceļu malā. Ob-
jekta sākotnējā cena –  EUR 520 .

2017. gada 21. martā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība „Gundegas 5” ar kadas-
tra apzīmējumu 4464 001 0079   1.679 
ha platībā, kas atrodas Daugavpils no-
vads, Laucesas pagastā ~ 1.1 km attā-
lumā Daugavpils pilsētas administra-
tīvās robežas. Tuvāko apkārtni veido 
lauksamniecībā izmantojamā zeme, 
privātmāju apbūve. Objekta sākotnējā 
cena –  EUR 2130 .

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. 
gada 17. martam plkst. 15.00. Dau-
gavpils novada domē, 12., 19. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu 
EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:   65476827, 65476739, 
29412676, 26357842.

11.februārī Kalupes pagasta hokeja 
laukumā pulcējās 17 pagastu jaunieši, 
kas pārbaudīja savus spēkus 8 ziemas 
sporta disciplīnās. Latvijas laikapstākļi 
sarūpēja īstu ziemu, tāpēc jaunieši sli-
doja, slēpoja, vizinājās ar ragavām un 
uzspēlēja hokeju un kērlingu. Pasāku-
mu atklāja Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska un Ka-
lupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Ūbele, novēlot jauniešiem izbaudīt spor-
ta spēļu dienu un godīgā cīņā noskaidrot 
uzvarētājus. Daugavpils novada karogu 
pacēla 2016.gada ziemas sporta spēļu 
uzvarētāji - Biķernieku pagasts, kā arī 
no pagasta tika sarūpēts muzikāls svei-
ciens, ko izpildīja Olga Pankova.

Jaunieši sacentās 3 individuālajos un 5 
komandu sporta veidos.

No tiem Slēpošanas stafetē labākie bija 
Anastasija Smoļakova un Raivis Vaikuls 
(Naujene), Jautrajā biatlonā - Darja Isa-
jeva (Biķernieki) un Jānis Smilgins (Va-
bole),  Braukšanā ar kamanām - Skruda-
lienas pagasts, Braukšanā ar ragaviņām 
- Jana Macuka un Vladislavs Rasčup-

kins (Demene), Velkam – aizvelkam - 
Laura Grigorjeva (Naujene) un Eduards 
Fedotovs (Saliena). Hokeja ripas me-
tienos 1.vieta Olgai Smirnovai (Svente) 
un Vadimam Vabiševičam (Kalupe).
Kērligā 1.vieta Višķu pagastam, Šorttre-
kā - Vaboles pagasts.

Kopvērtējumā 3.vietu ieņēma Višķu 
pagasta jaunieši, 2.vietā ierindojās Vabo-
les pagasts, bet par uzvarētājiem kļuva 
Naujenes pagasta jaunieši. Katrs dalīb-
nieks tika apbalvots ar medaļām, kā arī 
uzvarētājiem pasniegts kauss. 

Pasākuma organizatori pateicas arī 
pasākuma sponsoriem, kas sarūpēja da-
lībniekiem gardas balvas. Pateicība par 
sniegto atbalstu pasākuma organizēša-
nā tiek izteikta arī Kalupes pamatskolas 
administrācijai par silto un omulīgo uz-
ņemšanu un Kalupes pagasta pārvaldei 
par sagādāto ugunskuru un karsto tēju 
visas dienas garumā.

Santa Matisāne
Jaunatnes lietu speciāliste

Aizritēja 7. Daugavpils novada 
jaunatnes ziemas sporta spēles 

Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā

Kalane Antoņina (1925.g.)
Vrubļevskis Nikolajs (1960.g.)

Dubnas pagastā 
Bogdanova Ija (1949.g.)

Ļeonoviča Marija (1926.g.)
Kalkūnes pagastā 

Janena Vera (1927.g.)
Pukinskis Pēteris (1959.g.)
Pilatovs Grigorijs (1936.g.)

Kalupes pagastā
Grigorjeva Valentīna (1932.g.)

Ormanis Jānis (1940.g.)
Laucesas pagastā 

Gavrovska Mečislava (1931.g.)
Lavreckis Ivans (1950.g.)
Geidāne Marija (1935.g.)

Līksnas pagastā
Skiba Vitālijs (1982.g.)
Maļinovas pagastā

Kozirevs Aleksejs (1952.g.)
Sisojevs Ivans (1951.g.)

Medumu pagastā
Kucins Armagidons (1963.g.)

Naujenes pagastā
Čehanovska Valentīna (1944.g.)

Čiblis Genrihs (1935.g.)
Mihailovs Gavrils (1931.g,)
Bidzāne Gaļina (1948.g.)

Nīcgales pagastā 
Soma Anna (1928.g.)
Salienas pagastā 

Karaļūne Veronika (1921.g.) 

Skrudalienas pagastā
Ribakovs Mihejs (1946.g.)

Avičiņņikovs Andrejs (1938.g)
Vecsalienas pagastā 
Bērziņš Jurijs (1974.g.)
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

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

Sabiedriskās apspriešanas laiks Petrānu kapos 2017. gada 7. martā 
plkst. 10.00

Nozāģēšanai paredzēti 1 bērzs, 2 kļavas un 2 apses.
Sabiedriskās apspriešanas laiks Zarānu kapos 2017. gada 7. martā 

plkst. 10.30
Nozāģēšanai paredzēti 1 bērzs, 1 ozols, 1 egle un 2 priedes.
Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu Edgars Skreivers. Tālr. 26764639
Sabiedriskās apspriešanas laiks Dubnas ciemā Rīgas iela 22,         

2017. gada 7. martā plkst. 11.00
Nozāģēšanai paredzēti 2 bērzi.
Sabiedriskās apspriešanas laiks Dubnas ciemā, Nākotnes iela 1A,  

2017. gada 7. martā plkst. 11.30
Nozāģēšanai paredzēti 4 bērzi.
Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apsprieša-

nas laikā līdz 2017. gada 15.martam sniegt savus priekšlikumus par koku 
nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē.  Tāl-
runis 65475217. 

Kūlas dedzināšana stingri aizliegta!
Līdz ar pavasara atnākšanu pļa-

vās un rudenī nenokoptajos lau-
kos atkal ir sākuši darboties kū-
las dedzinātāji. Kūlas un pērnās 
zāles dedzinātāju skaits ar katru 
gadu pieaug. Par to, cik lielu pos-
tu kūlas dedzināšana nodara, ir 
nācies dzirdēt ne vienu vien rei-
zi. Arī Daugavpils novadā šobrīd 
šī problēma ir ļoti aktuāla. Sen 
ir zināms, ka dedzināšanas lai-
kā sadeg ne tikai kukaiņi un cita 
dzīvā radība, bet cieš arī cilvēki, 

viņu saimniecības ēkas, mājas un 
mežs.

Atgādinām, ka katrs zemes īpaš-
nieks vai lietotājs ir atbildīgs par 
savā īpašumā notiekošo, arī tad, 
ja normatīvo aktu pārkāpumu 
viņa īpašumā ir izdarījis kāds cits. 

Izprotiet un saudzējiet dabas 
vērtības, jo kūlas dedzināšana un 
tās radītais nosacītais efekts  neat-
sver iespējamos riskus un kaitēju-
mu dabai!

 Sapulces ar iedzīvotājiem martā 

Datums Norises vieta Laiks
14.03. Silenes pagasta kultūras nams 10.00
14.03. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 13.00
15.03. Vecsalienas pagasta kafejnīca “Pie Červonkas 

pils”
10.00

15.03. Salienas pagasta pārvalde 12.00
21.03. Biķernieku pagasts, c. Lipinišķi 10.00
21.03. Biķernieku pagasta pārvalde 11.30
21.03. Maļinovas pagasta Jauniešu centrs 13.30
21.03. Dubnas pagasta pārvalde 15.30
22.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.00

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienī-
bām ar kadastra apzīmējumu 44680090282, 44680070017, 44680090250 
(Līksnas pagastā) ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu

Daugavpils novada dome paziņo, ka 2017.gada 23.februārī Daugavpils no-
vada dome apstiprināja lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumu 44680090282, 44680070017, 44680090250 (Līksnas 
pagastā) ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu (lēmums Nr.150, protokols 
Nr.4, 24 &). 

Sveicam  jaunlaulātos!
• Sanitu  Vārnu un Andreju Ščogoļevu
• Veroniku Romaščenko  un Iļju Petrov u

Novadā dzimuši
Ambeļu pagastā

Natalija Čubreviča (20.janvārī)
Demenes pagastā

Arina Vorslava (21.janvārī)
Dubnas pagastā

Vera Ustinova (23.janvārī)
Kalkūnes pagastā

Kirils Dmitričenko (19.janvārī)
Kalupes pagastā

Trofi ms Novikovs (16.februārī)
Laucesas pagastā

Katrina Truskovska (25.janvārī)
Semjons Siņica (30.janvārī)

Līksnas pagastā 
Rostislavs Skiba (22.janvārī)

Maļinovas pagastā 
Maksims Ziņenko (13.februārī)

Medumu pagastā 
Martins Pavlovičs (22.janvārī)

Naujenes pagastā
Dināra Ļevicka (19.janvārī)

Alans Gaidamovičs (29.janvārī)
Nīcgales pagastā

Samuels Vištarts (18.janvārī)
Baiba Bernāne (17.janvārī)

 Skrudalienas pagastā 
Elizabete Laskina (22.janvārī)

Sventes pagastā 
Martins Serovs (2.februārī)

Cienījamie labas gribas cilvēki!
Ir pagājuši vairāk kā 100 gadi kopš Līksnas baznīcas celtniecības un 

laiks neglābjami ir darījis savu - caurumotā jumta seguma dēļ nesošās 
konstrukcijas ir stipri bojātas.

Šobrīd Dievnams uzrunā katru no mums nepalikt vienaldzīgiem un 
ar saviem ziedojumiem iesaistīties baznīcas saglabāšanā. Atsaucoties 
draudzes aicinājumam, būsim droši par to, ka labais darbs tiks atalgots 
un vēl daudzas ticīgo paaudzes Līksnas baznīcā lūgs Dievu par tiem, 
kas cēluši un uzturējuši skaisto arhitektūras pērli - Līksnas Vissvētās 
Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcu.

Draudzes konts: Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu drau-
dze,      Reģ. Nr. 90000595486      SEB banka kods UNLALV2X  
Konta Nr. LV31UNLA0050005135570 ar norādi “ziedojums baznīcas 
jumta remontam”

Paldies par ziedojumiem!
Vairāk informācijas – katolis.mozello.lv 


