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Višķu brīvdabas estrādē Jāņi aizvadīti “laika mašīnā”

nav tik labi, kā mājās – to tagad abi 
viņi labi zina.

Pasākumu organizēja – Daugav-
pils novada pašvaldības aģentū-
ra “TAKA”. Pasākumu vadīja un 
nerimstošu jautrību nodrošināja 
Daugavpils teātra aktieri Ritvars 
Gailums un Kristīne Veinšteina, kon-
certā laika mašīnā ceļoja Tihovsku 
ģimene, Dubnas un Ambeļu folkloras 
kopas, vokālais ansamblis “Anima 
Corde”, deju grupa “Rodeo meitenes”, 
vokālais ansamblis “Mōls”, deju stu-
dija D&D, “Laimas muzykanti”. Pēc 
saulrieta visi labi izdejojās zaļumbal-
lē ar “Laimas muzykantiem” un gru-
pu “Kruīzs”.

Pasākuma laikā darbojās amat-

nieku un mājražotāju tirdziņš, zāļu 
tirdziņš, savukārt pirmie tūkstoš 
skatītāji tika pacienāti ar alus glāzi 
un siera šķēli. Bija pieejamas piepū-
šamās atrakcijas. 

Pirms Jāņu svinēšanas Malnavas 
koledžas Višķu mācību punkta zālē 
(Višķu tehnikuma zālē) Starptau-
tiskā mākslas plenēra ietvaros no-
tika Špoģu (Daugavpils novads) un 
Šarkovščinas (Baltkrievija) mūzikas 
skolu audzēkņu un skolotāju kon-
certs, kurā skanēja Līgo un Kupaļjes 
dziesmas latviešu tautas instrumen-
tu pavadījumā.

Šogad Daugavpils novada vērienī-
gākais Jāņu pasākums Višķu brīv-
dabas estrādē atkal pārsteidza ar 
teatralizētu uzvedumu “Kazimirs 
Adamovičs maina profesiju”, kur jau 
no iepriekšējā gada Jāņiem visiem 
labi pazīstamais kolhoza priekšsēdē-
tājs Kazimirs Adamovičs pastrādāja 
pavisam negaidītus brīnumus – no-
pirka laika mašīnu un devās laimīgā 
nākotnē, lai varētu sarīkot visiem 
kolhozniekiem lustīgus svētkus. Bet 
laika mašīnā kaut kas sagāja greizi… 
Vispirms Kazimiru Adamoviču kopā 
ar viņa uzticamo pavadoni Broņu aiz-
rāva uz “bandītiskajiem deviņdesmi-
tajiem”, kur viņi knapi paglābās no 
reketieru apšaudes, tad iemeta mežo-

nīgajos Rietumos, kur indiāņi iemā-
cīja viņiem šaut ar loku. Arī skatītā-
jiem bija iespējams iemēģināt roku: 
trāpīgākais šāvējs saņēma balvas no 
“Latgales alus” un “Pabeerzner”. Ne-
valdāmā laika mašīna nespēja rim-
ties – nākamā pietura bija pie Āfrikas 
kanibāliem, kur Broņa gandrīz nonā-
ca katlā, bet Kazimiram Adamovi-
čam nācās viņu izpirkt, atdodot zelta 
ķēdi. Pēdējā pietura bija Austrumu 
harēms – te Kazimirs Adamovičs pa-
dišaha lomā vēroja odalisku deju, ka-
mēr greizsirdīgā Broņa ņēma un aiz 
dusmām sasita dārgo verķi – laika 
mašīnu… Par laimi, viss beidzās labi 
– sprādziens, rūciens, un abi laika 
ceļotāji atkal atgriezās mājās. Nekur 
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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

03.07. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-17.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
24.07. Vaboles pagasta pārvalde  14.00-16.00
Jānis Belkovskis
03.07. Špoģu vidusskola 09.00-12.00

17.07. Vaboles pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns

10.07. Laucesas pagasta kultūras nams, c. Mirnijs 09.00-12.00

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

Valērijs Hrapāns
11.07. SIA “Jums S”, Silenes ciems 15.00-17.00
25.07. SIA “Jums S”, Silenes ciems 15.00-17.00
Viktors Kalāns
10.07. Raiņa iela 20, Daugavpils    10.00-12.00

24.07. Raiņa iela 20, Daugavpils  10.00-12.00
Edgars Kucins

11.07. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
jauniešu centrs 15.00-18.00

25.07. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
jauniešu centrs 16.00-18.00

Janīna Kursīte
07.07. Višķu pagasta pārvalde 09.00-11.00

14.07. Maļinovas pagasta pārvalde 09.00-11.00

21.07. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 09.00-11.00

Svetlana Kursīte

10.07. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00

31.07. Salienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Juris Livčāns

10.07. Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centrs, c. Vecstropi 17.00-18.00

24.07. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-10.00
Visvaldis Ločs
07.07. Medumu pagasta pārvalde 15.00-17.00
28.07. Medumu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksejs Mackevičs
03.07. Biķernieku pamatskola 09.00-12.00

31.07. Biķernieku pamatskola 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko

Informācija www.daugavpilsnovads.lv
Olesja Ņikitina

11.07. Naujenes pagasta pārvalde  15.00-17.00

18.07. Biķernieku pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aivars Rasčevskis

03.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00

10.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs

07.07. Sventes vidusskola 09.00-11.00

18.07. Sventes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Regīna Tamane

10.07. Upes iela 4, Demenes pagasts, c. Kumbuļi 09.00-12.00

17.07. Briģenes iela 2, Demenes pagasts, c. Demene 13.00-15.00

Deputātu pieņemšanas laiki var mainīties. 
Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā “Novada 
dome”->”Deputāti”

2017.gada 8.jūnija sēdē pieņemti 43 lēmumi:
 Apstiprināja novada domes 2016.gada publis-

ko pārskatu.
 Precizēja saistošos noteikumus “Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2012.gada 27.de-
cembra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa piemērošanu””.

 Izsludināja novada konkursu “Saimnieks 
2017”, apstiprināja konkursa nolikumu un 
vērtēšanas komisiju.

 Apstiprināja Višķu pagasta teritorijā sadzī-
ves atkritumu savākšanas tarifu  par fak-
tiski izvesto atkritumu daudzumu par 1 m3 
(bez PVN) no 01.07.2017.-31.12.2017. - 10,65 
euro, 01.01.2018.-31.12.2018. - 12,05 euro, 
no 01.01.2019.-31.12.2019. -13,17 euro un no 
01.01.2020. līdz līguma darbības termiņa bei-
gām - 14,15 euro. 

 Apstiprināja pilnvarotā makšķerēšanas notei-
kumu ievērošanas kontrolieru apliecības pa-
raugu.

 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumus: 
161243,41 euro Randenes pamatskolas  atjau-
nošanai, 13447 euro prioritārā investīciju pro-
jekta “Daugavpils novada Naujenes pagasta 
Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gais-
mas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, 
Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukumu pār-
būves papilddarbi” īstenošanai, 45455,72 euro 
kultūras iestāžu investīciju projekta “Vaboles 
pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas mu-
zeja telpu remonts” īstenošanai un 30303,81 
euro pašvaldības prioritārā investīciju projek-
ta “Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu 
dzimtas muzeja telpu remonts” īstenošanai.

 Piešķīra Naujenes pagasta pārvaldei papildus 
fi nansējumu no budžeta programmas “Līdzek-
ļi neparedzētiem gadījumiem”  2464 euro Nau-
jenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
1.5 gadus līdz 2 gadus veco audzēkņu grupas 
palielināšanai par 18 bērniem no 01.09.2017.   

 Nolēma realizēt novada pašvaldības ceļa 
“Adami –Skrīveri” 0.000 – 3.524km 2.būvnie-
cības kārtu, kurā paredzēts uzbūvēt dolomīta 
šķembu maisījuma segumu un veikt divkārtu 
virsmas apstrādi, izmantojot SIA fi rmas  “AN-
TARIS” ziedojumu kā līdzfi nansējumu, un uz-
dot Skrudalienas pagasta pārvaldei veikt pub-
lisko iepirkumu, ievērojot Publisko iepirkumu 
likuma nosacījumus.

 Nolēma uzsākt projekta „Daugavpils novada 
Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu pa-
pildināšana” īstenošanu, apstiprinot projekta 
kopējās izmaksas 4797,79 euro un 

 ieņēmumu un izdevumu tāmi. 
 Nolēma uzsākt projekta „Materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošana” īstenošanu, apstiprinot pro-
jekta kopējās izmaksas 1087 euro un ieņēmu-
mu un izdevumu tāmi.

 Grozīja novada domes 30.03.2017. lēmumu 
Nr.276 “Par projekta „Bērnu rotaļu laukumu 
izveidošana Daugavpils novada Naujenes, 
Salienas un Višķu pagastos” īstenošanu”, ap-
stiprināja projekta kopējās izmaksas 48973,33 
euro un ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā 
redakcijā.

 Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā nekustamo 
īpašumu Sadnieku iela 17-2, Sadnieki, Tabo-
res pagastā.

 Nolēma pārņemt no Sventes pagasta pārval-
des valdījuma novada domes valdījumā nekus-
tamo īpašumu „Puncuļi”. 

 Nolēma nodot pašvaldības pagastu pārvaldēm 
valdījumā pašvaldības nekustamā īpašuma 

objektus, kas tika pārņemti novada domes val-
dījumā ELFLA un EZF līdzfi nansēto projektu, 
saistītu ar objektu pārbūvi un atjaunošanu, īs-
tenošanai, kā arī projektu īstenošanas rezultā-
tā no jauna iegūtos objektus un kustamo man-
tu, līdz šo projektu uzraudzības laika termiņa 
beigām. 

 Nolēma nodot Višķu pagasta pārvaldei ap-
saimniekošanā un lietošanā pašvaldības ne-
kustamā īpašuma objektu – laukumu ar as-
faltbetona segumu stadiona labiekārtojuma 
teritorijā, kas atrodas Višķu tehnikums, kura 
celtniecība veikta būvobjektā “Laukuma pār-
būve 830 kv.m. Daugavpils novada stadionā 
Višķu pagastā”.

 Atļāva atsavināt un pārdod pašvaldības nekus-
tamo īpašumu “14”, Eglīte, Naujenes pagastā. 

2017.gada 15.jūnija sēdē pieņemti 10 lēmumi:
 Ievēlēja Janīnu Jalinsku par novada domes 

priekšsēdētāju. 
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 „DAUGAVPILS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””, no-
sakot, ka domes priekšsēdētājam ir divi viet-
nieki - 1.vietnieks un vietnieks, domes priekš-
sēdētāja 1.vietnieka amats ir algots.

 Ievēlēja Arvīdu Kucinu par novada domes 
priekšsēdētāja 1.vietnieku.

 Ievēlēja Aivaru Raščevski par novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku.

 Noteica mēnešalgu domes priekšsēdētājam, 
domes priekšsēdētāja 1.vietniekam, domes 
priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības iz-
pilddirektoram.

 Noteica, ka pašvaldības nolikuma izstrādes 
darba grupa izveidojama 9 locekļu sastāvā.

 Izveidoja pašvaldības nolikuma izstrādes dar-
ba grupu.

2017.gada 19.jūnija sēdē pieņemti 8 lēmumi:
 Izbeidza novada domes deputāta Roberta 

Jonāna pilnvaras sakarā ar viņa personisku 
rakstveida iesniegumu par pilnvaru 
nolikšanu.

 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi 
Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 „DAUGAVPILS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””, 
nosakot, ka novada domes fi nanšu komiteju 
ievēl 11 locekļu sastāvā, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komiteju un 
tautsaimniecības komiteju katru 7 locekļu 
sastāvā  un sociālo un veselības jautājumu 
komiteju 6 locekļu sastāvā. 

 Ievēlēja novada domes pastāvīgo komiteju 
locekļus.

 Atļāva J.Jalinskai, J.Belkovskim, 
A.Sibircevam un A.Mackevičam savienot 
ieņemamo amatu ar novada domes deputāta 
amatu.

 Izvirzīja darbam Latgales plānošanas 
reģiona Attīstības padomē novada domes 
priekšsēdētāju J.Jalinsku.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.
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 Notika novada jaunievēlētās domes pirmā sēde
15. jūnijā Daugavpils novada domes 

jaunais deputātu sasaukums sanāca 
uz pirmo domes sēdi, kurā notika do-
mes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1. 
vietnieka un vietnieka ievēlēšana. No 
līdzšinējā 17 deputātu sastāva jauna-
jā domē ievēlēti 5 jauni un pārvēlēti 
12 deputāti. Uzsākot darbu, kas tiks 
veikts turpmākos četrus gadus, depu-
tāti saņēma apsveikumus un īpašas 
nozīmītes. Priekšsēdētāja amatam tika 
izvirzīta tikai viena kandidatūra, līdz-
šinējā priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
no “Daugavpils novada partijas”. Ar 
vienprātīgu balsojumu, atklāti balso-
jot, ar 17 balsīm par Janīna Jalinska 
tika atkārtoti ievēlēta par Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāju. Pēc ie-
vēlēšanas Janīna Jalinska izsludināja 

priekšsēdētāja 1. vietnieka vēlēšanas, 
kurās ierosināja balsot par līdzšinējo 
vietnieku Arvīdu Kucinu no “Daugav-
pils novada partijas”. Citas kandida-
tūras netika ieteiktas, tādēļ Arvīds 
Kucins ar vienprātīgu deputātu balso-
jumu tika ievēlēts par priekšsēdētajas 
1. vietnieku. Savukārt par priekšsēdē-
tājas vietnieku vienbalsīgi ievēlēts Aiv-
ars Rasčevskis. Gan Janīna Jalinska, 
gan Arvīds Kucins un Aivars Rasčev-
skis izteica deputātiem pateicību par 
izrādīto uzticību. 

Sēdes turpinājumā tika balsots par 
priekšsēdētāja un vietnieku, kā arī no-
vada pašvaldības izpilddirektora ama-
ta algu. 

Par plānotajiem mājokļu renovācijas projektiem 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām – 
18. novembra ielā 422 Vecstropos ap-
kures sistēmas renovācijai 13 768 eiro 
apmērā un Vienības ielā 7 Lociku cie-
mā gala sienu siltināšanai 6 524 eiro 
apmērā.

Uz šī gada 1. jūniju pašvaldības 
energoefektivitātes pasākumu veik-
šanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
reģistrā ir vēl viens pieteikums no dzī-
vokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrī-
bas “Mežmala” par daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas 18. novembra ielā 387 
Vecstropos bēniņu pārseguma un gala 
sienu siltināšanu, kur prognozētais 
piešķirtā līdzfi nansējuma apjoms ir 26 
719 eiro. Taču konkrēta summa tiks 
precizēta pēc iepirkuma veikšanas. Arī 
citi vēl var paspēt pieteikties pašvaldī-
bas līdzfi nansējumam, jo energoefek-
tivitātes pasākumiem ir palikuši neiz-
mantoti vēl 53 000 eiro no plānotajiem 
līdzekļiem.

Tāpat spēkā ir stājušies grozījumi 

Saistošajos noteikumos par pašvaldī-
bas līdzfi nansējumu energoefektivi-
tātes pasākumiem, līdz ar ko veiktas 
izmaiņas atbalstāmajās izmaksās. Vēl 
arvien 100 % apmērā tiek segta ener-
goaudita pārskata un tehniskās do-
kumentācijas sagatavošana un vēl 75 
%  no faktiskajām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 30 000 eiro apmērā, bēniņu 
pārseguma siltināšanai un jumta no-
maiņai. Ir samazinātas atbalstāmās 
izmaksas apkures sistēmas renovā-
cijai – 50 %, bet ne vairāk kā 30 000 
eiro apmērā. Izmaiņas skārušas arī 
ārējo sienu siltināšanai piešķiramo 
līdzfi nansējuma apjomu – tagad tie ir 
75 %, bet ne vairāk kā 50 000 eiro ap-
mērā, savukārt gala sienu siltināšanai 
atbalstāmās izmaksas sastāda 50 % no 
faktiskajām izmaksām.

Olga DavidovaKā pastāstīja Īpašuma daļas vadītā-
ja Ilze Raščevska, šogad novadā tiek 
plānots piešķirt līdzfi nansējumu 100 

000 eiro apmērā energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai. Dotajā brīdī līdz-
fi nansējums piešķirts divām novada 

 Silenē atjaunots grants ceļa posms uz lielāko tūrisma objektu
malā izaugušo koku dēļ – no paredzē-
tajiem 4.5 – 5 metriem tas bija saru-
cis līdz 3 metriem, būtiski apgrūtinot 
transportlīdzekļu pārvietošanos. Lai 
ceļu paplašinātu, mēs vienojāmies 
ar četriem privātajiem īpašniekiem 
par ceļmalas koku izciršanu. Grūtāk 
bija vienoties ar VAS Latvijas Valsts 
mežiem, jo šis ceļš ietilpst NATURA 
2000 teritorijā, tāpēc būvniecības 
darbi bija jāsaskaņo ar Daugavpils 
reģionālās vides pārvaldi. Tomēr arī 
tas atrisinājās, jo pēc dokumentācijas 
mēs konstatējām, ka ceļam jābūt 4,5 
metri platam, tāpēc tas vairs nebi-
ja Vides pārvaldes jurisdikcijā, jo ir 
pašvaldības ceļš un ceļa aizsargjosla. 
Mēs steidzīgi atbrīvojām arī šo posmo 
no kokiem, lai varētu uzsākt būvnie-
cības darbus,” pastāstīja Skrudalie-
nas pagasta pārvaldes vadītāja Beti-
ja Ivanova. 

Būvnieki saskārās ar sarežģīju-
miem arī posmā, kur ceļš šķērso upī-
ti. Betija Ivanova: ”Līdz šim tur bija 
problemātiska braukšana, jo vecā be-
tona caurule bija ieplaisājusi un tajā 

krita iekšā smiltis, par spīti tam, ka 
mēs centāmies to regulāri salāpīt ar 
metāla sietu un skārdu. Papildus kai-
tējumu nodarīja arī bebri, kuri pilnī-
bā aizdambēja caurules, kā rezultātā 
pavasarī palu laikā upīte mēdza pār-
plūst pāri ceļam. Būvniekiem nācās 
izveidot apvedgrāvi, kas mainīja upī-
tes dabīgo tecējumu, lai varētu ieklāt 
jaunas polimēra caurules.”

Skrudalienas pagasta pārvaldes va-
dītāja norāda, ka atjaunotais ceļš ir 
skaists un lietojams, tomēr ir jāņem 
vērā, ka tas, kā jebkurš grants ceļš, 
mēdz ātri izsisties un veidot “trepi”. 
“Diemžēl greiderēšanas pakalpojumi 
mums nav pieejami tik bieži, kā vēlē-
tos  – vidēji reizi mēnesī, dažreiz vēl 
retāk.  Mēs nevaram izmantot grei-
deri tikai vienam ceļa posmam, tas ir 
paredzēts visiem pagasta ceļiem. Rē-
ķināmies, ka tas var raisīt neapmie-
rinātību, jo mēs visi vēlētos, lai ceļš ir 
mūžīgi tikpat skaists un ērts.”

Elza Timšāne

Silenes ciemā ekspluatācijā pie-
ņemts atjaunotais 3.5 km garais 
grants ceļa posms “Adami – Skrīve-
ri”, kas ved uz pagasta lielāko tūris-
ma pakalpojuma objektu –  Silene 
Resort & SPA****, kas iepriekš bija 
pazīstams ar nosaukumu Atpūtas 
parks “Silene”. Lai atbalstītu uzņē-

mējdarbību un tūrisma pakalpoju-
mus padarītu pieejamākus un pie-
vilcīgākus, Daugavpils novada dome 
nolēma atbalstīt ceļa atjaunošanu un 
paplašināšanu no Autoceļa fonda lī-
dzekļiem, šim mērķim piešķirot 141 
tūkst. eiro.  

“Šis ceļš bija ļoti sašaurinājies ceļ-
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Pasniegtas piemiņas zīmes 
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 

15. jūnijā Daugavpils novada kultū-
ras centrā “Vārpa” notika Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēšanas dalīb-
nieku godināšanas pasākums un pie-
miņas zīmju pasniegšana. Svinīgajā 
pasākumā piedalījās iekšlietu ministrs 
Rihards Kozlovskis un biedrības Lat-
vijas savienība “Černobiļa” prezidents 
Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks.  

Kopumā Latvijā trīs gadu laikā ar 
Černobiļas AES avārijas seku likvi-
dēšanas dalībnieka piemiņas zīmi pa-
redzēts apbalvot ap 6 000 Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēšanas dalīb-
nieku. Apbalvojuma nolikums nosaka, 
ka Černobiļas AES avārijas seku likvi-
dēšanas dalībnieku piemiņas zīmi var 
pasniegt personām, kuras piedalījās 
Černobiļas AES avārijas seku likvi-
dēšanas darbos un kurām ir izsniegta 
VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā uni-
versitātes slimnīca” Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas dalībnieka 
apliecība. 

“Vēlos pateikt lielu paldies savienī-
bai “Černobiļa” un tās prezidentam 

Arnoldam Vērzemniekam, kas ļoti 
daudz dara šo cilvēku labā. Pateicoties 
viņiem un P. Stradiņa Klīniskās uni-
versitātes slimnīcai, mums ir izdevies 
apzināt cilvēkus, kas piedalījās avāri-
jas seku likvidēšanā. Daudzi no viņiem 
jau nav starp mums, bet šīs piemiņas 
zīmes drīkst saņemt arī viņu radinie-
ki, ja ir šāda vēlēšanās. Tas ir goda un 
cieņas apliecinājums par to, ko viņi ir 
paveikuši”, tā iekšlietu ministrs R. Ko-
zlovskis. 

Savukārt Arnolds Ārvaldis Vērzem-
nieks bilda, ka valsts pēdējo gadu lai-
kā daudz ir darījusi Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku 
sociālo garantiju un veselības aprūpes 
jomā. Vairākkārt ir veiktas izmaiņas 
Černobiļas atomelektrostacijas avā-
rijas seku likvidēšanas dalībnieku un 
Černobiļas atomelektrostacijas avāri-
jas rezultātā cietušo personu sociālās 
aizsardzības likumā. Saskaņā ar pēdē-
jām izmaiņām, kas veiktas maijā, līdz 
septembra mēnesim šiem cilvēkiem 
tiks pārskaitītas pensijas. “Valsts, 

iekšlietu ministrija un savienība “Čer-
nobiļa” pateicas jums par jūsu ieguldī-
to darbu, novēlam jums būt vienmēr 
pozitīvi noskaņotiem, veiksmi un, pro-
tams, veselību”, tā A. Vērzemnieks. 

Piemiņas zīmes saņēma sekojoši 
Daugavpils novada iedzīvotāji - Ge-
nadijs Stepanovs, Viktors Garkuļs, 
Vladislavs Loginovs, Pāvels Beina-
rovičs, Nikolajs Soltanovs, Genādijs 
Bogdanovs, Serguej Tsander, Valdis 
Miltiņš, Jāzeps Pakers, Ivans Bobiļevs, 
Genādijs Babkovs, Kazimirs Lavrino-
vičs, Broņislavs Buls, Jurijs Šinkevičs, 
Aleksejs Semjonovs, Pjotrs Kuhaļskis, 
Antons Tiško, Vasilijs Kirilovs, Alek-
sandrs Naumovs, Jāzeps Pilāns, Alek-
sandrs Petrovs, Genādijs Siņavskis, 
Vaclavs Kuharevičs, Pjotrs Pupins, 
Aleksandrs Tihomirovs, Vitālijs Orols, 
Grigorijs Sokolovs, Vitālijs Višņevskis, 
Vladimirs Gladkovs, Jurijs Čuikins, 
Vaclavs Kosnikovskis, Ivans Marcin-
ķevičs, Mihails Meinerts, Jurijs Da-
ļeckis, Nikolajs Krasiļņikovs, Anatolijs 
Grigorjevs, Staņislavs Smans. 

Sociālā dienesta vadītāja Anna Jego-
rova: “Daugavpils novadā Černobiļas 
avārijas seku likvidatoriem ir ikgadē-
jais vienreizējais pabalsts 50 eiro ap-
mērā, bet, ja mēs runājam ne tikai par 
pabalstu, ir arī cita veida atbalsts. Ja 
šīs personas griežas pie mums pēc pa-
līdzības vienalga kādā jautājumā, mēs 
nekad neesam atteikuši, jo šie cilvēki 
tiešām ir mums ļoti nozīmīgi”. 

Piemiņas zīmi var piešķirt Latvijas 
pilsonim, nepilsonim, kā arī ārzemnie-
kam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās 
atļauja Latvijā. Komisijai ir tiesības 
pieprasīt informāciju no Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes par piemi-
ņas zīmes kandidāta valstspiederību. 
Ja apbalvojamā persona ir mirusi, 
piemiņas zīmi pasniedz tā laulātajam 
vai lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad 
tuvākās pakāpes augšupējiem radinie-
kiem vai brāļiem un māsām. 

Olga Davidova

Zemju īpašniekiem! Ir uzsākta dabas vērtību apzināšana

Lai iegūtu detalizētu un pilnīgu in-
formāciju par esošajām dabas vērtī-
bām Latvijā, 2017.gada maija beigās 
Latvijas teritorijā ir uzsākta Eiropas 
Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo 
biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kva-
litātes apzināšanu dabas skaitīšanu.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģene-
rāldirektors Juris Jātnieks, pamatojot 
plānoto darbu nepieciešamību, skaid-
ro: “Latvijas daba ir mūsu nacionālā 
bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotā-
jiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāpār-
zina, kas, cik daudz un kādā kvalitātē 
atrodas tās teritorijā. Apzinot dabas 
vērtības, mēs tautsaimniecības attīs-
tībai nepieciešamos lēmumus varēsim 
pieņemt, balstoties uz objektīvām zinā-
šanām, nevis pieņēmumiem.”

Dabas skaitīšanu īsteno Dabas aiz-
sardzības pārvalde, un tās nolūks nav 
ne palielināt, ne samazināt aizsargāja-
mās dabas teritorijas Latvijā. Projekta 
mērķis ir iegūt objektīvu informāciju 

par Eiropas Savienības nozīmes bioto-
pu izplatību un stāvokli valstī kopumā, 
kā arī retām un aizsargājamām sugām 
un citām dabas vērtībām. Dabas skai-
tīšanas projekta ietvaros tiks izstrādā-
ti arī dabas aizsardzības plāni 20 jau 
esošām īpaši aizsargājamām dabas te-
ritorijām un 5 īpaši aizsargājamo sugu 
aizsardzības plāni, kā arī sagatavoti 
priekšnoteikumi bioloģiskās daudzvei-
dības saglabāšanai un ekosistēmu aiz-
sardzībai mūsu valstī

Dabas skaitīšana ilgs trīs gadus, un 
šajā laikā Dabas aizsardzības pārval-
des uzdevumā eksperti veiks aizsar-
gājamo biotopu inventarizāciju gan 
valsts, gan privātajās zemēs. Jāņem 
vērā, ka eksperti pārbaudīs tikai tās 
teritorijas, kurās potenciāli iespējama 
aizsargājama biotopa sastopamība 
lielākoties esošajās īpaši aizsargāja-
mās dabas teritorijās, mikroliegumos 
un citviet, kur šobrīd nenotiek aktīva 
saimnieciskā darbība.

Projekta rezultātā tiks iegūta deta-
lizēta informācija par biotopu izplatī-
bu un kvalitāti, un šī informācija būs 
savietota starp valsts iestādēm. Tādē-
jādi tiks atvieglota dažādu atļauju un 

saskaņojumu izsniegšana un saņemša-
na, samazināsies termiņi un izdevumi 
gan privātīpašniekiem, gan valsts ies-
tādēm. Precīzi, aktuāli un zinātniski 
iegūti dati par biotopu daudzumu un 
kvalitāti ļaus efektīvāk līdzsvarot da-
bas aizsardzības un tautsaimniecības 
attīstību. Vienlaikus tas sniegs plašā-
kas iespējas pārdomāti plānot teritori-
ju saimniecisko darbību un efektīvāk 
pārvaldīt ierobežotos dabas resursus.

Ņemot vērā veicamo darbu apjomu, 
inventarizējamās teritorijas sadalī-
tas pa kvadrātiem, un katru gadu 
paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu 
skaitu. Gan pašvaldības, gan privāto 
zemju īpašnieki (tiesiskie valdītāji), 
kuru īpašumos plānota dabas vērtību 
apzināšana, pirms noteikto teritoriju 
apsekošanas saņems informatīvu vēs-
tuli, savukārt, ja dabas skaitīšanas 
laikā būs atrasta nozīmīga dabas vēr-
tība, īpašnieks arī par to tiks rakstiski 
informēts.

Dabas vērtību apzināšanas darbus 
veiks saskaņā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas ap-
stiprināto un Zemkopības ministrijas 
saskaņoto “ES nozīmes biotopu izplatī-

bas un kvalitātes apzināšanas un dar-
bu organizācijas metodiku. Saskaņā ar 
atklāta konkursa “ES nozīmes aizsar-
gājamo biotopu inventarizācija Latvijā 
rezultātiem biotopu kartēšanu veiks 
personu apvienība SIA “Estonian, Lat-
vian & Lithuanian Environment un 
Latvijas Dabas Fonds”.

Dabas skaitīšana tiek īstenota ES 
Kohēzijas fonda projekta “Priekšno-
sacījumu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un ekosis-
tēmu aizsardzībai Latvijā jeb “Dabas 
skaitīšana ietvaros. 

Sabiedrības informēšanas kampaņa 
par projektu „Dabas skaitīšana” veltī-
ta Latvijas simtgadei un tiek īstenota 
ar Latvijas vides aizsardzības fonda un 
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijas fi nansiālu atbalstu.

Informācija: 
www.skaitamdabu.gov.lv
Dabas aizsardzības pārvalde, 
projekts “Dabas skaitīšana”
tālr. 26107005



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2017.gada 29.jūnijs 5

Novadā viesojās delegācija no Sakrebulo Telavi pašvaldības Gruzijā
Vizītes pirmajā dienā Daugavpils 

novada domē delegācija tika iepazīs-
tināta ar novada pašvaldības funkci-
jām. Pēc viesošanās novada domē, de-
legācija devās uz Naujenes pagastu, 
kur apmeklēja Slutišķu sādžu, tāpat 
Maļinovas un Višķu pagastu, savu-
kārt vizītes otrajā dienā - Sventes, 
Vecsalienas un Līksnas pagastu.

Pašvaldības Starptautisko attie-
cību centra direktors Valērijs Gre-
melašvili pastāstīja, ka visi delegā-
cijas pārstāvji palika apmierināti ar 
braucienu, līdzi no Gruzijas uz Lat-
viju atvedot saulainu un siltu laiku. 
Sakrebulo Telavi pašvaldībā oktob-
rī norisināsies velēšanas, tādēļ par 

konkrētākiem turpmākās sadarbības 
plāniem vēl pāragri runāt. Taču jau 
tagad ir skaidrs, ka sadarbība turpi-
nāsies kultūras jomā – jūlija mēnesī 
Kultūras centra “Vārpa” Tautas deju 
ansamblis „Līksme” viesosies Gru-
zijā, savukārt Gruzijas puse cer uz 
turpmāku abu pušu iesaisti un da-
lību Eiropas Savienības fi nansētos 
projektos. 

Atgādinām, ka Daugavpils nova-
da delegācija Gruzijā viesojās 2016. 
gada novembrī, vizītes laikā paraks-
tot nodomu protokolu par sadarbību.

Šogad beidzas Daugavpils novada 
jaunatnes politikas stratēģijas 2011.-
2017.gadam darbības termiņš. Lai iz-
strādātu jaunu kvalitatīvu politikas 
stratēģiju 2018.-2024.gadam, tiks īs-
tenots projekts “Attīsti sevi un savu 
novadu!” programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” ietvaros, kā struk-
turētā dialoga - jauniešu un jaunatnes 
politikas veidotāju tikšanās – projekts. 

Projekts «Attīsti sevi un savu nova-
du!» tiek īstenots ar mērķi, lai kopā 
ar Daugavpils novada jauniešiem un 
lēmumu pieņēmējiem izstrādāt jaunu 
Daugavpils novada jaunatnes politikas 
stratēģiju 2018.-2024.gadam. Projekta 
aktivitātēs tiks iesaistīti vismaz 150 
jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, jau-
natnes darbinieki, Daugavpils novada 
domes deputāti un pagastu pārvalžu 
vadītāji, kā arī skolu direktori un citi, 
kas tiešā un netiešā veidā tiek iesaistī-
ti un spēj ietekmēt jaunatnes politiku 

 Jaunieši izstrādās jaunu stratēģiju projekta 
“Attīsti sevi un savu novadu!” ietvaros

ne tikai novadā, bet arī valsts un Eiro-
pas Savienības līmenī.

18. un 20. jūlijā tiks rīkotas informa-
tīvās tikšanās Skrudalienas, Medumu, 
Naujenes un Višķu pagastā, uz ku-
rām aicināti kaimiņpagastu jaunieši, 
pagasta pārvalžu un iestāžu vadītāji 
un pārstāvji, uzņēmēji, skolu admi-
nistrāciju pārstāvji un NVO pārstāvji. 
Šo tikšanos ietvaros tiks analizēta ie-
priekšējā jaunatnes stratēģija, rīkotas 
darba grupas, kuru ietvaros dalībnie-
ku diskutēs par tēmu “Mans sapņu pa-
gasts”. Jauniešu salidojuma ietvaros, 
kas notiks 5.-6.augustā, jauniešiem 
būs iespēja smelties iedvesmu par to, 
kā brīvprātīgais darbs, vēlme attīstīt 
sevi un dot iespēju attīstīties citiem, 
gribasspēks un vēlēšanās, var palīdzēt. 
Viena no tādām organizācijām ir bied-
rība “Esi Pirmais”, kas darbojas Dau-
gavpilī un organizē amatieru futbola 
un basketbola turnīrus. Projekta kul-
minācija būs 15.septembrī, kad norisi-
nāsies strukturētais dialogs “Kafi ja ar 
politiķiem”. Uz šo pasākumu tiks aici-
nāti jaunieši, novada domes pārstāvji, 
deputāti, pagasta pārvalžu pārstāvji, 
skolu administrācijas, NVO pārstāvji, 
NVA pārstāvji, karjeras konsultanti, 
uzņēmēji, eksperti. Pasākuma ietvaros 

tiek plānots organizēt darba grupas, 
kas izstrādās stratēģijas atsevišķu no-
daļu pamatus, ģenerēs idejas un veici-
nās turpmāko savstarpējo sadarbību. 
Skolēnu rudens brīvlaikā norisināsies 
nometne “Jauno līderu skola”, kuras 
ietvaros jaunieši arī saliks jauno stra-
tēģiju, papildinās to un koriģēs. 20. 
decembrī tiek paredzēta Daugavpils 
novada jaunatnes politikas stratēģijas 
2018.-2024.gadam prezentēšana ie-
spiestā un elektroniskā veidā. Stratē-
ģijas iespiestais variants tiks izdalīts 
novada jauniešu centriem un pulcēša-
nās vietām, skolām, bibliotēkām. 

Jaunatnes politikas stratēģijai ir 
jākļūst par pamatu tam, lai motivē-
tu jauniešus palikt un attīstīt sevi un 
savu novadu. Šis projekts mums ir ne-
pieciešams, lai savā veidā iedrošinātu 
jauniešus atgriezties un paradītu vei-
du, kā viņi var attīstīties Daugavpils 
novadā. Daugavpils novada jaunatnes 
politikas stratēģija 2018.-2024.gadam 
ir svarīgs plānošanas dokuments, kas 
vismaz daļēji ļaus atrisināt jauniešu 
aizbraukšanas problēmu. Stratēģijas 
uzdevums ir virzīt jaunatnes darbu 
virzienā, kurš palīdzēs jauniešiem at-
tīstīties, mācīties, gūt jaunas prasmes 
un iemaņas. Mēs paši, kā jaunatnes 

politikas virzītāji un koordinatori 
Daugavpils novadā, vēlamies veltīt 
jaunāko plānošanas periodu jauniešu 
informētībai par uzņēmējdarbības at-
tīstību, sociālo brīvprātīgo darbu, brīv-
prātīgo darbu, jauniešu komunikācijas 
spēju paaugstināšanu.

Turpmākajos 7 gados ir nepiecie-
šams ieinteresēt jauniešus darboties 
sava novada labā, veicināt tā izaugsmi. 
Otrkārt ir jāaudzina paaudze, kas būs 
konkurētspējīga Latvijas darba tir-
gū. Ir jāvecina, lai jaunieši nebrauktu 
prom no valsts un vecinātu Latvijas 
kopējo izaugsmi. Jaunatnes kustībai 
ir jāveicina arī patriotisma līmeņa iz-
augsmi gan pret savu novadu, gan pret 
savu valsti. Projekta ietvaros mēs vē-
lamies veicināt to, lai jaunieši attīstītu 
loģiskās domāšanas, argumentēšanas 
un diskusiju prasmes. Jauniešiem ir 
jāspēj aizstāvēt un pārstāvēt savas 
intereses un vajadzības, kas nāks par 
labu gan viņiem, gan sabiedrībai ko-
pumā. Projektam jāspēj palīdzēt izau-
dzināt intelektuāli stipru sabiedrības 
daļu.

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore

Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes pētnieku un studentu 
ekspedīcija Daugavpils novadā

 No š.g. 1. līdz 7. jūlijam Latvijas Uni-
versitātes Humanitāro zinātņu fakultā-
tes studenti un pedagogi kopā ar Dau-
gavpils Universitātes mācībspēkiem un 
studentiem prof. Janīnas Kursītes va-
dībā dosies iepazīt Daugavpils novada 
savdabību. 

Šī būs jau otrā tradicionālās kultūras 
un mutvārdu vēstures ekspedīcija Dau-
gavpils novadā. Pērn vasarā ekspedīcijas 
dalībnieki uzklausīja vecākās paaudzes 
iedzīvotāju dzīvesstāstus Skrudalienas, 
Demenes, Salienas, Vecsalienas pagas-
tos un iepazina dzīvi, vērtības un tra-
dīcijas Baltkrievijas pierobežā. Ziemā 
– decembrī – Rīgā notika zinātniska 
konference “Baltu un slāvu kultūru mij-
iedarbība  Latvijā: Latgales piemērs”, 
kurā par to, kas gūts ekspedīcijā, stāstī-

ja tās dalībnieki. Konferencē uzzinājām 
par stiprajām pierobežas vecticībnieku 
tradīcijām, par to, kā Daugavpils nova-
da vizuālajā ainavā sadzīvo baltiskā un 
slāviskā zīmes,  kāds ir padomju laiks 
iedzīvotāju mutvārdu atmiņā, kādi ir 
Daugavpils novada pierobežas ļaudis un 
kādi vispār ir nomalē mītošo iedzīvotāju 
konkrētie piesaistes punkti Latgales re-
ģionam, Latvijas valstij un kultūrai.

Šogad lauka pētījuma areāls tiks pa-
plašināts, ietverot tajā ne tikai jau pērn 
iepazītos pierobežas pagastus, bet arī no 
pierobežas daudz tālāk esošos –  Medu-
mu, Līksnas, Nīcgales, Vaboles, Kalu-
pes, Višķu, Biķernieku u.c. – pagastus. 

Ekspedīcijas mērķis ir plašs – izpētīt 
Daugavpils novadā dzīvojošo tautību, 
reliģisko konfesiju pārstāvju identitātes 

aspektus, apzinoties, ka tā ir visai Latvi-
jai nozīmīga kultūras bagātība. 

Ekspedīcijā piedalīsies Latvijas Uni-
versitātes un Daugavpils Universitātes 
pasniedzēji, studenti, kā arī Rīgas Māks-
las un mediju tehnikuma topošie video-
operatori, kuri sagatavos videosižetu par 
ekspedīcijas gaitu, kas plašākai publikai 
tiks rādīts iecerētajā rudens konferencē 
“Identitātes un vērtību meklējumi: Dau-
gavpils novads” (Rīgā, 27. oktobrī).

LU Humanitāro zinātņu fakultātes rī-
kotām ekspedīcijām Latvijas novados ir 
jau 17 gadus  ilga tradīcija. Ekspedīciju 
rezultāti atspoguļoti daudzās publikāci-
jās un atsevišķos rakstu krājumos.  Nu-
pat – 2017. gada pavasarī – klajā nāca 
monogrāfi sks rakstu krājums “Diždun-
daga. Apcerējumi par Dundagas nova-

du” (apgāds “Zinātne”).
Jau otro gadu Latvijas Universitātes 

pētnieki un studenti ekspedīcijas darbu 
veic kopā ar Daugavpils Universitāti. 
Abu ekspedīciju materiālus iecerēts ap-
kopot rakstu krājumā par Daugavpils 
novadu.

Ekspedīcija notiek ar Daugavpils no-
vada domes,  Daugavpils Universitātes, 
Latvijas Universitātes un Valsts pētīju-
mu programmas „Letonika – Latvijas 
vēsture, valodas, kultūra, vērtība” pro-
jekta 6.2  „Vērtību aspekti Letonikā” at-
balstu. 

Jolanta Stauga 
Ekspedīcijas koordinatore
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I Z S O L E S

2017. gada 2. augustā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr. 12 ar 
kopējo platību 69.1 m2, Skolas ielā 13A, 
Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra numuru 4476 
900 0100. Dzīvoklis atrodas trīs stāvu 
daudzdzīvokļu mājā  pirmajā stāvā. 
Dzīvojamā māja ir pieslēgta ciemata 
centrālajām komunikācijām – ūdens-
vads, kanalizācija, apkure. Dzīvoklis 
atrodas Nīcgales pagasta apdzīvotā 
vietā Nīcgale, ~28.7 km attālumā no 
Daugavpils pilsētas administratīvās 
robeža, dzīvojamās apbūves teritorijā. 
Ekonomiskā aktivitāte Nīcgales pagas-
tā raksturojuma  kā laba, ir attīstīta 
uzņēmējdarbība, lauksaimniecība – 
graudkopība, piena lopkopība. Objekta 
sākotnējā cena –  EUR 1700. 

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. 
gada 28. jūlijam plkst. 15.00., Dau-
gavpils novada domē, 12.,19. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 

15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu 
EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas. 

2017. gada 2. augustā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4468 005 0442   2.72 ha 
platībā, kura ietilpst nekustamajā īpa-
šumā  „Sarkaņi 2” ar kadastra numu-
ru 4468 005 0410, un atrodas  Līksnas 
pagasts, Daugavpils novads. Zemes 
vienība atrodas ~ 6 km attālumā no 
valsts nozīmes autoceļa, apkārtnē do-
minē atsevišķi stāvošas viensētas un 
LIZ teritorijas. Piebraukšanas iespējas 
pie zemes vienības vērtējamas kā iero-
bežotas. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 1800.
2017. gada 2. augustā plkst. 10:00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) ar kadas-

tra apzīmējumu 4468 005 0534   1.9 ha 
platībā, kura ietilpst nekustamajā īpa-
šumā  „Sarkaņi 3” ar kadastra numu-
ru 4468 005 0534, un atrodas  Līksnas 
pagasts, Daugavpils novads.  Zemes 
vienība atrodas ~ 6.3 km attālumā no 
attālumā no apdzīvotas vietas Līksna 
un 2.9 km attālumā no valsts nozīmes 
autoceļa, apkārtnē dominē atsevišķi 
stāvošas viensētas un LIZ teritorijas. 
Piebraukšanas iespējas pie zemes vie-
nības vērtējamas kā ierobežotas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 1500.
2017. gada 2. augustā plkst. 10:30 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4468 005 0549    1.22 ha 
platībā, kura ietilpst nekustamajā īpa-
šumā  „Sarkaņi 4” ar kadastra numu-
ru 4468 005 0028, un atrodas  Līksnas 
pagasts, Daugavpils novads.  Zemes 
vienība atrodas ~ 6.3 km attālumā no 
attālumā no apdzīvotas vietas Līksna 
un 2.9 km attālumā no valsts nozīmes 
autoceļa, apkārtnē dominē atsevišķi 

stāvošas viensētas un LIZ teritorijas. 
Piebraukšanas iespējas pie zemes vie-
nības vērtējamas kā ierobežotas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 1199.
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.kabine-
tā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), iepriekš samaksājot reģistrāci-
jas maksu EUR 14.00 un nodrošināju-
mu 10% apmērā no izsolāmā nekusta-
mā 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, 29412676, 
26357842.

Turpinās 
Vaboles vidusskolas pārbūve 

Turpinās projekta “Vaboles vidus-
skolas pārbūve un sporta zāles neso-
šo konstrukciju pastiprināšana” rea-
lizācija. Atgādināsim, ka šis projekts 
ir iekļauts Daugavpils  novada  attīs-
tības  programmas  investīciju plānā 
2016.-2018.gadam. Projekta ietvaros 
paredzēts nostiprināt arī sporta zāles 
nesošās konstrukcijas. 

Līdz šim veikta ēkas betona apma-
les ierīkošana, savukārt sporta zālē 
– grīdas pamatnes ierīkošana, jumta 
seguma nomaiņa, bēniņu siltināšana, 
ūdensnotekas sistēmas montāža un 
logu daļas nomaiņa. Uzsākti fasādes 
apdares un elektromontāžas darbi, 
apkures sistēmas cauruļvadu un ra-
diatoru nomaiņa, kā arī ventilācijas 
sistēmas ierīkošana, siltummezgla 
un ūdensvada un kanalizācijas sistē-
mas montāžas darbi. 

Savukārt priekšā ir fasādes apda-

res un logu nomaiņas darbu pabeig-
šana, iekšējo un ārdurvju nomaiņa, 
inženiersistēmu montāžas darbu 
pabeigšana, iekšējie apdares darbi, 
ugunsdzēsības signalizācijas un vi-
deonovērošanas sistēmas ierīkošana, 
sporta zāles aprīkojuma uzstādīšana, 
teritorijas labiekārtošana un pandu-
sa ierīkošana, ieejas jumtiņu mon-
tāža, ārējie siltumtīkli, kā arī ārējo 
ūdensvada un kanalizācijas sistēmu 
montāžas darbi. 

Būvdarbus plānots pabeigt līdz jau-
nā mācību gada sākumam.

Vaboles vidusskolas ēka atrodas 
vietējās nozīmes arhitektūras pie-
minekļa “Vaboles muižas apbūve ar 
parku” aizsardzības zonā un ir kul-
tūrvēsturiski nozīmīgs objekts. Vabo-
les vidusskolā 2016.gadā mācījās 127 
skolēni.

Biedrība „Jaunības spārni” īstenoja 
projektu „Brīnumu koks”

Jūnijā Laucesas pagastā tika or-
ganizēta jauniešu nometne. Projektu 
atbalstīja Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvalde nometņu projektu 
konkursā „Attīsti sevi!”. Biedrība „Jau-
nības spārni” jau piekto gadu veiksmī-
gi piedalās šajā projektu konkursā un 
saņem fi nansējumu.  

Šogad nometnē jauniešiem tika pie-
dāvāta iespēja aktīvi darboties rado-
šajās darbnīcās, attīstīt savas radošās 
spējas un realizēt kreatīvās idejas. Kat-
ru dienu tika piedāvāta iespēja piedalī-
ties radošajās  nodarbībās. To tematika 
tika izvēlēta, ņemot vērā Latvijas 100 
gadu jubileju, jauniešu vecumu un in-
tereses. Par radošo darbnīcu materiālu 
pārsvarā tika piedāvāts koks. Viens no 
mērķiem bija parādīt jauniešiem koka 
kā materiāla izmantošanas iespējas 
dažādos radošos darbos.

Viena diena nometnē tika veltīta 
braucienam uz Beverīnas koka skulp-
tūru parku. Beverīnas novada Cempos 
atrodas koka skulptūru parks “Beve-
rīnas labirinti”- vieta gan aktīvai, gan 

pasīvai atpūtai. Parkā nometnes da-
lībnieki apskatīja 370 no koka veido-
tas skulptūras, apmeklēja 4 labirintus 
-  puķu meditatīvo labirintu, labirintu 
bezbailīgajiem - “Šausmu labirints” 
mežā, mazo 25m garo labirintu “Tra-
cis” ar maldīšanos upenēs, zaru labi-
rintu “Dižputna ligzda”, 60 lielformāta 
brīvdabas spēles un atrakcijas, izglī-
tojošo dabas taku “Putnu iela”. Brau-
ciens izdevās ļoti interesants.

Nometnes piecas dienas paskrēja ļoti 
ātri, tā kā katrā no tām tika piedāvā-
tas interesantas aktivitātes. Tās izska-
ņā jaunieši devās uz Ezerkalnu Derva-
nišķu ezera krastā. Tur tika organizēts 
nometnes noslēguma pasākums. Par 
piemiņu no nometnes jaunieši saņēma 
kopīgo fotogrāfi ju un suvenīrus.

Nometnes dalībnieki jau piekto gadu 
izteica pateicību nometnes vadītājam 
Andrejam Brunam un uzdāvināja savu 
kopīgu radošo darbu „Nometnei-5”.  
Jaunieši izteica vēlēšanos arī nākam-
gad piedalīties līdzīga satura no metnē.
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Spridzānu dzimtas likteņi Birutas Eglītes grāmatā “Ceturtais bauslis” 

Višķu pagastā notika rakstnieces 
Birutas Eglītes grāmatas “Ceturtais 
bauslis” prezentācija. Grāmata “Cetur-
tais bauslis” ir stāsti par kuplās Spri-
dzānu dzimtas likteņiem Latvijas 100 
gados – skaudri, dzīvi un patiesi. Tajos 
ir notikumi, kas veidojuši mūsu valsti 
un mainījuši cilvēku dzīvi – iedvesmo-
jot un apbalvojot, laužot un sadragājot, 
liekot pielāgoties un pārbaudot izturī-
bu un godaprātu.

Grāmatas autore Biruta Eglīte: 
“Valsts veidojas kopā ar saviem iedzī-
votājiem, to dzimtām, kas turas kopā, 
cits citu balstot, bet ir arī kritiski brī-
ži, kad pazūd jebkādi kontakti un tos 
atjaunot ir ļoti grūti. Ne velti ceturtais 
Dieva bauslis skan: Tev būs savu tēvu 
un māti godāt, lai tev labi klājas un tu 
ilgi dzīvo savā zemē. Spridzānu dzimtā 
nav superzvaigžņu. Viņi ir it kā vispa-
rastākie cilvēki - zemnieki, skolotāji, 
ārsti, juristi, kultūras kopēji, mazi uz-
ņēmēji, daudzu citu profesiju pārstāvji, 
bet ar cik vienreizīgām dzīvēm, drama-
tiskiem, pat traģiskiem likteņiem...”

Biruta Eglīte (1957) ir autore grā-
matām “Vienas ģimenes fenomens” 
(1996), “Šīs spēles noteikumi”(1998), 
“Kas jūs bijāt, Gunār Astra?” (1998), 
“Atstumtie”(2002), “Zvēri un cilvēki” 
(2015) u.c. Rakstniece ir Lauku biblio-
tēku atbalsta biedrības dibinātāja un 
vadītāja. 2013.gadā saņēmusi Eiropas 
Pilsoņu balvu un Triju Zvaigžņu orde-
ni.

Biruta Eglīte stāsta: 
Esmu daudz domājusi, kas ir šie Lat-

vijas simts gadi. Jūs droši vien arī, gan 
klausoties Latvijas radio, gan skatoties 
televīziju, esat ievērojuši, ka ļoti daudz 
projektu, sagaidot Latvijas simtgadi, 
tiek īstenoti – 100 gadu skanīgākās 
dziesmas, 100 spilgtākās personības 
utt. Jāpiekrīt, lai kādu projektu veido-
tu, tas 100 tur iederas – tā ir viena pi-
līte no Latvijas simtgades. Tomēr man 
liekas vispilnīgāk Latvijas simtgadi 
izstāsta mūsu vecāku, vecvecāku un 
vecvecvecāku pārdzīvotais, izdzīvotais, 
izturētais un iznestais. Tieši par to es 
arī rakstu savā grāmatā. Mēģinu attē-
lot šo 100 gadu vēsturi citādi – caur cil-
vēku likteņiem. Visi šie stāsti ir pilnīgi 
dokumentāli, tur nav fantāzijas, un 
varbūt tādēļ tie simts gadi šajā grāma-
tā izskatās nedaudz citādāk nekā tas ir 
vēstures grāmatās. 

Rakstot par konkrētiem notikumiem 
un procesiem, kam ir izgājusi cauri vie-

na dzimta, mums uzbūvējas tā piedzī-
vojumu, pārdzīvojumu un izdzīvojumu 
aina. Caur stāstiem parādās arī tas, 
kas ir neizrunāts, kas mums vēsturē 
palicis kā liels, melns plankums. Arī 
tas te izlien ārā un izkristalizējas. Kā-
pēc tā ir viena dzimta un kāpēc tam ir 
tik liela nozīme? Ja paskatās, kas tad 
vistuvākos cilvēkus šķēla, sadalīja un 
atsvešināja. Pēc tam ir ļoti grūti atkal 
atrast to kopīgo saiti un atkal satuvi-
nāties, tas nav vienkārši. Es stāstu par 
Spridzānu, mana vīra dzimtu. Ideja par 
to, ka šāda grāmata ir vajadzīga, pie-
dzima sen, 2008. gadā, kad Spridzānu 
dzimta pirmo reizi sanāca kopā. Tā ne-
bija tikai mūsu ģimenes iniciatīva. Vēl 
ir bijušas ģimenes, ka ir kaut ko mē-
ģinājušas saprast, atrast, zīmēt cilts-
kokus, bet, protams, šie koki bija ļoti 
nelieli. Un tad mēs izdomājām to visu 
salikt kopā. Un mēģinājām saprast, vai 
tiešām visi Latvijas Spridzāni ir viena 
dzimta. Bijām patīkami pārsteigti, ka 
Latvijā mums neizdodas atrast ne-
vienu Spridzānu, kas nepieder mūsu 
dzimtai. Cita lieta, ka dzimtā ir ienā-
kuši vēl ļoti daudzi citi uzvārdi. Šobrīd 
mums ir zināmi jau krietni vairāk kā 
150. Šis koks, ko mēs uzzīmējām, ir uz 
doto brīdi, prezentējot grāmatu, bet pa-
ralēli vēl nāk klāt arī citi zari. Un gan-
drīz katrā zālē atrodas kāds, kas saka 
“bet mana vecmāmiņa arī bija dzimusi 
Spridzāne, vai mēs arī tur varam iet 
iekšā?”. Protams! Un tā mums atrodas 
atkal un atkal jauni zari. Pēdējos gados 
tie ir sieviešu zari ar citiem uzvārdiem. 

Es aizbraucu uz Mazsalacu, kur man 
likās, ka mums nav neviena dzimtai 
piederīgā, bet zālē atradās sieviete, kas 
teica, ka viņas kaimiņienes mamma 
bija dzimusi Spridzāne. Mēs priecāja-
mies par katru, kas mums nāk klāt, jo 
atveras atkal jauni likteņi, mēs atkal 
uzzinām par vēl kādiem notikumiem, 
pārdzīvojumiem, izdzīvojumiem. Tas 
nav tikai skaisti, bet arī ļoti, ļoti sāpīgi. 

Es uzrakstīju par Spridzānu dzim-
tas cilvēku likteņiem, kur nav nekādu 
spožu zvaigžņu un politiķu, kas bieži 
redzami televīzijā, tie ir parasti cilvēki, 
bet tomēr tie likteņi ir ārprāt interesan-
ti. Es visu laiku domāju, ka jāuzraksta, 
bet kā? Mans dzīvesbiedrs Broņislavs 
Spridzāns visādas idejas man bārstīja 
un mēs abi divi domājām, bet tad, kad 
viņš aizgāja mūžībā, tad acīmredzot 
viņš tur augšā apspriedās un kādu rītu 
es pamodos ar pilnīgi skaidru domu, kā 
tas ir jādara. Man uzreiz atnāca arī šīs 
grāmatas nosaukums. Un tā, šos gadus 
sērojot par Broņislavu, kas, manuprāt, 
ir milzīgs zaudējums ne tikai mūsu ģi-
menei, bet arī visai Latvijai un Latga-
lei noteikti, arī tapa šie stāsti. 

Šis ciltskoks, ko vedu līdzi uz grāma-
tas prezentācijām, tika izveidots 2016. 
gada dzimtas salidojumam, kas bija jau 
5. pēc kārtas. Un arvien nāk klāt jauni 
cilvēki. Pirmajā reizē mēs caur sociāla-
jiem tīkliem izsludinājām aicinājumu 
visiem Spridzāniem sanākt kopā un 
saprast, vai mēs esam radi. Par satik-
šanās vietu noteicām Bieržu baznīcu. 
Atbraucām, apstājāmies pie baznīcas 

un vērojām, kā tās mašīnas brauc, cik 
daudz to būs un kādi būs tie cilvēki. 
Protams, katrs no mums varbūt pa-
zīst 20, 30, 40 savus tuvākos radus, bet 
mašīnas tik brauca un brauca. Un cil-
vēku pienāca pilna, pilna baznīca. Kad 
saproti, ka tie visi ir tavējie, skudriņas 
skrien pa kauliem. Un tad sākas tas, 
ko es sauktu par nevienkāršāko – iepa-
zīt šos cilvēkus, satuvināties ar viņiem, 
atvērt viņus arī pārējai radu saimei. 

Es domāju, ka tā ir brīnišķīga ideja, 
kā katrā ģimenē varētu svinēt Latvijas 
simtgadi. Tas ir arī veids, kā mēs varē-
tu pārkāpt tām melnajām aizām, kas 
vēsturē ir palikušas un kuras neviens 
vēsturnieks neaizlipinās, tikai mēs 
personīgi ar savu attieksmi, labajiem 
darbiem, atbalstu tiem cilvēkiem, kas 
mums ir tuvākie, mūsu asinsradinieki. 
Es jums neko nestāstīšu par stāstiem. 
Lasiet paši. Un es ļoti ceru, ka pēc kat-
ra stāsta gribēsies nopauzēt, jo tā ne-
būs grāmata, ko izlasīsiet vienā elpas 
vilcienā. Es tomēr gribu, lai pēc katra 
izlasītā stāsta gribētos mazliet pado-
māt. Gribas izprātot, kā maniem ve-
cākiem un vecvecākiem gāja, viņi taču 
arī piedzīvoja to pašu. Latvijas nodibi-
nāšanās, starpkaru Latvija, kara laiks, 
izsūtīšana un viss pārējais, kam esam 
gājuši cauri. Man ir daudzi cilvēki stās-
tījuši, ka joprojām ir tēmas, par kurām 
ne ģimenē, ne dzimtē nerunā un cen-
šas aizmirst. Bet tas, kas ir pārdzīvots, 
nekur jau nepaliek un nepagaist, bet 
nāk līdzi. 

Man bieži uzdod jautājumu, kā es atla-
sīju tos stāstus un uzzināju, ka tieši tas 
notikums tur bija. Bet bija itin vienkār-
ši. Es uzrakstīju vēstuli visiem dzimtas 
piederīgajiem, kurus es tolaik zināju un 
aicināju padalīties ar savu stāstu, lie-
lāko pārdzīvojumu, interesantāko pie-
dzīvojumu, vai pašu sāpīgāko, kas viņa 
dzīvē ir bijis. Viena daļa atsaucās, ļoti 
daudzi neatsaucās un bija arī tādi, kas 
atsūtīja man savu cv. Tie, kas atsaucās 
un pateica, ka ir gatavi “savus vārtiņus 
atvērt”, ar tiem es tikos. Ar dažiem ru-
nājām daudz, ar dažiem pietika vienas 
sarunas. Man bija tikai viens notei-
kums – stāstam jābūt ļoti atklātam, go-
dīgam, nenoklusējot arī slikto, tās dvē-
seles durtiņas atverot līdz galam vaļā, 
jo tikai tad ir jēga. Tikai tad, kad biju 
savākusi jau tādu daudzumu stāstu, ka 
likās grāmata jau sanāks, tad viena no 
radiniecēm teica “bet tu savus vārtiņus 
atvēri?”. Es ļoti samulsu un biju spiesta 
atvērt un pastāstīt to, ko mūsu ģimene 
nekad nestāstīja nevienam. 

Kad fotogrāfi jas stāsta…
Un tad, kad tie stāsti bija tapuši, pie 

katra vajadzēja kādu fotogrāfi ju. Atkal 
nācās braukt pie radiem, kopā skatīties 
albumus, un es pēkšņi vizuāli ieraudzī-
ju šos 100 gadus bildēs. Kā mēs ģērbā-
mies, kā kārtojām matus un kā izskatī-
jāmies, ko bildes stāsta par mūsu dzīvi 
un likteņiem. Grāmatā tika iekļauts 
maz fotogrāfi ju, citādi tas būtu bilžu al-
bums. Man vajadzēja tikai ilustrācijas. 

Šos vizuālos 100 gadus autore parā-
dīja klātesošajiem uz ekrāna prezentā-
cijas veidā, stāstot, ka izgājusi cauri 40 
ģimeņu albumiem. “Nav nozīmes, kurš 
kuram ir kādas pakāpes radinieks, ska-
tieties un domājiet līdzi. Un, protams, 
izlasiet grāmatu, tur ir daudz intere-
santa!”, tā B. Eglīte. 
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 Kalkūnē ieskandināja vasaru

des administrācijai. Bija ļoti  jautri un 
interesanti! Pasākuma noslēgumā noti-
ka rezultātu apkopošana un, protams, 
apbalvošana.  Galveno balvu “Lidojums 
virs Kalkūnes pagasta” ar lidmašīnu 
šogad vinnēja visaktīvākā ģimene Vasi-
ļjevu-Nikoļsku! Paldies jaunatnes lietu 
specialistei Natālijai Polovajai un viņa 
palīgiem, kā arī sporta organizatoram 
Gļebam Zujevam un arī visiem tiem, kas 
palīdzēja svētku organizācijā. Paldies 
visiem, kas atnāca un piedalījās mūsu 
pasākumā! Mēs tiešām ieskandinājām 
siltu un skaistu vasaru!

Alla Izranova
Kalkūnes pagasta pārvaldes

Kultūras menedžere

Naujenē vasaras saulgriežus svinēja pēc senlatviešu tradīcijām
22. jūnijā Naujenē, pie Naujenes No-

vadpētniecības etnogrāfi skās mājas 
tika svinēti īsti latviešu vasaras saul-
grieži pēc visīstākajām senlatviešu tra-
dīcijām un rituāliem. 

Saulgriežu svinības aizsākās ar siera 
siešanu, kas tika uzticēta saimniecei 
Helēnai Aukstarei. Kamēr saimniecīte 
rosījās pie plīts, Jāņa māte (Inga Zeile) 
sagaidīja līgotājus, lai kopīgi sāktu ie-
kārtot mājvietu, apkārtējo pagalmu un 
gatavotos svētku mielastam. Pa mājas 
durvīm simboliski ar vasaras saulgrie-
žu dienā lasīto zāļu slotiņu ieslaucījām 
mājā labklājību, laimi un saticību, dze-
loņainos augus – usnes un nātres sa-
sējām ar sarkanu vilnas pavedienu un 
piekārām pie mājas durvīm pret ļau-
niem cilvēkiem, raganām un mošķiem. 
Mielastu iesākām ar Jāņa daudzināša-
nu, kopīgu tautasdziesmu skandināša-
nu kā arī ar galda apdziedāšanu. 

Pēc mielasta, kamēr saulīte vēl ne-
bija pavisam gabalā, visi kopīgi de-
vāmies uzlādēties enerģētiski gan no 
saules, gan no zemes. Atradām spēka 
vietu, kurā nostājāmies ar seju pret 
sauli, izstiepām rokas sānis ar plauks-
tām uz augšu un griežoties ap savu asi 
pulksteņa rādītāja virzienā saņēmām 
saules enerģiju un tad pietupstoties ie-
elpojām zemes smaržu un piepildījām 
ķermeni ar zemes spēku. 

Saulgriežos dziedātās dziesmas 
dziedina, atjauno un spēcina, līgotņu 
dziedāšana ir ļoti maģiska, jo tā sevī 
nes viedu ziņu par pasaules kārtību 
un cilvēka vietu laika ritumā. Katra 
līgotne ir kā maza buram dziesmiņa, 
kas īstā laikā un vietā nodziedāta, nes 

milzu svētību. Ar līgo dziesmu vibrā-
cijām latvietis izskalo no savas dvēse-
les ikdienas rūpes un bēdas. Protams, 
saulgriežu vakarā arī neiztika bez 
dziedāšanas, par ko rūpējās folkloras 
kopa “Rūžeņa” un visi klātesošie, kas 
labprāt pievienojās dziedot visiem tik 
ļoti zināmās līgo dziesmas.

Saulgriežos uguns enerģija ir ļoti, ļoti 
spēcīga, uguni dedzinājām saulei rie-
tot, pēc vakariņām, dziedot un baudot 
uguns aizdedzināšanas rituālu par ko 
parūpējās tautas deju kolektīvs “Dvei-
na”. Kopīgi pušķojām ugunskuru ar 
papardēm kā saules stariem, ziediem, 
ugunskurā likām arī latviešu zīmi – 
aku, tā sargās un dos spēku visu nāka-
mo gadu. Akas zīme atspoguļo kosmis-
ko kārtību, kosmiskās norises, saules 
ceļu gada garumā un mūsu senās kul-
tūras bagātību. Katrs līgotājs uzrakstī-
ja uz lapas to, no kā vēlas atbrīvoties, 
un atdeva to Jāņu ugunij, lai tā attīra, 
izdedzina uz visiem laikiem. 

Naujenes kultūras centrs īpašu pal-
dies grib izteikt – Helēnai Aukstarei, 
Ingai Zeilei un folkloras kopas “Rūže-
ņa” dziedātājiem, Santai Matisānei 
un deju kolektīva “Dveina” dejotājiem, 
Naujenes Novadpētniecības muzeja 
direktorei Evitai Kusiņai – Koļesņi-
kai un visiem, visiem līgotājiem, kas 
kopīgi līgojot, sildoties un dziedot pie 
ugunskura nostiprināja savas latviešu 
saknes.

 Aiga Krute

Šogad jau otro reizi Kalkūnes pagastā 
notika “Vasaras svētki”. Pasākums tika 
atklāts ar lešmobu, ko organizēja mūsu 
pagasta jaunatne. Tam sekoja skrējiens 
pa Randenes ciemu: skrēja gan mazie, gan 
pusaudži, gan pieaugušie. Tālāk pēc prog-
rammas bija stafetes un spēles, koncerts 
un atrakcijas bērniem.  Ar savu interesanto 
programmu uzstājās “Ielas vingrotāji”, kuri 
gan rādīja trikus, gan mācīja mūsu pagasta 
bērnus pareizi izpildīt vingrinājumus. Pa-
sākuma laikā ar dejām priecēja Kalkūnes 
pagasta pārvaldes deju kolektīvs “Vivat 
Kalkūni”. Bija prieks redzēt kuplās ģime-
nes, kuras piedalījās visās svētku norisēs 
un priecājās par svētkiem. Visi bērni varē-
ja palēkāt piepūšamajā atrakcijā par velti, 
par to jāpateicas Kalkūnes pagasta pārval-
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 Meža un dārza dienās skaistināts novada vizuālais tēls 

Novadā norisinājās ikgadējās Meža 
un dārza dienas, kuru laikā pagastu 
saimnieki un saimnieces ir labi pastrā-
dājušas, sakopjot un skaistinot gan ies-
tāžu, gan pagastu teritorijas. Ik gadu 
tiek izsludināts arī konkurss, kura 
laikā komisija izvērtē, kuros pagastos 
ir izdarīts visvairāk, kur ir tapuši kādi 
jauni objekti vai labiekārtoti un atjau-
nināti jau esošie. Tiekoties ar pagastu 
darba rūķiem, praktiski visi minēja, 
ka lielāki un mazāki darbi notiek visa 
gada garumā, savukārt vērtēšanas ko-
misijas pārstāvji atzina, ka konkurss 
ir lielisks veids, kā pateikt paldies šo 
darbu darītājiem. 

Noslēguma pasākumā tika sumināti 
tie pagasti, kas izdarījuši vislielāko un 
skaistāko darbu „Meža un dārza dienu 
ietvaros”. Šogad komisija bija izvēlēju-
sies 8 pagastus, kurus apmeklēt un no 
tiem arī izvēlējās uzvarētājus. Uzvarē-
tājus meklējiet pašvaldības mājas lapā 
www.daugavilsnovads.lv, kā arī “Dau-
gavpils novada vēstis” jūlija numurā. 

Nīcgales pagastā pavasarī aktīvi 
strādāja gan pagasta struktūrvienību 
dalībnieki, gan arī izglītības iestāžu 
kolektīvi. Nīcgales pagasta pārvaldes 
darbinieki atjaunoja vecās un izveido-
ja jaunas puķu dobes pie pagasta pār-
valdes ēkas, sakopa apkārtni, nopļāva 
zāli un atjaunoja soliņus. Arī kapsētā 
notika zāles pļaušana un zaru novāk-
šana. Tāpat sakopta teritorija gar 
daudzdzīvokļu mājām un bērnu rotaļu 
laukumiem. Virkne pasākumu “Meža 
un dārza dienu” ietvaros notika Nīc-
gales sākumskolā. Pavasarī klašu au-
dzinātāji savās klasēs veica pārrunas 
par kūlas dedzināšanas kaitīgumu, 
savukārt, iestājoties saulainām die-

nām, skolēni labprāt čakli strādāja un 
sakopa puķu dobes, stādīja puķes un 
dekoratīvi apgrieza dzīvžogu krūmi-
ņus. Notika vairākas skolas apkārtnes 
uzkopšanas talkas, ka arī zīmējumu 
konkurss “Saudzēsim dabu!”. Konkur-
sa laikā skolēni vairāk uzzināja par 
nepieciešamību saudzēt dabu un guva 
iespēju to arī radoši vizualizēt. Pasāku-
mā skolēni vairāk uzzināja par Latvi-
jas putniem, savas zināšanas parādot 
krustvārdu mīklu minēšanā un dažā-
du uzdevumu pildīšanā. Aktīvi “Meža 
un dārza dienās” piedalījās Nīcgales 
pirmsskolas izglītības iestādes kolek-
tīvs. Pirmsskolas mazie un lielie sprī-
dīši čakli darbojās Lielās talkas ietva-
ros, apzaļumojot un atjaunojot esošās 
puķu dobes, lai krāšņie ziedi iestādes 
teritorijā priecētu līdz vēlam rudenim. 
Bērni piedalījās stādu audzēšanā, uz 
kādu laiku kļūstos par dārzniekiem, lai 
izaudzētu katrs savu petūniju. Darbs 
bija ilgs un prasīja daudz pacietības, 
bet rezultāts pārspēja gaidīto. Iestādes 
kokos tika uzstādīti jauni putnu būrī-
ši, kurus darināja kalupietis Valentīns 
Kuklis. Iestādes vadītāja Iveta Guģe 
stāsta, ka “Sprīdītī” aug ne tikai puķes, 
bet arī bērni, kuru šobrīd iestādē ir 20. 
Tāpat bērni piedalījās izzinošā ekskur-
sijā Pilskalnes Siguldiņā. 

Biķernieku pagastā tika sakopta 
skolas apkārtne, labiekārtots Anatoli-
ja avots, organizēta koku stādīšana un 
puķu dobju ierīkošana. Pārvaldes teri-
torijā izgatavoti, atjaunoti un uzstādīti 
8 informatīvie stendi, sakopta teritori-
ja pašvaldības kapos un ciemata terito-
rijā. Biķernieku ciematā atjaunots un 
nokrāsots rotaļu laukuma aprīkojums, 
soliņi un šūpoles. Pie kultūras nama 

izgatavoti un uzstādīti 3 koka puķu 
podu turētāji. 

Līksnas pagastā organizēta līksniešu 
iesniegto fotogrāfi ju izstāde “Kad uz-
zied vasara”, kas bija apskatāma Līks-
nas bibliotēkā. Muižas parkā uzcelta 
jauna nojume, uzstādīta āra tualete, 
izveidoti vairāki jauni objekti – pulk-
steņcilvēks, arka un velēnu gulta. Ie-
rīkotas puķu dobes, iestādīti 12 ceriņu 
krūmi un 3 vilkābeles. Pie daudzdzī-
vokļu mājas Daugavas ielā 5 atjaunots 
bērnu rotaļu laukums, uzstādīts karu-
selis, izgatavots bērnu namiņš. Iegādā-
tas trīs biotualetes izmantošanai pie 
kapiem. Skaistais Līksnas parks ne 
tikai labiekārtots, bet arī papildināts 
ar jaunu lapeni, kurā pēc pārvaldes 
vadītājas Birutas Ozoliņas teiktā ir no-
svinētas jau vienas kāzas. 

Maļinovas pagasta pārvalde maija 
mēnesī Meža un dārza dienu ietvaros 
turpināja Maļinovas ciema teritorijas 
apzaļumošanas un labiekārtošanas 
darbus. Laukumā pie saieta nama ie-
rīkots LED parka apgaismojums. Va-
saras periodā laukumā noritēs dažādi 
pasākumi, tādēļ apgaismojumam ir 
liela nozīme iedzīvotāju komfortam. 
Papildus apgaismojumam tika uzstā-
dīti seši jauni parka soli. Ierīkota jauna 
puķu dobe 50m2 platībā, tajā iestādīti 
košumkrūmi, kadiķveidīgie, tūjas un 
puķes. Visi labiekārtošanas darbi tika 
veikti ar mērķi sakopt un labiekārtot 
ciema vidi, lai iedzīvotāji un viesi va-
rētu te skaisti pavadīt savu brīvo laiku 
un baudīt pasākumus. 

Naujenes pagastā vērienīgi darbi 
notikuši tūrisma objektu teritorijas 
sakopšanā Markovā, Slutišķos, Va-
sargelišķos un Dinaburgas pilsdrupās. 
Veikti tiltiņa remontdarbi Dinaburgas 
takā, kā arī kāpņu pakāpienu un tilta 
margu remonts pie Vasargelišķu ska-
tu torņa. Juzefovas parkā notika dīķa 
laipas remonts. Naujenes ciema atpū-
tas parks papildināts ar 11 ozoliem un 
diviem vītoliem pie dīķa. Lociku ciema 
atpūtas vietā “Bērzu birzs” veikti lab-
iekārtošanas darbi, tai skaitā zemes 
planēšana. Veikta Krivānu kapu teri-
torijas labiekārtošana, veco kapakme-
ņu novākšana un jauno uzstādīšana. 
Visos pagasta ciemos veikts bērnu ro-
taļu laukumu remonts, smilšu nomai-
ņa smilšukastēs un konstrukciju krā-
sošana. Pie Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centra ēkas izvei-
doti jauni stādījumi. Naujenes tautas 
bibliotēkā notika literārā izstāde “Tīrs 
mežs un sakopts dārzs”. 

Višķu pagastā sakārtota un labie-
kārtota Špoģu vidusskolas teritorija. 

Apzaļumotas puķu dobes. Mazpulki 
nobalsināja iestādītās ābeles un iestā-
dīja lilijas kā veltījumu Latvijas simt-
gadē. Tika sakopta Višķu Romas kato-
ļu baznīcas un stāvlaukuma apkārtne. 
Labiekārtots bērnu rotaļu laukums 
Višķu tehnikuma un Vīgantu ciemā. 
Uzstādītas jaunas šūpoles un smilšu 
kastes, atjaunota lapele, sakopta un 
apzaļumota Višķu estrādes un mašīnu 
stāvlaukuma teritorija. Veidoti deko-
ratīvie stādījumi ar mazajām arhitek-
tūras formām – apstādītas piramīdas 
un laiva ar puķu stādiem estrādes un 
pludmales teritorijā. Kalna Višķos sa-
kopta ebreju piemiņas vieta un papil-
dināti stādījumi. Labiekārtota Višķu 
pagasta pārvaldes teritorija, sastādot 
puķes un atjaunojot kurmju fi gūriņas. 
Daudzdzīvokļu māju īpašnieki sakopa 
savu māju teritorijas. Pie Višķu pagas-
ta estrādes iestādīti 23 dažādu šķirņu 
ceriņi. Pie Mūzikas un mākslas sko-
las iestādītas 2 sarkanlapu kļavas, 1 
ošulapu kļava, 1 pīlādzis un 1 ogābe-
le. Maija sākumā Špoģu vidusskolas 
Vides pētnieku pulciņš un mazpulki 
piedalījās jaunā, meža apriti izzinošā 
pasākumā – meža apsaimniekošanas 
norišu demonstrācijā “LVM Meža ek-
spedīcija”. Skolēni noteica koku sugas, 
koku vecumu, atpazina meža dzīvnie-
ku pēdas, kā arī iesaistījās citās mežu 
izzinošās aktivitātēs, iepazīstot meža 
apsaimniekošanas ciklu. Meža ekspe-
dīcija bija izzinoša, ļoti aizraujoša un 
interesanta. Skolēni atzinīgi novērtēja 
doto iespēju izzināt un iepazīt meža pa-
sauli un iesaistīties rīkotajās aktivitā-
tēs. Ekspedīcijas beigās skolēni dalījās 
savos iespaidos pie jau ierastā LVM rī-
kotā ugunskura, apņēmās arī turpmāk 
piedalīties šāda veida pasākumos. 

Skrudalienas pagastā tika organizēts 
zīmējumu konkurss, ar mērķi izvēlē-
ties labākās idejas ciemu teritoriju lab-
iekārtošanai. Komisija izskatīja bērnu 
zīmējumus un labākās idejas īstenoja. 
Notika kapu teritorijas sakopšana. 
Nomainīts informācijas stends Viļķeļu 
kapos, sakopta Brāļu kapu teritorija 
un piemiņas vietas, atremontēti žogs 
un soli. Labiekārtota Bruņu ezera at-
pūtas vieta, uzstādīta laipa un soli. 
Sila ezera teritorijā sakārtoti volejbola 
un futbola laukumi. Sila ezera atpūtas 
vietā veikti profi laktiskie darbi šūpoļu 
un bērnu laukuma konstrukciju drošī-
bai, savukārt teritorijā “Ūdensrozes” 
izveidota jauna atpūtas vieta. 

Olga Davidova

Līgo svētki Līksnas Muižas parkā 
Līksnas pagasta pārvalde kopā 

ar Līksnas Kultūras namu arī šo-
gad aicināja Līksnas pagasta iedzī-
votājus un ciemiņus uz kopīgu Līgo 
svētku svinēšanu Muižas parkā.
Jāņi tradicionāli apvīti ar cerību, dzī-
vesprieka un laimes sajūtām, tāpēc, 
lai radītu šo īpašo saulgriežu sajūtu, 
tika jau iepriekš izpušķota līgošanas 
vieta - Muižas parks. To veica paši 
līksnieši, palīdzēja arī Līksnas jaunie-
ši. Visiem liels paldies, it īpaši Elvī-
rai Vorošenai, kas to visu organizēja.

Vakars iesākās ar nelielu teatrālu 
uzvedumu par svētku svinēšanu, 
tradīcijām un zīlēšanu. Turpināju-
mā  suminājām Līgas, kā arī Jāņus. 
Visiem tika uzlikti nopītie ziedu un 
ozolu vainagi. Jāņiem bija jāparāda 
savs spēks, nesot sievu vai meitu, bet 
Līga un citas meitas meta vainagus 
ābelē, lai noteiktu - pēc cik gadiem 
izies pie vīra.

Saulei rietot, visi līgotāji devās ie-
kurt ugunskuru, cildinot sauli un 
dziedot saulei veltītās tautasdzies-

mas. Ugunskuru iekūra Jāņi, kuri 
bija ieradušies. Vērojot uguns lies-
mas, visi līgotāji varēja nobaudīt alu, 
ko sabrūvēja līksnietis Andris Kevišs 
un sieru, ko sasēja Valdis Miltiņš un 
Ināra Keviša. Paldies viņiem!

Pusnaktī norisinājās pirmais Līks-
nas pusnakts skrējiens kažokos. Citur 
šajā naktī skrien pliki, bet līksnieši ir 
bagāti cilvēki un skrien kažokos. Tas 
izraisīja gan dalībniekos, gan skatītā-
jos lielu interesi un jautrību.

Tā Līksnā līdz saules ausmai jaut-

ras mūzikas pavadībā, ko spēlēja 
ansamblis «Rasa», tika aizvadīta 
Līgo nakts un sagaidīta Jāņu diena.
Paldies Līksnas pagasta pārvaldei, 
tās darbiniekiem un  īpaši pārval-
des vadītājai Birutai Ozoliņai, ama-
tierteātra «Maskas» aktieriem Aigai 
Somai, Agnesei un Aināram Orbidā-
niem, kā arī Līksnas jauniešiem par 
aktīvu dalību Līgo pasākuma organi-
zēšanā un vadīšanā.
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Ieraugot šo māju, mēs iemīlējāmies no 
pirmā acu skatiena – tā par “Ozoliņiem” 
stāsta Artūrs un Dina Kārkliņi, kuri 
nāk no Vidzemes puses, tomēr jau otro 
gadu par savu dzīvesvietu sauc Daugav-
pils novada Līksnas pagastu. Viņu māja 
ir vairāk kā 100 gadus veca un leģen-
da vēsta, ka tās pamati ņemti no vecās 
Līksnas baznīcas. Pirmo pusgadu viņi 
dzīvoja ne tikai ar pamatotām bažām 
par mājas tehnisko stāvokli, gadiem pa-
mestā un nolaistā teritorijā, bet arī bez 
elektrības pieslēguma, izmantojot tikai 
ģeneratoru un krāsniņas. 

Artūrs  Kārkliņš ikdienā strādā par 
biologu vides zinātnes jomā un Dau-
gavpils novada domē par ezeru apsaim-
niekotāju. Savukārt Dina rūpējas par 
pieciem bērniem – Miķeli (8), Māru(5), 
Atvaru(4), Jorenu (2) un Ronju (2 mēn.). 

- Kā jūs atradāt šīs mājas?
Artūrs: Mēs tajā laikā apbraukājām 

ļoti daudz māju – no Valmieras līdz 
Baltkrievijas robežai, plašu areālu. Mēs 
meklējām guļbūvi, bet, kad ienācām ša-
jā pagalmā un pirmo reizi ieraudzījām 
šo māju, tā bija mīlestība no pirmā ska-
tiena. Lai gan tā māja bruka kopā un aiz 
garās zāles tā praktiski nebija saskatā-
ma, tajā brīdī mēs par to nedomājām. 
Bija klikšķis un vairs nevienu citu māju 
negribējās skatīties. Te ir ļoti īpaša vie-
ta. Vēl pagājušajā gadā bija risks, ka var 
nobrukt mājas stūris, iebrukt griesti vai 
kāda siena, taču šobrīd ēka ir nostip-
rināta. Nevar izstāstīt, kā te sākumā 
izskatījās! Agrāk te vispār bija trīs at-
sevišķi dzīvokļi, viena no mājas daļām 
nebija apdzīvota pat 40 gadus. Zinot 
visas tehniskās lietas, kurām esam jau 
paspējuši iziet cauri, lai glābtu šo māju, 
diez vai mēs otro reizi uz kaut ko tādu 
parakstītos. 

- Pastāstiet, kā jūs kļuvāt par 
līksniešiem.

Dina Kārkliņa: - Viss sākās dau-
dzus gadus atpakaļ, kad vīrs sāka stu-
dēt Daugavpils Universitātē un paralēli 
mums izveidojās ģimene un sāka dzimt 
bērni. Tas fakts, ka tētis ir mājās tikai 
nedēļas nogalēs, vienā brīdī sāka likties 
pārāk ačgārni. Tāpēc mēs nolēmām, ka 
sievai un bērniem vajag būt tur, kur ir 
vīrs. Miķelis vēl negāja pirmajā klasē, 
tāpēc pārcelšanās bija vienkāršāka, jo 
viņš uzreiz sāka šeit mācīties un viņam 
nebija jāpāriet uz svešu skolu. Tas man 
likās dabīgi –  kur ir vīrs, tur jābūt arī 
sievai. 

Artūrs Kārkliņš: Tas, ka Miķelim kā 
vecākajam bērnam bija jāuzsāk mācības 
1.klasē, bija kā pamudinājums, lai nav 
jāmaina skola mācību gada vidū vai nā-
kamajā gadā. Tagad abi vecākie bērni 

tros, lai izmantotu vairāk iespēju, bet 
maziem bērniem lauku skolā socializē-
šanās vide ir daudz draudzīgāka. Viņi 
netiek uzreiz iemesti vilku barā, viņiem 
nav jācīnās par izdzīvošanu. 

- Kāpēc jūs izšķīrāties par la-
bu dzīvei laukos, nevis pilsētā?

Dina: Laikam paliekam veci. (Smejas) 
Droši vien visiem ir periods, kad gribās 
izrauties uz pilsētu, bet man ļoti patīk, 
ka man ir sava pasaule, sava vide, ku-
rā es varu mierīgā garā čubināties. Vīrs 
Daugavpilī uzturas biežāk, iespējams, 
viņam pilsētvides pietiek. Tev pietiek?

Artūrs: Pat par daudz. 
Dina: Tā atkal ir runa par bērniem 

- vai tie aug pilsētā vai laukos. Manas 
labākās atmiņas no bērnības ir par lau-
kiem un vecmāmiņām. Protams, ir labi, 
ka pilsēta it tuvumā. Ja mēs dzīvotu 
kaut kur ļoti dziļi un bērni nebūtu re-
dzējuši, kā izskatās citi cilvēki, tas arī 
būtu traģiski. Šis ir brīnišķīgs līdzsvars, 
kad var ikdienā dzīvot laukos, bērni 
var izskraidīties ārā un nav iesprostoti 
četrās sienās, kā arī man nav viņi jāiz-
klaidē, jo viņi paši iemācās plānot savu 
laiku, spēlēties un garlaikoties! Lauku 
vide ļoti attīsta viņu fantāziju. Plus vēl 
visi dzīvnieki, kas mums ir – viņiem ne-
rodas jautājumi, no kurienes rodas olas 
un vai pienu ražo fabrikā. 

- Jūs nākat no Vidzemes no-
vada. Vai pārceļoties uz dzīvi Lat-
galē, nebiedēja kādi izveidojušies 
stereotipi?

Dina: Tikai tie labākie! Tikko biju pie 
ģimenes ārstes un uzgaidāmajā telpā 
visi cilvēki runāja latgaļu valodā. Un 
man tas tik ļoti patīk! Lai gan es neko 
nesaprotu! (Smejas) Protams, ir tā sajū-
ta, ka esi atnācis uz citu vidi un nav tik 
vienkārši iefi ltrēties, bet stereotipi par 
latgaliešiem man nekad man nav biju-
ši negatīvi. Mūsu pusē par latgaliešiem 
domā, ka viņi ir ļoti atvērti, sirsnīgi un 
draudzīgi. 100% tā arī ir. Es pati esmu 
daudz noslēgtāka,  tāpēc man vēl ilgi 
šeit būs grūti iefi ltrēties. Es turklāt es-
mu arī ar Kurzemes asinīm, kas droši 
vien nozīmē, ka esmu diez gan noslēgta 
būtne. Bet šeit dzīvot ir ļoti patīkami, 
šeit cilvēki ir ļoti vienkārši un sirsnīgi. 

- Iemācīsies runāt latgaliski 
un ātri kļūsi par savējo!

Dina: Jā (Smejas). Māriņa jau runā. 
Viņa jau 1.klasē skaitīja man dzejolīti 
ar latgaliešu akcentu. Tas ir tik skaisti! 
Mēs fi lmējām un sūtījām omītei klausī-
ties, un visi ļoti priecājās. Mums patīk 
Latgalē, lai gan neesam nākuši no šejie-
nes. 

- Jums ir daudzbērnu ģime-
nes statuss. Vai tā ir jūsu apzināta 

izvēle?
Artūrs: Daļēji plānots, daļēji ir vēlme 

tāda, jo, ja nebūtu tādas vēlmes, tad tas 
viss arī nenotiktu. 

- Vai jūtat sabiedrības neiz-
pratni, varbūt nosodījumu?

Dina: Tad, kad jau ir pieci bērni, tad 
vairs nē. (Smejas) Tad, kad ir trīs un 
četri, tad vēl ir tie jautājumi: vai tad ne-
pietika ar diviem? Jautājumi visbiežāk 
ir par trešo bērnu, kad pārkāp to daudz-
bērnu ģimenes slieksni. Tagad, kad viņi 
aug, man liekas, ka tas ir ļoti veselīgi, 
ka viņi ir vairāki. Liela ģimene ir forši. 
Artūrs pats nāk no četru bērnu ģimenes, 
bet man ir tikai māsiņa. Ir labi, ka viņa 
man ir, būtu žēl, ja man nebūtu nevie-
na. Ilgtermiņā domājot, daudzbērnu ģi-
mene ir prātīgs lēmums, protams, ja ģi-
mene ir veselīga. Plusu ir daudz vairāk 
nekā mīnusu. 

- Lūdzu, raksturojiet savus 
bērnus.

Dina: Miķelis ir mūsu vecākais dēls. 
Viņam kā vecākajam ir bijis visgrūtāk, 
jo ar pirmo bērnu piedzimst arī māmiņa 
un tētis. Tāpēc viņš ir visnopietnākais. 
Foršs un sirsnīgs puika, gudrs. Viņu 
interesē futbols un viņš skaisti zīmē. 
Daudz laika pavada savā nodabā, stai-
gā pa pļavām. Māra ir mūsu princesīte, 
kura ilgu laiku bija vienīgā māsa starp 
brāļiem, līdz ar to viņa ir tipiska “brāļu 
māsa” – maziņa un ļoti sievišķīga, bet ar 
spēcīgu krampi.  Par Atvariņu mēs daž-
reiz smejamies, ka viņš ir mūsu “emo”  - 
ja viņš apvainojās, tad  ielien stūrītī, ne-
runā un parāda, ka viņš ir apvainojies. 
Bet viņš ir ārkārtīgi sirsnīgs un mīļš. 
Viņam interesē mašīnas. Jorens ir tēta 
puika. Viņš dara visu to pašu, ko dara 
tētis, būtībā mammas varētu arī nebūt. 
Jorens ir vislielākais bosiks, viņš viens 
pats par visiem var sastrādāt nedarbus. 
Tajā brīdī, kad viņš sāks iet skolā, man 
ir mazliet žēl skolotāju, jo miera tur ne-
būs (Smejas). Pati mazākā ir Ronja. Vi-
ņai ir brīnišķīga meiteņu balstiņa, viņa 
tā spiedz, ka to nevar nedzirdēt. 

Tas ir interesanti, ka katrs bērns 
ir pilnīgi citāds, lai gan ir vienu vecā-
ku bērni. Un, kas ir interesanti par to 
daudzbērnu ģimeņu būšanu, ja pirms 
tam domā vai ir pareizi, ka mums būs 
vēl viens bērniņš un vai mēs tiksim ga-
lā, tad tajā brīdī, kad bērniņš nāk pa-
saulē un tu viņu satiec, tad vairs nevar 
iedomāties, ka viņa varētu nebūt! Tā ir 
personība, tas nav tikai cipars. Tas ir vēl 
viens ģimenes loceklis, un tur vairs nav 
jautājumu - vajadzēja vai nevajadzēja. 

- Artūr, Tev ir arī ļoti plaša 
profesionālās darbības joma. 

Artūrs: Es šobrīd darbojos ezeru ap-
saimniekošanas jomā, kas patiesībā 
man ir jauna niša. Īstenībā visā Latvijā 
tā ir jauna nozare un ezeru apsaimnie-
kotājs ir jauna profesija. Tajā pašā laikā 
es neesmu atstājis zinātni, bioloģija ir 
tas, kur es darbojos visvairāk gan Dau-
gavpils Universitātē, gan dažādos pro-
jektos. Ne par visu maksā un ne visur es 
gūstu materiālo labumu, bet, lai es at-
tīstītu sevi un tās zināšanas pielietotu, 
bieži vien sanāk strādāt entuziasma dēļ. 
Tam es vienmēr dodu lielāku priekšro-
ku, nekā materiālajam. 

- Dina, pastāsti par savu dzī-
ves ceļu – vai esat kaut ko studēju-
si?

Dina: Man ir trīs nepabeigtas augstā-
kās izglītības. Jā, nav pārāk glīti (Sme-
jas). Tad, kad bērni sāka rasties, tad tas 
notika dabiski. Mums ir paveicies, ka 
mums abiem patīk klasiskais ģimenes 
modelis. Tā ir visstabilākā vērtība, kad 
vīrs velk mājās mamutu un sieva ir mā-

jās ar bērniem. Man tas liekas ļoti orga-
niski, gan es vēl paspēšu tik līdz savai 
augstākajai izglītībai. 

Pirmo reizi es aizgāju studēt par an-
gļu valodas tulku, jo vienmēr esmu biju-
si teicamniece. Mani pabīdīja, sakot, ka 
tā ir niša, kas man labi izdodas, jo valo-
das es apgūstu diez gan viegli. Bet pēc 
trijiem studiju mēnešiem Rīgā es sapra-
tu, ka tā nav mana vide un es, kā bikls 
cilvēks, netiecos pēc darba, kur ir ne-
pārtraukts kontakts ar cilvēkiem. Tad 
manā dzīvē pienāca pagrieziena punkts 
un es iestājos Kristīgajā akadēmijā, no-
mācījos tur mazliet vairāk kā gadu. Pa-
ralēli mēs sākām draudzēties ar Artūru. 
Tajā laikā Artūrs cieta smagā avārijā, 
tāpēc es sāku kavēt mācības, jo pavadīju 
laiku ar viņu slimnīcā. Tā es attālinājos 
no mācībām un mēs sākām veidot ģime-
ni. Kad Miķelītis bija maziņš, tad bija 
trešais mēģinājums studēt uzņēmējdar-
bības lauksaimniecību Latvijas Lauk-
saimniecības universitātē, ar domu, ka 
mēs ar ģimeni gribētu dzīvot laukos un, 
lai es būtu palīgs vīram. Bet galu galā 
mēs secinājām, ka es daudz vairāk es-
mu palīgs vīram, ja esmu mājās, palīdzu 
audzināt bērnus un uzturu mājas vidi, 
nekā skrienot pa pasauli, mēģinot iegūt 
kaut kādas gudras zināšanas. Ar laiku 
arī tam būs sava vieta, bet pagaidām tas 
man nav primārais. 

- Kā jūs viens otrā ieskatījā-
ties?

Dina: Mēs mācījāmies kopā jau no 
1.klases. Artūrs ar mani draudzējas jau 
no 2.klases, bet es ar Artūru draudzējos 
tikai kopš 19 gadu vecuma. (Smejas) Cik 
es sapratu, viņš mani noskatīja jau ļoti 
sen. Kad es mācījos Kristīgajā akadēmi-
jā, mēs sākām sarakstīties ar vēstulēm, 
jo viņš toreiz strādāja Norvēģijā. Mēs 
daudz sarakstījāmies un tā viņš lēnām 
mani pieradināja. 

Artūrs: Mazliet smieklīgi un pa jo-
kam, bet es tiešām no 2.klases biju nolē-
mis, ka ir un būs. 

- Kā jūs nonācāt līdz kāzām?
Dina: Vispirms mums pieteicās Miķe-

lis un pēc tam mēs apprecējāmies. Mēs 
tādā ziņā esam ļoti moderns pāris (Sme-
jas). Bet Artūra lēmums mani bildināt 
un apprecēt pirms bērniņš ir piedzimis, 
tas, manuprāt, ir vīrišķīgs gājiens. Pats 
ģimenes sākums parādīja, ka uz Artūru 
var paļauties. Lai gan es Artūrā iemīlē-
jos pamazām, tad šie bija tie punkti, kas 
pierādīja, ka uz viņu var paļauties, pat 
ja nav romantikas un ziedu pušķu, kas 
patiesībā ir tikai virspuse un nav obligā-
ti. Tās pamatvērtības mums ir vienādas 
un tas ir pats svarīgākais. 

- Ziedus taču tomēr reizēm 
arī uzdāvina?

Dina: Protams. Ziedi vēl nebūtu ne-
kas! Viņš man vakarā var atnest pa-
rādīt ezīti, pelīti, ķirzaciņu vai glodeni. 
Viņš zina, ka man patīk visas tās mazās 
un pūkainās radībiņas. Tas ir gandrīz, 
kā ziedi, tikai vēl foršāk! Mēs vienmēr 
esam bijuši nedaudz ķerti uz tām da-
bīgajām lietām. Man tētis ir vetārsts, 
tāpēc es nespiedzu, ieraugot daudzas 
lietas par kurām meitenes spiedz, jo es 
kopš bērnības esmu redzējusi lietas, ku-
ras bērni parasti neredz. 

Ar Kārkliņu ģimeni sarunājās Elza 
Timšāne

Pilnu interviju var izlasīt mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Per-
sonības”. 

Artūra un Dinas Kārkliņu laimes formula ir ģimene
iet Vaboles vidus-
skolā. 

- Kādas, jū-
suprāt, ir lauku 
skolu priekšrocī-
bas?

Dina: Mēs paši 
nākam no lauku 
skolām, mācījā-
mies kopā Vaidavas 
pamatskolā jau 
no 1.klases, tāpēc 
mums patīk lauku 
skolas. Bērnam te 
sniedz vairāk uz-
manības un sirsnī-
bas. Es nedomāju, 
ka viņiem tiek kaut 
kas atņemts, īpaši 
pamatskolā. Iespē-
jams, ka vidussko-
las klasēs ir svarīgi 
būt kaut kādos cen-



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2017.gada 29.jūnijs 11

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2017.gada 15.jūnijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie no-
teikumi Nr.1 (protokols Nr.1., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada do-
mes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „DAUGAVPILS NO-
VADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 18., 19. punktu šādā redakcijā:
„18. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki - 1.vietnieks un vietnieks. Do-
mes priekšsēdētāja 1.vietnieka amats ir algots.

19.  Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks:
19.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā un/vai 
viņa uzdevumā;
19.2. pārrauga attīstības un tautsaimniecības jautājumus;
19.3. vada autoceļu fonda padomi;
19.4. paraksta rīkojumus par domes priekšsēdētāja komandējumiem, atvaļi-
nājumiem un pabalstiem;
19.5. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot komisijas un 
darba grupas savu pienākumu un tiesību realizācijai;
19.6. koordinē pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem;
19.7. pilda citus pienākumus likumā, pašvaldības nolikumā un domes lēmu-
mos paredzētajos gadījumos.”;
1.2. papildināt nolikumu ar 19.¹ punktu:

 “19.¹ Domes priekšsēdētāja vietnieks  pilda domes priekšsēdētāja pienā-
kumus viņa uzdevumā vai domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja 
1.vietnieka prombūtnes laikā, kā arī citus pienākumus saskaņā ar domes 
lēmumu.”;

1.3. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
“23. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas paš-
valdības amatpersonas, kā arī izpilddirektors un iestāžu vadītāji saņem 
atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Daugavpils novada 
domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reg-
lamentu.”;

1.4. izteikt 58.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“58.7. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu izskatīšanu domes 
priekšsēdētāja 1.vietniekam, ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs.”;

1.5. izteikt 86.1 punktu šādā redakcijā:
 “86.1 Domes priekšsēdētāja 1.vietniekam iedzīvotāju pieņemšanas laiks 
domes ēkā ir katra mēneša trešajā pirmdienā no plkst.10.00 līdz plkst. 
12.00 un no plkst.14.00 līdz plkst. 18.00 un pagastu pārvaldēs - pēc grafi -
ka.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 16.jūnijā, tie publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

2017.gada 20.jūnijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.2 (protokols Nr.2., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „DAUGAVPILS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 
24.pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, 
dome no pašvaldības deputātiem ievēlē:

6.1.   fi nanšu komiteju 11 locekļu sastāvā;
6.2.   izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā;
6.3.   sociālo un veselības jautājumu komiteju  6 locekļu sastāvā;
6.4.   tautsaimniecības komiteju 7 locekļu sastāvā.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 21.jūnijā, tie publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

2017.gada 11.maijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie notei-
kumi Nr.5 (protokols Nr.9., 1.&), precizēti ar Daugavpils novada domes 2017.
gada 8.jūnija lēmumu Nr. 513 (protokols Nr.11., 2.&), “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 
9.1 punktu, 3.panta pirmo daļu, 1.4 daļu, 9.panta otro daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos notei-
kumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās 
daļas 9.1 punktu, 3.panta pirmo daļu, 1.4 daļu, 9.panta otro daļu”;
1.2. svītrot saistošo noteikumu 3., 4., 5. un 8.punktu;
1.3. izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Lēmumu par būves klasifi cēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem 
Daugavpils novada domes Būvvalde.”;

1.4. svītrot saistošo n ote ikumu 10.punktu;
1.5. papildināt saistošo noteikumu 11.punktā aiz vārda “domes” ar vārdu 
“Būvvaldes”;
1.6. izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākumus par vidi de-
gradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi izbeidzas ar 
nākamo mēnesi pēc lēmuma par būves klasifi cēšanu par vidi degradējo-
šu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu  būvi statusa atcelšanas.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā.
3. Saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija saistošajiem  noteikumiem Nr. 5 

“Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu””

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi tiek grozīti, lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa 

(turpmāk – nodokļa) administrēšanas izmaksas Daugavpils novada pašvaldībā 
un novērstu Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošo 
noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” normu un 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu, kas iekļautas likumā pēc 
saistošo noteikumu pieņemšanas, pārklāšanos.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi:
- pamatojoties uz to, ka likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” ir paredzēts 

regulējums komersanta īpašumā esošo objektu aplikšanai ar mājokļa 
nodokli, svītro normu, kas paredzēja kārtību, kā mājokļa nodokļa likme 
par komercsabiedrību īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā esošiem 
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērota Daugavpils novadā;

- pamatojoties uz to, ka pārējās Daugavpils novadā piemērotās nodokļu likmes 
ir analogas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 
1.un 2.punktā noteiktajām nodokļu likmēm,  svītro pārējās normas attiecībā 
uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzturētu nodokļa objektu likmēm 
Daugavpils novadā;

- groza vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju 
aplikšanu ar nodokļa likmi 3 procentu apmērā kārtību, deleģējot Daugavpils 
novada domes Būvvaldei vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvju klasifi cēšanas tiesības un nosaka, ka nodokļa par vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi maksāšanas 
pienākums beidzas ar nākamo mēnesi pēc būvei piešķirtā statusa atcelšanas. 

3. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
Nav.

4. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav.
5. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām 
procedūrām

Nav.
6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā daļa.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar 
saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, pieejams pagastu pārvaldēs 
un Daugavpils novada domē.

2017.gada 11.maijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie no-
teikumi Nr.6 (protokols Nr.9., 2.&), precizēti ar Daugavpils novada domes 
2017.gada 25.maija lēmumu Nr. 501 (protokols Nr.10., 74.&)

Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu 
un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.800 “Makšķerēša-
nas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 46.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana 

Vīragnas ezerā.
2. Vīragnas ezers atrodas Daugavpils novada un Preiļu novada administratīva-

jā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1115.panta 2.pielikumu ir privāta ūdens-
tilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Mi-
nistru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās mak-
šķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un ar Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” 2016.gadā sniegtajām 
rekomendācijām, kurās noteiktas papildus prasības ūdenstilpnes vides un zivju 
resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai paredzēto zivju sugu regulārai 
pavairošanai.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arod-
īpašums”, juridiskā adrese “Svilišķi-1”, Virognas atpūtas bāze, Špoģi, Višķu pa-
gasts, Daugavpils novads, LV-5481, tālrunis 654 86432.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Vīragnas ezera platībā (1.pieli-

kums).
6. Makšķerēšana Vīragnas ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.

gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību noteikumi” ar šādu atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peld-
līdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem un peldlīdzekļus ar dzinējiem, kuru 
jauda nepārsniedz 5 ZS. 

7. Makšķerēšanas licences iegāde vai bezmaksas licences saņemšana neat-
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brīvo makšķernieku no nepieciešamības iegādāties makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību karti. Bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medī-
bu kartes saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem 
Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” Vīragnas 
ezerā atļauts makšķerēt tikai personām līdz 16 gadiem un personām, vecākām 
par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti, politiski represētām personām, 
ūdenstilpes krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Visām perso-
nām jābūt klāt attiecīgam personu apliecinošam dokumentam, bet personām ar 
invaliditāti - invaliditātes apliecībai. 

8. Vīragnas ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par 

makšķerēšanas licencēm

Nr.
p.k. Licences veids Licenču derīguma termiņi

Licences 
cena  
(euro)

1. Gada licence 01.01.-31.12. no krasta, laivas, 
ledus 20,00

2. Sešu mēnešu 
licence

Seši mēneši no izsniegšanas 
dienas no krasta, laivas, ledus 15,00

3. Mēneša licence Licencē norādītajam mēnesim 
no krasta, laivas, ledus 5,00

4. Vienas dienas 
licence

Licencē norādītajai dienai no 
krasta, laivas, ledus 1,00

5. Gada licence ar 
atlaidi

01.01.- 31.12. no krasta, laivas, 
ledus 10,00

6. Bezmaksas gada 
licence

01.01.-31.12. no krasta, laivas, 
ledus bezmaksas

9. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
10. Visu veidu licences dod tiesības makšķerēt no krasta, laivas, ledus.
IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
11. Bezmaksas gada licence paredzēta:

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

12. Daugavpils novada pašvaldības un Preiļu novada pašvaldības teritorijā 
deklarētiem  maznodrošinātajiem iedzīvotājiem paredzēta gada licence ar atlaidi.

13. Šī nolikuma 11. un 12.punktā minētajām personām, makšķerējot jābūt 
līdzi personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības izmantot iepriekš 
minētās atlaides pēc tam, kad saņemta licence saskaņā ar šī nolikuma 19.punktā 
paredzēto kārtību.

14. Ņemot vērā to, ka Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 
arodbiedrība ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Arodīpašums” 100 % 
kapitāldaļu turētāja, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības 
biedri (uzrādot Arodbiedrības biedra karti) saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Arodīpašums” lēmumu ir tiesīgi saņemt gada licenci ar atlaidi.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
15. Licence (licenču paraugi 2.-7. pielikumā) ir stingrās uzskaites veidlapa un 

tajā tiek norādīts:
15.1. licences nosaukums (veids);
15.2. licences numurs;
15.3. licences derīguma laiks;
15.4. licences cena;
15.5. makšķernieks vārds, uzvārds un paraksts;
15.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
15.7. zīmoga vieta.

16. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 
makšķerēšanas nolikumu Vīragnas ezerā. 

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

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

18.1.licencētās makšķerēšanas organizētājs ir Sabiedrība ar ierobežotu at-
bildību   “Arodīpašums”, “Svilišķi-1”, Virognas atpūtas bāze, Špoģi, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, tālrunis 654-86432, e-pasta adrese: 
andris.samuss@ldz.lv; 
18.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.

19. Bezmaksas gada licences un gada licences ar atlaidi makšķerēšanai var 
saņemt vai iegādāties tikai Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Arodīpašums”, 
“Svilišķi-1”, Virognas atpūtas bāze, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, 
LV-5481, uzrādot attiecīgus dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, Arod-
biedrības biedra karti, invaliditātes apliecību, politiski represētās personas ap-
liecību). 

VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas 
licences

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

21. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 80% paliek licencētās 
makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas 
nodrošināšanai, Vīragnas ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī zivju 

krājumu pavairošanai.
VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

22. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus 
lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos 
attiecīgi ierakstot: 

22.1. vienas dienas un bezmaksas gada licences otrajā pusē Makšķernieku 
lomu uzskaites tabulā (8.pielikums); 
22.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam 
pēc makšķerēšanas jāaizpilda Makšķernieku lomu uzskaites tabula sadaļā 
eLoms.

23. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar Mak-
šķernieku lomu uzskaites tabulām 10 (desmit) darbdienu laikā iesniegt licenču 
iegādes vietās vai elektroniski reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epa-
kalpojumi.lv vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja 
adresi, kura norādīta šo saistošo  noteikumu 4. punktā. 

24. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem 
nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadīju-
mos, tiks liegta iespēja turpmāk (pašreizējā un nākamajā gadā) iegādāties jebku-
ra veida licences makšķerēšanai Vīragnas ezerā.

25. Līdz nākamā gada 1.februārim licencētās makšķerēšanas  organizētājs 
iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā 
„BIOR” pārskatu par iepriekšējā gada makšķernieku lomiem tālākai datu ap-
strādei un zivju resursu novērtēšanai.
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un 

pienākumi
26. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

26.1.sniegt informāciju Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, Preiļu un Daugavpils novada preses izdevumos par saistošiem 
noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Vīragnas ezerā un 
nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu to piekrastēs;
26.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķe-
rēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma VI.nodaļu;
26.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām;
26.4. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot in-
terneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences) īpašā licenču uzskai-
tes žurnālā, kas atrodas licenču tirdzniecības vietā;
26.5. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences 
hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada 
noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta 
izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču 
uzskaites žurnālu;
26.6. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbil-
stoši šī nolikuma VII.nodaļā noteiktajām prasībām;
26.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēša-
nas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to 
izlietojumu 2 (divas) reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi 
līdz 15.jūlijam un 15.janvārim;
26.8. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, 
ievērojot Vīragnas zinātniskās rekomendācijas saskaņā ar šī nolikuma 
X.nodaļu;
26.9. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora 
vai Daugavpils novada pašvaldības vai Preiļu novada pašvaldības pilnva-
rotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un 
uzraudzības pasākumos, kura reizi gadā iesniedz Valsts vides dienestā un 
pašvaldībā saskaņotu pārskatu par dabas aizsardzības kontroles un zivju 
vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un informāciju par veiktajiem 
pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un 
licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras iz-
veidošanā un uzturēšanā;
26.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VIII.nodaļai;
26.11. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
26.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
26.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem konsultā-
cijas par makšķerēšanas vietām.

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

28. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā un īsteno pasākumu 
plānu Vīragnas ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzī-
bai:

28.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai:
 28.1.1.  2017., 2019.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot to 
mazuļus līdz 12 tūkst. gab. katrā no minētiem gadiem,
28.1.2.  2018., 2020.gads – zandarta mazuļu ielaišana līdz 12 tūkst. gab. 
katrā no minētiem gadiem,

28.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
28.2.1. malu zvejniecības apkarošana;
28.2.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude;

28.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas 
kontrole.

XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole
29.  Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 

noteikumu ievērošanu kontrolē Daugavpils novada pašvaldības pilnvarotās per-
sonas un Preiļu novada pašvaldības pilnvarotās personas – attiecīgās pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā, kā arī attiecīgās valsts institūcijas atbilstoši nor-
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2. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem 
Nr. 6 (protokols Nr. 9., 2.&)

matīvajos aktos noteiktajai kompetencei. Licencētās makšķerēšanas nolikumā 
paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompeten-
cei uzrauga arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

30.  Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga valsts institūcijas, Daugavpils novada pašvaldība 
un Preiļu novada pašvaldība – attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

XII. Noslēguma jautājumi
31.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā.
32.  Nolikuma darbības ilgums ir 3 (trīs) gadi no 2017.gada 1.jūlija.

1. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Vīragnas ezera karte

3. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Sešu mēnešu licences paraugs

4. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Mēneša licences paraugs
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5. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Vienas dienas licences paraugs

6. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Gada licences ar atlaidi paraugs

7. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols  Nr. 9., 2.&)

Bezmaksas gada licences paraugs

8. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Makšķernieku lomu uzskaites tabula (licences otrā pusē)



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2017.gada 29.jūnijs 15

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr.6 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi  izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības 
likuma 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 3.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi” 46.punktu.

 2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus 
nosacījumus makšķerēšanai Vīragnas ezerā.
      3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.

 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības  teritorijā
Nav attiecināms.
       5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.
       6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.
daugavpilsnovads.lv sadaļā Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/
Saistošo noteikumu projekti. 

2017.gada 25.maijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie notei-
kumi Nr.7 (protokols Nr.10., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada domes 
2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par augstas detali-
zācijas topogrāfi skās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 
13.panta sesto daļu, 26.panta trešo daļu un 26.panta 7.1 daļu, Ministru kabineta 
24.04.2012. noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas 
un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69., 79. un 81.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajos notei-
kumos Nr.3 „Par augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas aprites kārtību 
Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1.  izteikt 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.3. datu bāzes turētājs - Daugavpils novada pašvaldības Attīstības 
pārvaldes Plānošanas nodaļas Ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) 
daļa, kas nodrošina datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju, nodrošina 
mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, topogrāfi skās informācijas 
pieņemšanu, pārbaudi un ievadīšanu vienotajā novada digitālajā topo-
grāfi skajā kartē (ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāka);”;

1.2. svītrot 4.punktā vārdus “Daugavpils novada pašvaldība”;
1.3. izteikt 6.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.5. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS” (Kalkūnes, Naujenes un Nīcgales pagastā);”;

1.4.  papildināt ar 12.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.5. citām fi ziskām un juridiskām personām, kas iesniegumā pamato 
datu bāzē esošās informācijas izmantošanas nepieciešamību.”;

1.5. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
1.pielikums

Daugavpils novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3 
(protokols Nr. 4, 3.&)

Reģistrācijas atzīmes paraugs 
(sarkanā krāsā)

REĢISTRĒTS
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS

AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS 
INFORMĀCIJAS DATUBĀZĒ

_____._____.20____. Nr.__________________
Reģistrēja: __________________ 

(Vārds, Uzvārds)
e-pasts topo@dnd.lv, www.daugavpilsnovads.lv “

1.6. papildināt 2.pielikumu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Topogrāfi skās informācijas izsniegšana no datu bāzes 
6.1. objekts līdz 25.00 ha (ieskaitot) platībā 1 objekts 3,00
6.2. par katru nākamo objekta (ha) 1 ha 0,10”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Daugavpils novada vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 25.maija saistošajiem  noteikumiem Nr. 7 

„Grozījumi Daugavpils novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas aprites 

kārtību Daugavpils novadā””
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar to, ka Daugavpils novada domē ir izveidota Attīstības pārvaldes 
Plānošanas nodaļas Ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) daļa, kuras kom-
petencē ir Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas datu bāzes uzturēša-
na un aktualizācija, nepieciešams veikt saistošajos noteikumos attiecīgus grozī-
jumus, nosakot datu bāzes turētāju.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka datu bāzes turētāju, kā arī paredz kārtību, kādā 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā notiks augstas detalizācijas topo-
grāfi skās informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana.
3. Informācija par saistošo noteikumu plānoto ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevumu 
daļu.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Šo saistošo noteikumu izpildi koordinēs un realizēs Daugavpils novada 
domes Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas Ģeotelpiskās informācijas sistē-
mas (ĢIS) daļa, kurai būs tiesības par pakalpojumiem saņemt maksu saskaņā 
ar apstiprinātiem izcenojumiem par informācijas pārbaudi, reģistrāciju  Datu 
bāzē, sagatavošanu un izsniegšanu.
6.  Informācija par konsultācijām  

Konsultācijas nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Avdejeva Veronika (1928.g.)
Dubnas pagastā 

Gavrilovs Vasīlijs (1958.g.)
Kalkūnes pagastā 

Mamontovs Ernests (1992.g.)

Kalupes pagastā
Fetisovs Sergejs (1983g.)

Līksnas pagastā
Kupšāne Marija (1954.g.)

Maļinovas pagastā
Jankovska Vasa (1945.g.)

Medumu pagastā
Saveļjeva Marija (1932.g.)
Koverovs Pjotrs (1958.g.)

Naujenes pagastā
Gude Valentīna (1951.g.)
Greckis Andrejs (1952.g.)

Vanags Mečislavs (1933.g.)
Deņisova Agafi ja (1931.g.)

Korotkovs Jevgēnijs (1953.g.)
Nīcgales pagastā 

Ustinova Albīna (1930.g.)
Klaucāne Lūcija (1927.g.)

Skrudalienas pagastā
Pavlovs Vasīlijs (1957.g.)

Sventes pagastā
Vainiņš Genrihs (1953.g)

Višķu pagastā
Zubovs Grigorijs (1943.g.) 
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši
Demenes pagastā

Ivanka Konončuka (27.maijā)
Kalupes pagastā

Anastasija Birjukova (23.maijā)
Līksnas pagastā 

Renārs Grigorjevs (29.maijā)
Skrudalienas pagastā 

Jegors Nikolajevs (8.jūnijā) 
Vecsalienas pagastā 

Matvejs Dzedzels (11.jūnijā)
Nikita Dzedzels (11.jūnijā) 

Sveicam jaunlaulātos!

Marina Moisejeva un Konstantīns Timofejevs 
laulību reģistrējuši aprīļa mēnesī. 
Atvainojamies par kļūdaini uzrakstīto uzvārdu 
un novēlam laimīgu dzīvošanu!

• Ievu Krīvāni un Aigaru Tenisu
• Irīnu Siļivanovu un Aleksandru Severinu
• Irinu Starcevu un Valdi Užuli
• Svetlanu Dorofejevu un Raimondu Bisteru
• Nataļju Konovalovu un Vladimiru Pilatu
• Jeļizavetu Oļeiniku un Andreju Seļņicki
• Vioriku Moisejevu un Imantu Gavrovski 

Sākusies audzēkņu uzņemšana Naujenes Mūzikas un mākslas skolā
Mūzikas nodaļa

Uzņem 6-13 gadus vecus audzēkņus šādās izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, Klavierspēle;
• Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes 

spēle, Eifonijas spēle;
• Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle.

Konsultācijas no 14. augusta līdz 30. augustam.
Mākslas nodaļa

Uzņem 7-13 gadus vecus audzēkņus.
Visi mākslas nodaļas apgūst šādus mācību priekšmetus: Zīmēšana, 
Gleznošana, Kompozīcija, Mākslas valodas pamati, Darbs materiālā, 
Veidošana, Papīra plastika.

Konsultācijas no 14. augusta līdz 30. augustam.
Skolas absolventi saņem Diplomu par profesionālo ievirzes izglītības 
programmas apguvi. 

Informācijai: Naujenes Mūzikas un mākslas skola, Daugavas ielā 29, 
Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., 65450287, nmms@inbox.lv 

Laucesas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 18 (astoņpad-
smit) koku nozāģēšanu Laucesas pamatskolas teritorijā. Lūdzam Laucesas pa-
gasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā līdz 2017.gada 17.jūlijam sniegt 
savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski vai ierodoties personīgi 
Laucesas pagasta pārvaldē. Tālrunis 65476861, 65476860 

Publiskā apspriešana notiks 2017.gada 17.jūlijā plkst.17.00 Laucesas kultū-
ras namā, Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 

Notika mākslas plenērs sadarbībā 
ar Šarkavščinas mūzikas skolu 

No 15. līdz 23. jūnijam Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas organizētā 
Starptautiskā mākslas plenēra 
ietvaros notika Špoģu un Šarkavščinas 
(Baltkrievija) mūzikas skolu audzēk-
ņu un skolotāju radošas meistarkla-
ses nodarbībās. Kopīgā pasākumā bija 
piedalījušies 55 dalībnieki no abām 
skolām. Pasākuma laikā nometnes da-
lībniekiem bija iespēja iepazīties, rast 
kopīgo un atšķirīgo latviešu Līgo un 
baltkrievu Kupaļje svētku tradīcijām, 
apgūt abu valstu svētku repertuāru un 
muzicēt apvienotā orķestra sastāvā.

Par plenēra kulmināciju kļuva meis-
tarklases dalībnieku koncerts “Visu 
gadu dziesmas krāju”, kurš notika 23. 
jūnijā Malnavas koledžas Višķu mācī-
bu punkta zālē. Klausītājiem bija ie-
spēja dzirdēt mūzikas kolektīvu, kura 
sastāvā skanīgās Līgo un Kupaļjes 
dziesmas pavadīja latviešu tautas ins-
trumenti – kokles, baltkrievu cimba-

las, vijole, akordeoni un bajāni, kā arī 
tika stāstīts par latviešu un baltkrievu 
tautas tradīcijām saistītām ar Līgo un 
Kupaļje svētku svinībām. Mūsdienī-
gākas notis mūzikas skanējumam pie-
šķīra instrumentālās grupas “Mažors” 
ritma grupa.

Koncerta noslēgumā plenēra dalīb-
niekus uzrunāja Višķu pagasta pār-
valdes vadītājs Jānis Proms, augsti 
novērtējot Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas un Šarkavščinas bērnu mākslas 
skolas radošo sadarbību. Ar pateicības 
vārdiem par padarīto darbu plenēra 
dalībniekus sveica arī Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolas direktors Andrejs 
Repins un Šarkavščinas bērnu mākslas 
skolas direktore Žanna Rusak.

Plenēra noslēgumā Šarkavščinas 
bērnu mākslas skolas dalībnieki 
apmeklēja Jāņu pasākumu Višķu 
brīvdabas estrādē.


