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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 
tikās ar Latgales pašvaldību 

vadītājiem

Daugavpils novada domē viesojās 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs  
un Pārtikas un Veterinārā dienesta ģe-
nerāldirektors Māris Balodis, lai tikos 
ar Latgales plānošanas reģiona pašval-
dību vadītājiem un nozares speciālis-
tiem. Darba sanāksmē tika apspriesti 
šobrīd aktuālākie jautājumi, kas sais-
tīti ar slikto ceļu stāvokli lauku reģio-
nos, dzīvnieku izplatītajām infekciju 
slimībām, Eiropas Savienības atbalsta 
politiku lauksaimniekiem un citām no-
zares aktualitātēm.

Savā uzrunā J.Dūklavs norādīja, ka 
saprot, ka pašvaldībām un lauksaim-
niekiem lielas galvassāpes sagādā 
sliktais ceļu stāvoklis. Šobrīd valdība 

domā par naudas pārdalīšanu par  labu 
grantētiem lauku ceļiem. Tāpat ilg-
termiņā jārisina jautājums par grāvju 
attīrīšanu, lai lauku ceļi labāk turētu 
slodzi un būtu vieglāk izbraucami. 

Dienas kārtībā šobrīd ir arī jautā-
jums par PVN samazināšanu pārtikai 
– kā pirmais solis varētu būt pievie-
notās vērtības nodokļa samazināšana 
Latvijā audzētiem dārzeņiem un aug-
ļiem. 

Ministrs pastāstīja, ka pagājušajā 
gadā ļoti sekmīgi noritēja elektroniskā 
platību aizpildīšana. Pateicoties tam, 
radās liels fi nanšu resursu ietaupī-
jums, un arī lauksaimnieki ātrāk tika 
pie tiešmaksājumiem.  

Dūklavs neslēpa, ka sakarā ar Liel-
britānijas izstāšanās no ES jeb Brexit 
procesu, ir lielas bažas par nākamo ES 
budžetu lauksaimniecībai un Kohēzi-
jas programmai. Šobrīd tiek solīts, ka 
līdz 2020.gadam Latvijai tiks novirzīti 
3,1 milj. eiro tiešmaksājumiem, tomēr 
ir liels risks, ka šī summa tiks sama-
zināta. 

Kā norādīja nozares speciālisti, Lat-
vijā putnu gripa vēl nav konstatēta, 
tomēr Eiropā ir nebijis putnu gripas 
uzliesmojums, šobrīd konstatēti 1500 
saslimšanas gadījumi, no tiem 700 
– mājputniem. Šī sērga var sasniegt 
Latviju līdz ar gājputniem. Joprojām 
neizskausts ir arī Āfrikas cūku mēris. 
Pateicoties zemnieku pūlēm, lai mak-
simāli nosargātu mājas cūkas, šo slimī-
bu izdevies ierobežot, lai gan tā jopro-
jām nav likvidēta. 

Sapulcē piedalījās arī Valsts vides 
dienesta pārstāvji, kuri iepazīstināja 
ar cūku dedzinātavas darbu, kas at-
rodas Laucesas pagastā, AS Balticovo 
teritorijā. Uz dedzinātavu tiek trans-
portētas mēra skartās cūkas no visas 
Latvijas. Divu gadu laikā sadedzinā-
tas 724 tonnas dzīvnieku līķu. Valsts 
vides dienests pauda viedokli, ka šo 
dedzinātavu derētu transportēt uz 

citu Latvijas vietu. J.Dūklavs iebilda, 
ka pagaidām to nav plānots darīt un 
tā turpinās darboties Laucesē, jo šeit 
ir atbilstoša infrastruktūra un mēris 
vēl nav apkarots. Tā kā tiek dedzināti 
organiskie atkritumi, tie nerada kai-
tējumu dabai un cilvēku veselībai. Arī 
Laucesas pagasta pārvaldes vadītājs 
Andris Ķesteris apstiprināja, ka divu 
gadu laikā iedzīvotāji nav sūdzējušies.  
Vienreiz tikai žēlojās tuvākās mājas 
iedzīvotāji, dienā, kad dedzinātava 
strādāja ar pilnu jaudu un valdošie vēji 
pūta mājas virzienā. 

Sapulces noslēgumā tika pasniegtas 
PVD Pateicības par ieguldīto operatīvo 
darbu, aktīvu palīdzību un sadarbību 
Āfrikas cūku mēra apkarošanā un pro-
fi lakses pasākumos. Pateicības saņēma 
Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tāja Janīna Jalinska, priekšsēdētājas 
vietnieks Arvīds Kucins, pašvaldības 
izpilddirektores vietnieks Aleksandrs 
Aizbalts, Laucesas pagasta pārvaldes 
vadītājs Andris Ķesteris un Vecsalie-
nas pagasta pārvaldes ugunsdrošības 
tehniķis, mednieku kolektīva “Skruda-
liena” vadītājs Valērijs Smarguns.

Elza Timšāne

Lieldienas ir gaismas atgriešanās un 
augšāmcelšanās svētki. 
Lai tie jums atnes prieku par dabas atmodu 
un dod spēku jauniem darbiem! 

Priecīgas un gaišas Lieldienas!

Daugavpils novada dome
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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
03.04. Nīcgales pagasta pārvalde  14.00-15.00

10.04. Višķu pagasta pārvalde 14.00-15.00

24.04. Medumu pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
03.04. Vaboles pagasta pārvalde  15.00-16.00

10.04. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-16.00
Daina Amosova 
06.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00

20.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis

03.04. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

24.04. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

11.04. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs, 
c. Laucesa 09.00-12.00

24.04. Laucesas pagasta kultūras nams, c. Mirnijs 09.00-12.00
Valērijs Hrapāns
04.04. Skrudalienas pagasta pārvalde   10.00-11.00

11.04. Salienas pagasta pārvalde  10.00-11.00

18.04. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-11.00

25.04. Tabores pagasta pārvalde 10.00-11.00
Roberts Jonāns
11.04. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
03.04. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 10.00-12.00

10.04. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 10.00-12.00

24.04. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 10.00-12.00
Edgars Kucins

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

11.04. Maļinovas pagasta pārvalde 15.00-16.00

18.04. Biķernieku pagasta pārvalde 15.00-16.00

25.04. Demenes pagasta pārvalde 15.00-16.00
Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

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

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

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

Juris Livčāns
10.04. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00

17.04. Maļinovas pagasta pārvalde 09.00-10.00
Anita Miltiņa
03.04. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00

11.04. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko

01.04. Alejas iela 10, Medumu pagasts 11.00-12.00

01.04. Skolas iela 1, Sventes pagasts 14.00-15.00

01.04. “4”, Randene, Kalkūnes pagasts 16.00-17.00

08.04. Daugavas iela 5, Līksnas pagasts 11.00-12.00
Aivars Rasčevskis

03.04. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00

10.04. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs

06.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00

25.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs

28.04. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

Jeļena Ondzule kopš janvāra 
ir Salienas kultūras nama vadītāja 

pils Universitātē un ieguvusi profesionālo bakalau-
ru mākslā un datordizainā. Iepriekš strādājusi SIA 
“MSM design” par dizaineri, vēlāk – par kultūras 
pasākumu organizatori Daugavpils vācu biedrībā 
“ERFOLG”. Pēdējā darba vieta ir bijusi SIA “EgoDi-
zains”, kur Jeļena pildījusi direktora vietnieces un 
dizaineres pienākumus. 

Jeļena ir dzimusi un mācījusies Līvānos, bet nu 
jau aptuveni 6 gadus ir daugavpiliete. Jeļena Ondzu-
le pastāstīja, ka viņas nodarbošanās vienmēr bijusi 
saistīta ar mākslu un kultūru, tādēļ arī kultūras 
nama vadītājas darbs pēc viņas domām ir viņai ideā-
li piemērots. Viņa atzīst, ka darbā visinteresantākais 
ir tā daudzveidība.

Galvenie Jeļenas pienākumi ir pagasta kultūras 
pasākumu, radošo darbnīcu, izstāžu un citu atpū-
tas pasākumu organizēšana, kā arī kultūras nama 
izglītojošās, radošās un saimnieciskās darbības do-
kumentēšana.

Jeļena Ondzule ir jaunā Salienas pagasta kultūras 
nama vadītāja. Pirmo izglītību ieguvusi Rīgas Di-
zaina un Mākslas vidusskolā kā ādas izstrādājumu 
dizainere, savukārt otro augstāko izglītību - Daugav-

2017.gada 9.marta sēdē pieņemti 56 lēmumi:
 Izsludināja novada projektu konkursus jau-

natnei “Attīsti sevi!”, “Uzlabosim savu ikdienu!” un 
projektu konkursu vispārējās  izglītības iestādēm 
„Kopā būt!”,  apstiprināja šo konkursu nolikumus, 
kā arī vērtēšanas un pārraudzības komisijas.
 Grozīja novada domes 27.08.2015. lēmumu 

Nr.714 “Par Daugavpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu skolēnu ēdināšanu no pašvaldības bu-
džetā paredzētajiem līdzekļiem” un noteica, ka ar 
10.03.2017. novada pašvaldības vispārējās izglītī-
bas iestāžu 5.-9. klašu skolēnu ēdināšanu nodroši-
nāt, paredzot vienam skolēnam 0,85 euro dienā un 
sedzot izdevumus no novada pašvaldības budžeta.
 Veica grozījumus novada domes lēmumos 

par sadzīves atkritumu savākšanas tarifi em Biķer-
nieku, Vecsalienas un Višķu pagasta teritorijā, no-
sakot jaunus tarifus, kuri ir piemērojami ar 2017.
gada 1.janvāri. 
 Atļāva Kultūras pārvaldei  iesniegt projek-

tu “Atmiņas  mūsu kopīgas nākotnes veidošanai” 
ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” darbības atbal-
sta aktivitātes „Eiropas vēstures piemiņas pasāku-
mi ”projektu konkursā. 
 Grozīja novada domes 29.12.2016. lēmumu 

Nr. 1131 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai  (ELFLA) pasākumā “Pamatpakalpojumi  un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos””, nosakot pro-
jekta kopējo fi nansējumu 966 901,57 euro un apstip-
rinot projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Grozīja novada domes 23.02.2017. lēmumu 

Nr. 130 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai  (ELFLA) pasākumā “Pamatpakalpojumi  
un ciematu atjaunošana lauku apvidos””, paredzot  
projekta realizāciju 2017.-2018.gadā un apstiprinot 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Grozīja novada domes 12.11.2015. lēmumu 

Nr.960 ”Par būvprojekta izstrādi Vaboles vidussko-
las sporta zāles pārbūvei”, mainot lēmuma projektu 
nosaukumu „Par Vaboles vidusskolas pārbūvi un 
sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšanu”.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumus: 

796221,77 euro projekta „Daugavpils novada paš-

valdības ceļu pārbūve” īstenošanai, 26653 euro jau-
nas vieglās pasažieru automašīnas iegādei Salienas 
pagasta pārvaldei, 59826,91 euro prioritārā investī-
ciju projekta “Baltaču kapsētas kapličas būvniecī-
ba” īstenošanai, 645776,16 euro Vaboles vidussko-
las pārbūvei un sporta zāles nesošo konstrukciju 
pastiprināšanai un 269225,67 euro projekta “Dau-
gavpils novada pašvaldības ceļa “Grāviņi-Vecie To-
kari” pārbūve Višķu pagastā” īstenošanai.
 Atbalstīja pašvaldības līdzfi nansējumu 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamām mājai Nr.387, 18.novembra iela, 
Vecstropi, Naujenes pagastā.
 Atbalstīt pašvaldības energoefektivitātes 

pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mā-
jai Nr.422, 18. novembra iela, Vecstropi, Naujenes 
pagastā un piešķīra pašvaldības līdzfi nansējumu 
13768,19 euro apkures sistēmas renovācijai.
 Nolēma nodot pašvaldības nekustamā īpa-

šuma Ķieģeļu iela 6, Kalkūni, Kalkūnes pagastā 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku sav-
starpēju līgumu pilnvarotai personai SIA “NAUJE-
NES PAKALPOJUMU SERVISS”. 
 Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā 9 ne-

kustamos īpašumus Naujenes pagastā.
 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no 4 per-

sonām Naujenes, Skrudalienas un Līksnas pagastā 
nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksāju-
mus un nokavējuma naudu.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavētos maksājumus un nokavējuma naudu 3 
personām Salienas pagastā.
 Piešķīra 1 personai Laucesas pagastā na-

cionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, 
sākot ar 26.01.1998..
 Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 2 

personām Tabores un Līksnas pagastā.
 Pieņēma 18 lēmumus zemes jautājumos.
 Informācija par plūdiem Daugavpils nova-

dā.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.
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Vaboles vidusskolas ēka jau šogad 
tiks pārbūvēta 

Daugavpils novada domes sēdē no-
lemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
EUR 645 776 apmērā Vaboles vidus-
skolas pārbūvei un sporta zāles neso-
šo konstrukciju pastiprināšanai. Šis 
projekts ir iekļauts Daugavpils  nova-
da  attīstības  programmas  investīci-
ju plānā 2016.-2018.gadam.

Vaboles vidusskolas pārbūves pro-
jekts paredz nostiprināt sporta zā-
les nesošās konstrukcijas. 2015.gadā 
skolas sporta zālē konstatēta kons-
trukciju neliela kustība, tāpēc tika 
pieņems lēmums, ka sporta zāle pa-
gaidām tiks slēgta un skolēni uz spor-
ta nodarbībām tiks vesti uz blakus 
pagasta skolu. 

Tā kā ēka ir veca, energoefektivi-
tātes uzlabošanai tiks veikta jumta, 
fasāžu, iekštelpu, logu un durvju at-
jaunošana un nomaiņa, kā arī cen-
tralizētās apkures sistēmas izveide. 
Tāpat būvprojektā plānota inženier-
sistēmu – ūdensvada, kanalizācijas 
un apgaismojuma pārbūve, skolas 

kanalizācijas pieslēguma izveide cie-
ma kanalizācijas sistēmai un vides 
pieejamības nodrošināšana.

Jāatzīmē, ka skolas pamatēka cel-
ta 1902.gadā kā muižas zirgu stallis, 
bet līdz 1919.gada 20.novembrim tā 
pārbūvēta skolas vajadzībām. Pagā-
jušā gadsimta sešdesmitajos gados 
skolas pamatēka ieguva piebūvi, sa-
vukārt 1994.gadā skola rekonstruēta 
ar sporta zāles izveidi. Vaboles vidus-
skolas ēka atrodas vietējās nozīmes 
arhitektūras pieminekļa “Vaboles 
muižas apbūve ar parku” aizsardzī-
bas zonā un ir kultūrvēsturiski nozī-
mīgs objekts.

Vaboles vidusskolā 2016.gadā mā-
cījās 127 skolēni. 

Būvdarbi tiks uzsākti tuvākajā lai-
kā, un tos plānots pabeigt līdz 2017.
gada jaunā mācību gada sākumam.

Elza Timšāne

Piešķirs līdzfi nansējumu divu 
novada māju energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai 
Daugavpils novada domes sēdē tika 

pieņemti lēmumi par līdzfi nansēju-
ma piešķiršanu divām daudzdzīvok-
ļu dzīvojamām mājām, kas atrodas 
Naujenes pagasta Vecstropu ciemā, 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu veikšanai. 

No daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas, kas atrodas Vecstropu ciemā, 18. 
novembra ielā 387, dzīvokļu īpašnie-
ku pilnvarotās personas kooperatīvās 
sabiedrības „Mežmala” tika saņemts 
iesniegums ar lūgumu piešķirt līdz-
fi nansējumu dotās dzīvojamās mājas 
ēkas energoaudita pārskata saga-
tavošanai, termogrāfi jas veikšanai, 
tehniskā projekta dokumentācijas sa-
gatavošanai, bēniņu pārseguma silti-
nāšanai un gala sienu siltināšanai.

Prognozējamais pašvaldības līdzfi -
nansējuma apjoms saskaņā ar lokā-
lajām tāmēm par dzīvojamās mājas 
energoaudita pārskata izstrādi, ter-
mogrāfi jas veikšanu tehniskā projek-

ta dokumentācijas sagatavošanu, bē-
niņu pārseguma siltināšanu un gala 
sienu siltināšanu ir 26718.66 eiro. 

Saskaņā ar energoaudita pārska-
tu, enerģijas ietaupījums pēc bēni-
ņu pārseguma siltināšanas un gala 
sienu siltināšanas varētu būt 27.07 
kWh/m2 gadā (1.57 EUR/m2gadā).

Līdzīgi Daugavpils novada dome iz-
skatīja arī daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas, kas atrodas Vecstropu cie-
mā, 18. novembra ielā 422, iesnieg-
to pieteikumu ar lūgumu piešķirt 
līdzfi nansējumu dzīvojamās mājas 
apkures sistēmas atjaunošanai 75% 
apmērā no faktiskajām izmaksām, 
t.i. 75% no EUR 18357.58, ieskaitot 
PVN, kas rezultātā sastāda 13768.19 
eiro.

Abas ieceres Daugavpils novada do-
mes deputāti lēma atbalstīt. 

Olga Davidova

Par autoceļa A6 
rekonstrukcijas projektu

AS “Ceļuprojekts” VAS “Latvijas 
valsts ceļi” uzdevumā ir veicis autoce-
ļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava 
– Baltkrievijas robeža (Pāternieki) pos-
ma km 201,6-225,9 (no pagrieziena uz 
Nīcgali līdz Daugavpils apvedceļam)  
rekonstrukcijas izpēti, kā rezultātā 
tika izstrādāts būvprojekts minimālā 
sastāvā (skiču projekts), kurā pare-
dzēts sakārtot un atjaunot iepriekšmi-
nēto autoceļa posmu.  

Autoceļa rekonstrukcijai veikts teh-
niski ekonomiskais pamatojums, lai 
izvērtētu vienas vai divas brauktuvju 
izbūves pamatotību. Rezultātā, ņemot 

vēra satiksmes drošības rādītājus, ne-
monetāro vērtējumu un tehniski eko-
nomiskos aprēķinus, tika pieņemts 
lēmums saglabāt esošās divas brauk-
tuves, sašaurinot to platumus. Būvpro-
jektā paredzēts sakārtot un pārbūvēt 
esošās apgriešanas vietas, autobusu 
pieturvietas, stāvlaukumus un krusto-
jumus, kā arī atjaunot inženierbūves. 

Dotam būvprojektam minimālā sa-
stāvā tuvākā nākotnē sekos nākamā 
projekta stadija -  būvprojekts, pēc 
kura izstrādes tiks  veikta autoceļa A6 
posma 201.6-225.9 km pārbūve. 

Kūlas dedzināšana stingri aizliegta!
Līdz ar pavasara atnākšanu, pļa-

vās un rudenī nenokoptajos laukos 
atkal ir sākuši darboties kūlas de-
dzinātāji. Kūlas un pērnās zāles 
dedzinātāju skaits ar katru gadu 
pieaug. Par to, cik lielu postu kūlas 
dedzināšana nodara, ir nācies dzir-
dēt ne vienu vien reizi. Arī Daugav-
pils novadā šobrīd šī problēma ir 
ļoti aktuāla. Sen ir zināms, ka de-
dzināšanas laikā sadeg ne tikai ku-
kaiņi 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 vēr-
tības, jo kūlas dedzināšana un tās 
radītais nosacītais efekts neatsver 
iespējamos riskus un kaitējumu 
dabai! 
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Sapulces ar iedzīvotājiem startēja Višķu pagastā

Februāra sākumā Višķu un Ambeļu 
pagastā iesākās ikgadējās, nu jau par 
tradīciju kļuvušās sapulces ar pagastu 
iedzīvotājiem. Pirmo gadu sapulce tika 
organizēta arī Višķu pagasta Vīgantu 
ciemā, uz kuru pulcējās 17 iedzīvotāji. 
Jāsaka, ka tik mazam ciemam kā Vīgan-
ti šis cipars ir nozīmīgs. 

Pēc Vīgantu ciema sapulce turpinājās 
arī Špoģu Mūzikas un mākslas skolā, 
pulcējot 55 Višķu pagasta aktīvos iedzī-
votājus. Abas sapulces tika uzsāktas ar 
Višķu pagasta priekšsēdētāja Jāņa Pro-
ma uzrunu, atskaiti par paveikto 2016. 
gadā un nozīmīgākajiem plāniem šim 
gadam. 

Pie lielākajiem kapitālieguldījumiem 
minama Višķu stadiona rekonstrukcijas 
otrās kārtas realizācija, Višķu sociālās 
aprūpes centra renovācija un Jauniešu 
centra izveide. Savukārt 2017. gadā ie-
plānota ceļa Grāviņi – Vecie Tokari re-
konstrukcija, laivu stacijas un pludmales 
teritorijas labiekārtošana. Jānis Proms 
arī papildināja, ka šogad būs jauni bēr-
nu rotaļu laukumi Špoģu un Tehnikuma 
ciemā, kā arī tiks veikta veco laukumu 
renovācija. Jāatzīmē, ka projekts, kura 
ietvaros tiks labiekārtota laivu stacijas 
un pludmales teritorija, kas atrodas Viš-

ķu tehnikuma ciemā, tiks realizēts, pa-
teicoties biedrībai “Višķu attīstībai”. 

Diezgan bēdīgas Višķu pagastā ir ie-
dzīvotāju skaita izmaiņas. Kopš 2013. 
gada tas sarucis par 224 iedzīvotājiem. 
Miršanas gadījumu skaits, salīdzinot ar 
2015. gadu, ir sarucis par 4, savukārt 
dzimušo skaits samazinājies uz pusi. 

Pozitīvi ir vērtējama jaunatklātā Jau-
niešu centra darbība. Vidēji katru dienu 
to apmeklē 23 bērni un jaunieši.

Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas 
jomā atrisināta virkne svarīgu jautā-
jumu. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs 
tika lemts 9 Višķu tehnikuma dzīvoja-
mo māju pārvaldīšanas tiesības nodot 
pašvaldības aģentūrai “Višķi”, līdz ar ko 
veikti samērā nozīmīgi remontdarbi. 

Samērā augsta Višķu pagastā ir mak-
sa par siltumenerģiju. Kopējā vidējā 
maksa uz vienu kvadrātmetru apkuri-
nāmās platības 2015./2016. gada apku-
res sezonā sastādīja 1,58 eiro, savukārt 
2016./2017. sezonā vidēji 1,66 eiro. Aug 
parādi par komunālajiem pakalpoju-
miem. 

Viens no Višķu pagasta iedzīvotājiem 
uzdeva jautājumu, kāpēc pagastā mak-
sa par siltumenerģiju ir viena no augstā-
kajām visā novadā. Novada pašvaldības 

izpilddirektores vietnieks Aleksandrs 
Aizbalts paskaidroja: “Tarifs ir vienāds 
praktiski visās pašvaldībās. Maksa par 
izlietoto siltumenerģiju ir atkarīga no 
kurināmā cenas un patērētāju daudzu-
ma. Katrai mājai ir savs siltuma patē-
riņš. Līdz ko skaitītāja rādītāji ir lielāki, 
arī izmaksas par vienu kvadrātmetru ir 
lielākas. Piemēram, Naujenes un Kalkū-
nes pagastos SIA “Naujenes pakalpoju-
mu serviss” tarifs ir 59 eiro par megava-
tu. Vidējais siltumenerģijas patēriņš uz 
vienu kvadrātmetru ir 1,20 eiro, Višķos 
tas ir ievērojamāki augstāks. Tātad sil-
tumenerģijas patēriņu ietekmē arī ēkas 
tehniskais stāvoklis jeb ēkas siltumno-
turība, kā arī iedzīvotāju paradumi - cik 
siltās telpās iedzīvotāji vēlas uzturēties, 
kā arī, cik rūpīgi izturas pret siltumener-
ģijas taupīšanu. Tāpēc ierosinu padomāt 
par dalību energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas programmā, ko piedāvā novada 
dome. Ir viens labs piemērs – siltinātā 
māja Vienības ielā 8 Lociku ciemā. Par 
decembri rēķins par siltumenerģiju sa-
stādīja aptuveni 0,90 centi par kvadrāt-
meru, savukārt novembrī – 0,70 eiro cen-
ti. Painteresējieties, kā viņiem gāja šajā 
procesā”. 

Vanda Kezika arī papildināja, ka ener-
goefektivitātes pasākumos visaktīvākie 
ir tieši Naujenes pagasta daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotāji, arī Kalkūnes pagastā. 

Vīgantu ciemā no iedzīvotājiem izska-
nēja jautājums par informācijas stenda 
neesamību, kaut arī tas ir nepieciešams. 
Jānis Proms norādīja, ka šāds stends 
tika uzstādīts, taču tas tika salauzts un 
tika izlemts paziņojumus turpmāk iz-
vietot uz veikala durvīm. Jānis Proms 
arī apsolīja, ka drīzumā informatīvais 
stends tomēr tiks uzstādīts atkārtoti. 

Arvien aktuāls ir jautājums par klai-
ņojošiem suņiem. Jānis Proms paskaid-
roja, ka suņi tiek izķerti, tika uzstādīti 
arī slazdi. Ciemā ir palikuši vien divi 
klaiņojošie suņi, kas drīzumā tiks izķerti 
un ievietoti patversmē. Savukārt viena 

suņa nogādāšana uz patversmi (ceļa iz-
devumi un uzturēšana) pašvaldībai iz-
maksā ap 100 eiro. 

Tāpat tika uzdots jautājums par hu-
māno palīdzību, kas ļoti tiek gaidīta Luk-
nas ciemā. Anna Jegorova paskaidroja, 
ka laba sadarbība šajā jautājumā notiek 
ar Dānijas pārstāvjiem, kas vienmēr lab-
prāt pie mums atved šo palīdzību. 

No Vīgantu ciema 4. dzīvojamās mā-
jas iedzīvotājiem izskanēja jautājums 
par jumta remonta nepieciešamību. Uz 
ko izpilddirektore Vanda Kezikas atbil-
dēja, ka sākumā mājai ir jānosaka sta-
tuss, jo šī māja pašvaldībai nepieder, tā 
atrodas privātīpašumā. Ja iedzīvotāji 
kopsapulcē vienojas par mājas nodoša-
nu pašvaldībai, tad jautājums jālemj 
tālāk. Arī energoefektivitātes pasākumu 
veicināšanas projektos šī māja kā privāt-
īpašums piedalīties nevar. Jānis Proms 
norādīja, ka vienu no Vīgantu ciema 
mājām pašvaldība ir gatava sakārtot, lai 
perspektīvā dzīvokļi būtu pieejami dzī-
vošanai. Pašvaldības aģentūras “Višķi” 
direktors Valentīns Šnitko komentēja, 
ka apsaimniekošanas maksa, kas tiek 
iekasēta no šīs mājas iedzīvotājiem, nav 
pietiekoša, lai tiktu veikti jebkādi no-
pietni remontdarbi. Naudas nepietiktu 
pat ieejas durvju nomaiņai, krājas tikai 
parādi. Daudzi dzīvokļi stāv tukši, līdz 
ar to neveidojas arī uzkrājums. 

Sapulcēs neiztika arī bez pateicības 
vārdiem pagasta pārvaldes priekšnie-
cībai. Koroļevščinas vecticībnieku ko-
pienas pārstāvis teica paldies Jānim 
Promam par palīdzību lūgšanu nama 
atjaunošanā. Cerot uz aktīvu sadarbību 
arī turpmāk, paldies tika pateikts arī 
novada domes vadībai par līdzekļu ieda-
līšanu grīdas remontam.

Pateicības vārdi tika teikti arī lielāka-
jiem Višķu pagasta uzņēmējiem, kas ne 
tikai attīsta pagastu, bet arī nodrošina 
tā iedzīvotājiem darba vietas. 

Olga Davidova

Tabores pagastā virkne jautājumu un ierosinājumu nāca no senioru puses 
Tabores pagasta iedzīvotāju skaits uz 

šī gada 1. janvāri ir 877, pēc demogrāfi s-
kajiem rādītājiem 2016. gadā piedzima 
4 bērni, nomira 15 iedzīvotāji un laulībā 
stājās – 6 pāri. 

Pagastā ir sešas daudzdzīvokļu mājas, 
no kurām trīs atrodas apsaimniekoša-
nā un pārvaldīšanā. Apsaimniekošanas 
maksa pārsvarā tiek izlietota māju sani-
tārai apkopšanai un teritorijas sakārto-
šanai. Savukārt dzīvojamās mājās Ozolu 
ielā 2C, Cibuļovkas ielā 4 un Lasenber-
gas ielā 5, līdzekļi galvenokārt nonāk 
uzkrājumu fondā un no tiem tiek veikti 
dažādi remontdarbi. Tā, piemēram, Ozo-
lu ielā 2C par uzkrātajiem līdzekļiem 
veikta logu nomaiņa, divās citās – no-
tekcauruļu un ūdens sistēmas cauruļu 
nomaiņa. 

Pārvaldes vadītāja Vija Pļaskota infor-
mēja, ka pagastā atrodas brīvie dzīvokļi, 
kas pakāpeniski tiek remontēti, lai būtu 
piemēroti dzīvošanai. 

Zālē izskanēja jautājums, vai līdzīgi 
nevarētu palīdzēt atremontēt arī privāt-
mājas, kuras iedzīvotāji par savu naudu 
atremontēt nevar. Vija Pļaskota atbildē-
ja, ka pēc likuma pagasta pārvalde nevar 
piešķirt pašvaldības dzīvokli personai vai 

ģimenei, kas nav piemērots dzīvošanai. 
“Mēs nevaram, piemēram, piešķirt ne-
piemērotu dzīvokli daudzbērnu ģimenei, 
jo saprotam, kādos apstākļos viņiem būs 
jādzīvo. Mēs rīkojamies likuma ietvaros. 
Tieši tāpat daudzdzīvokļu mājā, kurā ir 
8 dzīvokļi, iedzīvotājiem tiek piešķirtas 
sociālās garantijas, viņi tiek nodrošināti 
ar malku. Šos dzīvokļus viņi apkurina 
paši. Un, ja gadās, ka mājā iemetas pelē-
jums vai rodas kāda šķirba, cieš visi mā-
jas iedzīvotāji. Skatoties katru situāciju 
konkrēti, es iestājos par šiem dzīvokļiem. 
Mēs iestājamies par visu māju kopā, 
domājot par visiem tās iedzīvotājiem un 
izlemjam, piemēram, atremontēt jumtu. 
Tās ir mūsu funkcijas likuma ietvaros, 
un šādus remontus veicam ar domu, lai 
būtu labi visiem, nevis tikai kādam kon-
krētam iedzīvotājam”, tā V. Pļaskota. 

2016. gadā sociālajos pabalstos izmak-
sāti 6 614 eiro. 

Vija Pļaskota atzina, ka sakarā ar pa-
matskolas slēgšanu, ir izteikts atbilsto-
šas materiāli tehniskās bāzes trūkums, 
pie ēkas nav apgaismojuma, kā arī nav 
noteikts ēkas tālākais liktenis. Neska-
toties uz esošajām problēmām un trū-
kumiem, pārvaldes vadītāja aicināja 

iedzīvotājus aktīvāk piedalīties kultūras 
dzīvē un apmeklēt pasākumus. 

Pie plānotajiem darbiem šogad tika 
nosaukta pašvaldības ceļa Tabore-Ko-
vaļišķi-Osinovaka tehniskā stāvokļa 
uzlabošana, pašvaldības ceļa Tabore – 
Lapsas 1,75 km atjaunošanas 3. posma 
noslēguma darbi, kā arī tiks meklēta ie-
spēja veikt ceļa Cibuļovka - Kalnaluciņi 

150 m gara posma seguma un ceļa La-
senbergas ciemā 500 m gara posma at-
jaunošanu. Tāpat ieplānoti pašvaldībai 
piederoša dzīvokļa Cibuļovka ielā 4-11 
remontdarbi, ugunsdrošības dīķa tīrī-
šanas darbi Lasenbergas ciemā, 3 logu 
un ieejas durvju nomaiņa pašvaldībai 
piederošajā dzīvoklī Sadnieku ciemā, sa-
vukārt Cibuļovkas ciemā – 2 logu un 2 
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ieejas durvju nomaiņa. 
Pēc ceļa “Daugavpils – Skrudaliena” 

remontdarbiem, daudzi iedzīvotāji ir iz-
teikuši sūdzības par ceļa P66, kas savie-
no Tabores un Skrudalienas pagastus, 
slikto stāvokli. Viens ceļa posms ir paš-
valdībai piederošs, savukārt viss pārējais 
atrodas Latvijas valsts ceļu īpašumā. 

Vija Pļaskota pastāstīja, ka uz šī ceļa 
ir uzstādīti iebraukšanas ierobežojumi, 
taču ceļš joprojām paliek izdangāts un 
par to uztraucas arī pagasta uzņēmēji, 
kuriem tas ir vienīgais iebraucamais ceļš. 
Nepalīdz vairs arī ceļa greiderēšana. Šis 
jautājums tālāk jārisina ar pārvaldes un 
“Latvijas Valsts ceļi” starpniecību. 

Tabores pagasta iedzīvotāja Albīna 
Šeškena uzdeva veselu virkni jautāju-
mu. Tika taujāts par optiskā kabeļa ie-
vilkšanas darbiem un kāpēc ar to viss 
ir apstājies. Vija Pļaskota atbildēja, ka 
šāda situācija bija daudzviet Latvijā un 
kabelis tika vilkts Satiksmes ministrijas 
īstenotā projekta ietvaros. Taču tagad šis 
projekts ir apstādināts. 

Iedzīvotāja arī izteica bažas par to, ka 
pavisam drīz lauku apvidos vairs nebūs 
liellopu, jo arī presē ir izskanējusi infor-
mācija, ka līdz 2020. gadam tie tiks iznī-
cināti. 

Savu viedokli šajā jautājumā izteica 
deputāts Viktors Kalāns: “Īstenībā tā 
nav taisnība, jo nevienam zemniekam 
nevar aizliegt nodarboties ar to, ko viņš 
dara. Vienkārši bija centieni noteikt ie-
robežojumus projektos, kas skar ganām-
pulka palielināšanu. Taču pēc tam tos 
apstrīdēja un noteikumi palika iepriek-
šējie. Varu apgalvot, ka nekādu drastis-
ku izmaiņu šajā jautājumā nebūs”. 

Vairāki iedzīvotāji izteicās negatīvi 
par detoksikācijas palātām un par to, ka 
to uzturēšanai tiek tērēta nodokļu mak-
sātāju nauda. Un izskanēja jautājums, 
vai nebūtu pareizāk viņiem noteikt kā-
dus sabiedriskos darbus vai cita veida 
atbildību. Savu atbildi sniedza Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova: “Jau-
tājums par detoksikācijas palātām ir 
sāpīgs. No vienas puses, arī pret šiem 
cilvēkiem ir jābūt humānai attieksmei, 
no otras – es saprotu arī jūs, kā cilvēkus, 
kas dzīvo un redz šo situāciju no sava 
saktu punkta. Par vienu novada iedzī-
votāju, kas nonāk detoksikācijas palātā, 
pašvaldība samaksā 39,28 eiro. Ziemas 
mēnešos mums par klientiem sanāk 
samaksāt ap pusotru tūkstoti eiro. To 
skaitā ir arī Tabores pagasta iedzīvotāji. 
Pusi no šiem līdzekļiem atgriež valsts. Ir 

vērts padomāt par to, lai novadā tiktu 
pieņemti Saistošie noteikumi, kas no-
teiktu, ka no šī cilvēka kaut kādā veidā 
tiktu atgriezta vai nu kāda šo izlietoto lī-
dzekļu daļa, vai arī noteikti sabiedriskie 
darbi. Taču šāda veida noteikumiem nav 
atbalsta no valsts un pašvaldību puses. 
Varbūt tāpēc, ka, redzot šos klientus, sa-
protam, ka no viņiem nav ko prasīt”. 

Tika uzdots jautājums arī par paš-
valdības atbalstu pacientu iemaksas 
apmaksai Daugavpils reģionālajā slim-
nīcā. Vai tiem pensionāriem, kas tomēr 
neizvēlas ārstēties slimnīcā, varētu ap-
maksāt, piemēram, ceļu līdz pilsētai to 
pašu medikamentu iegādei vai vizītei 
pie ārsta? 

Anna Jegorova: “Šis jautājums ir ak-
tuāls ne vien Taborē, bet arī citos pa-
gastos. Ja nodrošināt šādu bezmaksas 
braukšanu, tad tas jādara visos pagas-
tos. Mums novadā ir 5 300 pensionāri. 
Braukšanas biļetes cenas novadā svār-
stās no 2 līdz 4 eiro. 1. un 2. grupas in-
valīdi brauc par brīvu. Lai apmaksātu 
šo brīvbraukšanas pakalpojumu pārē-
jiem pensionāriem, būtu nepieciešami 
786 000 eiro. Mēs uzskatām, ka gājām 
lielu soli uz priekšu, nodrošinot pensio-
nāriem iespēju 5 dienas par brīvu ārstē-

ties stacionārā. Arī vientuļie pensionāri 
saņem sociālos pabalstus – gan malkas 
iegādei, gan dzīvokļa pabalstus, 1., 2. 
un 3. grupas invalīdi arī saņem dzīvok-
ļa pabalstus. Daudz jau tika izdarīts un 
daudz vēl tiks darīts”.  

Seniore Albīna Šeškena lūdza rast ie-
spēju pamatskolas telpās atvēlēt telpu 
skolas muzejam. Tāpat tika lūgts paš-
valdības autobuss bēru viesu pārvadāša-
nai, ja tāda nepieciešamība rodas. 

Vija Pļaskota: “Tā nav mūsu funk-
cija, un šādus pārvadājumus mēs 
nodrošināt nevaram. Savu funkciju 
ietvaros mēs ar šo autobusu veicam 
skolēnu pārvadājumus. Šoferis nevar 
aizbraukt bez nepieciešamā dokumenta, 
bez skolēnu saraksta utt., jo, ja viņu 
apstādinās Autotransporta inspekcija, 
viņam draud sods. Mēs šo transportu 
varam nodrošināt, piemēram, ja ir 
nepieciešamība cilvēku ar kustību 
traucējumiem aizgādāt uz slimnīcu vai 
pansionātu, kā arī sporta un kultūras 
funkciju nodrošināšanai. Mikroautobusa 
un katafalka maksas pakalpojumi tiek 
nodrošināti atsevišķi”. 

Olga Davidova 

Vecsalienas pagastā tika spriests par atkritumu apsaimniekošanu 
eiro apmērā. Gada laikā tika izdalītas 
324 pārtikas un 73 higiēnas pakas, 30 
mācību piederumu komplekti un 30 
somu komplekti.

Algoto pagaidu sabiedriskajos darbos 
tika nodarbināti 26 iedzīvotāji. Ar šo 
strādnieku palīdzību tika labiekārtota 
pils parka teritorija, sakoptas kapsē-
tas, izveidota sabiedriskā pludmale u.c. 
darbi. 

Ieskicējot galvenos uzdevumus nā-
kotnei, S.Pavlovs atzīmēja, ka plānos 
ir ierīkot apgaismojumu pie daudzdzī-
vokļu mājām Nr.1,2,3,4, ierīkot optisko 
internetu pagasta pārvaldes adminis-
tratīvajā ēkā, kā arī izveidot atpūtas 
vietas pie daudzdzīvokļu mājām. 

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētājas vietnieks Arvīds Kucins 
vecsalieniešiem pastāstīja, ka novadā 
šobrīd visaktuālākā problēma ir ceļu 
sliktā infrastruktūra. Aprīļa sākumā 
Daugavpils novada pašvaldības au-
toceļu fonda padome plāno izbraukāt 
pagastu pieteiktos ceļus, lai lemtu par 
600 tūkst. eiro pārdali šiem pašvaldību 
ceļiem. Šogad plānots uzklāt tā sauca-
mo “balto asfaltu” ceļam, kas savieno 
Vecsalienu ar Stenderi (~3km), tāpat 
Latgales programmas ietvaros par ES 
līdzekļiem paredzēts sakārtot 1,6 km 
garu ceļa posmu “Zeitišķi – Tartaks”.  
Diemžēl ceļa projektēšanas un iepir-
kumu procedūras ir garas, tāpēc darbi 
varētu tikt uzsākti ne ātrāk kā gada 
nogalē. Vecsalienas pagasta iedzīvo-
tājs Jevģenijs Gridasovs pateicās, ka 
ir veikts remonts Vecsalienas muižas 
pilij un ierosināja atjaunot pabalēju-

šos lielformāta informācijas stendus 
par pili uz lielceļa. Vecsalienas pagasta 
pārvaldes galvenā grāmatvede Gaļina 
Matkeviča atbildēja, ka šie stendi ir 
biedrības “Červonka” īpašums, jo ie-
gūti, piesaistot projektu fi nansējumu. 
Tomēr, tā kā projekts ir noslēdzies, 
ir iespējams mēģināt vienoties par šo 
stendu atjaunošanu. 

Domes vadība vēlreiz atgādināja, ka 
visā valstī ir cēlies sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifs, Vecsalienas 
pagasta pārvaldei 2017.gadā tiks pie-
mēroti EUR 9.08 par 1m3. Tomēr da-
lītie atkritumi – plastmasa, kartons, 
stikls – netiek skaitīti kopējā tonnāžā 
un par to netiek piemērota maksa. Vec-
salienas iedzīvotāji piebilda, ka vēlētos, 
lai dalīto atkritumu konteineri stāvētu 
pie daudzdzīvokļu mājām nevis pa-
gasta pārvaldes ēkas. “Vecsalienu ap-
kalpo SIA “Clean R”, kuru pienākums 
ir nolikt konteinerus tur, kur pagasta 
pārvalde lūdz to darīt, nevis tur, kur 
uzņēmējam tas šķiet parocīgāk. Dalīto 
atkritumu konteineru daudzumu no-
saka pēc iedzīvotāju skaita. Vecsalienā 
obligāti jābūt vismaz vienam konteine-
ram, iespējams var sarunāt par diviem. 
Diemžēl ar šo uzņēmumu ir diez gan 
sarežģīta sadarbība. Ja iedzīvotāji do-
das uz pilsētu, šos atkritumus var pa 
ceļam aizvest arī uz šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumu Liģinišķos, kur 
var nodot arī metālu,” tā A.Kucins.

Elza Timšāne

Vecsalienas pagastā šobrīd dzīvo 667 
iedzīvotāji. Pērn piedzima 4 bērni un 
mira 9 iedzīvotāji, noslēgtas 8 laulības. 
Par to, tiekoties ar iedzīvotājiem, in-
formēja Vecsalienas pagasta pārvaldes 
vadītājs Semeons Pavlovs. Bezdarba lī-
menis lēnām sarūk, šobrīd tas sastāda 
10,42%. Vecsalienas pagasta pārvaldes 
budžeta izdevumi 2016.gadā bija 467 
986 eiro. Vecsalienā, līdzīgi kā citos 
novada pagastos, ir augsti iedzīvotāju 
parādi, kuri tiek dzēsti ļoti lēni. Šobrīd 
debitoru parādi sastāda 10 034 eiro – 
gada laikā parādi samazinājās tikai 
par 1212 eiro. 

2016.gadā Vecsalienā notika vairā-
ki attīstības projekti, vērienīgākais 
no tiem bija Vecsalienas muižas pils 
jumta atjaunošana un Dienvidu durv-

ju restaurācija, tāpat divu pašvaldības 
ceļu “Laumiņi - Jaunliepas” un “Māl-
kalne – Jaunzeme” infrastruktūras uz-
labošana. 

Pagasta pārvaldes valdījumā atrodas 
18 pašvaldības dzīvokļi, no kuriem visi 
ir izīrēti. Pērn tika veikti arī pašvaldī-
bas dzīvojamās mājas Nr.4 kāpņu tel-
pas remontdarbi, sienu krāsošana un 
griestu balināšana.

Vasaras nodarbinātības program-
mā bija iesaistīti 5 pagasta skolēni, no 
tiem 2 skolēni–pagasta pārvaldē, z/s 
“Tartaks 9”- 1 skolēns, SIA “Dubiki” -2 
skolēni. 

Vecsalienas pagasta pārvalde lielu 
vērību velta sociālajai jomai. 71% no 
pabalstu veidiem bija GMI pabalsts, 
kas tika piešķirts 15 ģimenēm 14 946 

Naujeniešus uztrauc ceļu sliktais stāvoklis un apkures tarifi  
Naujenes pagastā iedzīvotājiem pir-

mo reizi tika organizētas četras iedzī-
votāju tikšanās katrā ciemā – Naujenē, 
Kraujā, Locikos un Vecstropos. Nauje-
nes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Miglāne iedzīvotājiem pastāstīja, ka 

pērnais gads pagastam bija veiksmīgs, 
uzsākti vairāki attīstības projekti, lai 
gan rindas kārtībā vēl ir daudz ieceru 
un vajadzību. 

Naujenes pagastā šobrīd dzīvo 5313 
iedzīvotāji, četru gadu laikā tas sama-

zinājies par 185 iedzīvotājiem. Pozitīvi, 
ka dzimšanas rādītāji pagastā pēdējos 
gados ir stabili, pērn piedzima 42 bērni-
ņi.  Šobrīd uzskaitē ir 287 bezdarbnieki, 
33 iedzīvotāji bija iesaistīti algoto pagai-
du sabiedrisko darbu programmā un 27 

skolēni piedalījās vasaras bērnu nodar-
binātības programmā. Trūcīgo ģimeņu 
skaits – 108.

Naujenes budžets 2016.gadā bija 2,5 
miljoni eiro, no kuriem lielākā daļa no-
virzīti izglītībai, teritorijas un mājok-
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interešu izglītības jomā, savukārt Lāču 
pamatskola bija 3.labākā. PII “Rūķī-
tī” šobrīd ir 168 audzēkņi, darbojas arī 
diennakts grupa, kas ir ļoti pieprasīta. 
Aktivizēts arī darbs ar jaunatni, jopro-
jām augstā līmenī ir sports. 

Sāpīgākās un aktuālākās tēmas, kas 
izskanēja naujeniešu vidū, bija ielu un 
iekšpagalmu ceļu sliktais tehniskais 
stāvoklis un apkures tarifi  daudzdzī-
vokļu mājās. 

Ināra Miglāne pastāstīja, ka pērn 
pašvaldības ceļu remontdarbiem un uz-
turēšanai tika novirzīti 50 tūkstoši eiro, 
tomēr ar šiem līdzekļiem izdodas veikt 
vien ceļa “lāpīšanas” nevis rekonstruk-
cijas darbus. “Tā kā šobrīd norit vērie-
nīgi darbi Lociku ciemā, diemžēl pārējie 
ciemi tuvākajā laikā var cerēt tikai uz 
ikdienas uzturēšanas darbiem. Novads 
ir liels, ceļu stāvoklis ir neapmierinošs 
visos 19 pagastos, tāpēc ir pacietīgi jā-
gaida sava kārta,” paskaidroja pagasta 
pārvaldes vadītāja. 

Kraujas ciemā drīzumā tiks rekons-
truēts valsts ceļa posms, projekta ietva-
ros tiks izbūvētas divas gājēju pārejas 
un atjaunots ielas apgaismojums. Teh-
niskie darbi tiks uzsākti, tiklīdz tiks 
veikts iepirkums. 

Kraujas ciemā viena no problēmām 
ir Hoftenbergas parka apsaimniekoša-
na. Šis parks ir aizaudzis, piesārņots 
un bieži tiek nesankcionēti izmantots, 
lai gan varētu būt iecienīta iedzīvotāju 
atpūtas vieta. “Šī teritorija ir privātīpa-
šums. Pagasts risina šo jautājumu, lai 
atpirktu zemi un drīkstētu to apsaim-
niekot. Hoftenbergas parks, līdzīgi kā 
Juzefova, ir dabas pieminekļa objekts, 
tas ir dendroloģiskais stādījums, kuru 
regulē īpaši Ministru kabineta aizsar-
dzības noteikumi,” tā I.Miglāne. Tāpat 
tiks risināts jautājums par Daugavas 
krasta attīrīšanu no atkritumiem Krau-
jas ciemā. Miglāne iedzīvotājus aicināja 

atbildīgāk ievērot kārtību pie konteine-
riem un neatstāt atkritumu kaudzes 
neatbilstošās vietās, jo atkritumu izve-
šana tiek nodrošināta arī lielgabarīta 
atkritumiem. 

Vietējie pauda neizpratni, kāpēc Nau-
jenē, salīdzinot ar pilsētu, ir augstāks 
apkures tarifs. SIA “Naujenes pakal-
pojumu serviss” valdes priekšsēdētājs 
Aivars Elksniņš paskaidroja, ka nav 
korekti salīdzināt Daugavpili ar Nauje-
ni, jo tarifa pašizmaksa veidojas no pa-
tērētāju skaita. “Jo vairāk patērētāju, jo 
zemāka ir tarifa pašizmaksa. Ja salīdzi-
na ar iepriekšējiem gadiem, kopš mēs 
pārgājām no gāzes apkures uz šķeldu, 
tarifs ir samazinājies no 58 eiro uz 56,16 
eiro. Šobrīd tiek darīts viss, lai tarifu vēl 
vairāk samazinātu. Piemēram, Rande-
nes ciemā Kalkūnes pagastā plānots 
iedarbināt jaunu katlu, kas darbosies 
automātiskā režīmā, lai nebūtu jāno-
darbina 4 katlu mašīnisti.  “Es tomēr 
vēlos akcentēt, ka pie vienāda tarifa, ir 
mājas, kas janvārī maksāja tikai 0,83 
eiro par 1m2 un ir mājas, kas maksāja 
1.85 par 1m2. Tas nozīmē, ka apkures 
maksa nav atkarīga tikai no tarifa lielu-
ma, bet no mājas tehniskā stāvokļa un 
esošajiem siltu.

Naujenes pagasta pārvalde šim ga-
dam iezīmēja vairākus uzdevumus – 
pirmkārt, pabeigt Lociku ciema ielu 
rekonstrukciju, turpināt daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību 
nodošanu pilnvarotājām personām, 
tai skaitā Vecstropu ciemā, aprīkot un 
labiekārtot atpūtas vietas un bērnu lau-
kumus. Tāpat darba kārtībā ir risināt 
jautājumu par Naujenes tautas biblio-
tēku, jo tā atrodas tehniski sliktā un ne-
atbilstošā ēkā, kā arī veikt pasākumus, 
lai samazinātu debitoru parādus. 

Elza Timšāne

ļu apsaimniekošanai, kā arī kultūrai.  
“Diemžēl gadu no gada pieaug parādi. 
Šogad parādi par nekustamo īpašumu 
sasniedza 132 tūkst. eiro, savukārt pa-
rādi par īres maksu un komunālajiem 
pakalpojumiem – 41 tūkst. eiro. Tas ir 
ļoti iespaidīgs cipars, ko mēs nesaņe-
mam savos ieņēmumos,” norādīja Mig-
lāne. 

Negatīvi, ka daži uzņēmumi, kas at-
rodas pagasta teritorijā, ir samazinājuši 
apjomus un mainījuši atrašanās vietu, 
kas samazina iespēju vietējiem iedzīvo-
tājiem atrast darbu dzīvesvietas tuvu-
mā. 

Lielākais ieguvums, ko izdevies uz-
sākt 2016.gadā, ir Lociku ciema ielu 
rekonstrukcija. Šogad, pēc tehnoloģis-
kā pārtraukuma, darbi tiks turpināti 
un projekts tiks nodots ekspluatācijā. 
Projekta izmaksas ir 735 tūkst. eiro. 
Tāpat veikti Lāču pamatskolas iekštel-
pu remontdarbi un teritorijas labiekār-
tošanas darbi par 78 tūkst. eiro, kā arī 
atjaunota ventilācijas sistēmas darbība 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības centrā, lai nodrošinātu pirts pa-

kalpojumus. Pirts pakalpojumus vidēji 
izmanto 50 cilvēku mēnesī. Pie paveik-
tajiem darbiem minams atjaunotais gā-
jēju tiltiņš pie atpūtas zonas “Latgales 
sēta”, atsevišķa elektrības pieslēguma 
ierīkošana Naujenes tautas bibliotēkā, 
tualetes telpu atjaunošana Naujenes 
kultūras centrā, kā arī iegādātas iekār-
tas bērnu rotaļu laukumam Vecstropu 
ciemā. 

Šobrīd pagasta pārvaldes īpašu-
mā ir 302 dzīvokļi, no tiem brīvi ir 15. 
Pērn veikti remontdarbi 3 pašvaldī-
bas dzīvokļos. Pagasta teritorijā ir 49 
daudzdzīvokļu mājas, t.sk. 33 nodotas 
apsaimniekošanā SIA “Naujenes pakal-
pojumu serviss”, 4 – dzīvokļu kooperatī-
vai sabiedrībai “Mežmala” un 12 - Nau-
jenes pagasta pārvaldei.

Visos ciemos joprojām ir aktuāla  klai-
ņojošo dzīvnieku problēma. Pērn to iz-
ķeršanai un uzturēšanai patversmēs 
tika iztērēti 1414 eiro. 

Pagastam ir pamatots lepnums par 
izglītības iestāžu darbu – pērn Nauje-
nes pamatskola Daugavpils novadā ie-
rindojās 1.vietā olimpiāžu rezultātu un 

Kalkūnes pagastā vēlas sakārtotus ceļus un zemākus apkures tarifus

Kalkūnes pagastā iedzīvotāju tikša-
nās notika divos ciemos – Randenē un 
Kalkūnos. Kalkūnes pagastā šobrīd dek-
larēti 2089 iedzīvotāji. Pērn piedzima 13 
bērniņi, savukārt nomira 21 iedzīvotājs. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds 
uz gada sākumu sastāda 50 tūkst. eiro, 
par komunālajiem maksājumiem iedzī-
votāji un juridiskas personas ir parādā 
49 tūkst. eiro, par zemes nomu – 2 235 
eiro. 

Ceļu uzturēšanai 2016.gadā izlietoti 76 

tūkst. eiro – par šiem līdzekļiem veikta 
asfalta segas rekonstrukcija Ķieģeļu ielā 
un Kalkūnes ielā 12 un 20. Tāpat veikts 
ceļa bedrīšu remonts Kalkūnes ielā, 11 
autoceļiem atjaunots grants segums, 9 
ceļiem veikti avārijas remontdarbi, at-
jaunots ceļš “Janīnas – Galdnieki”.  Tā-
pat  4 tūkst. eiro ieguldīti apgaismojuma 
uzlabošanai. 

Kalkūnu pagasta iedzīvotāji arvien 
aktīvāk izmanto pašvaldības piedāvāto 
energoefektivitātes programmu. Pērn 

apkures sistēma atjaunota Kalkūnes 
ielā 16, nomainīts jumts un siltināti bē-
niņi Ķieģeļu ielā 12 un Muitas ielā 13.

No Daugavpils novada domes budžeta 
2016. gadā Kalkūnes pagasta iedzīvotā-
jiem sociālajai un materiālajai palīdzībai 
izmaksāti 18 596 eiro. 

Randenes pamatskolā mācās 58 sko-
lēni un 29 bērni apmeklē pirmsskolas 
izglītības grupas. Lai gan skola strādā 
stabili, pašvaldības vadība vēlreiz atgā-
dināja, ka novadam ir jāveic lieli savstar-
pējie norēķini par skolēniem, kas mācās 
pilsētas skolās, aicinot izglītoties vietējā 
skolā. 

Pagasta pārvaldes vadītājs Osvalds 
Kursītis pastāstīja, ka šogad plānoti trīs 
lieli attīstības projekti – ceļa “Palabiš-
ki – Buras” klātnes rekonstrukcija (1,4 
km), Randenes pamatskolas remonts un 
Randenes vecās skolas ēkas rekonstruk-
cija, kur plānots atvērt šūšanas ražotni. 
Šobrīd prognozēts, ka varētu tikt nodro-
šinātas līdz 60 jaunām darba vietām, 
uzņēmējs sola arī bezmaksas apmācības. 

Jau šobrīd norit aktīvi darbi uz Medu-
mu šosejas –krustojumā pie Randenes 
plānots izveidot apgaismotu rotācijas 
apli, kas daļēji varētu atrisināt problēmu 
par slikto apgaismojumu pie autobusa 
pieturas.  Vadība aicina iedzīvotājus būt 
pacietīgiem un kādu laiku samierināties 
ar iespējamām neeērtībām, ko varētu 

sagādāt ceļa pārbūve. Perspektīvē ieplā-
nota arī asfalta klātnes rekonstrukcija 
no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Birķine-
ļiem. 

Līdzīgi kā visur novadā, iedzīvotājus 
visvairāk uztrauc jautājums par ceļu 
slikto stāvokli, pretenzijas tika izteiktas  
Latvijas Valsts mežu virzienā. O.Kursītis 
norādīja, ka ar Latvijas Valsts mežiem 
par katru teritoriju, kur viņi strādā, tiek 
noslēgts līgums par ceļa sakārtošanu 
pēc darba pabeigšanas. „LVM vienmēr 
stingri ievēro šos līgumus. Cita runa ir 
par nelegālajiem jeb „kreisajiem”  kok-
vedējiem. Ja jūs tādus pamanāt, lūgums 
neklusēt – ziņojiet pagasta pārvaldei vai 
policijai. Vēlams piefi ksēt auto numuru 
vai nofi lmēt,” aicināja O.Kursītis.  Pār-
valdnieks solīja, ka tiks veiktas pārrunas 
un slēgts līgums arī ar būvfi rmu „Bin-
ders”, kas renovē Medumu šoseju, lai tā 
sakārtotu darba gaitā sabojātos pagasta 
ceļus. 

Iedzīvotāja Kalkūnes ciemā sūdzējās, 
ka posms pie dzelzceļa pārbrauktuves 
starp pilsētu un novadu ir ļoti sliktā 
stāvoklī – tas ir tumšs un izdangāts.  
O.Kursītis: „Šo ceļa posmu Latvijas 
valsts ceļi plāno rekonstruēt, mēģināsim 
panākt, lai projektā ietver arī gājēju iet-
ves asfalta salabošanu. Ja gājēju ietve 
paliks vecā, cilvēki ies pa salaboto ceļu 
un tas radīs bīstamas avārijas situāci-
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Starptautiskajā hokeja turnīrā uzvarēja komanda “Kalupe” 
Daugavpils novada dome sadarbībā 

ar Kalupes pagasta sporta darba or-
ganizatoru un hokeja komandas “Ka-
lupe” treneri  Aleksandru Vabiščeviču 
organizēja divu dienu Starptautisko 
hokeja turnīru “Daugavpils novada 
kauss” amatieru vīriešu komandām, 
kurā dalību ņēma komandas no Ka-
lupes (Latvija) , Kauņas (Lietuva), 
Sanktpēterburgas (Krievija)  un Poloc-
kas (Baltkrievija). Turnīra atklāšanas 
ceremonijā sportistus sveica  Daugav-
pils novada un Zarasu pilsētas vadība, 
kā arī Krievijas un Baltkrievijas ģene-
rālkonsuli Daugavpilī. 

Četras kaimiņvalstu komandas sīvās 
cīņās rādīja savu labāko meistarību. 
Līdzjutēju atbalstīti, uzvaras laurus 
plūca un lielo turnīra kausu ieguva 
mājinieki - hokeja komanda “Kalupe”. 
Sudraba medaļu ieguva Lietuvas ko-

manda, bronza tika Krievijai.  
Par labāko turnīra vārtsargu tika 

atzīts Romāns Bazovkins (Polocka), 
labākais aizsargs – Oļegs Seļivanovs 
(Kalupe), labākais uzbrucējs – Arnis 
Rasčevskis (Kalupe). Arņa kontā seši 
gūti vārti un septiņas rezultatīvas pie-
spēles. Par turnīra vērtīgāko spēlētāju 
apbalvoja Romānu Baruzdinu (Sankt-
pēterburga).

“Gribu pateikties savas komandas 
puišiem, kuri spēlēja atzīstamu spēli. 
Man bija patīkami skatīties, kā viņi cī-
nījās uz ledus,” tā A.Vabiščevičs. Dau-
gavpils novada domes vadība veltīja 
pateicības vārdus arī A.Vabiščevičam 
par turnīra organizēšanu un koman-
das “Kalupe” augsto sagatavotības lī-
meni.

Ansamblis “Pērles” atzīmēja piecu gadu jubileju 
atbalstītāji un viesi. 

Kalkūnes pagastā sieviešu vokālais 
ansamblis izveidots pirms pieciem ga-
diem, sākotnēji tajā dziedāja četras, bet 
nu jau deviņas dziedātājas. Ansamblis 
izpilda dažāda žanra dziesmas vairā-
kās valodās. Ansambļa dalībnieces uz-
sver, ka “Pērles” – tā ir liela un kupla 
ģimene. Kopā aizvadītas gan skates 
un koncerti, gan rasts laiks kopīgai 
atpūtai no ikdienas steigas. Koncertā 
“Pērles” priecēja ar sirsnīgu un daudz-
veidīgu repertuāru, kā arī tika izcelti 
katras dalībnieces sasniegumi ikdienā 
un ansambļa darbībā. “Visas dalībnie-
ces ir māmiņas, ar kuplām ģimenēm 
un lielām saimniecībām, kuras atrod 
brīvo laiku, lai atnāktu uz mēģināju-
miem. Šo gadu laikā viņām ir jūtami 
augusi vokālā un skatuviskā pieredze,” 
tā saka B.Madelāne. “Sievietes nāk 
dziedāt, lai padarītu ikdienu krāsainā-
ku un būtu patīkami dvēselei.”

To apstiprina arī Natālija Tumanov-
ska, kura uzsver, ka darbošanās an-
samblī ir viņas hobijs. “Ansamblī mēs 
esam ļoti dažādas, bet cenšamies būt 

pozitīvas. Dziesmas vienmēr rada lab-
vēlīgas emocijas un sniedz lielu ganda-
rījumu,” tā Natālija. 

Pie “Pērlēm” ciemos atbrauca sie-
viešu vokālais ansamblis “Elēģija” no 
Līksnas pagasta, ar savu deju pras-
mi priecēja Sporta deju klubs “Dau-
gavpils”.  Špoģu Mūzikas un Mākslas 
skolas audzēkņi (Kalkūnes fi liāle) de-
monstrēja savu netradicionālās modes 
skates kolekciju.

Paldies par muzikālo apsveikumu 
Svetlanai Papakulei un pasākuma va-
dītājai Margaritai Stoļarovai. Paldies 
par atsaucību un palīdzību Kalkūnes 
pagasta pārvaldes galvenajai grā-
matvedei Beātei Binderei, jaunatnes 
lietu atbildīgajai Natālijai Polovajai 
un Kalkūnes pagasta jauniešu aktīvis-
tiem!

Alla Izranova
Kalkūnes pagasta pārvaldes

Kultūras menedžereBija patiesi labs pavasara sestdienas 
vakars, jo Kalkūnē notika neparasts 
pasākums – sieviešu vokālais ansamb-
lis “Pērles” Brigitas Madelānes vadībā 

svinēja 5 gadu jubileju. Pasākums bija 
veltīts “Pērlēm” un visām sievietēm. 
Patiess prieks bija redzēt pilnu skatī-
tāju zāli - atnākuši bija radi, draugi, 

jas.” Pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika papildināja, ka, ja ar LVC ne-
vienosies, tad pašvaldība domās, kā to 
nākotnē risināt, bet maz ticams, ka tas 
notiks šogad, jo tie ir budžetā neplānoti 
izdevumi. 

Aprīļa sākumā Auto ceļa fonda pado-
me lems par fi nansējuma pārdali paš-
valdības ceļiem. Kalkūne pieteikusi ceļu 
virzienā uz vasarnīcām, Mičurinu. „At-
gādinu - ja naudu mums iedalīs, labots 
tiks ceļš tikai līdz pilsētas robežzīmei. 
Tālāk ir pilsētas teritorija, kuru jālabo 
viņiem,” akcentēja Kursītis. 

Ķieģeļu ielas iemītniece žēlojās, ka au-
tobusa pieturai nav nojumes un soliņa, 
kur apsēsties. Uz šo jautājumu atbildēja, 
ka Ķieģelu ielas asfaltēšanas un renovā-
cijas projekts notika pirms diviem ga-
diem un pēc ES projektu nosacījumiem, 
tuvāko piecu gadu laikā nedrīkst veikt 
papildus darbus vietās, kur ieguldīta ES 
nauda. 

Virkne jautājumu tika adresēti arī SIA 
„Naujenes pakalpojumu serviss” valdes 
loceklim Aivaram Elksniņam. Ķieģeļu 
ielas 8 daudzdzīvokļu mājas iemītniece 

retoriski jautāja, kā iedzīvotāji, kuri lie-
lākā daļa ir pensionāru, var samaksāt 
par jumta un bēniņu siltināšanas pro-
jektu. 

Aivars Elksniņš minēja piemēru, ka 
viņu kaimiņi Ķieģeļu ielā 10 nosiltināja 
jumtu un bēniņus, piedaloties pašvaldī-
bas atbalsta programmā. Iedzīvotājiem 
par šo projektu ir jāmaksā 7892 eiro jeb 
6,44 eiro par 1m2 (bez PVN). „Pēc šīs 
formulas jūs aptuveni varat aprēķināt, 
cik jums būtu jāmaksā par savu dzīvok-
li. Ķieģeļu ielas 10 iedzīvotāji šo summu 
dzēsīs septiņu gadu laikā, katru mēnesi 
viņi maksās 8 centus par 1m2. Savukārt 
Ķieģeļu ielā 11 par jumta un bēniņu silti-
nāšanu jāmaksā 6,11 eiro par 1m2. Viņi 
pieņēma lēmumu to nomaksāt trīs gadu 
laikā. Par visiem šiem jautājumiem 
jums ir jāvienojas kopsapulcē,” skaidro-
ja A.Elksniņš. „Pašvaldībā jau ir reno-
vētas 10 mājas. Tas, ko jūs ieguldīsiet 
siltināšanā, jums atmaksāsies uz ieeko-
nomētās apkures maksas rēķina. Cipari 
pierāda, ka siltināšana rada ekonomiju, 
tāpēc vajag vēsu prātu parēķināt un ko-
pīgi izlemt,” tā V.Kezika. 

Kāda no kalkūnietēm iebilda, ka SIA 
„NPS” solīja, ka tiklīdz Naujenē tiks uz-
būvēta jauna katlu māja, samazināsies 
arī tarifs, tomēr viņa šo samazinājumu 
nav pamanījusi. „Būsim objektīvi. Pirms 
tam tarifs bija 64,78 eiro, tagad tas ir 
56,16 eiro par 1m3. Samazinājums ir par 
8 eiro un to jūs varat redzēt savos rēķi-
nos. Vēlreiz uzsveru – apkures tarifs visā 
novadā ir vienāds, tomēr ir mājas, kas 
februārī maksāja 2,52 eiro un ir mājas, 
kas maksāja 0,73 eiro par 1m2. Lētak 
maksā tās mājas, kas ir pilnībā siltinā-
tas,” skaidroja Elksniņš. 

Kalkūnu pagasta īpasumu apsaimnie-
košanas daļas vadītājs Anatolijs Mac-
kevičs, uzrunājot iedzīvotājus, lūdza 
ievērot lielāku kārtību ar atkritumiem 
ciemu teritorijās. „Tīrot Dārza ielu, grāv-
jos mēs savācām 20 atkritumu maisus ar 
dažādu drazu. Pēc trīs dienām jau atkal 
salasījām 3 maisus! Lūgums iedzīvotā-
jiem vairāk rūpēties par apkārtējo tīrību 
un ziņot par tiem, kas atkritumus met 
neatbilstošā vietā.”

Randenes ciema iedzīvotājs ierosināja, 
ka vajadzetu uzstādīt atkritumu urnas 

un bio tualetes tranzīta kravas mašī-
nu šoferiem, lai tie nepiesārņotu dabu. 
Vanda Kezika iebilda,  ka pēdejos gadus 
braucēju kultūru ir ievērojami uzlaboju-
sies. „Ja mēs izliksim atkritumu urnas 
ceļmalās, tad radīsies tāda situācija kā 
Līksnā, kur atkritumus meta ne tikai ga-
rāmbraucēji, bet citi  speciāli veda savus 
atkritumus.”

Kāda no iedzīvotājām norādīja, ka ne-
tiek kopta teritorija pie veikala un aiz ve-
cās skolas ēkas. O.Kursītis atbildēja, ka 
šīs ir privātās teritorijas, kuras sakopt ir 
uzņēmēju pienākums. 

Izskanēja arī bažas par bērnu rotaļu 
laukumu Randenē, to ir nepieciešams 
sakārtot un nokrāsot. Pagasta saimnieks 
atgādināja, ka šo laukumu uzstādīja 
biedrība projekta ietvaros pirms pieciem 
gadiem. Pagasts apsolīja šo laukumu no-
krāsot, tomēr akcentēja, ka biedrībai ir 
jānolemj, kā rīcībā tas tiks nodots un kas 
turpmāk to apsaimniekos.

Elza Timšāne
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Daugavpils novada jaunatnes 
intelektuālo spēļu sezona ir atklāta

Naujenes jaunatnes un sporta centrā 
tika izspēlēta pirmā 2017.gada Dau-
gavpils novada jaunatnes intelektuālā 
spēle, kas pārsteidza ar dažādiem jau-
ninājumiem. Kopumā spēlē piedalījās 
13 pagastu komandas. 

Intelektuālā spēle notika 4 tūrēs – ie-
sildīšanās, ačgārnās dziesmas, Google 
translate un ĶIŠ MIŠ ar odziņu. Pirmā 
tūre “Iesildīšanās” ir 10 jautājumi uz 
atjautību, kur tika atjaunota punktu 
sistēma, kad katram jautājumam ir 
sava vērtība. Otrā tūre bija jauninā-
jums intelektuālajā spēlē. Šajā tūrē 
skanēja 10 dziesmas, kas ir gan no ār-
zemju māksliniekiem, gan no pašmāju 
izpildītājiem. Dziesmas skanēja atpa-
kaļgaitā un komandām bija jānorāda 
precīzs dziesmas nosaukums. Trešajā 
spēles posmā komandām bija jāpielie-
to valodu zināšanas, jo tūres nosau-
kums bija “Google translate”. Koman-
du priekšā tika rādīti dažādi dziesmu 
teksti, kas no krievu vai angļu valodas 
tika pārtulkoti latviski, pēc to nolasīša-
nas jauniešiem minūtes laikā bija jā-
sniedz dziesmas izpildītāja vārds.

Noslēdzošā spēles tūrē komandām 
tika dotas 10 minūtes atbildes snieg-
šanai. Šajā posmā katrai komandai 
tika izdalītas lapas, uz kurām bija 17 
burtu rēbusi, komandu uzdevums bija 
atminēt paslēpto personu vārdus un 
to, kas šīs visas personības vieno. Tā 
piemēram, NJĪNANA LANSIJAK rē-
busā tika iešifrēta Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, 
kā arī pārējie Daugavpils novada do-
mes deputāti.

Pēc visu punktu saskaitīšanas, par 
pirmās 2017.gada spēles uzvarētājiem 
kļuva Skrudalienas pagasta komanda, 
II vietā ierindojās Līksnas pagasta ko-
manda, bet III vietā Salienas koman-
da.  Tradicionāli uzvarētājiem tika pa-
sniegts kauss, kā arī pirmo trīs vietu 
ieguvēji ieguva dāvanas, kas palīdzēs 
jauniešiem organizēt savos pagastos 
dažādas neformālās spēles. 

 Santa Matisāne
Jaunatnes lietu speciāliste

Izkrāso jauniešu vasaru kopā ar DNJ

Daugavpils novada jaunatne izslu-
dina projektu konkursus – “Uzlabosim 
savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”. 

Projektu konkursa “Uzlabosim savu 
ikdienu!” ietvaros, jauniešu biedrībām, 
jauniešu centriem vai neformālajām 
jauniešu grupām (ne mazāk kā 3 cil-
vēki) ir iespēja iegūt fi nansējumu līdz 
700 eiro savas idejas īstenošana. Pro-
jektam ir jāveicina jauniešu lietderīgā 
brīvā laika pavadīšanas iespēju papla-
šināšanu, jaunu prasmju un iemaņu 
gūšanu, kā arī patriotisko audzināša-
nu, sagaidot Latvijas simtgadi. Pro-
jekta aktivitātēm jānotiek no 1.jūnija 
līdz 30.septembrim. Konkursa ietvaros 
iespējams iesniegt vairākus projekta 
pieteikumus no pagasta teritorijas, 
tomēr atbalstīta tiks tikai viena ideja. 
Kopumā paredzēts atbalstīt līdz 5 pro-
jektiem. 

Projektu konkurss “Attīsti sevi!” ir 

nometņu projektu konkurss, kurā var 
piedalīties pašvaldības iestādes, jau-
niešu centri un jauniešu biedrības. 
Konkursa ietvaros iespējams iegūt fi -
nansējumu līdz 1000 eiro nometnes or-
ganizēšanai, kas paredzēta jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem un ir vēr-
sta uz lietderīga brīvā laika pavadīša-
nu, jaunām zināšanām un prasmēm, 
starpkultūru dialogu un patriotisko 
audzināšanu. Šī projekta aktivitātēm 
jānoris no 1.jūnija līdz 31.augustam. 
Konkursa ietvaros iespējams iesniegt 
vairākus pieteikumus no pagasta teri-
torijas, tomēr atbalstīta tiks tikai vie-
na projekta ideja no pagasta. Kopumā 
projektu konkursa ietvaros paredzēts 
atbalstīt 3 projektu idejas. 

Abu projektu vērtēšana notiks divās 
kārtās, un visi projektu pieteikumi tiks 
virzīti uz aizstāvēšanu komisijas priek-
šā. 

Projektu pieteikumu pieņemšana 
noris līdz 2017.gada 21.aprīlim plkst 
16.00, iesniedzot projektu pieteikumus 
klātienē Dobeles ielā 30, 2.stāvā, Jau-
natnes projektu koordinatorei, un iesū-
tot elektroniski uz milana.loca@dnd.lv.

Konkursa nolikumi un veidlapas pie-
ejamas mājas lapā www.daugavpilsno-
vads.lv sadaļā “Jaunatnei”. 

 Par aktualitātēm ezeru 
apsaimniekošanā

Preses konferencē par aktualitātēm 
ezeru apsaimniekošanā stāstīja Dabas 
resursu nodaļas ezeru apsaimniekoša-
nas speciālists Artūrs Kārkliņš. 

“Ezeru apsaimniekošanā Zivju fonds 
ir izsludinājis vairākus pasākumus, 
un mēs kā pašvaldība pretendējam uz 
dažādiem projektu konkursiem. Višķu 
pagasta pārvalde ir iesniegusi projektu 
par līdaku mazuļu ielaišanu Luknas 
ezerā. Šis nav viņu pirmais projekts, 
jo līdz šim jau tika laisti mazuļi. Tā-
pat tiks iesniegts projekts uz tehniskā 
aprīkojuma iegādi un ekipējuma papil-
dināšanu. Ir iesniegts projekts arī par 
zivju mazuļu ielaišanu Demenes ezerā, 
kā arī informācijas stendu izvietošanu 
sakarā ar licencēto makšķerēšanu. Vī-
ragnas ezers arī jau ir ceļā uz licencēto 
zveju, pašlaik tam ir izstrādāts licen-
cētās makšķerēšanas nolikums. Vīrag-
nas ezerā projekta ietvaros ir plānota 
zandartu mazuļu ielaišana. Tāpat pie 
Vīragnas ezera ir plānots izstādīt infor-
mācijas stendus par licenzēto zveju, ja 
tiks apstiprināts nolikums”, tā A. Kār-
kliņš. 

Novadā centralizēti tiek iesnieg-
ti projekti uz inventāra iegādi malu 
zvejniecības apkarošanai. Malu zvej-
niecības apsekošanai, ierakstīšanai un 
novērošanai plānots iegādāties laivu 
un tās aprīkojumu, kā arī motoru un 
mazākas tehnikas. Runājot par licen-
cēm, Sventes ezerā ir beidzies licencē-
tās zvejas nolikuma darbības termiņš, 
un, kamēr tas netiks atjaunots, ezerā 
varēs makšķerēt bez licencēm. 

Nolikumi par licencēto makšķerē-

šanu Daugavpils novadā ir izstrādāti 
Demenes pagasta Briģenes ezeram, 
Medumu ezeram, kā arī Luknas un 
Višķu ezeriem un Dubnas upei Višķu 
pagasta teritorijas robežās. Licencētā 
makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra noteikumiem 
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kār-
tība”. 

Artūrs Kārkliņš arī pastāstīja, ka 
top divi projekti par sabiedrības infor-
mēšanu par makšķerēšanas un ezeru 
aktualitātēm novadā. Tiks piesaistīti 
dažādi speciālisti, veidoti televīzijas 
raidījumi un raidījumi radio stacijās. 
Šie projekti tiks iesniegti tuvākajā lai-
kā. 

Pēdējie projekti, kas novadā īsteno-
ti ar Zivju fonda atbalstu, datējami ar 
2015. gadu. Tā, piemēram, Višķu pa-
gasta pārvalde tika īstenojusi projektu 
“Luknas un Višķu ezera zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumu iz-
strāde”, kura gaitā izstrādāti zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteikumi 
Luknas un Višķu ezeram, kā arī pro-
jektu “Inventāra iegāde zivju resursu 
aizsardzības pasākumu uzlabošanai”, 
kura rezultātā kontroles nodrošinā-
šanai iegādāta 1 termokamera. Abu 
projektu kopējais no Zivju fonda lī-
dzekļiem piesaistītais fi nansējums sa-
stādīja 5 320 eiro. 

Olga Davidova
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Pasniegtas balvas “Daugavpils novada mazais sporta laureāts 2016”
tautiska mēroga sacensībās. Valērijs 
ir Latvijas triatlona čempions, Baltijas 
čempionātā triatlonā ieguvis 2.vietu. 
Sportists ar panākumiem nodarbojas 
ar peldēšanu, ieguvis zelta medaļas 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas čem-
pionātos. Triatlonā jauno sportistu tre-
nē tētis Vitālijs Barinovs, peldēšanā – 
Raimonds Dzalbe. 

Lāču pamatskolas skolniece Olga Ig-
natjeva no Naujenes pagasta nodarbo-
jas ar vieglatlētiku. Trenera Dmitrija 
Hadakova vadībā ieguvusi 2.vietu LČ 
trīssoļlēkšanā ziemā telpās un 3.vietu 
trīssoļlēkšanā LČ U-16 vecuma grupā, 
3.vietu 200m distancē starptautiskās 
sacensībās Paņevežā. 

Arī Špoģu vidusskolas skolniece Ad-
riana Kandu no Dubnas pagasta ir tre-
nera D. Hadakova audzēkne vieglatlē-
tikā, viņa labus rezultātus uzrādījusi 
lodes grūšanā – 2.vieta LČ U-14 vecu-
ma grupā, 1.vieta Jēkabpils atklātajās 
meistarsacīkstēs vieglatlētikā U-12 un 
U-14 grupā. 

Zlata Pancerko no Laucesas pagasta 
pārstāv ziemas sporta veidus – distan-

ču slēpošanu un biatlonu. U-14 vecu-
ma grupā Latvijas Ziemas skolēnu 
čempionātā distanču slēpošanā izcīnīja 
3.vietu, 6.vietu LČ distanču slēpošanā, 
6.vietu LČ vasaras biatlonā sprinta 
un iedzīšanas distancēs, 2.vietu  tau-
tas slēpojumā “Apkārt Alaukstam” un 
6.vietu LČ biatlonā.  

Edvīns Hadakovs gadu no gada tur-
pina uzrādīt spīdošus rezultātus viegl-
atlētikā. Pērn ieguvis 1.vietu LČ 60m 
barjerskriešanā un 1.vietu LČ 60m 
barjerskriešanā telpās. 1.vieta Jēkab-
pils atklātajās meistarsacīkstēs 60m 
barjerskriešanā U-14 vecuma grupā. 
Edvīns ir savu vecāku  - Janas un 
Dmitriju Hadakovu  - audzēknis. 

Sportistus sveica un apbalvojumus 
pasniedza Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, 
priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Ku-
cins, pašvaldības izpilddirektore Van-
da Kezika un Sporta nodaļas vadītājs 
Edgars Miglāns. 

 Elza Timšāne

Daugavpils novada domē pasnieg-
tas balvas “Daugavpils novada mazais 
sporta laureāts 2016”. Par panāku-
miem un augstajiem sasniegtajiem 
rezultātiem tika apbalvoti sekmīgākie 
jaunie sportisti, Daugavpils novada 
sporta skolas audzēkņi. 

Balvas tika pasniegtas pieciem jau-
najiem sportistiem. 

Valērijs Barinovs no Skrudalienas 
pamatskolas sekmīgi startē triatlona 
un peldēšanas sacensībās, viņa sasnie-
gumu kontā jau vairākas dažāda kalu-
ma medaļas gan Latvijas, gan starp-

Daugavpils novada jaunatne ciemojās Liepājā

No 8. līdz 10.martam Liepājā (Lie-
pājas Valsts tehnikumā) norisinājās 
Strukturētā Dialoga V cikla noslēgu-
ma konference “Gatavi dzīvei, Gatavi 
sabiedrībai!”, kurā piedalījās arī Dau-
gavpils novada jaunieši, jaunatnes 
darbinieki no Naujenes pagasta un 
Daugavpils novada domes jaunatnes 
lietu speciāliste.

Konferences mērķis ir veicināt dia-
logu starp jauniešiem un politikas vei-
dotājiem un īstenotājiem jauniešiem 
aktuālos jautājumos. 

Pēc septiņu stundu ilga ceļa, Daugav-
pils novada jaunieši nokļuva Liepājā, 
kur uzreiz aktīvi tika uzsākts darbs. 
Konferences atklāšanas prezentācijās 
fi gurēja arī Daugavpils novads - Izglī-
tības un zinātnes ministrijas Politikas 
iniciatīvu un attīstības departamenta 
Pārvaldes vecākā referente (jaunatne) 
Alma Brinkmane ziņoja par darbu ar 
jaunatni Latvijā 2017.gadā, kur pēc 
veiktās aptaujas noskaidrojās, ka Dau-
gavpils novadā ir visvairāk jaunatnes 
darbinieku. Pēc prezentācijām jaunieši 
un jaunatnes darbinieki tika nošķirti, 

lai darbotos grupās par kritisko domā-
šanu un fi nansējuma atbalsta piesais-
ti savu iniciatīvu realizēšanā. Pirmās 
dienas noslēgumā Liepājas jaunieši or-
ganizēja aktivitāti, kas palīdzēja labāk 
iepazīt Liepāju. Spēles pamatā bija Ac-
tionbound viedtālruņa aplikācija, kur 
katras komandas uzdevums bija doties 
uz populārākām pilsētas vietām, ku-
ras sasniedzot, bija jāizpilda uzdevu-
mi, piemēram, nofotografēties, izpildīt 
atspoles skrējienu, atbildēt pareizi uz 
jautājumu. 

Konferences otrās dienas program-
ma sastāvēja no darba grupām, kas 
diskutēja par SD laikā izstrādātajam 
rekomendācijām darbā ar jaunatni 
starptautiskā un nacionālā līmenī. Dis-
kusijas viesi atzina, ka ir priecīgi par 
to, ka daudzās rekomendācijās tiek ru-
nāts par patriotismu, piederību savai 
vietai un sociālo iekļaušanu. Konferen-
ces dalībnieki tika aicināti piedalīties 
video tapšanā, kur jaunatnes darbā ie-
saistītie un jaunieši veidoja vēstījumu 
savai pašvaldībai vai arī valstij kopu-
mā par problēmām, kas ir aktuālas vi-

ņiem. Daugavpils novada komanda arī 
bija to starpā, kas veidoja savu ziņoju-
mu. Savā video jaunieši pauda vienus 
no galvenajiem iemesliem, kāpēc nova-
da iedzīvotāju skaits strauji sarūk un 
jaunieši neatgriežas laukos. Jaunieši 
lūdz modernizēt pārvaldes darbu, dot 
ceļu jaunajiem darbiniekiem, sniegt 
atalgotu darbu un, vissvarīgākais, sa-
darboties institūcijām savā starpā. 

Dienas noslēgumā notika svinīgs pa-
sākums, kur Liepāja tika sveikta kā 
2017.gada jauniešu galvaspilsēta. Pa-
sākuma laikā tika demonstrētas gan 
nevalstiskās organizācijas, gan vietējie 
muzikanti, ielu vingrotāju, hip-hop de-
jotāju un uguns šova mākslinieku snie-
gums, kā arī dalīta svētku torte. 

Trešā konferences diena tika uzsāk-
ta ar tālāku Liepājas iepazīšanu, bet 
šoreiz nevalstisko organizāciju sektorā 
un iestādēs, kas veic darbu ar jaunatni 
Liepājā. Daugavpils novada jauniešu 
delegācija izvēlējās doties uz Liepājas 
Karaostu un biedrību “Karaosta Kids”. 
“Karaosta Kids” ir nevalstiska organi-
zācija, kas darbojas Liepājas vienā no 

nelabvēlīgākajiem rajoniem, biedrībā 
tiek iesaistīti sociālā riska bērni, orga-
nizētas aktivitātes un apmācības jau-
najām māmiņām. 

Pēc ekskursijas Liepājas Valsts teh-
nikumā notika video prezentācijas, 
mentoru rezolūcijas un svinīgu patei-
cības vārdu izteikšana. Par Struktu-
rētā dialoga V cikla Lieldraugu tika 
nosaukta arī Daugavpils novada dome 
un Višķu pagasta pārvalde.

Projektu īsteno biedrība “Latvijas 
Jaunatnes padome” sadarbībā ar Iz-
glītības un zinātnes ministriju Eiropas 
Savienības neformālās izglītības prog-
rammas Erasmus+ fi nansētā projekta 
“Strukturētā dialoga īstenošana Nī-
derlandes, Slovākijas un Maltas prezi-
dentūras Eiropas Savienības padomē” 
ietvaros. Projektu līdzfi nansē Eiropas 
Komisija.

Santa Matisāne
 Jaunatnes lietu speciāliste
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Koncertskate “Pavasara dziesma” pulcināja 18 novada vokālos ansambļus

dziedāt iemācīja mamma un arī mīlēt 
dziesmu.”

Vīru vokālā ansambļa “Čvartaks” 
vadītājs Sergejs Almakajevs: “Četri 
čvartaki veido vienu veselu. Līdz ko 
kāds iztrūkst, tad pazūd dziesmas 
spēks, tāpēc svarīgi ir dziedāt visiem 
kopā. Mūsu virziens ir latgalisks, mēs 
daudz dziedam tieši latgaliešu valodā. 
Tagad gatavojamies svētkiem “Krāsas 
karogā”, kas notiks Višķu pagastā mai-
ja beigās, dziedot dziesmas arī latviski. 
Šo gadu laikā esam uzstājušies koncer-
tos kaimiņu pagastos, taču skatē pieda-
lāmies pirmo reizi. Repertuāra izvēle ir 
diezgan sarežģīta, jo vienota krājuma, 
kur atrast dziesmas latgaliešu valo-
dā, nav. Latgaliešu valodā dziesmai ir 
īpaša intonācija, motīvi un skanējums. 
Tieši tāpēc esam izvēlējušies savam 
kolektīvam šādu nosaukumu.”

Helēna Aukstare no Naujenes kul-
tūras centra senioru vokālā ansambļa 
„Dzeipurs” dzied arī pagasta folkloras 
kopā “Rūžeņa”. Helēna stāsta, ka dzie-
dāt viņai patīk ļoti un arī skati viņa 
uztver pozitīvi. Savukārt ansambļa 
vadītāja Zita Nitiša stāsta, ka strādāt 
ar senioriem ir viennozīmīgi grūti. “Ir 
daudz dažādas nianses, visus ir jāiein-
teresē, jāstrādā tā, lai neviens neapvai-
notos. Bet vispār ir interesanti. Mums 
ir tā kopības sajūta, patīk dziedāt 
dziesmas latgaliešu valodā”, tā Zita. 

Višķu pagasta sieviešu vokālais an-
samblis “Anima Corde” savu dziesmu 
ceļu sāka tieši pirms gada. Dzirdot ska-
nam meiteņu skanīgās balsis, ikviens 
atzīst, ka izjūt patiesu gandarījumu. 

Kolektīva dalībniece Santa Mati-
sāne: “Gads laikam tomēr ir daudz 
priekš neliela kolektīva. Pirmais gads 
ir arī pats sarežģītākais – ir jāieiet rit-
mā, tad jau varēsim svinēt arī 5 un 10 
gadus!”. 

Ansambļa “Anima Corde” vadītāja 
Agate Jermaļonoka: “Šī gada laikā mēs 
augām muzikāli, esam iegādājušās arī 
jaunus tērpus.”

Agate savas mūzikas studijas tur-
pina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā, tāpēc  meitenes uz 
mēģinājumiem sanāk brīvdienās. 

Santa: “Tas parāda vien to, cik sparī-
gi kolektīvs ir gatavs strādāt, lai būtu 
rezultāts un virzība uz augstāku mēr-
ķi. Mūsu mērķis ir turpināt veidot bau-
dāmus un sievišķīgus priekšnesumus, 
lai publikai patiktu mūsu redzējums 
un sniegums”.  

Pēc žūrijas vērtējuma diplomi par 

piedalīšanos tika pasniegti Kalkūnes 
pagasta bērnu vokālajam ansamblim 
„Zariņi” (vad. Larisa Sauleviča), Lau-
cesas pagasta Kultūras nama senioru 
vokālajam ansamblim „Harmonija” 
un Salienas pagasta Kultūras nama 
senioru vokālajam ansamblim “Melo-
dija” Tatjanas Čumikovas vadībā, kā 
arī Biķernieku pagasta Kultūras nama 
sieviešu vokālajam ansamblim „Rjabi-
nuška” (vad. Olga Pankova). 

3. pakāpes diplomi piešķirti Maļi-
novas pagasta Kultūras nama bērnu 
vokālajam ansamblim „Avenes” (vad. 
Aija Ozoliņa), Dubnas pagasta kul-
tūras nama bērnu vokālā ansambļa 
„Uguntiņa” jaunākajai un vecākajai 
grupai (vad. Guna Pētersone), Nau-
jenes kultūras centra senioru vokāla-
jam ansamblim „Dzeipurs” (vad. Zita 
Nitiša), Sabiedriskā centra „Laucesa” 
senioru vokālajam ansamblim „Prieks” 
(vad. Mihails Volžonoks) un Nīcgales 
pagasta Tautas nama sieviešu vokā-
lajam ansamblim „Dzirkstelītes” (vad. 
Žaneta Gasjaņeca). 

2. pakāpes diplomi aizceļoja pie Nau-
jenes kultūras centra bērnu vokālā 
ansambļa „Odziņas” (vad. Tatjana Zvi-
ceviča), Kalupes pagasta vīru vokālā 
ansambļa “Čvartaks” (vad. Sergejs Al-
makajevs), Višķu pagasta vīru vokālā 
ansambļa “Mōls” (vad. Marta Bicāne), 
Demenes kultūras nama jauktā vokā-
lā ansambļa „Aizturi elpu!” (vad. Irīna 
Rebhūna) un Višķu pagasta jauktā vo-
kālā ansambļa „Koransa” (vad. Marta 
Bicāne). 

1. pakāpes diplomus par skaistu, 
dzirdu un profesionālu skanējumu ie-
guva Višķu pagasta sieviešu vokālais 
ansamblis “Anima Corde” (vad. Agate 
Jermaļonoka), Līksnas pagasta Kultū-
ras nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Elēģija” (vad. Jūlija Peceviča), Skrud-
alienas pagasta Silenes kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis “Līgavi-
ņas” (vad. Rozālija Almakajeva) un 
Daugavpils novada Kultūras centra 
“Vārpa” jauktais vokālais ansamblis 
“Stage On” (vad. Tatjana Larionova). 

Visi trīs novada jauktie vokālie an-
sambļi - „Stage On”, „Aizturi elpu!” un 
„Koransa”, tika virzīti piedalīties II 
Latvijas Jaukto vokālo ansambļu kon-
kursā, kas norisināsies 20. maijā Sigul-
dā, koncertzālē „Baltais fl īģelis”.

 Olga Davidova

Daugavpils novadā izskanēja ikga-
dējā vokālo ansambļu koncertskate 
“Pavasara dziesma”. Dienvidlatgales 
koru apriņķa virsdiriģenta Jevgeņija 
Ustinskova vadītā žūrija, kurā iesaistī-
jās vokālās pedagoģes Jolanta Boreiko 
un Olga Bančenkova, šogad vērtēja 18 
vokālos ansambļus. Tik kupls kolektī-
vu skaits bija pārstāvēts pirmo gadu. 
Kā atzina žūrija, arī vairākums vokā-
lo ansambļu sniegums iepriecināja un 
pacilāja. Kā komentēja Jevgeņijs Us-
tinskovs, daudzi ansambļi ir atraduši 
savu repertuāru, taču daži kolektīvu 
vadītāji nebija padomājuši, vai viņu 
izvēlētās dziesmas dziedātāji varēs no-
dziedāt labi un skanīgi. 

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs 
Jevgeņijs Ustinskovs: “Šis gads ir 
paskrējis nemanot. Šodien redzam 
daudz jaunu seju – nākuši klāt gan 
jauni vadītāji, gan kolektīvi. Taču pats 
svarīgākais ir tas, ka mums novadā ir 
šādi kolektīvi. Cilvēki dzīvo ar dzies-
mu, viņi neskumst. Redzot, kā dzied 
jaunieši, varam pateikt, ka mums ir 
nākotne. Priecē tas, ka parādās jauni 

vīru un jauktie vokālie ansambļi. Sva-
rīgi ir tas, ka vokālo ansambļu skaits 
ik gadu pieaug. Viena no svarīgākajām 
lietām ir repertuāra atlase. Pie tam iz-
vēlētajam repertuāram jābūt tādam, 
lai patiktu dziedāt pašiem un arī klau-
sītājam būtu prieks. Novēlu katram 
atrast savu dziesmu!”. 

Kalupes pagasta vīru vokālais an-
samblis “Čvartaks” darbojas vien otro 
gadu, taču jau ir ieguvis gan skatītāju 
simpātijas, gan augstu vērtējumu no 
žūrijas puses. Vīru vokālais ansamblis 
Kalupē tika dibināts, pateicoties to-
reizējai pagasta kultūras menedžerei 
Monikai Lipšānei, un tā mērķis ir ar 
tautas dziesmas palīdzību veidot saik-
ni starp paaudzēm. Kolektīvs arī vāc 
un apkopo informatīvos materiālus par 
pagasta apvidus dainām.

Kalupes pagasta vīru vokālā ansam-
bļa “Čvartaks” dalībnieks Aivars Ras-
čevskis: “Dziesma ir manas dzīves sa-
stāvdaļa. Gribas dziedāt gan priecīgos 
brīžos, gan skumjos. Kā ikvienam kār-
tīgam latvietim – gan pēc darba, gan 
godos. Dziesma nāk no ģimenes, man 
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Demenieši apsprieda plašu jautājumu loku 

Demenes pagastā iedzīvotāju sapul-
ces noritēja divos ciemos – Kumbuļos un 
Demenē, pulcējot vairāk kā 85 iedzīvotā-
jus. Demenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Valentīna Gadzāne demeniešus iepazīsti-
nāja ar paveikto pērnajā gadā, pastāstot, 
ka šobrīd pagastā dzīvo 1476 iedzīvotāji. 
2016.gadā piedzima 16 bērni, savukārt 
nomira 20 iedzīvotāji. Pagasta pārvaldes 
budžets sastādīja 1miljonu eiro – tas, 
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ne-
daudz palielinājies, galvenokārt pateico-
ties sniegtajiem autogreidera pakalpoju-
miem, kas ļāva budžetā nopelnīt papildus 
8962 eiro. 

Diemžēl budžets pildās nepilnīgi debi-
toru parādu dēļ  – šobrīd ir izveidojies 20 
729 eiro liels nekustamā īpašuma nodok-
ļa parāds un 22 753 eiro komunālo pakal-
pojumu parāds. 2016.gadā uzsākts liels 
darbs ar parādniekiem. Kumbuļos viens 
dzīvoklis parādu dēļ jau ir izlikts izsolē. 

2016.gadā realizēti vairāki attīstības 
projekti – notekūdeņu bioloģiskās attīrī-
šanas iekārtu dīķu atjaunošana un tīrī-
šana Kumbuļos (2. kārta), ceļa Kovališki 
– Robeža – Skrinda posma seguma at-

jaunošana, ugunsdzēsības signalizācijas 
uzstādīšana bērnu pirmsskolas iestādē, 
uzstādīta laipa Demenes pagastā, kā arī 
iegādāta jauna automašīna sociālajam 
darbiniekam un jauna aparatūra Zemga-
les vidusskolai. 

Ieguldījumu Demenes pagasta budžetā 
sniedz bagātīgie ezeri – pērn noslēgti 16 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgu-
mi un 25 rūpnieciskās zvejas tiesību no-
mas līgumu protokoli par zveju Briģenes, 
Riču, Kumbuļu, Ugarinku, Dervanišķu, 
Čerņavas un Jāņuciema ezeros. Tas ļāvis 
iegūt 1550 eiro. 

Pagājušajā gadā pieņems lēmums Bri-
ģenes ezerā ieviest licenzēto makšķerēša-
nu. “Šobrīd  vienas dienas licences izdotas 
12 personām, uz sešiem mēnešiem – 2, 
gada – 6, bezmaksas – 6. Par to iekasē-
jām 125 eiro. Šī statistika ir tikai par vie-
nu mēnesi, ceram, ka vasarā interesentu 
būs krietni vairāk,” norādīja V.Gadzāne. 
Uz iedzīvotāju bažām, ka tādējādi Briģe-
nē tiks iztērēti zivju resursi, V.Gadzāne 
atbildēja, ka šobrīd ir iesniegti divi pro-
jekti Zivju fondā par Briģenes ezera ziv-
ju resursu papildināšanu un informatīvo 

stendu uzstādīšanu, atgādinot, ka mak-
šķerēšanas licences ir saistošas arī vietē-
jiem iedzīvotājiem. 

Gada laikā tika noslēgts 31 darba lī-
gums ar algoto pagaidu darbu veicējiem, 
kas nodrošināja vidēji 9 darba vietas mē-
nesī. Diemžēl ar 5 bezdarbniekiem lauzti 
darba līgumu, neattaisnojoša iemesla dēļ. 

Skolēnu vasaras nodarbinātības un 
skolēnu NVA programmā iesaistījās 17 
jaunieši – viņi tika nodarbināti Zemgales 
vidusskolā, pārvaldē, bibliotēkā, vasaras 
bērnu nometnē un SIA “Antaris”. Diem-
žēl Demenes pagasts ir vienīgais novadā, 
kurā neviens skolēns netika nodarbināts 
zemnieku saimniecībās. Pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika vēlreiz aici-
nāja Demenes uzņēmējus un zemniekus 
iesaistīties šajā programmā, jo skolēniem 
algu 100% nodrošina pašvaldība. Tāpat 
domes pārstāvji atgādināja, ka bērni, kuri 
tiks nodarbināti zemnieku saimniecībās, 
saņems par 10% lielāku algu. 

V.Gadzāne ieskicēja galvenos uzdevu-
mus un lielākās problēmas, kuras Deme-
nē prasa risinājumu. Pirmkārt, tas ir paš-
valdības ēku sliktais tehniskais stāvoklis 
– ieguldījumus prasa Demenes kultūras 
nams, kuram šogad budžetā ir paredzēta 
logu nomaiņa, tāpat neapmierinošā stā-
voklī ir pirmsskolas iestādes ēka un sociā-
lais centrs “Paspārne”. 

Pagasts meklē risinājumu arī Kumbu-
ļu ciema degradētajai teritorijai (bijušajai 
fermai). Kā atklāja pagasta saimniece, 
kāds no zemniekiem ir gatavs pārņemt šo 
teritoriju, bet lūdz pagastam kaut daļēji 
sakopt šo vietu. 

Tāpat ir parādījusies iecere un jau 
sāktas pārrunas, lai pārņemtu Demenes 
evaņģēliski luterisko baznīcu, lai pārvei-
dotu to par kapliču.

Kumbuļu un Jāņuciema iedzīvotāji lū-
dza risināt ielu apgaismojuma problēmu. 

V.Kezika apstiprināja, ka ielu apgaismo-
jums ir aktuāla problēma visā novadā. 
“Ielu apgaismojuma uzstādīšanas projek-
ti ir ļoti dārgi. Par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem to nav iespējas izdarīt, tāpēc 
mēs gaidām, kad atvērsies kāda Eiropas 
Savienības programma šiem mērķiem. 
Diemžēl šim nolūkam mēs nevaram arī 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Šobrīd 
mēs varam tikai uzstādīt atsevišķus gais-
mekļus pie autobusu pieturām, kas varē-
tu vidēji izmaksāt 3000 eiro.”

Kumbuļu iedzīvotāji interesējās vai cie-
mā varētu uztaisīt parku vai rotaļu lau-
kumu. Tā kā Demenē darbojas 6 aktīvas 
biedrības, V.Gadzāne aicināja tās rakstīt 
projektus šiem mērķiem, jo pašvaldība 
labprāt atbalsta pilsoniskās iniciatīvas 
projektus.

Demenieši taujāja, kāpēc pilsētā tiek 
maksāts lielāks bērna piedzimšanas pa-
balsts, domes priekšsēdētājas vietnieks 
Arvīds Kucins paskaidroja, ka diemžēl ar 
šo pabalstu vien nav iespējams atrisināt 
demogrāfi jas jautājumu un nodrošināt, 
ka šie bērni ne tikai reģistrēsies, bet arī 
dzīvos un mācīsies vietējā skolā. “Ilūkstes 
novads pirms trīs gadiem ieviesa 300 eiro 
piedzimšanas pabalstu, bet šobrīd ir at-
griezušies pie 100 eiro, jo prakse pierādīja, 
ka tas nesniedz efektu iedzīvotāju skaita 
pieaugumam.” Pašvaldība uzskata, ka at-
balsts ģimenēm ir efektīvāks ilgtermiņā, 
nevis ar vienreizēju pabalstu, tāpēc šogad 
no budžeta līdzekļiem tiks segta skolēnu 
bezmaksas ēdināšana līdz pat 9.klasei. 

Noslēdzot sapulces, demeniešiem tika 
atgādināts, ka šogad noritēs vairāki Lat-
vijas simtgadei veltīti pasākumi, kuros 
iedzīvotāji ir laipni aicināti iesaistīties. 

Elza Timšāne

Līksnieši iestājas par jauna kultūras nama būvniecību
2017. gadā ieplānota pagasta ceļu un ielu 
uzturēšana un atjaunošana, administra-
tīvās ēkas pārbūve par daudzfunkcionālo 
centru, darbs ar debitoru parādiem, kā arī 
pasākumu īstenošana piešķirtā fi nansē-
juma līmenī. Visa gada garumā Līksnas 
pagasta kultūras nama aktīvo sieviešu 
apvienība “Saules taka” intervēja līksnie-
šus un vāca atmiņu stāstus, lai ar jaunie-
šu biedrību ”Kopā” varētu izdot grāmatu 
“Līksniešu atmiņu stāsti”. Šobrīd jau ir 
savākti 42 stāsti un iesākts darbs pie grā-
matas izdošanas.  

Neskatoties uz samilzušajām problē-
mām ap kultūras nama ēkas tehnisko 
stāvokli, Līksnas pagastā 2016. gadā tika 
organizēts 21 pasākums, kurus apmeklēja 
4535 pagasta iedzīvotāji un viesi. 

Pagājušajā gadā tika piešķirts fi nan-
sējums 41140 eiro apmērā būvprojekta 
“Administratīvās ēkas pārbūve par daudz-
funkcionālo centru” izstrādei un izstrā-
dāts tehniskais projekts, kā arī veikta 
būvprojekta ekspertīze. Taču projekts tika 
noraidīts. Novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska norādīja, ka noteikti būs 
mēģinājumi piedalīties arī citos projektu 
konkursos, lai varētu piesaistīt ES fi nan-
sējumu un šo jautājumu sakārtot. Jauna 
kultūras nama būvniecības izmaksas va-
rētu sastādīt aptuveni 1,4 miljonus eiro. 
Šīs izmaksas ir tik lielas, jo būvnormatīvos 
ir izvirzītas ļoti stingras prasības – jaunajā 
ēkā ir jābūt gan liftam, gan labierīcībām, 

kas pielāgotas cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem. 

Kāds no iedzīvotājiem uzdeva jautāju-
mu, vai pagastā taps estrāde, jo tā kultū-
ras pasākumiem ir tik ļoti nepieciešama. 
Biruta Ozoliņa paskaidroja, ka arī estrā-
des tehniskais projekts savulaik tika uz-
rakstīts, taču aktuālāks kļuva jautājums 
par kultūras nama tehnisko stāvokli, 
tādēļ, pēc speciālistu sniegtā atzinuma, 
tika lemts, ka vispirms jāsakārto šī ēka. 
Kultūras nama projekts ir ietverts kā 
prioritārais novada Investīciju plānā, sa-
vukārt estrāde – Investīciju plāna rezerves 
sarakstā. 

Kā otru lielu problēmu pagastā novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska no-
sauca baznīcas jumta slikto stāvokli, kas 
arī ir steidzīgi jārisina.  

Daudzdzīvokļu mājas Tiltos iedzīvotāja 
lūdz palīdzību pagastam mājas pagalma 
noasfaltēšanā. Novada pašvaldības izpild-
direktore Vanda Kezika skaidroja, ka līdz 
ar to, ka zeme atrodas privātīpašumā, paš-
valdība to asfaltēt nevar. Taču ierosināja 
dzīvokļu īpašniekiem veidot biedrību un 
caur to iesniegt pašvaldībai projektu, lai 
būtu iespēja ar tās sniegto palīdzību reno-
vēt komunikācijas, savukārt uzkrājuma 
fonda naudiņu novirzīt pagalma asfaltē-
šanai. 

Olga Davidova

Līksnas pagastā pēc statistikas datiem 
dzīvo 1108 iedzīvotāji, pēdējo četru gadu 
laikā šis skaitlis sarucis par 120 cilvēkiem. 
Mirušo skaits katru gadu sarūk, savukārt 
dzimšanas paliek aptuveni iepriekšējo 
gadu līmenī. Vislielākā dzimstība novērota 
2014. gadā, kad pagastā dzima 8 mazuļi. 

Uzsākot savu atskaiti, pārvaldes va-
dītāja Biruta Ozoliņa lūdza iedzīvotājus 
turpināt slēgt līgumus par atkritumu 
apsaimniekošanu. Šobrīd atkritumu ap-
saimniekošanā ir iesaistījušās aptuveni 44 
saimniecības. Noslēgt līgumus var, grie-
žoties pagasta pārvaldē vai pie atkritumu 
apsaimniekošanas operatora. 

Biruta Ozoliņa arī uzsvēra, ka pagasta 
grants ceļi ir kritiskā stāvoklī. Tādēļ izska-
nēja lūgums pagasta zemniekiem, sevišķi 
pavasarī, kad ir mainīgi laikapstākļi un 

ceļi ir grūti izbraucami, apturēt saimnie-
cisko darbību, vedot malku vai kūtsmēs-
lus, lai nebojātu jau tāpat slikto ceļa klā-
jumu. Pagājušajā gadā ceļam “Sterikāni 
- Ķirupe” tika nomainīta caurteka. Šis ceļa 
posms, kā arī pašvaldības ceļš „Kudeiki - 
Ķirupe” tika atzīts par nozīmīgu objektu 
uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas 
veicināšanā, tāpēc tika iekļauts Lauku 
attīstības programmas atklātajā projektu 
iesnieguma konkursā. Ceļa pārbūves teh-
niskais projekts jau izstrādāts. Tāpat Liep-
ziedu ielai atjaunots asfalta segums. 

No lielākajiem izdarītajiem darbiem 
pērnajā gadā jānosauc feldšerpunkta tel-
pu siltināšana, kanalizācijas aku pārbūve, 
jumta lietusūdens sistēmas un aizsargap-
males ierīkošana dzīvojamā mājā Nr.3, 
āra tualetes uzstādīšana Muižas parkā. 
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Salienā iedzīvotāji lūdza uzstādīt jaunas ceļa zīmes un sakārtot ceļus 

Tikšanās Salienas pagastā pulcēja 
kuplu iedzīvotāju skaitu, kuri noklau-
sījās pagasta pārvaldes vadītāja Rišar-
da Jermaļonoka atskaiti par paveikto 
iepriekšējā gadā un uzdeva savus sa-
sāpējušos jautājumus. Šobrīd Salienā 
dzīvo 664 iedzīvotāji, pagasts var pa-
matoti lepoties ar pozitīvu demogrāfi s-
ko bilanci – pērn piedzima 10 bērniņi, 
nomira 6 iedzīvotāji. 

Debitoru parādi gada beigās bija 18 
971 eiro. Pērn tika izveidoti 23 lēmu-
mi par nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā uz 

kopējo summu 5384 eiro. 
2016.gadā tika veikts Bērzu ielas 

ceļa posma grants seguma remonts, 
tāpat uzstādītas 12 ceļazīmes uz paš-
valdības ceļiem. Skolēnu drošības dēļ 
tika uzstādīts sieta žogs ap Salienas 
katlu māju, kā arī pēc iedzīvotāju lūgu-
ma, izveidots žogs ap Tartaku luterāņu 
kapsētu. Salienas feldšeru vecmāšu 
punktam izveidota nojume un ierīkots 
kondicionieris. Ar Daugavpils novada 
domes atbalstu 850 euro apmērā, uz-
sākts akmens žoga remonts Jaunbor-
nes Romas katoļu baznīcai.

Pagastā turpinās darbs pie nekus-
tamā īpašuma tiesību sakārtošanas 
– pērn sadalīta dzīvokļu īpašumos 
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja «Turai-
das.»

Šobrīd Salienā bezdarba līmenis ir 
15%. Algotos pagaidu sabiedriskajos 
darbos tika nodarbināti 24 strādnieki, 
ar to palīdzību veikta skolas parka un 
kapsētu labiekārtošana, sakārtotas at-
pūtas vietas un dižakmens apkārtne 
Poguļankā.

Salienas vidusskolā šobrīd mācās 
121 skolēns. Daugavpils novada sko-
lēnu vasaras nodarbinātības program-
mas ietvaros tika nodarbināti 5 Salie-
nas vidusskolas skolēni  - jaunieši tika 
nodarbināti pagasta komunālajā die-
nestā un veikalā «Elvi». 

Sociālajai palīdzībai Salienā gada 
laikā tika izlietoti 20 819 eiro, 118 per-
sonām piešķirts trūcīgā statuss. 

R.Jermaļonoks pastāstīja, ka šī gada 
budžetā jau ir iestrādāti šādi uzdevumi 
- pašvaldības dzīvojamās mājas “Tu-
raidas” drenāžas atjaunošana, grunts-
ūdeņu un virszemes ūdeņu novadīša-
na, tilta remonts pār Tartaciņas upi, 
pārveidojot to par gājēju tiltu, ģimenes 
ārsta prakses vietas atvēršana, ūdens-
vada posma 0,03 km garumā rekons-
trukcija, kā arī Salienas pagasta 120 
gadu un Salienas vidusskolas 80 gadu 

jubilejas svinību organizēšana. Tāpat 
ieplānota pašvaldības ceļu “Sergejev-
ka – Saliena”, “Stenderi-Ormaņi-Ada-
movo-Šlapaki” un “Šlapaki (darbnīca)” 
tehniskā stāvokļa uzlabošana.

Salienas pagasta iedzīvotāji vis-
lielākās raizes pauda par ceļu slikto 
stāvokli un norādīja, ka Bērzu ielā 
nepieciešams uzstādīt ātruma ierobe-
žojuma zīmi un ceļa zīmi “Strupceļš”. 
R.Jermaļonoks norādīja, ka par ceļa zī-
mēm atbild VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 
pagasta pārvalde par iedzīvotāju lūgu-
miem informē, tomēr prakse pierāda, 
ka VAS “LVC” nereaģē līdz brīdim, 
kad iedzīvotāji paši nesāk par to atklā-
ti sūdzēties un zvanīt. R.Jermaļonoks 
piebilda, ka ceļa zīmi “Apdzīvota vieta” 
vēlējušies arī Faļtopu ciema iedzīvotā-
ji. Pagasta pārvalde iedzīvotāju vēstuli 
ar parakstiem adresēja VAS “LVC”, 
tomēr vēstulē nebija precīzi norādīts 
ciema statuss. R.Jermaļonoks lūdz ie-
dzīvotājiem vēlreiz pārtaisīt vēstuli un 
mēģināt vēlreiz. 

Tāpat iedzīvotāji bija sašutuši par 
ceļu stāvokli, kurus galvenokārt iz-
dangā lielās kravas mašīnas, tāpat 
problemātisks ir P69 ceļa Skrudalie-
na – Krāslava pagrieziens uz Salienu. 
Tur bieži izveidojas lielas, apledojošas 
peļķes, kas rada lielu risku mašīnām 
iebraukt grāvī. Daugavpils novada 

Nīcgales pagastā iedzīvotāji bažījas par skolas likteni 

Uz Nīcgales pagasta sapulci bija pul-
cējušies 35 iedzīvotāji. Sapulces gaitā 
visvairāk skanējušas bažas par Nīcgales 
sākumskolas likteni. 

Pēc statistikas datiem Nīcgalē dzīvo 
671 iedzīvotājs, kas ir par 49 iedzīvotā-
jiem mazāk nekā pērn. Pēc demogrā-
fi skajiem rādītājiem pagastā krities 
dzimušo un noslēgto laulību skaits, sa-
vukārt mirstība – palielinājusies. 

No lielākajiem darbiem, kas veikti pa-
gājušā gada laikā, jāmin asfalta seguma 
atjaunošana Nīcgales pagasta Skolas 
ielā, pazemes elektrokabeļa nomaiņa 
līdz Nīcgales pagasta pārvaldes ēkai un 
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādei, 
Nīcgales ciema centralizētās siltumap-
gādes sistēmas pārbūves projekta izstrā-
de. No 2016. gada 1. oktobra siltumap-
gādes funkcijas nodotas SIA “Naujenes 
pakalpojumu serviss”. SIA “NPS” 2017. 
gadā plāno veikt siltumtrašu daļēju no-
maiņu Nīcgales ciemā, siltummezglu 
telpu remontu un siltummezglu uzstā-
dīšanu. 

Pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns ie-

pazīstināja iedzīvotājus ar lielākajiem 
veicamajiem darbiem šajā gadā. Ieplā-
nota jauna ūdens urbuma ierīkošana 
Nīcgales ciemā, kā arī vecā artēziskā 
urbuma tamponāža, dziļurbuma paviljo-
na akas izbūve, apsaiste un pieslēguma 
izbūve. Nīcgales pagasta Tautas nama 
teritorijas labiekārtošanai paredzēti lī-
dzekļi 40 000 eiro apmērā. Virzībā ir 
Nīcgales ciema ielu apgaismojuma ierī-
košana, jumta seguma daļēja renovācija, 
ventilācijas šahtu atjaunošana, ūdens 
notekcauruļu uzstādīšana daudzdzīvok-
ļu mājai Skolas ielā 5, projekta izstrāde 
Nīcgales pagasta Tautas nama siltum-
apgādes sistēmas nomaiņai, bruģa se-
guma atjaunošana līdz Nīcgales sākum-
skolai, kā arī projekta izstrāde sociālās 
mājas iekārtošanai. 

Nīcgales sākumskolā mācās vien 
18 skolēni. Daugavpils novada domes 
priekšsēdētaja Janīna Jalinska uzsvēra, 
ka savstarpējos norēķinos par vienu sko-
lēnu uz Jersikas pamatskolu, kur vecā-
ki izvēlējušies sūtīt savus bērnus, aiziet 
1 141 eiro gadā.  “Tas nozīmē, ka ne ti-

kai savstarpējos norēķinos mēs maksā-
jam lielu naudu, bet arī Valsts dotācija 
uz Nīcgales sākumskolu neatnāk. Līdz 
ar ko arī skolotājiem samazinās likmes 
un tiek izmaksāta mazāka darba alga. 
Tāpēc jo īpaši lūdzu vecākus un vecve-
cākus, kuru bērni un mazbērni mācās 
citu novadu skolās, atgriezt tos uz Nīc-
gales pagastu. Jo skolas pastāvēšana, 
kurā mācās 18 bērni, ir apdraudēta”, tā 
J. Jalinska. 

Janīna Jalinska vērsās pie tiem uzņē-
mējiem un zemniekiem, kuriem ir nepie-
ciešami apliecinājumi kravu pārvadā-
jumu veikšanai uz konkrētiem pagasta 
ceļiem. “Ja uz ceļiem, kuros noteikti šie 
kravas ierobežojumi, jums ir nepiecieša-
mība tomēr kaut ko pārvest, tad jums ir 
jāgriežas attiecīgi pagasta pārvaldē, kas 
jums šo atļauju izsniegs, lai nerastos 
pārpratumi un problēmas ar Ceļa polici-
ju”, tā komentēja J.Jalinska.

Savu kritiku Nīcgales pagasta pārval-
des vadībai izteica vienas no lielākajām 
pagasta zemnieku saimniecības īpašnie-
cēm Ingūna Spūle. “Man, kā nīcgalietei, 
ļoti sāp sirds par mūsu skolu. Uzskatu, 
ka te necīnās par katru skolēnu, kā, pie-
mēram, tai pašā Līvānu novadā. Pēdējo 
20 gadu laikā pie mums nekas nav noti-
cis. Tagad tikai redzu, ka ir vismaz kaut 
kāda virzība”. 

Ingūnai Spūlei atbildēja pārvaldes 
vadītājs: “Nīcgales sākumskolas likteni 
nelems nedz pagasta pārvaldes vadība, 
nedz novada vadība, to lemsiet jūs, vecā-
ki. Skolas jau arī nekonkurē savā star-
pā, bet vērš savu darbību uz labāku iz-
glītību. Protams, ir apstākļi, pēc kuriem 
vadās vecāki un katram ir savi iemesli, 
kādēļ bērns netiek laists mūsu skolā. 
Ja mēs parēķinām tos savstarpējos no-
rēķinus, tad reāli saprotam, cik naudas 

zaudē mūsu novads. Savukārt pagasta 
attīstība gadu griezumā ir jāvērtē objek-
tīvi. Mēs katru gadu atskaitāmies par 
paveiktajiem darbiem. Mēs vienmēr ru-
nājam par sabalansētu budžetu, jo esam 
19 pagastu saimē. Nevienu gadu neesam 
saņēmuši atteikumu no novada vadības 
tā vai cita projekta īstenošanai vai kādas 
ieceres piepildīšanai”, tā P. Stikāns. 

Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 11A 
iedzīvotāja taujāja, vai pagastam nav ie-
spējas palīdzēt ar kāpņu telpu kosmētis-
ko remontu. Uz ko P. Stikāns atbildēja, 
ka, pirmām kārtām, šie jautājumi jāri-
sina dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. Tā, 
piemēram, iedzīvotāju vairākumam vie-
nojoties, mājā tika nomainītas divas me-
tāliskās durvis, savukārt remonts kāp-
ņutelpās tika atstāta kā otrā prioritāte.

Sapulces turpinājumā tika arī uz-
svērts, ka katras mājas iedzīvotāji atbild 
arī par savas mājas apkārtējās vides un 
teritorijas sakopšanu. 

Daudzi iedzīvotāji piekrita, ka pagastā 
jārisina ūdenssaimniecības problēmas. 
3. janvārī jau tika skalots ūdens tor-
nis, kā arī pēcāk organizēta maģistrālā 
ūdensvada skalošana. 

Kā katrā sapulcē, neizpalika arī pa-
teiktais paldies. Pirmsskolas izglītības 
iestādes vadītāja Iveta Guģe pateicās 
Komunālajam dienestam par sniegto 
palīdzību baznīcas draudzei – par laicī-
gi sašķūrēto sniegu un malkas sagādi. 
Anfi sai Smagarei tika teikts paldies par 
kapu apsaimniekošanu un sakopošanu, 
savukārt vecākiem un vecvecākiem Ive-
ta pateicās par uzticību pirmsskolas iz-
glītības iestādei un skolai. 

Olga Davidova
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domes deputāts Valērijs Hrapāns atzi-
na, ka ceļu jautājums ir sasāpējis visā 
novadā. Viņš dalījās ar Skrudalienas 
pagasta pieredzi, kur arī tika vākti ie-
dzīvotāju paraksti, vēršoties pie VAS 
“LVC” un Satiksmes ministrijas, lū-
dzot sakārtot noteiktu Silenes ciema 
posmu. Ar šiem pūliņiem izdevās pa-

nākt tikai to, ka šis ceļš no 2022.gada 
prioritātes tika pārcelts uz 2020.gadu.  
“VAS “LVC” svarīgāk ir “salāpīt” gal-
veno šoseju, nevis ceļa posmus uz cie-
miem. Diemžēl mūsu valstī viss atdu-
ras pret fi nanšu trūkumu,” secināja 
V.Hrapāns. 

Daugavpils novada domes priekšsē-

dētāja Janīna Jalinska piebilda: “Jūs 
noteikti esat dzirdējuši, ka Bauskas 
novads lūdzis valstij izsludināt ārkār-
tas stāvokli ceļu sliktā stāvokļa dēļ. 
Arī mūsu pašvaldība ir sagatavojusi 
ceļu sarakstu, kuri ir ļoti sliktā tehnis-
kā stāvoklī un nosūtījusi to ministrijai. 
Šobrīd vēl nezinām, kāds būs rezultāts. 

Ceram, ka valsts iedos papildus fi nan-
šu līdzekļus. Es uzskatu, ka vislielākā 
valdības kļūda pirms desmit gadiem 
bija Ceļu fonda likvidēšana. Katru 
gadu pašvaldības cīnās, lai tas tiktu 
atjaunots.”

Elza Timšāne

Skrudalienas pagastā sapulce notika divos ciemos 
Skrudalienas pagasta Skrudalienas 

un Silenes ciemā noritēja sapulces ar 
iedzīvotājiem. Kopumā tās apmeklēja 
ap 80 pagasta iedzīvotājiem. Uz šī gada 
1. janvāri pagastā dzīvo 1263 iedzīvo-
tāji, pagājušā gada laikā piedzimuši 7 
bērni. Pēc Nodarbinātības valsts aģen-
tūras datiem bezdarba līmenis Skrud-
alienas pagastā ir samērā augsts – 15,8 
%, tie ir 126 bezdarbnieki no darbspējī-
go iedzīvotāju kopskaita. 

2016. gadā pagastā ir veikti lieli un 
mazi darbi. Bijušās Skrudalienas pa-
matskolas telpas pielāgotas bibliotēkas 
vajadzībām, turpat ierīkota signalizā-
cija. Tāpat veikts remonts Silenes pa-
matskolas telpās. Par 8 000 eiro veikta 
mājas Bruņene 24 dūmvadu un bēniņu 
logu atjaunošana. Atjaunots siltum-
mezgla aprīkojums Brīvā laika centrā. 
Pārvaldes funkciju izpildes nodrošinā-
šanai iegādāts autobuss skolēnu pār-
vadāšanai. 

Pērn tika uzsākti arī ceļa Adami –
Skrīveri remonta darbi. Vairākiem 
pagasta ceļiem veikti grants uzbērša-
nas darbi. Bedrīšu remonts veikts ceļa  
Nr.12 “Skrudaliena – Vārpene” 150 m2 
asfaltētajā posmā. 

Skrudalienas pagasta pārvaldes va-
dītāja Betija Ivanova iedzīvotājus mu-
dināja veikt mājdzīvnieku sterilizāciju 
un suņu čipēšanu. 

Skrudalienas pagastā ir ļoti laba 
sadarbība ar nevalstisko sektoru. Tā, 
šogad pagasta pārvalde sadarbībā ar 
biedrību “Silenes stariņi” iesniedza 
projekta pieteikumu “Rotaļu laukuma 
iekārtošana Silenes ciemā”. Projekta 
iecere tika atbalstīta, un nākamgad 
tiks īstenots projekts par 24 000 eiro. 

Šogad ieplānots Silenes ciema 
dzīvojamās mājas dzīvokļa Skaista ielā 
12-8 remonts, notekūdeņu attīrīšanas 
ēkas remonts Silenes ciemā, signalizā-
cijas projekta izstrāde daudzfunkcio-
nālā centra “Skrudaliena” ēkai, ceļa 
Adami-Skrīveri būvdarbu turpināša-
na, ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu 
apsaimniekošana, pagasta teritorijas 
un kapsētu labiekārtošana, saimniecī-
bas ēku uzturēšanas darbu veikšana, 
mājokļu apsaimniekošana un ielu ap-
gaismojuma infrastruktūras uzturēša-
na. 

Iedzīvotāja izteica savu sāpi par tek-
ošajiem jumtiem divās daudzdzīvokļu 
mājās Silenes ciemā. Mājas būvētas ap 
1967. gadu un abās jumti atrodas avāri-
jas stāvoklī. Arī skārds ap dūmvadiem 
jau sarūsējis un  notekas - sapuvušas. 
Dzīvokļu īpašnieki ir pensionāri un 
bezdarbnieki, kas ar saviem līdzekļiem 
šo problēmu nevarēs atrisināt, jo arī 
uzkrājumu nepietiek, lai veiktu kārtē-

jos remontdarbus. Un tādēļ iedzīvotāji 
lūdz pašvaldības atbalstu. 

Janīna Jalinska minēja atbalsta ie-
spējas Finanšu institūcijas “Altum” 
daudzdzīvokļu māju energoefektivitā-
tes programmā, savukārt pašvaldības 
līdzfi nansējuma apjoms energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanai novada 
daudzdzīvokļu mājām jau noteikts jau-
najā 2017. gada budžetā un tas sastāda 
100 000 eiro. 

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 
valdes loceklis Aivars Elksniņš atgā-
dināja, ka novada teritorijā darbojas 
Saistošie noteikumi, kas paredz paš-
valdības līdzfi nansējuma piešķiršanu, 
tai skaitā arī jumta nomaiņai. Iesāku-
mam ir nepieciešams šo māju iedzīvo-
tāju parakstīts protokols, lai šo jautā-
jumu virzītu tālāk izskatīšanai. 

Iedzīvotāji arī jautāja par jaunatnes 
vasaras nodarbinātības programmu 
šogad un interesējās, kad skolēni varēs 
sākt tai pieteikties. Janīna Jalinska at-
bildēja, ka pieteikšanās sāksies aprīlī. 

Skrudalienas pagasta ambulances 
ēkā pavisam nesen projekta ietvaros 
tika veikts remonts, taču iedzīvotāji 
izsaka neapmierinātību par noteku 
neesamību, kā dēļ kāpnes regulāri sa-
mirkst, bet ziemā, iestājoties salam, 
sasalst un ir ļoti slidenas. Uz konkrē-
to jautājumu atbildēja Betija Ivanova: 
“Kad tika remontēts ambulances ēkas 
jumts, notekcaurules projektā netika 
paredzētas, tādēļ arī netika uztaisītas. 
Taču projekts paredzēja uzbrauktuves 
izveidi un ir arī margas, pie kurām var 
pieturēties, kāpjot augšā. Jautājums, 
vai notekcaurules var izbūvēt tagad, 
ir jāuzdod speciālistam, pašlaik uz šo 
jautājumu nevaru atbildēt”.  

Tāpat tika uzdots jautājums no se-
niores, vai pienākas pabalsts malkas 
iegādei, uz ko Sociālā dienesta vadī-
tāja Anna Jegorova atbildēja, ka tas 
pēc Saistošiem noteikumiem pienākas 
vientuļajiem pensionāriem, kuriem 
nav bērnu. Vientuļie pensionāri, kas 
vecāki par 80 gadiem, ir tiesīgi saņemt 
mājokļa pabalstu neatkarīgi no pensi-
jas apmēra, tāpat arī vientuļie cilvēki, 
kas ir vecāki par 60 gadiem un kuriem 
nav bērnu. 

Iedzīvotāji izteica nepieciešamību 
pēc reisa autobusa brīvdienu rītos, lai 
tiktu uz pilsētu. Jāatzīmē, ka reisa au-
tobuss darba dienās no Skrudalienas 
uz pilsētu kursē 3 reizes dienā. Janī-
na Jalinska informēja, ka tagad par 
izmaiņām maršrutu tīklā ir atbildīga 
Autotransporta direkcija, un, ja ir kādi 
priekšlikumi, tie jāadresē viņiem. 

Sapulces gaitā tika akcentēts jautā-
jums par cilvēku drošību un uzsvērtas 

vairāku iedzīvotāju bažas par kriminā-
lo situāciju pagastā. Klātesoši sapulcē 
bija Kārtības policijas Sēlijas nodaļas 
priekšnieks Ivars Poikāns un Daugav-
pils iecirkņa priekšnieks Jānis Ans-
poks. Kas uzklausīja un solīja rīkoties, 
līdz ko pie viņiem būs iesniegums vis-
maz no viena iedzīvotāja. 

Pagasta iedzīvotājs Mihails Lapkov-
kis uzdeva jautājumu, kāpēc netiek 
centralizēti izvesti atkritumi no visiem 
pagastā esošajiem kapiem. Atbildēja 
Betija Ivanova: “No pagasta kapsē-
tām atkritumi tiek izvesti, savukārt 
no tām, kas Zemesgrāmatā ierakstī-
tas uz kopienas vārda, mūsu pagastā 
tie ir Voitišķu un Silenes katoļu kapi, 
netiek izvesti, jo vispirms ir jānoslēdz 
līgums ar atkritumu apsaimniekotā-
jiem. Mūsu teritorijā tā ir SIA “Eko 
Latgale”. Tad tiks uzstādīts atkritumu 
konteineris un par atkritumu savākša-
nu maksās kopienas locekļi”. 

Pagājušajā gadā publiskās apsprie-
šanas gaitā tika lemts jautājums par 
ceļu “Ādami – Skrīveri” un “Vitaņišķi 
– Bruņene” remontdarbiem. Iedzīvo-
tāji deva priekšroku pirmajam ceļam, 
savukārt pašvaldība izlēma veikt re-
montdarbus otrajam ceļam. Šo lēmu-
mu Betija Ivanova paskaidroja ar to, 
ka projekts pirmajam ceļam, ko izvē-
lējās iedzīvotāji, netika atbalstīts, jo 
tajā ceļa posmā ir par maz zemnieku 
saimniecību. Savukārt šogad pienāca 
kārta tehniskā projekta izstrādei ce-
ļam “Vitaņišķi – Bruņene”, un šis ceļš 
tika noteikts arī novada Autoceļa fon-
da prioritātēs. Dotais ceļa garums ir 
vairāk kā 4 km un tā posmā ir daudz 
zemnieku saimniecību. 

Otrā sapulce notika vecajā Skruda-
lienas pamatskolā. Tās telpās ar 2016. 
gada 1. jūliju izveidots daudzfunkcio-
nālais centrs “Skrudaliena”. Turpmāk, 
piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, 
centrā notiks remontdarbi, nodrošinot 

piekļuvi, tas ir - pacēlāju uzstādīšana 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 
dienas centra izvietošanai, kur tiks 
sniegti pakalpojumi dažādu grupu ie-
dzīvotājiem.

Kā iedzīvotājiem pastāstīja centra 
vadītāja Sofi ja Mole, centrs nebūs otra 
kultūras pasākumu norises vieta, bet 
gan tiks paredzēts palīdzības funkci-
jas darbībai tādām cilvēku grupām, 
kas nonākušas krīzes situācijā. “Tie ir 
vientuļie pensionāri, sociālā riska ģi-
menes u.c. Tā ir mūsu prioritāte. Dota-
jā brīdī ir iesniegti četri projekti. Viens 
no projektiem paredz pacēlāja izbūvi 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vēl 
divi projekti ir iesniegti no biedrības 
“Silenes stariņi”. Ja projekts tiks ak-
ceptēts, tad centrā tiks izbūvēta dušas 
telpa un veļas mazgātava. Taču jāatzī-
mē, ka tā nebūs sabiedriskā pirts, bet 
gan pakalpojums, kas paredzēts aug-
stākminētajām iedzīvotāju grupām. 
Pateicoties novada domes atbalstam, 
šie pakalpojumi būs bezmaksas. Pats 
galvenais, ka centrs turpinās dzīvot un 
telpas nestāvēs tukšas”, tā stāstīja S. 
Mole. 

Betija Ivanova papildināja teikto: 
“Pirmajā stāvā, kur atrodas bāriņtiesa 
un bibliotēka, ir iecerēta ģimenes ārsta 
prakses izveide un ideālā variantā arī 
aptieka. Tas ir mūsu sapnis. Vai tas 
būs ar laiku iespējams, redzēsim. Bija 
izteikti piedāvājumi arī par veterinā-
rās aptiekas izveidi. Ēdnīcas un darb-
mācības kabinetos varētu tikt ierīkots 
kāds ēdināšanas uzņēmums, līdzīgi kā 
IU “Marianna” Silenes ciemā. Galve-
nais un primārais mūsu uzdevums ir 
lai šī ēka būtu droša. Ar to arī nodar-
bojamies dotajā laikā”.  

Olga Davidova

Ar pagastu pārvalžu atskaitēm par paveikto pērnajā gadā var iepazīties mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv , 
baneris kreisajā pusē “Atskaite par paveikto 2013. - 2016.gadā”. Šajā avīzes numurā piedāvājām nelielu ieskatu iedzīvotāju 
sapulču norisēs vairākos pagastos.
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I Z S O L ELAD konsultācijas pagastos
2017.gada 18. aprīlī plkst. 9:00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4442 001 0215   2.31 ha 
platībā, kas atrodas Ambeļu pagasta 
teritorijā, apdzīvotā vietā Dzirvaniški, 
lauksamniecībā izmantojamo zemju 
apvidū. Atrodas ~ 6.2 km attālumā no 
Ambeļu ciemata apbūves teritorijām. 
Atrodas lauka sastāvā.

Objekta sākotnējā cena –  EUR  2100.
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.

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.

Par aizņēmumu projekta “Baltaču 
kapsētas kapličas būvniecība” 

īstenošanai 
Daugavpils novada domes sēdē tika 

pieņemts lēmums par aizņēmumu 
no Valsts kases prioritārā investīciju 
projekta “Baltaču kapsētas kapličas 
būvniecība” īstenošanai. Aizņēmumu 
59826,91 eiro apmērā paredzēts ņemt 
šogad. 

Aizņēmuma ekonomiskajā pama-
tojumā minēts, ka Kalupes  pagasta 
teritorijā ir piecas kapsētas – Baltaču, 
Baltmuižas, Krivānu, Ūdas un Plo-
nišķu, taču nevienā no tām nav savas 
kapličas. Kalupes pagasta iedzīvotāji 
izvēlējās kapličas būvniecību tieši pie 
Baltaču kapsētas, un šī vieta nolūkota 
tādēļ, ka tā skaitās centrālā kapsēta. 
Kapliča tiks būvēta nevis kapu teritori-
jā, bet gan pie kapsētas, lai no turienes 
aizgājējus izvadītu uz jebkuru novada 
kapsētu. 

Pagasta teritorijā tāpat atrodas 
VSAC Latgale fi liāle “Kalupe” ar 200 

iemītnieku vietām, SPC ”Pīlādzis” ar 
80 iemītnieku vietām un pansija “At-
vasara”, kur daļēji ir nodrošinātas tel-
pas, bet nav ceremoniju zāles. Ciemata 
centrā ir 7 daudzdzīvokļu mājas un 
gada laikā ir liels apbedījumu skaits.

Šī projekta iecere ir atbalstīta Dau-
gavpils novada attīstības programmas 
2012.-2018.gadam Investīciju plānā 
2017.-2019.gadam. Projekta plānotie 
darbības rezultāti, to rezultatīvie rā-
dītāji ir kapsētas pakalpojumu pinvei-
došana, kas kalpos dažādu konfesiju 
Kalupes pagasta un tuvāko pagastu 
iedzīvotājiem.

2016. gada 25. novembrī tika izsludi-
nāts iepirkums „Baltaču kapsētas kap-
ličas būvniecība”, saskaņā ar tā rezul-
tātiem, būvniecības izmaksas sastāda 
72006.91 eiro ar PVN.

Olga Davidova

Pieteikties platību maksājumiem 2017.gadā varēs no 10.aprīļ a līdz 
22.maijam.  LAD klienti saņemt klātienes konsultācijas par EPS lietošanu, 
noslēgt EPS līgumu, piereģistrēties kā LAD klienti, iesniegt klientu datu iz-
maiņas, palīdzību aizpildīt un  iesniegt pieteikumus elektroniski varēs sa-
ņemt Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldē un sekto-
ros: Daugavpilī, Sēlijas ielā 25 un Krāslavā, Skolas ielā 9.

Dienvidlatgales RLP 2017. gada ES TM sezonas semināru un 
konsultāciju  grafi ks  pa pagastiem

Datums Pasākums Laiks Vieta

18.04.2017. LAD informatīvais 
seminārs 10.00-12.00 

Daugavpils
LLKC, Sēlijas 25

19.04.2017. LLKC, LAD infor-
matīvais seminārs 10.00-12.00 Ilūkstes novads 

Ilūkste Kultūras nams

24.04.2017 LAD konsultācijas 10.00-15.00
Naujene
Maļinova

Pagasta pārvaldes telpas

25.04.2017 LAD konsultācijas 10.00-15.00
Biķernieki

Ambeļi
Pagasta pārvaldes telpas

26.04.2017 LAD konsultācijas 10.00-15.00 Demene
Pagasta pārvaldes telpas

02.05.2017 LAD konsultācijas 10.00-15.00
Tabore

Skrudaliena
Pagasta pārvaldes telpas

03.05.2017 LAD konsultācijas 10.00-15.00
Vecsaliena

Saliena
Pagasta pārvaldes telpas

08.05.2017. LAD konsultācijas 10.00-15.00
Kalupe 
Nīcgale

Pagasta pārvaldes telpas

09.05.2017 LAD konsultācijas 10.00-15.00 Medumi
Pagasta pārvaldes telpas

15.05.2017 LAD konsultācijas 10.00-15.00
Līksna 
Vabole

Pagasta pārvaldes telpas

17.05.2017 LAD konsultācijas 10.00-15.00 Svente
Pagasta pārvaldes telpas

Svarīga informācija mājputnu 
īpašniekiem!

Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas 
Savienības valstīs ir konstatēta aug-
sti patogēnā putnu gripa un valstī ir 
noteikti biodrošības pasākumi, Zem-
kopības ministrija vēlas atgādināt, ka 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem (MK 
noteikumi Nr. 393) visiem mājputnu 
īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja 
saimniecībā tiek turēti tikai viens vai 
divi mājputni) Lauksaimniecības datu 
centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganām-
pulks, gan novietne un jāsniedz infor-
mācija par putnu skaitu divreiz gadā 
uz 1.janvāri un 1.jūliju. 

Ganāmpulku un novietni mājputnu 
īpašnieks var reģistrēt LDC vai Zem-
kopības ministrijas Klientu apkalpoša-
nas centros (ZM KAC), iesniedzot elek-
troniski vai papīra formā ganāmpulka 
kartīti un novietnes kartīti, vienlaikus 
paziņojot par mājputnu skaitu noviet-
nē, iesniedzot pārskatu par stāvokli 
ganāmpulka novietnē. Pārskatu var 
iesniegt arī elektroniski, izmantojot 
Elektronisko ziņojumu ievades sistē-
mu (EZIS) (tikai tā lietotāji).

Mājputnu īpašniekiem, kuri jau bija 
reģistrējuši ganāmpulku un bija iesnie-
guši pārskatu, jāņem vērā, ka gadīju-
mā, ja pēc noziņotā atskaites datuma 

ir bijušas izmaiņas mājputnu skaitā 
kādā no novietnēm vai reģistrēta jau-
na novietne, kurā tiks turēti mājputni, 
tad, norādot jaunu atskaites datumu, 
ir obligāti jāaktualizē vēlreiz šo māj-
putnu skaits visās novietnēs.

Papildus atgādinām, ka gadījumā, ja 
putnu gripa tiks konstatēta novietnē, 
kura nav reģistrējusi mājputnus LDC, 
tā nevarēs saņemt kompensāciju par 
slimības dēļ likvidēto ganāmpulku. 

Papildu informāciju var iegūt LDC, 
zvanot pa tālruni: 67027240 vai raks-
tot uz e-pasta adresi: ldc@ldc.gov.lv, 
vai apmeklējot klātienē LDC esošās 
fi liāles. LDC pieņemšanas laikus var 
skatīt tīmekļvietnē – http://www.ldc.
gov.lv/lv/for_visitors/map/. Tāpat var 
vērsties ZM KAC, zvanot pa tālruni: 
67095000 vai apmeklējot to klātienē. 
ZM KAC pieņemšanas laikus var ska-
tīt tīmekļvietnē: http://www.lad.gov.lv/
lv/kontakti/klientu-apkalposanas-pun-
kti/.

Aicinām arī sekot līdzi Pārtikas un 
veterinārā dienesta aktuālajai infor-
mācijai par putnu gripu tīmekļvietnē 
http://www.zm.gov.lv/partikas-un-ve-
terinarais-dienests/#jump
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Daugavpils novada pensionāri turpmāk darbosies biedrībā 
“Čaklās skudriņas” 

Daugavpils novada aktīvākie seniori 
līdz šim darbojās neformālā Pensionā-
ru apvienībā, tomēr pērn nolemts ap-
vienību juridiski reģistrēt kā biedrību 
“Čaklās skudriņas”. Šāds lēmums pie-
ņemts, lai novada seniori kļūtu kon-
kurētspējīgi, kā arī varētu rakstīt un 
iesniegt projektus, piesaistot papildus 
fi nansējumu. Pensionāri uz pēdējo ap-
vienības kopsapulci bija sanākuši kup-
lā skaitā, lai noklausītos apvienības 
vadītājas Lidijas Skrindas atskaiti par 
paveikto pēdējos četros gados, kā arī 
tiktu informēti par turpmāko. 

Lidija Skrinda pastāstīja, ka četru 
gadu periodā ir paveikts ļoti daudz, 
bet tikpat daudz darāmā ir nākotnē. 
Šobrīd novadā dzīvo 6813 pensijas ve-
cuma cilvēku. Katru gadu seniori ir 
aktīvi piedalījušies Latgales senioru 
Dziesmu un deju festivālos, brauku-
ši ekskursijās un pieredzes apmaiņas 
braucienos uz Lietuvu, Rundāli, Baus-
kas, Krāslavas, Kokneses, Pļaviņu, 
Līvānu novadu un citur. Tāpat 11 se-
niori apguva datorprasmes Lattelecom 
projektā “Pieslēdzies Latvijai 2013”, 
piedalījās ES fi nansētā Latvijas Sar-
kanā krusta projektā “Mēs kopā dzī-
vojam mūsu valstī”, kurā bija iespēja 
izglītoties, aktīvi pavadīt brīvo laiku 
un saņemt aprūpi tiem senioriem, kuri 
paši par sevi nevar parūpēties. Tāpat 
pensionāri apmeklēja teātra izrādes 
un koncertus Daugavpilī un Rēzeknē. 
Pagastos regulāri tika rīkotas pensio-
nāru pēcpusdienas, kas sniedza iespēju 
satikties ar līdzcilvēkiem, ļoti iecienīts 
bija Senioru Jaungada pasākums. 

Seniori labprāt iesaistījušies Lielā 

Augšdaugavas musturdeķa adīša-
nā. Īpašs paldies Jānim Kotānam no 
Kalkūnes pagasta, kurš nodeva vairāk 
kā 300 adījuma fragmentus. Ļoti aktī-
vi bijuši arī Sventes seniori, kas adīja 
ne tikai musturdeķim, bet arī darināja 
jaundzimušajiem čībiņas un zeķītes, 
kuras Daugavpils novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa pasniedza jaunajiem 
vecākiem. Lidija Skrinda mudināja 
arī citus seniorus iesaistīties šajā ak-
cijā. Diegus sarūpē Latvijas Sarkanais 
Krusts.  

Apvienības valdes sēdēs regulāri tika 
sniegta jaunākā informācija no Sociālā 
dienesta, Slimokases un ārstiem - spe-
ciālistiem. Apvienībai izveidojās cieša 
sadarbība ar Latgales reģiona pen-
sionāru apvienību, LSK Daugavpils – 
Ilūkstes komiteju, kā arī Ilūkstes un 
Daugavpils invalīdu biedrību. 

 “Lai mūsu neformālā apvienība būtu 
juridiski nostiprināta un reģistrēta Uz-
ņēmumu reģistrā, valdē tika nolemts 
dibināt biedrību, kas varētu konku-
rēt ar citām senioru biedrībām valstī. 
2016.gada septembrī tika reģistrēta 
biedrība “Čaklās skudriņas”. Šīs bied-
rības mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt 
pensionāru sociāli ekonomiskās tiesī-
bas un intereses valsts un pašvaldību 
institūcijās, kā arī privātajās organizā-
cijās. Izstrādāt un realizēt projektus, 
atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzī-
bām. Atjaunot un turpināt materiālās 
un nemateriālās tradīcijas, aktīvi ie-
saistoties pagasta un novada kultūras 
dzīvē. Sadarboties ar Latvijas un citu 
valstu sabiedriskajām organizācijām, 
biedrībām un nodibinājumiem, pieda-

līties Latvijas un starptautiskajos pa-
sākumos, organizācijās,” ar biedrības 
statūtiem un mērķiem iepazīstināja 
L.Skrinda. 

Noslēdzot savu uzrunu, L.Skrinda 
pateicās visiem aktīvajiem senioriem, 
pagasta pārvalžu vadītājiem, sociāla-
jiem darbiniekiem, Daugavpils novada 
domes vadībai, Sociālajam dienestam 
un Kultūras pārvaldei.  Apvienības 
valdei atvadoties no sava darba, Lidija 
Skrinda pasniedza Pateicības valdes 
locekļiem -  Valentīnai Andiņai, Olgai 
Rogoļevai, Janīnai Beķei, Leontīnei 
Garkalnei, Monikai Somai, Stefānijai 
Želnerčikai, Elvīrai Malnačai, Nonnai 
Iļjinai, Lidei Vanagai, Veronikai Mei-
nartei, Emeritai Kreitusei, Marijai 
Audzerei, Valentīnai Marenkovai un 
Boļeslavam Purmalim. 

Kopsapulces turpinājumā Janīna 
Beķe senioriem atgādināja, ka šogad 
Senioru Dziesmu un deju svētki notiks 
Līvānos, aicinot gatavoties, lai godam 
pārstāvētu Daugavpils novadu. Savu-
kārt tos pagastus, kuros vēl nav senio-
ru kopas, mudināja būt aktīvākiem, jo 
tas sniedz iespēju piedalīties dažādos 
pasākumos. 

Veronika Meinarte no Sventes dalī-
jās ar sava pagasta senioru pieredzi. 
Lai dzīve būtu interesantāka, 2014.
gadā viņi izveidota interešu grupu 
“Sventes pērlītes”. Interešu grupas lo-
cekļi satiekas reizi nedēļā atvēlētajās 
telpās Sventes Tautas namā, regulāri 
rīko tematiskas rokdarbu izstādes, pa-
gasta svētkos veido vides objektus, or-
ganizē ekskursijas un senioru vakarus, 
kopīgi atzīmē jubilejas. “Sventes pērlī-
tes” jau ir uzadījušas 300 fragmentiņus 
Augšdaugavas musturdeķim, kā arī 
aktīvi ada bērnu zeķītes Dzimtsaraks-
tu nodaļai. 

Savukārt Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības centra vadītāja Ligita 
Liepiņa no Kalupes, kura nesen kļuva 
par Daugavpils un Ilūkstes novadu in-
valīdu biedrības “Ildra” valdes locekli, 
akcentēja, ka vēlas cieši sadarboties 
ar senioriem. Invalīdu biedrības galve-
nais uzdevums ir risināt jautājumus, 
kas saistīti ar veselības problēmām, 
veselības aprūpi un kompensējamiem 
medikamentiem. L.Liepiņa arī aicināja 
pieteikties tos interesentus, kuri maijā 
vēlētos piedalīties Daugavpils reģionā-
lās slimnīcas organizētajā konferencē, 
kas būs veltīta nieru slimībām. 

Noslēdzot sapulci, tika nobalsots, ka 
turpmāk biedrības valdei palīdzību 
sniegs konsultatīvā padome 13 cilvē-
ku sastāvā, kuras uzdevums būs pildīt 
valdes lēmumus, aktivizēt un informēt 
pensionārus pagastos. Padomē darbo-
sies – biedrības dibinātāja Lidija Skrin-
da (Višķi), Olga Rogoļeva (atbildīgā 
par fi nansu lietām, Demene), Monika 
Soma (atbildīgā par izpildi, protokoliem 
un atskaitēm, Kalupe), Janīna Beķe 
(Dubna), Leontīne Garkalne (Kalkūni), 
Stefānija Želnerčika (Laucesa), Nonna 
Iļjina (Maļinova), Emarita Streikuse 
(Naujene), Ludmila Murnika (Nīcgale), 
Valentīna Marenkova (Skrudaliena), 
Veronika Meinarte (Svente), Marija 
Audzere (Vabole) un Valentīna Andiņa 
(Višķi). 

Tie pensionāri, kuri vēlējās iestāties 
biedrībā, pēc pasākuma varēja aizpildīt 
iesniegumu, apliecinot savu vēlmi kļūt 
par “Čaklo skudriņu” biedru. 

Seniorus ar skanīgām dziesmām ie-
priecināja Demenes vokālais ansamb-
lis “Aizturi elpu”.

Elza Timšāne

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu  pagasts

Skromanis Jāzeps (1941.g.)
Demenes pagastā

Barkovska Janīna (1935.g.)
Niedrīte Vilhelmīna (1932.g.)
Alhimoviča Brigita (1943.g.)

Dubnas pagastā 
Rokjāns Jānis (1959.g.)

Kalkūnes pagastā 
Platkova Kristīne (1929.g.)

Kalupes pagastā
Bicāns Antons (1944.g.)

Rozentāle Veneranda (1943.g.)
Laucesas pagastā 

Slabkovska Ņina (1963.g.)
Līksnas pagastā

Larionovs Nikolajs (1955.g.)
Maļinovas pagastā

Strelkova  Jevgēņija (1931.g.)
Panfi lova Anna (1930.g.)

Medumu pagastā
Reinis Ivans (1972.g.)

Voitkeviča Soļumeja (1941.g.)
Naujenes pagastā

Anpilogova Staņislava (1928.g.)
Cirša Valentīna (1944.g.)

Nīcgales pagastā 
Vanaga Anna (1922.g.)

Salienas pagastā
Semjonovs Stepans (1953.g.)

Skrudalienas pagastā
Morskovs Nikolajs (1953.g.)

Sventes pagastā
Monskis Josifs (1947.g.)

Tabores pagastā
Voitehovičs Ivans (1951.g.)

Vaboles pagastā 
Pudāne Adele (1943.g.)

Grigorjevs Anatolijs (1959.g.)
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Dzimtsarakstu nodaļa Lieldienu brīvdienās strādās 
dežūrrežīmā.
Tālruņi: 26302417, 29875125, 29877122

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju  izcirst 
kokus ārpus meža teritorijas:

1) Piecus kokus Višķu kapos blakus Mednieku ielai 
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 

(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2017.gada 30.marta līdz 2017. gada 21. 
aprīlim. 

2017.  gada 25. aprīlī publiskā apspriešana notiks Plkst. 9-00 Višķu 
kapos.

Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Kalupes pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 10 (desmit) 
koku nozāģēšanu pēc adreses VSAC ,,Latgale”, fi liāle ,,Kalupe”, Lielā iela 1, 
Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV – 5450. Nozāģēšanai paredzētas 6 
(sešas) egles un 4 (četras) lapegles.

Lūdzam Kalupes pagasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā līdz 
2017.gada 7. aprīlim sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu raks-
tiski vai ierodoties personīgi Kalupes pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65447831.

Sakopsim Latviju kopā! 

ofi ciāli reģistrētās talku vietas, ko organizē  pašvaldības, izglītības iestādes, 
organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti. 22.aprīlī Tu vari pie-
vienoties kādai no šīm talkas vietām. Katrā reģistrētajā talkas vietā ir sava 
Atbildīgā persona. Piefi ksē viņa tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadī-
jumā vari sazināties! 

KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAISUS? Lielās Talkas atkritumu maisi 
šogad ir baltā krāsā un talcinieki tos bezmaksas varēs saņemt tikai un vienī-
gi 22.aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā visā Lat-
vijā. Atkritumu vākšana notiek tikai šajos maisos un nekur citur tos šogad 
nav iespējams saņemt. Papildus informācija pie koordinatora.

KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS MAISUS? Par Lielās Talkas atkritumu 
maisu savākšanu un izvešanu ir atbildīga attiecīgā pašvaldība. Savus piepil-
dītos maisus atstāj TIKAI reģistrētajā talkas vietā un par to atrašanās vietu 
informē talkas Atbildīgo. Neskaidrību gadījumā zvani savas pašvaldības tal-
kas koordinatoram. 

KO IESĀKT AR AIZDOMĪGIEM ATKRITUMIEM UN MIRUŠIEM 
DZĪVNIEKIEM? Ja talkojot ieraugi izlietotas injekcijas šļirces, pudeles ar 
ķīmiskiem vai nenosakāmiem šķīdumiem, akumulatorus, kā arī citus bīsta-
mus atkritumus - neaiztiec tos! Par šādu priekšmetu atrašanās vietu informē 
Talkas Atbildīgo! Bet, ja talkojot dabā vai pilsētas teritorijā uzej mirušu dzīv-
nieku - neaiztiec to, bet gan ziņo attiecīgajai pašvaldībai. Savukārt, ja ieraugi 
vairāk nekā divus ievainotus vai bojā gājušus dzīvniekos, ziņo operatīvajam 
dienestam pa tālruni 112. 

KĀ APĢĒRBTIES? Talkojot noteikti lieto darba cimdus! Iesakām vilkt 
garās bikses un kreklu vai jaku ar garām piedurknēm. Kājās velc slēgtus 
apavus ar pietiekami cietu, biezu zoli, lai pēdās neieduras kāds nepamanīts 
stikls vai ass priekšmets. Galvā liec cepuri vai lakatu. Šāds apģērbs Tevi 
pasargās arī no ērču kodieniem! 

KO ŅEMT LĪDZI? Dodoties talkot, noteikti ņem līdzi darba cimdus, savus 
ģimenes locekļus, draugus, radus, darba kolēģus, kaimiņus un pats svarīgā-
kais - darba prieku! UZ TIKŠANOS 22.APRĪLĪ! 

P.S. Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus 
labus darbus - stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot māju 
pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus... 

Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Tīra Latvija 
sākas Tavā galvā! 

KAD UN CIKOS?
Lielā Talka 2017 notiek sestdien, 22.aprīlī, no plkst. 

9:00 - 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā!
KUR TALKOT? 
Savu talkošanas vietu jautā tuvākajā pašvaldībā 

Lielās Talkas koordinatoram (Daugavpils novadā - 
Jānis Silovs, t. 65476819, 29159340, e-pasts janis.si-
lovs@dnd.lv) vai noskaidro mājas lapā www.talkas.lv, 
sadaļā „Talkas vietas”. Tur Tu vari ērti apskatīt visas 

Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde izsludina pieteikšanos uz 

bezmaksas latviešu valodas kursiem 

Daugavpils novada  Kultūras 
pārvalde uzsāk  Sabiedrības integ-
rācijas fonda fi nansētā projekta 
Nr.2017.LV/LV/5 „Latviešu valodas 
apguve Daugavpils novadā un pil-
sētā 2017/2018” īstenošanu un aici-
na uz bezmaksas latviešu valodas 
kursiem! Nodarbības tiks uzsāktas 
2017.gada marta pēdējā nedēļā.
Apmācību mērķis ir nodrošināt pie-
augušajiem Daugavpils novada un 
pilsētas iedzīvotājiem, mazākum-
tautību iedzīvotāju pārstāvjiem un 
nepilsoņiem, kuri nav skolēni, bez-
darbnieki vai darba meklētāji, ie-
spēju apgūt un pilnveidot latviešu 
valodas zināšanas un prasmes trijos 
valsts valodas prasmju līmeņos, tā-
dējādi veicinot mērķauditorijas spēju 
iesaistīties latviskās vides sociālajos 
procesos. Īpaši aicināti pieteikties ir 
jaunieši vecumā līdz 25 gadiem (kuri 

nav skolēni, bezdarbnieki vai darba 
meklētāji). Nodarbības plānotas šā-
diem valodas prasmes līmeņiem: A2, 
B1, B2, C1. 

Grupas tiks komplektētas atbilstoši 
apmācību mērķim, kursantu pieteik-
šanās secībai un zināšanu līmenim. 
Nodarbības notiks Daugavpils nova-
da kultūras centrā, Dobeles ielā 30, 
Daugavpilī, divas reizes nedēļā no 
2017.gada marta līdz 2017.gada jūni-
jam (ieskaitot), vakaros.

Kursu dalībnieku reģistrācija 
un informācija par kursiem:

Reģistrācija kursiem: no 2017.
gada 20.marta. Tālr. 65435512, 
28379611; e-pasts: terezija.ubele@
dnkp.lv (jānorāda vārds, uzvārds, 
dzimšanas dati, kontaktinformā-
cija.)

Informatīvais materiāls ir sagata-
vots ar Sabiedrības integrācijas fon-
da fi nansiālu atbalstu. 

Par informatīvā materiāla saturu 
atbild Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde.

Sveicam  jaunlaulātos!   
• Aļonu Veisi un Oļegu Rižakovu

• Larisu Slavinsku un Nikolaju Šatkovu

• Laimu Misjunaiti un  Radžu Jaņeviču

Novadā dzimuši    
Biķernieku pagastā

Viktorija Skripko (8.martā)
Maļinovas pagastā 

Emīlija Žare (26.februārī)
Naujenes pagastā

Amelija Mahmudova (21.februārī)
Vlads Visockis (25.februārī)

Alisa Mokreņuka (26.februārī)
Milāna Ertmane (1.martā)

Vaboles pagastā 
Armands Mihailovs (17.martā) 

Līksnas pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par pāraugušo, 
sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un ap-
bedījumu vietu drošību,  nozāģēšanu Mīšteļu un Patmaļu kapsētās, Līksnas 
pagastā, Daugavpils novadā. 

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Līksnas pagasta pārvaldē 
(Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā) no 2017. gada  
3. aprīļa līdz 2017. gada 24. aprīlim.

Publiskā apspriešana notiks 2017. gada 25. aprīlī plkst. 10.00 Līksnas 
pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils no-
vadā. 


