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Lauksaimniecības sektorā 
izsludināta ārkārtas situācija 

Plūdu skartajās teritorijās lauksaim-
niecības sektorā ir izsludināta ārkārtas 
situācija. Pašvaldības sākušas aplēst 
plūdu nodarīto postījumu apmērus. Kā 
preses konferencē ziņoja pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika, zaudēju-
mus lauksaimniecībā pieteica 114 nova-
da zemnieki un zaudējumu kopējais ap-
mērs sastāda 1 557 266 eiro, savukārt 
79 pašvaldības ceļiem nodarītie zaudē-
jumi aprēķināti 249 160 eiro apmērā, 
citai novada infrastruktūrai nodarīti 
zaudējumi 15 275 eiro apmērā. Pēc AS 
“Latvijas valsts ceļi” sniegtās informā-
cijas 18 ceļiem un ceļu posmiem, kas 
atrodas novada teritorijā, nodarīti zau-
dējumi 113 500 eiro apmērā. 

“Pašlaik ir izveidotas 2 komisijas, 
kas šonedēļ un jaunnedēļ apsekos vi-
sus objektus. Postījumus, kas nodarīti 
ceļiem, izvērtēs pašvaldības autoceļu 
fonds, kā arī pārbaudīs to informāci-
ju, kuru iesniedza pagastu pārvaldes. 
Līdz 20. septembrim tiks sagatavoti 
visi nepieciešamie dokumenti, kas tiks 
iesniegti izskatīšanai Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijai 
(VARAM). Savukārt VARAM līdz 20. 
oktobrim iesniegs informāciju tālāk Mi-
nistru kabinetam. Kas attiecas uz pri-
vātīpašumiem, kas cietuši lietavu laikā, 
kompensācija varētu tikt izmaksāta 50 
% apmērā. Visu, kas saistīts ar citiem 
infrastruktūras objektiem - pagrabiem, 
dzīvojamām mājām, pašvaldību iestāžu 
ēkām, informāciju jāiesniedz līdz 2. ok-

tobrim”, tā ziņoja V. Kezika. 
4. septembrī tika izsludināta pieteik-

šanās platību apsekošanai Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības cen-
tra (LLKC) un Lauku atbalsta dienes-
ta (LAD) reģionālajās iestādēs. Kom-
pensāciju varēs saņemt par 2017. gadā 
Vienotajā iesniegumā deklarētajām 
lauksaimniecības kultūraugu platībām 
un par 2017. gada ziemāju sējumiem 
2018. gada ražai, kuri apsekošanas 
rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā 
bojā gājušiem. Kompensāciju par sienu 
saņems saimniecības, ja Lauksaimnie-
cības datu centra dzīvnieku reģistrā ir 
reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki 
zālēdāji, un apsekošanā tiks konstatēts, 
ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu 
rezultātā. Zaudējumu apmērs tiks rē-
ķināts, ņemot vērā noteiktās vidējās 
izmaksas uz hektāru attiecīgajām kul-
tūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā. 
Kopējā kompensāciju izmaksai nepie-
ciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot 
vērā apzinātās bojā gājušās platības.

Attiecībā uz pašvaldības ceļiem, iz-
pilddirektore Vanda Kezika papildi-
nāja, ka iespējams to sakārtošanai un 
atjaunošanai būs jāņem aizņēmums. In-
formācija par atjaunotajiem ceļiem tiks 
iesniegta Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai, un saskaņā 
ar Ministru kabineta noteikumiem 30 
% apmērā darbi tiks līdzfi nansēti no no-
vada pašvaldības puses, savukārt 70 % 
apmērā – garantēts valsts atbalsts. 
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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

04.09. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

11.09. Maļinovas pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
25.09. Dubnas pagasta pārvalde  14.00-16.00
Aivars Rasčevskis
04.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00

11.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Jānis Belkovskis
04.09. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

18.09. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

18.09. Laucesas pagasta kultūras nams, c. Mirnijs 09.00-12.00
Valērijs Hrapāns
05.09. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
26.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Viktors Kalāns

11.09. Raiņa iela 20, Daugavpils, SIA “Irinacom” 
telpās    13.00-16.00

25.09. Raiņa iela 20, Daugavpils, SIA “Irinacom” 
telpās  13.00-16.00

Edgars Kucins

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

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

Janīna Kursīte

08.09. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 10.00-12.00

15.09. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 10.00-12.00

22.09. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 10.00-12.00

29.09. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales partijas” 
birojā 10.00-12.00

Svetlana Kursīte

06.09. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00

22.09. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 11.00-13.00
Juris Livčāns
18.09. Salienas pagasta pārvalde 09.00-10.00

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

Visvaldis Ločs
05.09. Sventes pagasta pārvalde 15.00-17.00
22.09. Medumu pagasta pārvalde 09.00-11.00
Aleksejs Mackevičs
18.09. Salienas pagasta pārvalde  14.00-16.00

20.09. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.00-18.00

27.09. Randenes pamatskola 14.00-16.00
Vjačeslavs Moskaļenko
04.09. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-12.00

18.09. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00
Olesja Ņikitina

12.09. Naujenes pagasta pārvalde   15.00-17.00

26.09. Medumu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs

05.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00

19.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna Tamane

12.09. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-16.00

26.09. Medumu pagasta pārvalde  13.00-16.00

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

 2017.gada 27.jūlija sēdē pieņemti 57 lēmumi:
 Apstiprināja aktualizēto Daugavpils nova-

da attīstības programmas 2012.-2018.gadam                                         
Investīciju plānu 2017.-2019.gadam.
 Uzsāka Daugavpils novada jaunatnes politikas 

stratēģijas 2018.-2024.gadam izstrādi, apstiprināja 
par Stratēģijas izstrādes vadītāju Izglītības pārval-
des jaunatnes projektu koordinatori Milānu Loču 
un Stratēģijas izstrādes darba uzdevumu.
 Pārņēma no Naujenes pagasta pārvaldes valdī-

juma Daugavpils novada domes valdījumā pašval-
dības ceļu “Markova-Daugava”.
 Apstiprināja darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 5.4.1.specifi skā atbalsta mērķa 
“Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un 
aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākuma “Antro-
pogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta 
“Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruk-
tūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazinā-
šanai dabas parkā „Daugavas loki”” ieņēmumu un 
izdevumu tāmi.  
 Nolēma uzsākt projekta „Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību pro-
fi laksei Daugavpils novadā” īstenošanu, nosakot 
projekta īstenošanas termiņu līdz 2019.gada 31.de-
cembrim un apstiprināja projekta ieņēmumu un 
izdevumu tāmi.
 Nolēma atbalstīt Valsts izglītības satura cen-

tra projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai”, nosakot sadarbības partneri 
- Daugavpils novada domi. Projekta mērķis - izglī-
tojamo individuālās pieejas veidošana vispārējās iz-
glītības iestādēs, izmantojot jaunas mācību formas, 
plānotajā projekta īstenošanas termiņā – 2017.-
2020.gadā, nosakot Vaboles vidusskolu, Randenes 
pamatskolu un Kalupes pamatskolu kā pasākumu 
īstenotājas.
 Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases 

38287,03 euro apmērā  Naujenes bērnu nama avā-
rijas stāvoklī esošo kanalizācijas tīklu nomaiņai un 
asfalta seguma maiņai.
 Atļāva atsavināt Naujenes bērnu nama īpašu-

mā esošo vieglo automašīnu OPEL ZAFIRA,  nosa-
kot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē.
 Atļāva Biķernieku pagasta pārvaldei veikt ie-

pirkuma procedūru autobusa ar 40-49 sēdvietām, 
kas nepieciešams Biķernieku pagasta pārvaldes 
funkciju veikšanai.
 Piešķīra pašvaldības līdzfi nansējumu dzīvoja-

mās mājas Nr.387, 18.novembra iela, Vecstropi, 
Naujenes pagasts, dzīvokļu īpašniekiem 17262,07 
euro apmērā ēkas energoaudita pārskata sagatavo-
šanai un termogrāfi jas veikšanai, tehniskā projekta 
dokumentācijas sagatavošanai, bēniņu pārseguma 
siltināšanai un gala sienu siltināšanai.  
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz pašvaldības vārda nedzīvojamo telpu gru-
pu ,,Veterināra punkts”, kas atrodas ,,1”-22, Višķu 
tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads.
 Piešķīra fi nansējumu no “Atbalsta fonda bied-

rībām” 2017.gada līdzekļiem Biedrībai “Otrā māja 
dzīvniekiem” projekta “Ēkas pārbūve dzīvnieku 
patversmes “Otrā māja” vajadzībām” neattiecinā-
mo izmaksu segšanai 5000,00 euro apmērā.
 Nolēma iedalīt līdzekļus no pašvaldības autoce-

ļu fonda 2017.gada nesadalītā atlikuma Laucesas 
pagasta pārvaldei 4871,08 euro ceļa “Lisički–Mež-
vidi–Krustceļi” seguma iesēdumu un bedrīšu labo-
šanai, Višķu pagasta  pārvaldei 1993,38 euro paš-
valdības ceļa “Višķu tehnikums – Grāviņi” melnā 
seguma avārijas bedrīšu remontam, Skrudalienas 
pagasta pārvaldei 3416,39 euro ceļa “Ādami – Skrī-
veri” koku zāģēšanai un celmu laušanai, Maļinovas 
pagasta pārvaldei 4850,41 euro ceļa “Valsts ceļš–
Zaļumi–Oborūni” avārijas bedru remontam, Sven-
tes pagasta pārvaldei 12000,00 euro ceļa “Vijolītes–
Sventes Ezerkrasti” melnā seguma avārijas bedrīšu 
remontam un Līksnas pagasta pārvaldei 1194,32 
euro Daugavas ielas avārijas bedru remontam.
 Piešķīra Kalupes pagasta pārvaldei 589,25 euro 

no nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā 
gūtajiem novada pašvaldības budžetā līdzekļiem, 
kuri tiks izmantoti Baltaču kapsētas kapličas ka-
dastrālās uzmērīšanas lietas apmaksai un teritori-
jas labiekārtošanai. 
 Noteica dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu 
Medumu pagasta teritorijā (lēmums mājaslapas 
sadaļā “Publiskie dokumenti” – “Īres maksas”).
 Nodeva pašvaldības nekustamā īpašuma 

Kalkūnes iela 12, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, pār-
valdīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstar-
pēju līgumu pilnvarotai personai Sabiedrībai ar ie-
robežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS”. 
 Atļāva atsavināt un pārdot 8 pašvaldības ne-

kustamos īpašumus Dubnas, Kalkūnes, Līksnas, 
Maļinovas, Sventes un Skrudalienas pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Līksnas un  Skrudalienas pa-
gastā un apstiprināja izsoles noteikumus.

2017.gada 10.augusta sēdē pieņemti 16 lē-
mumi:
 Apstiprināja aktualizēto Daugavpils nova-

da attīstības programmas 2012.-2018.gadam                                         
Investīciju plānu 2017.-2019.gadam.
 Nolēma atbrīvot Birutu Mukāni no Nīcgales sā-

kumskolas direktora amata sakarā ar darbinieka 
uzteikumu.
 Noteica Daugavpils novada vēlēšanu komisijas 

locekļu skaitu - 7 locekļi un vēlēšanu komisijas lo-
cekļu kandidātu pieteikšanas termiņu.  
 Nolēma organizēt no 2017.gada 11.septembra  

līdz  23. septembrim  Daugavpils   novada  dienas”, 
izveidoja  Daugavpils novada dienu  rīcības komi-
siju 17 cilvēku sastāvā un uzdeva rīcības komisijai 
izstrādāt Daugavpils novada dienu nolikumu un 
programmu un organizēt  novada dienu norisi.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2016.gada 

29.decembra lēmumu Nr.1133 “Par projekta idejas 
“Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruk-
tūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazinā-
šanai aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme”” ie-
sniegšanu” un izteica lēmuma 4. un 5.punktu jaunā 
redakcijā.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2017.gada  

26.janvāra lēmumu Nr.23 „Par projekta idejas “At-
tīsti sevi un savu novadu” iesniegšanu” un izteica 
lēmuma 4. un 5.punktu jaunā redakcijā.
 Nolēma iedalīt līdzekļus no pašvaldības auto-

ceļu fonda 2017.gada nesadalītā atlikuma Višķu 
pagasta pārvaldei 11115,50 euro pašvaldības ceļa 
“Virognas ceļš” pārbūvei un Skrudalienas pagasta 
pārvaldei 22398,82 euro pašvaldības ceļa “Ādami – 
Skrīveri”  atjaunošanai. 
 Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības 

autoceļu fonda līdzekļu sadales ceļu ikdienas uztu-
rēšanas  precizēto plānu  2017.gadam.
 Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 117346,48 

euro apmērā pašvaldības investīciju projekta “Dau-
gavpils novada pašvaldības ceļa “Vīrognas ceļš” 
0.000 – 1.362 km pārbūve” īstenošanai.
 Pārdeva 3 pašvaldības nekustamos īpašumus 

Maļinovas, Višķu un Sventes pagastā.
 Piešķīra Līksnas pagasta pārvaldei 2218,16 

euro apmērā no nekustamo īpašumu atsavināšanas 
rezultātā gūtajiem novada pašvaldības budžetā lī-
dzekļiem, kuri tiks izmantoti teritorijas apsaimnie-
košanai un video novērošanas uzstādīšanai Muižas 
parkā.  
 Grozīja Daugavpils novada domes 2016.gada 

29.decembra lēmumu Nr.1157 “Par līdzekļu pie-
šķiršanu Līksnas pagasta pārvaldei no nekustamo 
īpašumu Līksnas pagasts, Daugavpils novads, at-
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savināšanas” un izteica lēmuma 4.1.apakšpunktu 
jaunā redakcijā .
  Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 1 per-

sonai  Naujenes pagastā.   
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus  

un atļāva izcirst par 5 (piecus) kokus, kas atrodas 
pie autoceļa V678 Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Ro-
župe km 6,400-6,465 labajā pusē, pie dzīvojamās 
mājas „Mārtiņi”, Vabole, Vaboles pagasts.

2017.gada 24.augusta sēdē pieņemti 28 lē-
mumi:
  Ievēlēja Daugavpils novada vēlēšanu komisiju 

7 cilvēku sastāvā.  
 Nolēma ņemt aizņēmumus Valsts kasē 50767,76 

euro projekta  “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izzi-
ņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās 
slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki”” 
īstenošanai un 12 100,00  euro apmērā būvprojek-
ta „Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana” izstrādei, lai nodrošinātu projek-
ta „Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana” iesniegšanu 4.2.2. specifi skā at-
balsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātēs 
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu iz-
mantošanu pašvaldībās ēkās” otrai projektu  iesnie-
gumu atlases kārtai. 
 Apstiprināja Naujenes pagasta teritorijā sadzī-

ves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski izves-
to atkritumu daudzumu, kas piemērojami ar  2017.
gada 1.oktobri.
 Pārņēma pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašu-

mu Nr.10, Skolas iela 13, Naujene, Naujenes pa-
gasts.    
 Piešķīra vienreizēju pabalstu 712,00 euro apmē-

rā fi ziskai personai remontam (siltināšanai).  
  Atsavināja vienu pašvaldības  nekustamo īpa-

šumu Kalkūnes pagastā.
  Pārdeva 4 pašvaldības nekustamos īpašumus 

Dubnas, Līksnas un Kalkūnes pagastā.
 Nolēma pārdot atkārtotā izsolē 2 pašvaldības 

nekustamos īpašumus Nīcgales un Līksnas pagas-
tā un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz pašvaldības vārda 7 dzīvokļa īpašumiem 
Līksnas pagastā.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavētos maksājumus un nokavējuma naudu 2 
fi ziskām personām Višķu pagastā.
  Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 4 per-

sonām Dubnas, Līksnas, Kalkūnes un Naujenes 
pagastā.   
 Grozīja Naujenes pagasta padomes 2007.gada 

31.oktobra lēmumu Nr.750 „Par zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesību izbeigšanu un nodošanu nomā 
Grigorijam Petrovam”.
 Grozīja Daugavpils novada domes 2016.gada 

14.jūlija lēmumu Nr. 574 „Par Daugavpils novada 
pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikša-
nu dzīvojamās mājās Naujenes pagasts, Daugav-
pils novads”. 

2017.gada 28.augusta ārkārtas sēdē pieņem-
ti 3 lēmumi:
 Nolēma pieprasīt Ministru kabinetam izsludi-

nāt ārkārtējo situāciju Daugavpils novada pašval-
dības teritorijā sakarā ar dabas stihiju – plūdiem, 
ko izraisījušas lietusgāzes, kas būtiski apdraud 
pašvaldības infrastruktūru, saimnieciskās darbī-
bas drošību.  
 Atļāva Demenes pagasta pārvaldei piedalīties 

mutiskā izsolē, kustamās mantas - autobusa Mer-
cedes-Benz Intouro HN 8488 iegādē un pilnvaroja 
Demenes pagasta pārvaldes vadītāju Valentīnu Ga-
dzāni piedalīties pārdošanas izsolē.
 Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē aizņē-

mumu 79 820,00 euro apmērā pasažieru autobusa 
iegādei Zemgales vidusskolai.

Par pašvaldības 
budžeta izpildi

Daugavpils novada pašvaldības funkciju izpildes 
svarīgākie fi nansēšanas avoti ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis un pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fon-
da dotācija. Šie ieņēmumu posteņi, kopā ņemot pēc 
31.07.2017. datiem, pārpildījās par 97 tūkst eiro. 
Vērtējot pārpildi, gan jāņem vērā, ka izlīdzināšanās 
fonda dotācijas ieņēmumu izpilde pagaidām ir 
negatīva – 102 tūkst. eiro, un tās neizpildi sedz 
ienākuma nodokļa pārpilde par 199 tūkst eiro. 

Tomēr Finanšu pārvalde līdz gada beigām 
neprognozē tik lielu iedzīvotāju nodokļa pārpildi, jo 
tradicionāli no augusta līdz novembrim ir vērojams 
ienākuma nodokļa ieņēmumu kritums, tāpēc, arī 
gada griezumā vērtējot, pagaidām lielas cerības uz 
ienākuma nodokļa un izlīdzināšanas fonda dotācijas 
kopējo prognozēto ieņēmumu pārpildi nav.

Savukārt, salīdzinot ienākuma nodokļa un 
izlīdzināšanas fonda ieņēmumu izpildi ar iepriekšējo 
gadu, jāatzīst, ka situācija šogad ir labāka – 2016.
gada jūlija beigās nodokļa un dotācijas izpilde bija 
56,2%, tikmēr šogad 57,5% no plānotā.

Arī nekustamā īpašuma nodokļa izpilde ir stabi-
la – kārtējā nekustamā īpašuma nodokļa izpilde ir 
77%, parādu - 92% no plānotā. Vērtējot šim gadam 
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un 
vidējos maksāšanas rādītājus, kas zemei ir 90%, ēkām 
un būvēm ap 85%, var cerēt uz nelielu nekustamā 
īpašuma nodokļa ieņēmumu pārpildi gada beigās. 
Labi pildās arī ieņēmumi no atsavināšanas – izpilde 
šobrīd ir 72% no plānotā. 

Problēmas ar izpildi ir dabas resursu nodokļa 
ieņēmumos. Šī posteņa ieņēmumu izpilde ir tikai 41%. 
Nav prognozējama arī situācijas uzlabošanās, tāpēc 
līdz gada beigām sagaidāma dabas resursu nodokļa 
ieņēmumu neizpilde. Diemžēl līdzīgas prognozes ir 
arī par komunālo pakalpojumu ieņēmumu izpildi.

Atbilstoši plānam norit arī izdevumu izpilde – 
šobrīd tā ir 54% no plānotā, neņemot vērā projektus 
un valsts dotētās funkcijas. 

Jānis Vanags
Finanšu pārvaldes Budžeta daļas vadītājs 

Daugavpils novads tika pārstāvēts 
Dievmātes svētku procesijā Aglonā

valsts augstākās amatpersonas - 
Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis, premjerministrs Māris Kučins-
kis un Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece. Svētajā Misē Aglonas 
bazilikas sakrālajā laukumā Svētā 
Krēsla apustuliskais nuncijs Balti-
jas valstīs Pedro Lopess Kintana tei-
ca, ka, attālinoties no kristietības, 
redzam, kā realitātē piepildās vārdi, 
ka tad, kad pasaule ir Dieva iztuk-
šota, tā piepildās ar elkiem.  “Ma-
teriālisti un racionālisti ir nolieguši 
dzīvības pastāvēšanu pēc nāves. Pa-
radoksāli, bet no šī nolieguma ne-
radās daudz laimīgāka dzīve,” teica 
Kintana, norādot, ka tas novedis pie 
cerības neesamības šajā dzīvē. “Cil-
vēks ir radīts mūžīgajam un pārlai-
cīgajam. Esam radīti mūžībai,” viņš 
uzsvēra. Pēc svētku galvenās Svētās 
Mises euharistiskajā procesijā pie-
dalījās arī Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
un novada domes deputāte Janīna 
Kursīte. Latgales novadi vienojas 
kopīgā ceļā, tādā veidā uzticot sevi 
Dievmātes aizbildniecībai. Aglona 
vienmēr, ne tikai svētkos, ir Latga-
les garīgā sirds, kura pulcina Diev-
mātes pakājē kā lielus, tā mazus, kā 
tuvus, tā tālus viesus, lai vienotos 
kopīgā lūgšanā par Latviju, savu 
dzimto novadu, ģimenēm, bērniem 
un mazbērniem, par slimiem un trū-
kuma cietējiem, par tiem, kas ir at-
stāti un tiem, kam lūgšana ir īpaši 
svarīga dažādās dzīves situācijās. Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svēt-

ki no 11.  līdz 15.augustam ir gada lielākie katoļu svētki, 
kas Aglonā - starptautiskas nozīmes svētvietā Latvijā - pulcē 
tūkstošiem katoļu un citu konfesiju ticīgo gan no Latvijas, 
gan citām valstīm. 15. augustā Aglonas svētkos piedalījās 
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 Silenes ciemā bērnu aktivitātēm ierīkots jauns rotaļu laukums
Silenes ciema infrastruktūras daļa, 
pieradīja paši bērni, kuri nesagai-
dot pilnīgu laukumiņa iekārtu uz-
stādīšanu, nekavējoties izmēģināja 
to, kas tika uzstādīts vispirms. Cen-
tāmies rotaļu laukumiņu izplānot 
un veidot tā, lai aktīvai laika pava-
dīšanai piesaistītu ne tikai bērnus, 
bet arī jauniešus. Un mums tas ir 
izdevies. Te ir gan atsperšūpoles 
pašiem mazākajiem, kā arī bērnu 
pilsētiņa, šūpoles “stārķa ligzda” 
un tīklu piramīda arī lielākiem bēr-
niem, savukārt jaunieši var izman-
tot āra trenažierus un basketbola 
grozu, kurš ir novietots uz speciā-
li uzstādītas gumijas virsmas, lai 
būtu ērtāk darboties ar bumbu. 
Taču māmiņas, kas ir atnākušas 
kopā ar saviem bērniem, var tos 
pieskatīt, atpūšoties uz ļoti ērtiem 
soliņiem. Ir padomāts arī par kār-
tību laukumiņā, pie katra soliņa 
esam uzstādījuši arī atkritumu ur-
nas.

Redzot smaidus mazajās sejiņās, 
izjūtam lielu gandarījumu un prie-
ku par paveikto darbu. Patīkami 

arī novērot, ka mūsu Skrudalienas 
pagasta ciemi kļūst ar vien pievilcī-
gāki, kas mudina mūs neapstāties 
uz sasniegtā, bet gan plānot turp-
māko pagasta attīstību.

Biedrības “Silenes stariņi” pro-
jekts “Rotaļu laukuma iekārtošana 
Silenes ciemā”, Nr. 16-03-AL28-
A019.2201-000014, kas tika ie-
sniegts ELFLA Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” ietvaros tika apstiprināts 
Lauku atbalsta dienestā 2016.gada 
24.novembrī. Kopējās projekta iz-
maksas ir 23 951,95 eiro, no kurām 
90% apmērā tika piešķirts publis-
kais fi nansējums no Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai, savukārt 
10% ir Daugavpils novada domes 
līdzfi nansējums.

Inese Gasparoviča
Projekta koordinatore

Ar prieku paziņojam, ka visi bēr-
nu rotaļu laukumiņa iekārtošanas 
darbi Silenes ciemā ir pabeigti un 
iekārtas uzstādītas. Mēs, biedrī-
ba “Silenes stariņi”, ar šo projektu 
esam īstenojuši mūsu izvirzīto mēr-

ķi – radīt drošu un labvēlīgu vidi 
bērnu un jauniešu saturīga brīvā 
laika pavadīšanai, vienlaikus arī 
radot lauku vides pievilcību un pie-
ejamību. Tas, ka izveidotais bērnu 
rotaļu laukumiņš ir nepieciešama 

 Projekts „Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profi laksei Daugavpils novadā”

Specifi skā atbalsta mērķa/ pa-
sākuma numurs un nosaukums: 
9.2.4. specifi skā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieejamību veselības vei-
cināšanas un slimību profi lakses 
pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzī-
bas un sociālās atstumtības ris-
kam pakļautajiem iedzīvotājiem” 
9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profi laksei”

Projekta numurs: Nr. 
9.2.4.2/16/1/070

Projekta īstenošanas laiks: 
01.06.2017.-31.12.2019.

Projekta mērķis ir uzlabot pie-

mēroga pasākumus. 

Projekta aktivitātes: 
Projekta ietvaros paredzēts or-
ganizēt:
- 28 kompleksus slimību profi -

lakses pasākumus mērķa grupām 
un vietējai sabiedrībai vērstām uz 
četrām prioritārajām veselības no-
zares jomām: sirds un asinsvadu 
slimības, psihiskā (garīgā) veselī-
ba, perinatālā un neonatālā perio-
da  veselība un onkoloģijas jomām. 
Pasākumu ietvaros plānots slimību 
profi lakses veicināšanai organizēt 
izglītojošas aktivitātes, ko papil-

dināt ar veselības riska faktoru 
novērtēšanu, ārstniecības personu 
konsultācijām, mobilajiem slimību 
profi lakses pasākumiem (piem., 
asinsspiediena noteikšana, svara 
un ĶMI noteikšana, glikozes līme-
ņa noteikšana, informēšana par 
profi lakses nepieciešamību, u.c.);

- 136 veselības veicināšanas akti-
vitātes vērstas uz četrām prioritā-
rajām veselības nozares jomām un 
vērstām sešām tēmām: veselīga uz-
tura lietošanas veicināšanu, fi zisko 
aktivitāšu veicināšanu, atkarību 
mazināšanu, garīgās veselības vei-
cināšanu, reproduktīvās veselības 
veicināšanu. Pasākumu cikli ie-
tvers informēšanas un izglītojošus 
pasākumus, kas orientēti uz kon-
krētas mērķa grupas uzrunāša-

nu, semināri un lekcijas, veselības 
veicināšanas pasākumi pašvaldī-
bā, kas popularizēs rīcības un/vai 
iespējas iedzīvotājiem, iesaistot pa-
sākumos vismaz 4970 iedzīvotājus.

Projekta budžets: 
Projekta kopējās izmaksas EUR 

308 790, tai skaitā:
Eiropas Sociālā fonda līdzfi nansē-

jums 85% EUR 262 471,50;
valsts budžeta fi nansējums 15% 

EUR 46318,50.
Informācija par projekta pasāku-

miem:
www.daugavpilsnovads.lv, Dau-

gavpils novada pagastu pārvalžu 
mājas lapās, kā arī pašvaldības so-
ciālā tīkla Facebook vietnē.

Guna Smelcere 
Projekta koordinatore 

ejamību veselības veici-
nāšanas un slimību pro-
fi lakses pakalpojumiem 
Daugavpils novada iedzīvo-
tajiem īstenojot 164 vietēja 

Daugavpils novadā izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi 

Daugavpils novada dome ir īs-
tenojusi projektu „Bērnu rotaļu 
laukumu izveidošana Daugavpils 
novada Naujenes, Salienas un 
Višķu pagastos”, Nr.16-03-AL28-
A019.2201-000011, ar mērķi uz-
labot dzīves vides kvalitāti Dau-
gavpils novada iedzīvotājiem, 
nodrošinot ģimenēm ar bērniem 
drošu un draudzīgu atpūtas vietu 
izveidošanu Naujenes, Salienas 
un Višķu pagastā. 

Projekta rezultātā ir izveidoti 5 

jauni bērnu rotaļu laukumi:
- Naujenes pagasta Vecstropu 

un Lociku ciemā, 
- Višķu pagasta Špoģu un Višķu 

tehnikuma ciemā, 
- Salienas pagasta Salienas cie-

mā. 
Projekta pieteikums sagatavots 

un guvis atbalstu vietējās rīcī-
bas grupas biedrības „Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerība 
“Kaimiņi”” sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 

2015.—2020. gadam izsludinātajā 
projektu pieteikumu iesniegšanas 
1. kārtā. Projekts īstenots Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014.—2020. gadam pasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai fi nansējumu. Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanu administrē Lauku atbal-
sta dienests. 

Vairāk informācijas par projektu 
un projekta īstenotājiem „Bērnu ro-
taļu laukumu izveidošana Daugav-
pils novada Naujenes, Salienas un 

Višķu pagastos” www.daugavpil-
snovads.lv, www.naujene.lv, www.
viski.lv, www.saliena.lv un sociāla-
jos portālos https://www.facebook.
com/DaugavpilsNovads.lv/.

Vairāk informācijas par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem biedrī-
bas „Daugavpils un Ilūkstes nova-
du partnerība “Kaimiņi” mājasla-
pā www.daugavpils.partneribas.
lv un sociālajos portālos https://
www.facebook.com/Daugavpils.
Partneribas/.

Guna Smelcere
Attīstības pārvaldes projektu 

koordinatore
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Iesvētīja jaunuzcelto Kalupes kapliču 

viņa uz to raugās savādāk, jo dzīve un 
aiziešana vairs neliekas tik traģiska. 
“Plānojot šo projektu, es vadījos no tā, 
ka mums ir arhitektūras pieminek-
lis - Kalupes baznīca un vecā Baltaču 
kapsēta, ar ļoti skaistiem ieejas vār-
tiem. Starp šiem diviem objektiem bija 
jāatrod kompromiss. Es negribēju neko 
pārlieku modernu vai vienkāršotu. 
Kapličai ir daudz sarežģītu detaļu pie 
kurām celtniekiem bija jāpiestrādā, bet 
rezultātā ir tapusi ēka ar trim krustiem 
– krusta formā ir kapličas ēka, krusta 
formā ir stikla logs un trešais krusts 
ir virs ieejas durvīm,” nianses atklāja 
Ģ.Rasnače. “Un vēl. Reti tā gadās arhi-
tektiem, bet to es ievēroju tikai tad, kad 
šis projekts jau tika būvēts, ka, virzoties 
no Kalupes uz kapiem, visu laiku virs 
kapličas ir redzams kapu vārtu krusts. 
Tā ir skaista nejaušība.”

Kapličas ēkas vizuālo izskatu un no-
derīgumu novērtēja arī vietējie iedzī-
votāji, īpaši vecāka gadagājuma cilvē-
ki, kuri nekautrējās pajokot, ka tagad 
ir mierīgi, jo ir redzējuši, kā izskatās 
viņu pēdējā atvadu vieta.  “Ļoti patīk. 

Tā ir skumja ēka, bet ļoti vajadzīga, jo 
neviens no tā nespēs izvairīties. Sevišķi 
man patīk, ka kapliča ir vienotā ansam-
blī ar kapsētu un baznīcu,” darbu slavē-
ja Līvija Rimša. 

Pagasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Ūbele pastāstīja, ka ar kapličas būvnie-
cību saistās arī kāds neparasts stāsts.  
“Kad mēs būvējām kapliču, mūsu no-
vadniece Monika Valpētere, kurai jau 
apritēja 102 gadi un pēdējos gados dzī-
voja Madonas novadā,  visu laiku sku-
bināja, lai mēs ātrāk būvējam, jo viņa 
vēlējās tikt ievietota jaunajā kapličā. 
Trešdien, 16.augustā, mēs nodevām 
kapliču ekspluatācijā un 17.augustā 
kundze aizgāja mūžībā”.  

Pagasta pārvaldes vadītāja norāda, 
ka ir patīkami, ka skaistajā ceremonijas 
zālē varēs godam izvadīt aizgājējus un 
novadniekus, kā arī ir gandarījums, ka 
pēc vairākiem gadiem izdevās piepildīt 
ieceri, par kuras nepieciešamību kalu-
pieši lūdza jau vairākus gadus.

Elza Pučko 

Kalupes pagastā ekspluatācijā no-
dota pirmā jaunuzceltā kapliča Dau-
gavpils novada teritorijā kopš Latvijas 
neatkarības atgūšanas. Jaunā kapliča 
atrodas blakus Baltaču kapsētai, jo to ir 
paredzēts izmantot visu konfesiju pie-
derīgajiem. Jaunā kapličas būvniecība 
izmaksāja 84 000 eiro, kas tika fi nansē-
ti no pašvaldības budžeta līdzekļiem un 
ņemot aizņēmumu. Būvniecības darbus 
veica SIA “Borg”, savukārt projektu iz-
strādāja kalupieši – arhitekti Ģertrūde 
Rasnače un Aivars Melders. 

Ceļš līdz jaunajai kapličas uzbūvēša-
nai ilga vairākus gadus. “Sākumā mēs 
izstrādājām elektrības pieslēguma pro-
jektu, nākamajā gadā tapa skiču pro-
jekts, tad tehniskais projekts un beidzot 
tika paņemts arī aizņēmums būvniecī-
bas darbiem. 16.augustā kapliča tika 
nodota ekspluatācijā,” pastāstīja Kalu-
pes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra 
Ūbele. 

28.augustā, pēc svētdienas dievkalpo-
juma Kalupes baznīcā, kapliča tika arī 
svinīgi iesvētīta, klātesot triju konfesiju 
garīdzniekiem, pagasta pārvaldes, no-

vada domes pārstāvjiem un vietējiem 
iedzīvotājiem. Ticīgos uzrunāja un svei-
ca  Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps 
Jānis Bulis, Daugavpils vecticībnieku 
kopienas priekšsēdētājs, tēvs Aleksejs 
Žilko un Maskovskas Vissvētās Diev-
mātes patvēruma pareizticīgo baznīcas 
tēvs Dionīsijs Gorjunovs. Garīdznieki 
uzsvēra, ka, lai gan šī ēka saistās ar 
skumjām, tā var kalpot arī kā vieta, 
kur aizlūgt par saviem aizgājušajiem 
tuviniekiem. “Līdz šim aizgājējus izva-
dīja no mājām vai draudzes baznīcas, jo 
Kalupē kapelas nebija. Tagad šeit būs 
kapliča, kas ir ļoti labi. Liels paldies 
cilvēkiem, kuri par to rūpējās – pagas-
ta pārvaldei un novada domes vadībai. 
Šeit ir gan logs krusta veidā, gan altārī-
tis, kur iedegt sveces. Kapu svētkos lie-
tus laikā te var ticīgie patverties un aiz-
lūgt par saviem tuviniekiem,” tā Viņa 
Ekselence Jānis Bulis. 

Arhitekte un projekta autore Ģer-
trūde Rasnače atzina, ka ir liels gan-
darījums par paveikto. Viņa neslēpj, ka 
jaunībā šāda projekta uzticēšana būtu 
radījusi divējādas izjūtas, tomēr tagad 

Daugavpils novada jaunatnes salidojums 2017 

5. un 6. augustā atpūtas bāzē “Viš-
ķezers” notika visgaidītākāis šī gada 
notikums jaunatnes dzīvē – Daugav-
pils novada jaunatnes salidojums 2017. 
Salidojums šogad tika veltīts tēmai “At-
tīsti sevi un savu novadu”.  Pasākumā 
piedalījās 15 pagasti: Ambeļi, Demene, 
Dubna, Kalupe, Kalkūni, Naujene, Ma-
ļinova, Medumi, Laucesa, Līksna, Sven-
te, Skrudaliena, Saliena, Vecsaliena un 
Višķi.

Salidojuma programma bija spilgta 
un atraktīva, līdz ar to jauniešiem va-
jadzēja piepūlēties, lai tiktu pie balvām  

un godalgotām vietām. Arī šogad tika 
izmantots jaukto komandu sadalījums, 
jo tas sekmē jauniešus darboties kopā un 
veidot komunikāciju savā starpā. Salido-
juma atklāšanas ceremonijā jauniešus 
uzrunāja Daugavpils novada pašvaldī-
bas izpilddirektore Vanda Kezika, Višķu 
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms. 
Pēc komandu sadalījuma, salidojuma 
sporta daļa varēja sākties!

Jauniešiem vajadzēja iziet apli ar se-
kojošām distancēm: “Bermūdu trījstū-
ris”, “Cīsiņš mīklā”, “Bumbiņu mešana 
grozā’’, “Kosmiskā orientēšanās’’ un 

‘’Jautrā stafete”. Vakarā visas koman-
das piedalījās mājas darbu prezentācijā. 
Komandām vajadzēja sagatavot priekš-
nesumu par tēmu “Mans pagasts 2117.
gadā”. Mājas darbus vērtēja kompetenta 
un neatkarīga žūrija : Daugavpils no-
vada domes Izglītības pārvaldes vadī-
tāja Janita Zarakovska, Daugavpils un 
Ilūkstes novada partnerības “Kaimiņi” 
koordinatore Inga Krekele un orientēša-
nas kluba “Stiga” valdes locekle Anast-
asija Smoļakova. 

Mājas darbu konkursa uzvarētāji:
1.vieta – Višķu pagasts
2.vieta- Naujenes pagasts
3.vieta – Demenes pagasts.
Visām komandām vajadzēja prezen-

tēs arī savu telšu pilsētiņu, par ko ko-
mandas varēja iegūt papildus punktus 
kopvertējumā.  1 vietu šajā konkursā ie-
guva Līksnas pagasta jaunatne, 2.vietā 
ir Medumu pagasts, 3. vietā –Demenes 
pagasts.

 Vakara gaitā jauniešus sagaidīja dis-
kotēka, dažādas aktivitātes un laba at-
pūta draugu lokā. Paralēli aktivitātēm, 
pagastu komandas saziedoja daudz suņu 
un kaķu barības, kā arī mantas dzīvnie-
ku patversmei “Otrā māja dzīvniekiem”. 
Par to viņiem īpašs PALDIES! 

Svētdiena arī bija tikpat spraiga un ak-
tīva. Jauniešus sagaidīja sporta disciplī-
nu fi nāli un aizraujošs priekšnesums no 

suņu audzētāvas “Hofzumberg” un viņu 
draugiem. Jaunieši varēja iepazīties ar 
suņu trenēšanas metodiku, uzdot jautā-
jumus speciālistiem un vienkārši pabūt 
kopā ar fantastiskiem suņiem! Īpašs pal-
dies Gunāram Hmeļnickim par sadarbī-
bu un palīdzību!

Salidojuma kulmināciju – apbalvoša-
nas ceremoniju, gaidīja visas komandas. 
Visi dalībnieki saņēma piemiņas balvas 
no mūsu sponsoriem. Protams, arī kopē-
jās bildes. 

Kopvērtējumā III vietu ieguva Nau-
jenes pagasta komanda, II vieta ir De-
menes pagasta jauniešiem.  Salidojuma 
uzvarētāji – Višķu pagasta jaunieši!

Paldies visām komandām par aktīvu 
dalību! Īpaša pateicība ir jaunatnes lie-
tu atbildīgiem par darbu! Jauniešiem – 
brīvprātīgajiem par darbu un to, ka pa-
līdzējāt salidojuma organizēšanā. Īpašs 
paldies atpūtas bāzei “Višķezers” par 
viesmīlību un atsaucību!  

Pasākumu organizēja Daugavpils no-
vada domes Izglītības pārvaldes jaunat-
nes lietu speciālisti Olesja Ņikitina un 
Milāna Loča un Naujenes jaunatnes un 
sporta centra direktors Edgars Kucins. 

Uz tikšanos  Daugavpils novada jau-
natnes salidojumā 2018!

Olesja Ņikitina
Jaunatnes lietu speciāliste
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Malnavas koledžas izglītības 
īstenošanas vietā “Višķi” 

uzsākti fasādes remontdarbi 

Malnavas koledžas izglītības īste-
nošanas vietā “Višķi” uzsākti  būvnie-
cības darbi projektam “Višķu pagas-
ta, Malnavas koledžas Višķu fi liāles 
fi ziskās vides uzlabošana – mācību 
korpusa fasādes un jumta remonts”. 
Projekta mērķis ir veikt mācību 
korpusa Nr. 2 ēkas jumta un ieejas 
mezgla vienkāršotu atjaunošanu. 
Projekts tiek realizēts valsts budžeta 
programmas “Mērķdotācijas pašval-
dību pasākumiem” ietvaros. Kopējās 
projekta izmaksas ir 88 570 EUR (ar 
PVN), no kuriem 20 000 EUR piešķir-
ti no valsts budžeta līdzekļiem, savu-
kārt pārējo sedz pašvaldība. 

Būvniecības darbus veic būvfi rma 
“VANPRO”, kuras uzdevums ir veikt 

mācību korpusa Nr. 2 pirmā korpusa 
jumta siltināšanu ar mīkstruļļu segu-
ma nomaiņu, galvenās ieejas pārbūvi 
un pandusa uzstādīšanu, tādējādi 
pielāgojot ēku cilvēkiem ar funkcio-
nāliem traucējumiem. Tāpat tiks 
veikta bojāto fasādes sienu un cokola 
remonts, aprīkotas betona apmales, 
nomainīti trīs logi un evakuācijas 
durvis izbūvēts jumtiņš virs ieejas un 
nomainīta notekūdeņu sistēma.  Sa-
vukārt pārējiem korpusiem paredzē-
ta fasādes bojāto ķieģeļu nomaiņa, 
daļēji cokola un apmaļu aprīkošana.

Plānots, ka būvniecības darbi ilgs 
trīs mēnešus un noslēgsies oktobra 
beigās.

Daudzdzīvokļu māja Vecstropos 
saņem atbalstu 

energoefektivitātes paaugstināšanai 

Daugavpils novada dome izskatī-
ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Nr.387, 18.novembra iela, Vecstropi, 
Naujenes pagasts, dzīvokļu īpašnie-
ku pilnvarotās personas kooperatīvās 
sabiedrības „Mežmala” iesniegto pie-
teikumu ar lūgumu piešķirt līdzfi nan-
sējumu energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai. Ar izvērtēšanas komisijas 
un domes deputātu balsojumu tika pie-
ņemts pozitīvs lēmums. 
Tas nozīmē, ka pašvaldība 100% apmē-
rā segs izdevumus ēkas energoaudita 
pārskata un termogrāfi jas veikšanas 
darbiem (EUR 363,00), kā arī tehniskā 
projekta dokumentācijas sagatavoša-

nai (EUR 780,00). Bēniņu pārseguma 
siltināšana atbalstīta 75% jeb EUR 
5441,31 apmērā no kopējās summas, 
savukārt gala sienu siltināšanai paš-
valdība segs pusi no izmaksām jeb 
EUR 10677,76. 
Dzīvokļu īpašnieku līdzfi nansējums 
veicamajiem energoefektivitātes dar-
biem sastāda EUR 17 262,07, kas 
tiks segti, ņemot aizņēmumu bankā. 
Jāpiebilst, ka iedzīvotāju kopsapulcē 
par mājas renovāciju tika saņemtas 46 
balsis jeb 77% no dzīvokļu īpašnieku 
kopskaita. 
Renovācijas darbus veiks SIA “LBM”.

Atjaunots tiltiņš pār Bornes upīti 
Salienas pagasta 

21.augustā tika uzstādīts gājēju un 
velosipēdistu tiltiņš pār Bornes upīti 
Lielbornē, Salienas pagastā.  Projek-
tam fi nansējumu piešķīra biedrība 
“Daugavas savienība”, līdzfi nansēju-
mu piešķīra Daugavpils novada dome. 
Darbus koordinēja Daugavpils novada 
dome Dabas resursu nodaļa un pašval-
dības aģentūra TAKA. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir EUR 1531. Darbus 
veica ZS “Stiebriņi”. Bornes tiltiņš at-
rodas velomaršruta Nr. 35 „Daugavas 

loki” vienā no ainaviskākajām vietām 
un Lielbornes muižas teritorijā, kurā 
šobrīd notiek rekonstrukcijas darbi un 
tuvākajos gados tā būs atvērta apmek-
lētājiem.

Rolands Gradkovskis
pašvaldības aģentūras TAKA 

direktors
Nora Poiša

Mednieku namiņa un trofeju telpas 
izveide Ambeļu pagastā

Biedrība „Mednieku kolektīvs Am-
beļi”  (turpmāk tekstā Biedrība) ir 
uzsākusi projekta “Mednieku namiņa 
un trofeju telpas izveide Ambeļu pa-
gasta Parka ielā 14” (Nr.16-03-AL28-
A019.2201-000007) realizēšanu, kurš 
guvis atbalstu vietējās rīcības grupas 
biedrības „Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģi-
jas 2015.—2020. gadam izsludinātajā 
projektu pieteikumu iesniegšanas 1. 
kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.—2020. 
gadam pasākumā „Darbību īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai fi nansējumu. Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu admi-
nistrē Lauku atbalsta dienests.

Projekta vispārīgais mērķis - veicināt 
sadarbības stiprināšanu un  pieredzes 
apmaiņu starp mednieku kolektīviem, 
pilnveidot zināšanas, nodot un pār-

ņemt labās prakses piemērus , nodro-
šināt vietējai sabiedrības, īpaši jaunie-
šiem saturīga brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. Projekta mērķa sasniegša-
nai Biedrība plāno izveidot atbilstošu 
medību saimniecības infrastruktūru, 
atjaunojot ēku Parka ielā 14, Ambeļi, 
Amnbeļu pagasts, Daugavpils novads, 
izveidojot tajā mednieku namiņu ar 
apmācību un trofeju telpām. Projekta 
ietvaros tiks veikta telpu vienkāršotā 
atjaunošana  91.6 m2 platībā ; atjau-
nots ēkas jumts 450m2 platībā.  

Lai nodrošinātu sabiedrības pa-
reizu izpratni par medībām, medību 
saimniecības attīstību un toleran-
tu attieksmi pret meža dzīvniekiem, 
šajās telpās, sadarbība ar  vietējiem 
amatniekiem un galdniekiem, plānots 
apmācīt arī jaunos medniekus un inte-
resentus pareizai medību trofeju saga-
tavošanas un novērtēšanas mākai,  es-
tētiskai trofeju pasniegšanai plašākas 
sabiedrības apskatam.



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 7.septembris 7

S A R U N A  A R  D E P U T Ā T U

2017.gada pašvaldību vēlēšanās 
par domes deputātu un Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja pir-
mo vietnieku atkārtoti tika ievēlēts 
Arvīds Kucins no “Daugavpils no-
vada partijas”. 

- Jūs esat atkārtoti ievē-
lēts par Daugavpils novada do-
mes deputātu un priekšsēdētā-
jas pirmo vietnieku. Kā vērtējat 
Jums  izrādīto uzticību? 

Arvīds Kucins: Deputāts es-
mu, pateicoties iedzīvotāju uzti-
cībai, savukārt deputātu uzticība 
izpaudās ar to, ka viņi neiebilda, 
ka turpinu darbu kā priekšsēdē-
tāja pirmais vietnieks. To vērtēju 
ļoti nopietni. Vēlēšanu rezultātā 
saglabāju vietu, no kuras startēju, 
tāpēc ir iekšējs gandarījums, ka re-
zultāts ir labs. Šāda atzinība liek 
turēt latiņu. Vēlēšanu rezultāts 
parāda, ka nospraustais virziens 
ir pareizs un tas apmierina lielā-
ko daļu vēlētāju. Cilvēkiem laukos 
neinteresē, vai tās iespējas ir vai 
nav, jo viņi vēlas redzēt rezultātu, 
tāpēc ir jāspēj sabalansēt vēlmes ar 
budžeta iespējām. Ja pašvaldības 
budžets to atļauj, tad var taisīt zel-
ta kalnus, bet ja budžets ir ierobe-
žots, tad vajadzīga nivelēšanās, jo 
jebkura naudas sadale vienmēr ir 
sarežģīta. Katrs prasa savu artavu 
– dažādas programmas, 19 pagastu 
pārvaldes, skolas, sociālās iestā-
des, kultūra….

- Kādas nozares pašvaldī-
ba izvirza par prioritārām nā-
kamajos četros gados? 

Arvīds Kucins: Ikgadējās iedzī-
votāju sapulcēs izkristalizējas di-
vas lietas par kurām tiek pausta 
vislielākā neapmierinātība -  tā ir 
ceļu tīkla sakārtošana un sociālā 
palīdzība. Pārējās problēmas, kas 
izskan, ir katram pagastam rak-
sturīgās, kuras var atrisināt lokāli. 

- Jūs esat pašvaldības Au-
toceļu fonda komisijas priekš-
sēdētājs. Kādi varētu būt risinā-
jumi, lai sakārtotu ceļus?

Arvīds Kucins: Tas ir smags 
jautājums. Divus gadus pēc kārtas 

mums Autoceļa fonda līdzekļi ir ne-
mainīgi virs 900 000 eiro, lai gan 
mums ir ļoti plašs ceļu tīkls. Šogad 
turpinām pērn iesākto, ka pašval-
dība ņem kredītus ceļu renovācijai 
Eiropas programmās. Lai risinātu 
ceļu problēmas, mēs ņemam arī 
kredītus Valsts Kasē, kaut arī ir jā-
nosedz 25% no kopējām izmaksām 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Tādā veidā tika atjaunotas ielas 
Mirnijā un Locikos. Vēlētos, lai 
pašvaldības varētu paņemt aizņē-
mumu bez šiem 25%, no tā iegūtu 
pašvaldība un arī valsts kopumā. 

Mēs turpinām strādāt arī pie 
Lauku atbalsta dienesta finansētā 
projekta “Daugavpils novada paš-
valdības ceļu pārbūve”, kas ar paš-
valdības līdzfinansējumu sastāda 
4 400 000 eiro. Pieci ceļi šobrīd ir 
būvniecības stadijā, četri ir izvērtē-
šanā un viens ceļa posms Naujenes 
pagastā pagaidām ir atlikts, jo būs 
jāveic jauns iepirkums. Vēl pieci 
pagasta ceļi ir izprojektēti un gaida 
savu būvniecības kārtu. 

Līdz šim mums nav izdevusies 
jautājuma sakārtošana par ielu 
apgaismojumu, kas īpaši aktuāla 
ir ciemos. Tajās vietās, kur mēs ie-
guldām naudu ielu rekonstrukcijai, 
mēs atjaunojam arī apgaismojumu. 
Tā ir noticis Mirnijā un Locikos, šo-
brīd iecere ir arī Līksnā, Višķos un 
Maļinovā. Tas ir ļoti dārgs prieks. 
Citi uzskata, ka tas ir elementāri 
– stabs un lampiņa, bet tā ir daudz 
sarežģītāka sistēma - ar kabeļiem 
un vadības skapjiem. 

Paralēli pagastu ceļiem mēs ri-
sinām jautājumus, kas saistīti ar 
valsts ceļiem. Novadā ir tikai viens 
pagasta centrs – Biķernieki, kuru 
var sasniegt tika pa grants ceļu. Te 
ir ieplānots izveidot dubultās virs-
mas apstrādi jeb tā saucamo balto 
asfaltu. Valsts plāno renovēt arī 
ceļu starp Naujeni un Maļinovu, 
un no Krāslavas ceļa līdz Naujenes 
stacijai. Diemžēl mums neizdevās 
pierunāt VAS “Latvijas Valsts ce-
ļi” noasfaltēt atlikušo kilometru 
posmā Vabole – Kalupe. Nesapro-
tamu iemeslu dēļ tur palicis vecais 

segums. 
Jāatzīmē, ka nākotnē vienalga 

pašvaldībai būs jāņem kredīti, lai 
sakārtotu ciemu ielas, kuras vie-
tām ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Piemē-
ram, Naujenes ciemā, Maļinovā, 
Līksnā, posms no Daugavpils - Si-
lene līdz Mirnijam. Protams, ir arī 
daudz viensētu, pie kurām, īpaši 
šādos lietainos laika apstākļus, 
piebraukt nav iespējams. Reizēm 
iedzīvotājam ir normāls piebrau-
camais ceļš uz mājām, bet viņš 
uzskata, ka viņam tuvāk un ērtāk 
būtu izbraukt pa kādu citu ceļu un 
pieprasa, lai viņam šo ceļu sakār-
totu. Tas noteikti nebūs iespējams. 

- Paralēli darbam domē, 
Jūs nodarbojaties ar lauksaim-
niecību un esat Daugavpils no-
vada Uzņēmēju konsultatīvās 
padomes sastāvā. Kā pašvaldība 
varētu palīdzēt sekmēt uzņēmēj-
darbību?

Arvīds Kucins: Citreiz uzņē-
mējdarbībai vislabākā palīdzība 
ir tā, ka netraucē mierīgi strādāt. 
Protams, pirmkārt, ir jāsakārto ce-
ļu tīkls. Diemžēl, līdz ar lielajiem 
zemniekiem, uz ceļiem parādās 
smagsvara tehnika, kuru mūsu ce-
ļa segums netur. Saprotu, ka zem-
niekiem ir jāizved sava produkcija 
– piens, graudi, tomēr, kad slik-
tos laika apstākļos tiek pārvadāti 
kūtsmēsli vai virca, tad tas ir slik-
ti, jo ceļa segums neglābjami tiek 
bojāts. 

Pie uzņēmējdarbības vēlos vēl 
atzīmēt faktoru par zemes īpašu-
miem. Mums pietiekoši daudz ze-
mes iznomā cilvēki, kuri to paņem, 
bet neko nedara. Zemnieki blakus 
teritorijās cīnās ar nezālēm, iegul-
da lielus līdzekļus to apkarošanā, 
bet turpat blakus atrodas lielas 
platības ar aizaugušiem krūmiem, 
vai vēl sliktākā gadījumā ar latvā-
ņiem, Es iebilstu pret to, ka mēs 
šādiem cilvēkiem turpinām izno-
māt zemi. Uzskatu, ka ir nesau-
dzīgi jālauž līgumi un jādod zeme 
tiem, kas to spēj uzturēt. 

Runājot par Latgales program-
mu, kas paredz teritoriju revitali-
zāciju, reģenerējot degradētās teri-
torijas, jāsaka, ka lauku teritorijās 
nav tik vienkārši atrast šos uzņē-
mējus, kas atbilstu un būtu gatavi 
piedalīties šādā projektā. Projektā 
esam iesaistījuši četrus uzņēmē-
jus, mēs esam sadarbības partneri 
Daugavpils pilsētai un Krāslavas 
novadam. Jāsaka gan, ka Ministru 
kabinets, grozot dažādus noteiku-
mus un aizbildinoties ar dažādām 
regulām, procesu padara vēl sarež-
ģītāku. Maina “spēles” nosacījumus 
visām iesaistītajām pusēm.  Minē-
šu kādu piemēru. 2014.gadā Latga-
les atbalsta programmas ietvaros 
Daugavpils novadā tika ieguldīti 7 
miljoni latu, kuri tika paņemti no 
pilsētvides attīstībai domātās nau-
das, lai gan līdz tam teica, ka šo 
naudu laukiem vispār dot nedrīkst. 
Ministru kabinets pieņēma lēmu-

mu un regulas netika pārkāptas! 
Šo naudu mēs ieguldījām skolu un 
pašvaldības ceļu renovācijas pro-
jektos.

Jāpiebilst, ka šobrīd neviens no 
mūsu uzņēmējiem nav izteicis vē-
lēšanos iesaistīties Latgales Spe-
ciālajā ekonomiskajā zonā (SEZ). 
Uzņēmējiem šobrīd ir drošāk strā-
dāt pie esošajiem nosacījumiem. 
Turklāt nevar zināt, kāds būs ie-
spaids no jaunās nodokļu politikas 
nākamgad.

- Vai pašvaldības īpašumā 
ir daudz pamestu ēku? Kādi va-
rētu būt pašvaldībai labvēlīgākie 
risinājumi? 

Arvīds Kucins: Pirmais, kas 
nāk prātā, ir Nīcgales vecā skola– 
divstāvīga ēka normālā stāvoklī, 
1.2 ha zemes, ideāls piebraucamais 
ceļš, netālu Rīgas šoseja. Tur varē-
tu atvērt, piemēram, šūšanas darb-
nīcu. Tomēr arī par šiem 10 000 
eiro nav uzradies neviens ieintere-
sēts uzņēmējs. Tas ir bēdīgi, īpaši 
ņemot vērā, ka aktuāls ir arī esošās 
skolas pastāvēšanas liktenis. 

Otrais ir nekustamais īpašums 
“Vezumnieki” Kraujā – labs gabals 
ar attīstības iespējām. Mums pir-
majā reizē to neizdevās pārdot, jo 
bija sūdzība no blakus teritorijas 
īpašnieka. Tās lietas mēs sakārto-
jām, bet diemžēl vilciens ir aizgā-
jis. 

Kopumā šādu ēku pašvaldībai 
nav daudz. Skrudalienas pamat-
skolas ēkā mēs ierīkojam daudz-
funkcionālo centru, savukārt par 
Tabores pamatskolas ēku vēl tiek 
lemts, ko ar to darīt. Es gan bai-
dos, ka valsts drīzumā uzliks vēl 
striktākus rāmjus, lai pašvaldības 
neuzturētu tukšas ēkas pie maza 
iedzīvotāju skaita.

Ar Arvīdu Kucinu sarunājās 
Elza Pučko

 ARVĪDS KUCINS
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AMBEĻU PAGASTS

Ambeļu pagasta teritorijas koppla-
tība ir 6934 ha t.sk. lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme - 3838 ha, meži - 
2143.5ha. Pagasta teritorijā darbojas 18 
zemnieku saimniecības un 419 piemājas 
saimniecības. Uz Dubnas upes darbo-
jas 3 mazas jaudas HES, kuras pieder 
I.U.”NOVATORS”. Pagasta teritorijā 
ir viena Ambeļu pasta nodaļa, darbojas 
divi veikali: SIA „LOTA-ODES” un SIA 
„ Oltija”

Uz 2017.gada sākumu Ambeļu pagas-
tā deklarēti 577 iedzīvotāji, kuru nacio-
nālais sastāvs: latvieši –  60 %, krievi  –  
36 %, čigāni – 3%, citi – 1%.

Ambeļu agrākais nosaukums ir Am-
beļmuiža (tautā saukta - Ombu muiža), 
kas sākotnēji bijusi Višķu pagastā, bet 
no 1945.gada tika izveidots atsevišķs 
Ambeļu pagasts. 20.gs otrajā pusē Am-
beļos atradās Pētera Stučkas vārdā no-
sauktās padomju saimniecības - sovhoza 
centrs un ciema padome. Patreiz te atro-
das pagasta pārvalde, bibliotēka, pasts, 
feldšeru punkts, kultūras nams, brīvā 
laika pavadīšanas un sporta centrs, ka-
toļu baznīca. 

Pagasta teritorijā darbojas 2 Romas 
katoļu draudzes – Ambeļu Sv.Jura un 
Augškalnes Sv.Ģimenes katoļu drau-
dzes. Ambeļu Sv. Jura Romas katoļu 

baznīca ir viena no senākajām būvēm 
Ambeļu ciemā. Pirmās ziņas par Ambeļu 
baznīcu saglabājušās no 1782. gada, kad 
Ambeļu draudze ir atradusies Aglonas 
dominikāņu aprūpē. Ambeļu baznīcā sa-
glabājies nozīmīgs Latgales baroka kok-
tēlniecības paraugs - 18. gadsimtā veido-
tais altāra retabls, kas ir valsts nozīmes 
mākslas piemineklis. 

Par Ambeļmuižas īpašnieku jau no 
17.gs. līdzās Kalupes, Arendoles un dau-
dzām citām Inflantijas muižām tiek mi-
nēta Plāteru dzimta.

Ambeļmuižas ansambļa vecākās ēkas 
datējamas ar 19.gs. vidu, bet ir ziņas, ka 
20.gs. sākumā jaunas muižas ēkas pro-
jektēšanā tika pieaicināts poļu arhitekts 
profesors Rudolfs Šverčinskis (Świer-
czyński) (1883-1943). Jaunā muižas ēka 
līdz mūsdienām nav saglabājusies, tā 
nodega 1914.gadā. 

Jau no muižas laikiem Ambeļi slavējās 
ar saviem augļu dārziem. Agrārās refor-
mas laikā muižas zeme sadalīta jaun-
saimniekiem, tās centru 23 ha platībā 
ieguva Sebastians Pabērzs (1889-1942) - 
lauksaimnieks, Brīvības cīņu dalībnieks, 
valsts, pašvaldību un sabiedriskais 
darbinieks, kas izveidoja priekšzīmīgu 
saimniecību, kas nodarbojās ar biškopī-
bu, augļkopību, augļu koku stādu audzē-

šanu, lopkopību. Ambeļos bija pienotava, 
Šķīviškos - ūdensdzirnavas.

20.gs. otrajā pusē īpaši nopelni Ambe-
ļu augļu dārzu iekopšanā bija sovhoza 
agronomam, dārzkopim un novadpēt-
niekam Jānim Rubenam (1922 - 2001). 

Arī pašreiz galvenā nodarbošanās pa-
gastā ir lauksaimniecība: piena lopkopī-
ba, graudu ražošana, liellopu audzēšana, 
biškopība. Lielākās graudkopības saim-
niecības ir “Diva Agro”, “Kalni”, “Sila-
jāņi”, “Kalna mājas” “Artūra Valaiņa 
piemājas saimniecība”. Piena lopkopībā 
lielākā ir Oskara Matisāna z/s “Silma-
las”, kas piesaista finanšu līdzekļus no 
projektiem un dod darbu vairākiem 
darbiniekiem. Biškopības nozarē jāizceļ 
saimniecība “Dīķi”, kuras drava pastāv 
jau no 1936.gada.

Ambeļu parks (6,2 ha) ir slavens ar 
savām reto koku sugām un ir Valsts aiz-
sargājamais dabas objekts kopš 1977.
gada. 

Blakus parkam atrodas Ambeļu kul-
tūras nams, kurā atrodas arī pagasta 
bibliotēka. Kultūras namā tiek rīkoti 
pasākumi dažādām paaudzēm, darbo-
jas vairāki amatiermākslas kolektīvi un 
interešu kopas – folkloras kopa “Speiga”, 
bērnu modes deju kopa “O.K.DANCE”, 
Ozoliņu ģimenes ansamblis, interešu 
kopa “Romaška”, teātra draugu kopa 
un bērnu klubiņš “Dziedāt-spēlēt-dejot 
prieks”.

Pirmā skola Ambeļu apkārtnē dibi-
nāta 1910.gadā Kampānu sādžā. 1919.
gadā skolotāja Marta Fommere izveidoja 
skolu Ambeļu ciemā, ko sākumā iekārto-
ja muižas bijušajā kroga ēkā pie kapsē-
tas, bet 1925.gadā to pārcēla uz muižas 
bijušās kalpu mājas ēku, kur arī iesvē-
tīja Ambeļmuižas sešgadīgo skolu. 1935. 
gadā Ambeļmuižas pamatskolu pārdē-
vēja par Ambeļu pamatskolu. 1997.gadā 
skolu reorganizēja par sākumskolu, bet 
2003.gadā skola Ambeļos beidza pastā-
vēt.

Ambeļu pagastā aktīvi darbojas bied-
rības. Visvairāk projektu ir realizējusi 
“Ambeļu ciema attīstības biedrība Cerī-
ba”, kuras vadītājs Osvalds Skromāns 
ir arī prasmīgs klūgu izstrādājumu iz-

gatavotājs. Biedrības “Kulturys studeja 
Speiga” vadītāja Ilze Mežniece popu-
larizē permakultūras saimniekošanas 
principus. “Mednieku kolektīvs Ambeļi”, 
Egila Rūtiņa vadībā, šobrīd realizē savu 
pirmo apjomīgo projektu “Mednieku na-
miņa un trofeju telpas izveide Ambeļu 
pagasta Parka ielā 14”. Aktīvi darbojas 
arī biedrība “Jubra” ar tās vadītāju Jutu 
Valaini, kuru īstenotais projekts “Latga-
lisko tradīciju un prasmju mājas “Ambe-
ļu skreine” vienkāršota rekonstrukcija” 
radījis vietu, kura ar katru gadu kļūst 
populārāka un apmeklētāka. 

Latgalisko tradīciju un prasmju māja 
“Ambeļu skreine” atklāta 2011.gadā 
bijušajā skolotāju mājā. Te tiek krāts, 
popularizēts Latgales kultūras manto-
jums, tiek svinēti gadskārtu svētki un 
izkoptas dažādas amatu prasmes, notiek 
danču vakari, dziedāšana, zīlēšana, tiek 
cepta maizīte, siets siers un tiek veidotas 
tautas lietišķās mākslas izstādes. No 
“Ambeļu skreines” pagalma paveras brī-
nišķīgs skats uz Višķu ezeru. 

Apmeklētāju iecienīts ir “Brīva lai-
ka pavadīšanas un sporta centrs”, kurš 
sniedz dažādus pakalpojumus – telpu 
un virtuves noma pasākumiem, pirts un 
duša, veļas mazgāšana un žāvēšana, tre-
nažieru zāle. 

Pagasta iedzīvotāji aktīvi iesaistās arī 
sportiskās aktivitātēs pagastā un nova-
dā. Ambeļu jaunieši radoši un talantīgi 
dažādās jomās un iesaistās arī brīvprā-
tīgajā darbā.

Šodienas Ambeļu vārds saistās ar ak-
tīviem cilvēkiem, daudzveidīgu kultūras 
dzīvi un Ambeļu apkārtnes ainavas vi-
zuālo pievilcību. 

Rakstā izmantoti materiāli no Ivetas 
Laurenas, Henrika Soma, Brigitas Madelā-
nes, Jura Vanaga, Daugavpils Universitā-
tes Latgales Pētniecības institūta datubāzes 
“Latgales dati” un Ambeļu bibliotēkas pētī-
jumiem.

Materiālus apkopoja 
Ingrīda Skutele.

BIĶERNIEKU PAGASTS
Biķernieku pagasts izveidots ap 1931.

gadu, apvienojot daļu bijušo Naujenes, 
Izvaltas un Višķu pagastu teritorijas. 
Tagadējās Biķernieku pagasta robežas 
veidojušās padomju varas gados. Biķer-
nieku ciema robežas veidojās līdz 1980.
gadam. Visu administratīvi teritoriālo 
pārmaiņu laikā daļa bijušās Biķernie-
ku pagasta teritorijas iekļauta tagadējā 
Ambeļu, Maļinovas un Višķu pagastā. 
Biķernieku pagasts atjaunots 1990.
gadā.

Pagasta teritorija aizņem 69 kv.km. 
Iedzīvotāju skaits 657, no kuriem 2,4 % 
latviešu un 97,6% krievu tautības. No 
tiem 8% ir pareizticīgie un 92% vecticīb-
nieki. 

Pagastā ir 3 reliģiskās draudzes:
• Lipiņu Vissvētās  Dievmātes atdusas 

pareizticīgā draudze;

• Krivošejevas vecticībnieku draudze;
• Pantelišķu vecticībnieku draudze.

Aptuveni 17 % pagasta teritorijas 
aizņem meži. Pagasta teritorija ietilpst 
Latgales augstienes ainavzemes Dien-
vidlatgales ezeraines ainavu apvidē. 
Pagasta teritorijā atrodas 2 ezeri (Pante-
ļišku un Meļņicas) un Gulbju dīķis. Pa-
gasta ūdensteču tīkls ir ļoti attīstīts, ko 
ietekmēja dabīgu ūdens resursu izman-
tošana meliorācijas sistēmas ierīkošanai. 
Visas pagasta teritoriju šķērsojošās upes 
ir nelielas vai šķērso pagastu pašā  savā 
sākumā. Appurvotās platības aizņem 
1,6% no pagasta teritorijas kopplatības. 
Lielu un izteiktu purvu pagastā nav, bet 
daudz pārpurvotu vietu, lielākie : Ungu-
ru purvs, Moha purvs, Repiščes  purvs. 

Pagasta teritorijā  ir 4 lielas zemnie-
ku saimniecības.  Lielākā  no zemnieku 

Pagājuši jau 8 gadi, kopš Daugavpils novads ir iedibinājis tradīciju katru 
septembri rīkot Daugavpils novada dienas. Iepriekšējos gados cildinājām 
13 pagastus no lielās pagastu saimes, šogad turpināsim izcelt nākamos 
trīs – Ambeļu, Biķernieku un Naujenes pagastu. Šajā avīzē sniegsim 
lasītājiem iespēju iepazīties ar šo pagastu vēsturi, ievērojamākajiem 

kultūrvēsturiskajiem objektiem, cilvēkiem un notikumiem. Ikviens No-
vada dienu gadatirgus apmeklētājs 23.septembrī varēs aplūkot šos pagas-
tus tuvplānā, vērojot viņu sagatavotos kultūras priekšnesumus un skatot 
fotoizstādi.
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saimniecībām ir z/s “Biķernieki GRAS” 
– vairāk par 600ha, kura nodarbojas ar 
āboliņa sēklu audzēšanu, graudaugu 
un rapša audzēšanu. Nedaudz mazākas 
ir z/s “Rudāni” (lopkopība), z/s “Osinov-
ka” (graudkopība) un z/s “Biķernieki” 
(graudkopība).

Pagastā darbojās viena pamatskola, 
kuru apmeklē 93 bērni (68 – pamatizglī-
tības pakāpē, 25 – pirmsskolas izglītības 
grupās). Mācības pasniedz 17 skolotāji. 
Skolas darbu vada Biķernieku pamat-
skolas direktors Aleksejs Mackevičs. 
Biķernieku pamatskola aktīvi piedalās 
novada, valsts un starptautiskajos kon-
kursos un pasākumos. 2016.gadā Biķer-
nieku pamatskola noslēdza vienu, bet 
uzsākusi īstenot divus Eiropas Savienī-
bas Erasmus+ projektus. 2016.gadā Bi-

ķernieku pamatskolā tika nodibināta 
pirmā jaunsargu vienība Daugavpils 
novadā. Biķernieku 241.mazpulks “Rīta 
Blāzma” ir vienmēr aktīvāko vidū. Vasa-
ras periodā izglītības iestādē tika organi-
zēta jauniešu nometne „Novada sargi”. 
Biķernieku pamatskola piedāvā plašas 
interešu izglītības iespējas.

Biķernieku bibliotēka ir kultūras, iz-
glītības un informācijas centrs Biķernie-
ku pagastā, kur var izmantot bezmak-
sas pakalpojumus jebkurš bibliotēkas 
apmeklētājs neatkarīgi no vecuma un 
dzīvesvietas. 

Pagastā ir aktīvi jaunieši, kuri rīko  
pasākumus  pagastā un piedalās novada 
mēroga pasākumos. Vietējie iedzīvotāji 
aktīvi apmeklē sporta pasākumus, seviš-
ķi jaunieši. Pagastā ir ierīkota bezmak-

sas trenažieru zāle, kur var lietderīgi 
pavadīt laiku. 

Par Biķernieku kultūras nama galve-
no uzdevumu uzskata tautas mākslas, 
amatierkolektīvu darbību un to saglabā-
šanu. Tiek organizēti tematiski sarīkoju-
mi, koncerti, izstādes, izklaides pasāku-
mi.

Kultūras namā darbojas 3 kolektīvi: 
sieviešu vokālais ansamblis „Rjabinuš-
ka” (vad. O. Pankova), bērnu deju grupa 
„Smaids” (vad. I. Vasiļjeva) un bērnu 
vokālais ansamblis “Sunshine” (vad. O. 
Pankova). 

Biķernieku Kultūras namā tiek rīkoti 
valsts un tradicionālie svētki un izstādes. 
Kultūras nams ir iecienīta vieta pagasta 
jauniešiem. Kultūras nama darbinieki 
cenšas organizēt dažādus pasākumus, 

lai motivētu jauniešus lietderīgi pavadīt 
laiku. Kultūras nama vadītāja un jau-
natnes lietu speciāliste ir Olga Pankova. 

Gan Biķernieku pagasta pārvalde, gan 
pagasta iedzīvotāji lepojas ar  pamatsko-
las  skolēnu, pagasta jauniešu, kultūras 
nama un bibliotēkas  darbu, sasniegu-
miem, un gribētos novēlēt Biķernieku 
pagastam turpmāko attīstību, uzplau-
kumu un izcilus sasniegumus, zemnie-
kiem un mājsaimniekiem labu ražu sa-
vās saimniecībās, kā arī visiem stipru 
veselību,  labklājību un laimi.

Mārīte Daņilova 
Biķernieku pagasta pārvaldes 

vadītāja

NAUjENES PAGASTS

Katram cilvēkam ir sava dzimtā vie-
ta, kur viņš piedzimis, uzaudzis un dzī-
vo, kuru viņam lemts visu mūžu mīlēt 
un godāt. Mums tāda vieta ir Naujene. 

Naujene – latgaļu apdzīvota vieta, 
kas senajos dokumentos minēta kā No-
vene, izvietojusies Daugavas  senlejas 
ielokā.  Daugava vijas cauri Naujenes 
pagastam 32 km garumā. Ap 12.–13.gs. 
miju šajā teritorijā lielā skaitā ienāca 
lietuvieši, par ko liecina vēl līdz mūsdie-
nām saglabājušies lietuviešu izcelsmes 
vietvārdi – Naujene (Novene), Slutišķi, 
Butišķi, Vasargališķi u.c. 1275.gadā 
Novenes pilskalnā ordeņmestra Ernes-
ta fon Raceburga vadībā tika likts Li-
vonijas ordeņa Dinaburgas mūra pils 
pamatakmens. 1577.g. Dinaburgas pils 
kļuva par Polijas karaļvalsts „Inflanti-
jas Vojevodistes” administratīvo centru. 
Taču jau 16. gs. beigās Dinaburgas pils 
pakāpeniski zaudēja savu militāro nozī-
mi un Livonijas kara laikā tika sagrau-
ta. Tikai 1888. gadā pēc Ā. Plātera ie-
rosmes vācbaltu pētnieks V. Neimanis 
veica pirmos arheoloģiskos izrakumus 
Dinaburgas pilskalnā. Arheoloģisko iz-
rakumu laikā tika uzzīmēts aptuvenais 
Dinaburgas pils plāns. Mūsdienās pils-
kalnā uzstādīts mākslinieka I. Manžosa 
Dinaburgas pils makets, kas veidots at-
tiecībās 1:40. 

18.–19. gs. Naujenes pagasts tika ie-
kļauts Krievijas impērijas Vitebskas 
guberņā.  Sākoties reliģiskajai reformai 
cariskajā Krievijā, Dinaburgas apriņķis 
kļuva par vienu no galvenajiem vecti-
cībnieku apmešanās centriem. Slutiš-
ķu sādža, kas rakstītajos dokumentos 
minēta jau 1695. gadā, līdz šodienai ir 
saglabājusi seno koka apbūves arhitek-
tūru ar tai raksturīgām dekoratīvām 

un funkcionālām iezīmēm. 2001. gadā 
Naujenes Novadpētniecības muzejs 
atvēra brīvdabas ekspozīciju „Slutišķu 
vecticībnieku māja”.

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sāku-
mā par kultūras centriem Latgalē,  tai 
skaitā arī Naujenē, kļuva muižas. Poļu 
muižnieks Bogdans Šahno 1900.g. Juz-
efovas parkā, līdzās vecajai koka mui-
žai, uzcēla jaunu mūra dzīvojamo ēku 
neoklasicisma stilā. Muiža nav saglabā-
jusies, pašlaik apskatāmi tikai muižas 
ēkas pamati. Ap 1910.g. celta arī Hof-
tenberga – „kalnu muiža” – vēlīnā  ba-
roka un agrīnā klasicisma paraugs, kas 
padomju laikos nodega. 

20.gs. pirmajā pusē pagastu admi-
nistratīvās robežas vairākas reizes 
tika mainītas, un 19. gadsimtā izvei-
dotais krieviskais Maļinovas pagasta 
nosaukums, kura teritorijā ietilpa arī 
Naujene, 1925. gadā tika nomainīts uz 
Naujenes. Latvijas brīvvalsts laiks iezī-
mējās ar aktīvu celtniecību. 1933. gadā 
uzsāka celt Naujenes pagasta ēku, kurā 
no 1949. līdz 2005. gadam atradās Nau-
jenes pamatskola, bet pašlaik – Nauje-
nes Novadpētniecības muzejs. Blakus 
Juzefovas koka baznīcai sāka celt Juz-
efovas mūra baznīcu, bet 1933. – 1938. 
gadā - Spruktu Sv. Antona Romas kato-
ļu baznīca. Šajā laikā Naujenē darbojās 
dažādi uzņēmumi: Latgales lauksaim-
niecības centrālā kooperatīva spirta 
dedzinātava, tvaika dzirnavas ar zāģē-
tavu Stropos, vairākas eļļas spiestuves. 
Jauniešus vienoja Latvijas katoļu bied-
rība, Latgales kultūrveicināšanas bied-
rības „Saule” un „Gaisma”.    

Otrā pasaules kara laikā Naujenes 
teritorijā norisinājās sīvas cīņas, kuru 
rezultātā tika sagrautas dzīvojamās 

mājas, arī Juzefovas muiža un nodedzi-
nāta Juzefovas koka baznīca. II pasau-
les kara postījumi pakāpeniski tika lik-
vidēti, izveidota Vecpils ciema padome, 
dibināti kolhozi „Gaisma” un „Ļeņins”, 
kas 1964. gadā tika apvienoti sovhozā 
„Naujene”, un uzņēmumi: Daugavpils 
mašīnu – traktoru stacija (MTS), „Ce-
ļinieku celtniecības rajons” (CCR-1), 
„Daugavpils Starpkolhozu Celtniecības 
organizācija” (DSCO), uz kuru bāzes 
veidojās jauni ciemati – Krauja, Stropi, 
Ceļinieku Celtniecības rajons. Lociki 
bija padomju laikos slēgts, no ārpuses 
norobežots ar betona žogu, militārs ob-
jekts. Tā teritorijā atradās metereolo-
ģiskā stacija, ieroču noliktava (ložme-
tēji, sprāgstvielas), kazarmas, Lociku 
lidlauks. Padomju varas vajadzībām 
tika celti ne tikai jauni objekti, bet arī 
piemērotas jau esošās ēkas – Juzefovas 
baznīcā tika ierīkots klubs un bibliotē-
ka. 

Naujenes sirds – Daugava – kopš se-
niem laikiem ir bijusi tautas vienojošais 
spēks. Pagājušā gadsimta liktenīgajos 
astoņdesmitajos gados tika uzsākta 
Daugavpils HES megabūves celtniecī-
ba. Tas bija nāvējošs drauds Daugavas 
senlejai. Ar tautas protestu pret absur-
do Daugavpils HES būvi aizsākās Lat-
vijas trešā atmoda un cīņa par Dauga-
vas senlejas saglabāšanu. 1990. Gadā 
tika izveidots dabas parks „Daugavas 
loki”. 1994. gadā, piedaloties Latvijas 
prezidentam G. Ulmanim, tika atklāta 
„Markovas izziņu taka”.

1991.gadā Vecpils ciema padomes 
darbību nomainīja Naujenes pagasta 
padome. Naujenes pagasts Daugavpils 
novadā ir lielākais pagasts iedzīvotāju 
skaita un izveidotās infrastruktūras 
ziņā. Naujenes pagastu veido 55 cie-
mi, kuri atšķiras platības, iedzīvotāju 
skaita un esošās infrastruktūras ziņā. 
Pagastā savu dzīvesvietu deklarējuši 
5395 iedzīvotāji, no kuriem 81% dzīvo 
daudzdzīvokļu mājās četros lielākajos 
ciemos – Naujenē, Vecstropos, Kraujā 
un Locikos. Pagasta teritorijā vēsturiski 
izveidojusies nacionālo kultūru dažādī-
ba. Lielākais īpatsvars ir krievu tautī-
bas iedzīvotājiem – 48 %, latvieši – 31 % 
, poļi – 10 %, baltkrievi –  6% u.c. 

Naujenes pagasta teritorijā ir divas 
pamatskolas: Lāču un Naujenes, Nau-
jenes pirmsskolas izglītības iestāde “ 
Rūķītis”, Naujenes mūzikas un māks-
las skola, jaunatnes un sporta centrs, 
kultūras centrs un tautas bibliotēka. Ir 
izveidota Naujenes bāriņtiesa un dar-
bojas sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrs.  Naujenes pagastā 
strādā 3 ģimenes ārstu prakses. Iepazīt 

Naujenes pagasta vēsturi piedāvā Nau-
jenes Novadpētniecības muzejs, kas pē-
dējo gadu laikā ir pārtapis modernā un 
apmeklētājiem pievilcīgā objektā. 

Naujenes pagastā atrodas lielākais 
Daugavpils novada pašvaldības uzņē-
mums “ Naujenes pakalpojumu serviss”. 
Pagasta teritorijā darbojas uzņēmums 
“ BELWOOD” , SIA “ Meliors Krauja”, 
SIA ‘Latteps Food”, SIA “ Dekorts M” 
un SIA “D&V”. Naujenes pagastā at-
rodas vairāki tirdzniecības uzņēmumi. 
Vairāk par 400 ha platībā graudaugus 
audzē zemnieku saimniecība “Bebri”. 
Lielākais piena lopu ganāmpulks ir  
zemnieku saimniecībai “ Vecpils” . Tā-
pat ar piena lopkopību nodarbojas z/s “ 
Aizsili ,” Smaidoņi”,  “Lācīši”, “ Smilgas” 
, “Cirši”,” Rozēni”  u.c.  Z/s “Birzkalni” 
audzē gaļas liellopus, z/s ‘Daugaviņa” 
un p/s “Butišķi” – dārzeņus, p/s “ Lagū-
na” – ogas, augļus un dārzeņus un p/s 
“Mežmaļi” – audzē zemenes. Ar biškopī-
bu nodarbojas p/s “Bišu drava”. 

Piedzīvojumiem bagātu izbrauku-
mu pa Daugavu ar plostu vai laivu un 
naktsmītni piedāvā sporta klubs” Bei-
buks”, kā arī kempings “Ozianna” un 
brīvdienu māja ”Pie draugiem”.Ieturēt 
maltīti var kafejnīcā “Baltais krogs”.

Naujenes pagasts lepojas ar daudz-
veidīgo kultūras dzīvi.  Jau vairāk nekā 
15 gadus te norit Starptautiskais tautas 
mākslas festivāls “ Augšdaugava”. Nau-
jenes kultūras centra folkloras kopa 
„Rūžeņa” ar savu darbību popularizē 
latgaliešu tradicionālo kultūru un tau-
tas mākslu. Sava novada skaistākās 
dziesmas folkloras kopa „Rūžeņa” iz-
deva mūzikas albumā „Auga, auga ap-
ineits...”. Folkloras kopa bija iniciators 
folkloras kopu sadziedāšanās pasāku-
mam “Atvasara Juzefovā”, kas notiek 
septembrī. Naujenes pagasta un Dau-
gavpils novada atpazīstamību veicina 
jau vairāk kā 20 gadus muzicējošais 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas  
akordeonistu orķestris, pūtēju orķestris 
un instrumentālais ansamblis. 

Naujenes pagasts  var lepoties ar 
krāšņiem dabas skatiem, sakoptu vidi 
un kolorītu kultūru, kuru veido dažādu 
tautu, konfesiju un tradīciju pārstāvji. 
Ļaudis saka, ka tas, kurš reiz bijis Nau-
jenes pagastā, skatījis brīnumskaisto 
Daugavas senleju, vienmēr ilgosies šeit 
atgriezties...

Ināra Miglāne 
Naujenes pagasta pārvaldes 

vadītāja
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16.Grāmatu svētki Višķu pagastā 16.Grāmatu svētki Višķu pagastā 16.Grāmatu svētki Višķu pagastā 

Ikgadējie Grāmatu svētki Daugav-
pils novadā šogad notika Malnavas 
koledžas izglītības īstenošanas vietā 
Višķi, piedāvājot plašu un daudzvei-
dīgu programmu gan pieaugušajiem, 
gan jauniešiem un bērniem. Grāmatu 
svētki bija nedaudz citādi kā ierasts, 
jo to organizēšanā pēc 15 gadu aktīvas 
darbības vairs neiesaistījās ilggadējie 
sadarbības partneri – Lauku bibliotē-
ku atbalsta biedrība un tās vadītāja Bi-
ruta Eglīte. Svētkus rīkoja Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde sadarbībā 
ar Višķu pagasta pārvaldi. 

Svētku atklāšanā sarīkojuma zāle 
bija pilna, teju 400 apmeklētāji, īpa-
ši kupli pārstāvēta bija jaunā paau-

dze,  liecinot, ka par spīti tehnoloģiju 
laikmetam, grāmata kā izziņas avots 
joprojām nezaudē savas pozīcijas. Da-
lībniekus sveica Daugavpils novada 
domes priekšsēdētājas vietnieks Ar-
vīds Kucins, Višķu pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Proms un Kultūras pār-
valdes vadītāja Ināra Mukāne. 

Tradicionāli Grāmatu svētkos tiek 
veidotas politiskās diskusijas par kādu 
aktuālu jautājumu. Šoreiz “Latvijas 
Avīze” rosināja diskusiju par tēmu 
“Vai sociālo apdrošināšanas iemaksu 
paaugstināšana glābs valsts medicī-
nu?”, kurā piedalījās Saeimas deputāts 
un ārsts Hosams Abu Meri, Nacionā-
lā veselības dienesta Latgales nodaļas 

vadītājs Jānis Pitrāns, Latvijas Lauku 
ģimenes ārstu asociācijas prezidente 
un ģimenes ārste Līga Kozlovska, SIA 
“Grīvas poliklīnika” un veselības cen-
tra OLVI vadītāja Inta Vaivode, kā arī 
Naujenes pagasta ģimenes ārste  Iveta 
Čivkule. 

Apmeklētāji labprāt izmantoja iespē-
ju aplūkot un iegādāties grāmatas no 
Latvijas lielākajām izdevniecībām un 
apgādiem. Ikviens, kas iegādājās grā-
matu, piedalījās izlozē “Veiksmīgais 
pircējs” - svētku noslēgumā laimīgākie 
savā īpašumā ieguva jaunu lasāmvie-
lu.

Lai gan šogad bibliotēkām izpalika 
Lauku bibliotēka atbalsta biedrības 
dāvinājumi un dāvanu kartes, biblio-
tēku vadītāji aktīvi izmantoja iespēju 
iegādāties grāmatas par pievilcīgākām 
cenām, jo šogad Daugavpils novada 
dome palielināja grāmatu iegādei pare-
dzēto budžetu. Maļinovas pagasta bib-
liotēkas vadītāja Elvīra Kokina atklāja, 
ka visvairāk bibliotēka tiks papildinā-
ta ar jauniešu literatūru. Bērnus un 
jauniešus visvairāk interesē grāmatas, 
kuras iekļautas lasīšanas veicināšanas 
programmā “Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrija”. “Prieks, ka grāmatu lasīša-
nas tradīcijas pie mums nepazūd. Mēs 
labprāt pasūtam tās grāmatas, kuras 
jaunieši lūdz, jo mums svarīgākais ir, 
lai viņi lasītu,” tā E.Kokina. 

Grāmatu pārdevēji minēja, ka vispie-
prasītākās grāmatas ir izzinošā un vēs-
tures literatūra, bērnu enciklopēdijas, 
kā arī dzeja. Uzrunātie pircēji atzina, 
ka labprāt vairāk lasītu grāmatas, ja 
šim vaļaspriekam atliktu vairāk brīvā 
laika. Laura no Dubnas pagasta par ie-
vērojamu atlaidi iegādājās detektīvro-
mānu. “Īstenībā, es grāmatu iegādājos 
speciāli, lai būtu iemesls vairāk atlici-
nāt laiku lasīšanai, nevis citām nodar-
bēm. Diemžēl laiku grāmatai atņem 
dažādi mājas darbi un ikdienas steiga,” 
neslēpa Laura. 

Jauniešiem visas dienas garumā tika 
organizētas tikšanās ar rakstniekiem 
– ceļotājiem. Linda Riņķe prezentēja 
savu otro grāmatu “Paradīzē”, ļaujot 
caur fotogrāfi jām un stāstiem iepazīt 
piedzīvoto Jaunzēlandē. Savos piedzī-
vojumos dalījās arī pasaules apceļo-
tājs uz motocikla, 2 Ratu Brīvskolotājs 
Mārtiņš Sils. 

Uz sarunu un rotaļām pirmssko-
las un sākumskolas skolēnus gaidīja 
rakstniece Evija Gulbe, kura ir bērnu 

grāmatu, stāstu un dzejoļu autore. 
Rakstnieces krājumā ir stāsti par žur-
kām Koko un Riko, Bizbizmārīti un 
dažādi dzejolīši, kas ļauj apgūt burtus 
un bagātināt valodu. “Bērnus interesē 
piedzīvojumi. Viņi dzīvo citādākā pa-
saulē kā mēs, kad augām. Tā ir krā-
saināka, ņirbošāka, aktīvāka,” savu 
grāmatu popularitāti skaidro Gulbe. 
Viņa ir pārliecināta, ka ikvienam var 
radīt interesi par grāmatām. “Vecāki ir 
paraugs saviem bērniem. Ja vecākiem 
grāmata ir tuva un patīkama, tad arī 
bērns kādā brīdī nonāks līdz vēlmei 
lasīt. Manuprāt, tas ir dabīgi – tāpat 
kā mēs staigājam, tāpat arī lasām. Bet 
katram ir sava literatūra, sava grāma-
ta, galvenais ir neatkāpties meklēju-
mos.”

Pieaugušie lasītāji izmantoja iespēju 
satikties ar rakstnieku un dramaturgu 
Māri Bērziņu, kura pēdējais vēsturis-
kais romāns “Svina garša” 2015.gadā 
ieguva Literatūras gada balvu par la-
bāko prozas darbu, kā arī saņēma citus 
prestižus apbalvojumus. “Svina garša” 
joprojām ir viena no pieprasītākajām 
grāmatām bibliotēku plauktos un ir 
ierindojusies lasītāko grāmatu topā. 
Pēc romāna motīviem tapusi arī izrāde 
Latvijas Nacionālajā teātrī. Bērziņš at-
klāja detaļas, kā tapa grāmata un kuri 
notikumi viņa personīgajā pieredzē ra-
dīja iedvesmu notikumu virtenei, kas 
aprakstīta romānā. 

Paralēli grāmatu iegādei, prezentā-
cijām un sarunām, apmeklētāji varēja 
aplūkot izstādi “Mēs lepojamies” par 
Višķu pagastu, kā arī Špoģu MMS 
audzēkņu un mākslinieces Veronikas 
Ščegoļevas darbu izstādi. Radošas ak-
tivitātes piedāvāja amatnieks Valdis 
Grebežs,  bērnu žurnāls “Privetik”, iz-
devniecība “Latvijas Mediji”. Blakus 
teritorijā bērni izstaigāja aizraujošu 
piedzīvojumu taku “Burvju parkā”. 
Muzikāli iepriecināja Višķu pagasta 
vokālais ansamblis “Anima Corde” un 
grupa “Mažors””. Svētku dalībnieki 
tika cienāti ar “Burvju zupu”, kurai 
pirms degustēšanas tika izpildīts ma-
ģisks rituāls. 

Svētku organizatori noslēgumā norā-
dīja, ka ir patiess prieks, ka par spīti 
lietainajiem laikapstākļiem, bija kupls 
apmeklētāju skaits un liela interese 
par grāmatām.

Elza Pučko 
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Noslēgušies pirmie Mode H radošās grupas mēģinājumi 

ļoti daudzi tehniskas dabas jautājumi 
– rekvizītu un tērpu sagatave, taču ar 
ideju mēs ātri tikām galā, jo ar visiem 
dalībniekiem jau esam labi pazīstami. 
Mēs runājam vienā valodā un viņi to 
nebaidās darīt. Par to es ļoti priecājos. 
Šai tēmai – ceļojums uz kalniem, ir ar-
hetips – uzkāpt kalnos ir tāpat kā pa-
celties pāri savai dzīvei. Tie ir centieni 
parādīt, cik ļoti cilvēks vēlas izrauties 
no dzīves rutīnas. Simbols ir ļoti vien-
kāršs – pacel acis uz augšu. Jo, tiklīdz 
mēs sākam skatīties debesīs, situācija 
mainās. Tālāk tā tiek papildināta ar 
vairākām detaļām. Kad mēs apsprie-
dāmies, kāds pateica, ka nevis cilvēks 
iekaro kalnus, bet kalni iekaro cilvēku 
un pievelk to. To visu mēs arī vizuā-

li parādām. Tas ir iekšējs kalns, kas 
pievelk cilvēku un palīdz izrauties no 
ikdienas”. 

Forumā novadu pārstāvēs 12 stu-
dijas dalībnieki. Pirmais šāds modes 
forums notika pirms desmit gadiem, 
tomēr vēl joprojām pierāda savu pa-
stāvēšanas nozīmīgumu un akcentē 
galveno ideju - veicināt cilvēku ar kus-
tību traucējumiem sociālo iekļaušanos 
sabiedrībā, palīdzot nodrošināt viņiem 
piekļuvi kultūras un mākslinieciskās 
jaunrades iespējām.

Olga Davidova

24. augustā noslēdzās pirmie Dau-
gavpils novada radošās grupas Mode 
H mēģinājumi, kas 4 dienu garumā 
norisinājās kultūras centrā “Vārpa”. 
Tie ir tikai pirmie, tomēr ļoti nozīmīgie 
soļi uz dalību Eiropas adaptētās modes 
forumā, kas jau novembrī ieskandinās 
Francijas pilsētu Tūru. Novada pašval-
dība ilgtermiņā ir organizējusi projek-
tus un pasākumus cilvēku ar īpašām 
vajadzībām integrēšanai sabiedrībā  ar 
mākslas  un radošuma  instrumentiem. 
Zināšanas  un ierosmi  šim darbam 
sniedz sadarbība ar Eiropas  adaptētās 
modes asociāciju Francijā. Daugavpils 
novada cilvēki ar īpašām vajadzībām 
piedalījušies piecos Mode H festivā-
los. Dalība tajos ir iespēja cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem būt radošiem un 
mobiliem, ar mākslas metodēm attīstot 
savu personību. Foruma centrālais no-
tikums būs teatralizēts uzvedums, kas 
sastāvēs no dalībvalstu  pārstāvju sa-
gatavotiem iestudējumiem.

Savu iestudējumu pamazām sākusi 
veidot arī Daugavpils novada radošā 
grupa režisora Viktora Jansona vadī-
bā. 

Iestudējuma režisors Viktors Jan-
sons: “Visa uzveduma kopīgā tēma ir 
ceļojums. No šīs kopīgās tēmas mēs 
savam iestudējumam izvēlējāmies ce-
ļojumu uz kalniem. Iesākumā tas bija 
šaurāks, taču mēs to paplašinājām un 
nosaucām par ceļojumu pašam pie se-
vis. Pamazām strādājam, palikuši vēl 

Randenes pamatskolā 1.septembris iesācies renovētās telpās 
Svaigi renovētās mācību telpās 

1.septembrī līksmi iesoļoja Randenes 
pamatskolas skolēni, kuri bija patī-
kami pārsteigti par vasarā tapuša-
jām pārmaiņām. Tikai dienu pirms 
jaunā mācību gada sākuma skolas 
telpas tika pieņemtas ekspluatācijā, 
lai jau nākamajā dienā tās pielītu ar 
bērnu čalām, atkalredzēšanās prieku 
un ziedu smaržu. 

Zinību dienas svinīgais pasākums 
notika aktu zālē, kurā īpaši godinā-
ti tika 7 skolēni, kuri šogad uzsākuši 
mācības 1.klasē. Viņu zināšanas tu-
vākos gadus kaldinās sākumskolas 
skolotāja Valentīna Vasiļonoka. Ko-
pumā Randenes skolā mācības uzsā-
ka 60 pamatskolēni.  

Ar skaistām dziesmām un priekš-
nesumiem skolēni sveica cits citu, 
savus skolotājus un vecākus. Pēc zva-
niņa ieskandināšanas skolēni steidza 
uz klases stundu, novērtējot mācību 
telpu vizuālās pārmaiņas. 

“Pēc iestādes reorganizācijas no 
bērnudārza par skolu, faktiski šeit 
nekad nav bijis remonts. Remonts 
bija vajadzīgs un mums prieks par to, 
ka bērnu skaits Randenes pamatsko-
lā nesamazinās, bet tikai palielinās. 
Ja mums, kā pašvaldībai, izdosies 
paveikt citu projektu uzņēmējdarbī-
bā, mēs ceram, ka šeit skola varētu 
uzņemt vēl jaunus audzēkņus,” opti-
mistiski noskaņota ir pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika. 

Skolas renovācija tika veikta 161 
tūkst. eiro apmērā, kas 100% tika 

segts no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem. Būvdarbus veica SIA “BORG”. 

“Šo renovāciju mēs gaidījām divus 
gadus, tāpēc ir liels prieks, ka beidzot 
mums ir sakārtota darba vide. Prieks 
ir gan skolēniem, gan skolotājiem. 
Vēlos pateikties Daugavpils novada 
domei, kura atbalstīja mūsu skolu,” 
tā Randenes pamatskolas direktore 
Lidija Peipiņa. 

Jāatzīmē, ka Randenes pamatskola 
tradicionāli aktīvi piedalās dažādos 
projektos. Šogad tā kļuva par vienu 
no trijām novada skolām, kura pieda-
līsies Valsts izglītības satura centra 
projektā “Atbalsts izglītojamo indivi-
duālo kompetenču attīstībai”, stipri-
not un dažādojot interešu izglītības 
iespējas.“Randenes pamatskolas ko-
lektīvs ļoti radoši strādā, viņiem ir 
labi sasniegumi, neskatoties uz to, 
ka klasītes ir mazas. Viņi aktīvi iz-
manto iespējas piedalīties projektos, 
tāpēc es domāju, ka vecāki, kas sūta 
bērnus uz Randeni, var būt apmieri-
nāti, jo šeit ir laba gan fi ziskā vide, 
gan mācību sagatavošanas līmenis,” 
novērtējumu sniedza V.Kezika. 

“Mūsu sapņos ir augstākie kalni un 
pavasari” – ar tādiem vārdiem, dzie-
dot Randenes pamatskolas himnu, 
jauno mācību gadu izdziedāja skolē-
ni, ar jaunu apņemšanos tiekties pēc 
jaunām un patīkamām virsotnēm. 

Elza Pučko
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 Daina Ostrovska – jaunā Izglītības pārvaldes 
galvenā speciāliste - metodiķe

Daina Ostrovska kopš augusta noga-
les ir jaunā Izglītības pārvaldes galve-
nā speciāliste -  metodiķe. Absolvējusi 
Daugavpils Pedagoģisko Universitāti, 
ieguvusi vēstures, sociālo zinību, Lat-
vijas kultūras vēstures un angļu va-
lodas skolotājas kvalifi kāciju, kā arī 
maģistra grādu vēsturē. Iegūtā izglī-
tība regulāri tiek pilnveidota. Dainas 
Ostrovskas pieredze pedagoģiskajā un 
vadības jomā ir samērā nozīmīga, izglī-
tības sistēmā nostrādāti jau 20 gadi. 
Skolotājas gaitas uzsāktas 1997. gadā,  
tostarp vairāki gadi nostrādāti bijuša-
jā Skrudalienas pamatskolā, trīs gadus 
vadījusi Daugavpils novada vēstures 
skolotāju metodisko apvienību. Pēdējā 
gada laikā, strādājot Rīgas Bērnu un 
jauniešu centrā “Bolderāja” par izglī-
tības metodiķi, guvusi vērtīgu pieredzi 
projektu izstrādē un vadībā. 

Savu lēmumu pretendēt speciālistes 
- metodiķes amatam Daina Ostrovska 
pamato kā lielisku iespēju atgriezties 
atpakaļ vidē un vietā, kur ir tika daudz 
ieguldīts. Kā stāsta pati Daina, lai arī 
viņas dzīves vieta ir Daugavpils, par 
savu galveno darbības vidi viņa uzska-
ta tieši novadu – vietu, kas jau iepazī-
ta, tomēr arvien vide, kur gūt jaunas 
zināšanas un prasmes, pilnveidoties 
un ienest ko jaunu. 

“Visas zināšanas, kas gūtas, vadot 
projektus, mēģināšu aprobēt un pielie-
tot savā pašreizējā darbā. Pirmām kār-
tām, atnākot strādāt šeit, es redzu, cik 
labas ir iestrādnes izglītības jomā no-
vadā, gadiem ilgi tās pilnveidotas, ie-
krāta zināma pieredze. Uzskatu, ka šī 
pieredze ir jāpapildina ar jaunākajām 
tendencēm, ejot līdzi laikam. Esmu 
pašā darba sākumā. Sāku ieklausīties 
ieteikumos no metodisko apvienību 
vadītāju puses, ar kuriem labprāt arī 
turpmāk daudz strādāšu, lai uzzinātu 
šo pieredzi, izvērtētu to un paredzētu 
iespējas veikt kādas izmaiņas un papil-
dinājumus. Ieviest tos, lai darbs ritētu 
efektīvāk un neapgrūtinātu darba pro-
cesu”, tā bilst Daina. 

Daina Ostrovska ir piedalījusies sko-
lu izvērtēšanā jaunajam 2017./2018. 
mācību gadam. “Esmu bijusi praktis-
ki visās skolās. Bija ļoti patīkami at-
braukt, jo katrā skolā ir kaut kas at-
šķirīgs, kopumā visi pedagogi ir labi 
sagatavojušies, patīkami ieiet klasē un 
redzēt, ka katrs pedagogs ir parūpē-
jies, lai skolēns atnākot, justos sagai-
dīts. Par to milzīgs paldies skolu kolek-
tīviem un vadībai. Tika izdarīts patiesi 
liels darbs. Esmu patīkami pārsteigta, 
jo tie resursi, salīdzinot, piemēram, ar 
Rīgu, mūsu skolās nav tik lieli, tomēr 

ikvienā darbā redzama vadības plā-
nošana. Iegādāti visi nepieciešamie lī-
dzekļi. Ja kaut kur vēl kaut kas trūkst, 
tad tas jau atkarīgs tikai no piegādātā-
jiem”, komentē D. Ostrovska.  

Daina Ostrovska: “Novēlu jaunajā 
mācību gadā visiem optimismu, neska-
toties uz to, ka izglītības sistēma ir pār-
maiņu priekšā. Pedagogiem novēlu ne-

pazaudēt iestrādes un gadiem uzkrāto 
vērtīgo pieredzi, bet paplašināt to ar 
jaunajām tendencēm. Ņemot vērā no-
vada audzēkņu sasniegumus olimpi-
ādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā 
un arī ikdienas darbā, redzam augsto 
līmeni. Tā turpināt!”. 

Olga Davidova

jauno mācību gadu novadā uzsākuši 1408 izglītojamie
Novadā uz 1. septembri darbojas 

13 vispārizglītojošās skolas, viena 
speciālā izglītības iestāde, divas 
pirmsskolas izglītības iestādes un 
novada sporta skola. Daugavpils 
novada vispārizglītojošajās skolās 
šogad no 1. līdz 12. klasei mācīsies 
1408 skolēni, kas ir par 37 skolē-
niem mazāk kā pagājušajā gadā. 
Pirmsskolnieku ir 498, kas ir par 6 
audzēkņiem vairāk nekā pērn, no 
tiem 250 būs piecgadīgie un sešga-
dīgie bērni. 

Lielākā skola pamatskolu grupā 
pēc skolēnu skaita ir Lāču pamat-
skola Naujenes pagastā, tajā mācās 
118 izglītojamie, savukārt vismazā-
kais skolēnu skaits ir Medumu un 
Silenes pamatskolā. 

Kā preses konferencē ziņoja Iz-
glītības pārvaldes vadītāja Janita 
Zarakovska, visas novada skolas ir 
ražīgi pastrādājušas vasaras perio-
dā. “Skolas un bērnu dārzi saviem 
spēkiem iedalītā budžeta fi nansē-
juma ietvaros ir veikušas gan tel-
pu kosmētisko remontu, gan tāfeļu 
nomaiņu un krāsošanu, veikti bē-
niņu koka konstrukciju pretuguns 
apstrādes darbi, kā arī labiekārtota 
skolas vide, iegādātas mēbeles un 
multimediju projektori, labiekārto-
tas skolas virtuves, atjaunoti žogi 
un veikti citi saimnieciskie darbi. 
Ja runājam par lielajiem remon-
tiem, tad tie tika veikti divās izglī-
tības iestādēs – Vaboles vidusskolā, 
kur rekonstrukcijā ieguldīti 642 000 
eiro, un Randenes pamatskolā, kur 
atjaunošanas darbi izmaksājuši 
160 000 eiro”, tā J. Zarakovska. 

Tāpat Janita Zarakovska papil-
dināja, ka, iesākot jauno mācību 

gadu, daudz būs jāizdara, pārejot 
uz jauno mācību saturu. Saistībā ar 
to skolas gaitas 2018./2019. mācību 
gadā uzsāks arī sešgadnieki. Nova-
dā tiek īstenots kompetenču izglītī-
bas projekts, kura ietvaros Nauje-
nes pirmsskolas izglītības iestādes 
pedagogi piedalās šī jaunā mācību 
satura izstrādē. Tāpat šajā mācī-
bu gadā skolotāju vērtēšana notiks 
skolās, nevis kā tas bija līdz šim, 
kad skolotājus vērtēja pašvaldības 
vai ministrijas izveidota komisija. 
“Tagad visu vērtēšanu veiks skolu 
direktori. Piecu pakāpju vietā tagad 
būs tikai trīs. Šajā mācību gadā sa-
glabāsies vēl piecas pakāpes, un par 
3., 4., 5. pakāpi skolotāji saņems at-
tiecīgās piemaksas, kas tika noteik-
tas līdz šim”, tā J. Zarakovska. 

Šogad tiek uzsākts arī diezgan 
liels darbs pie projektu īstenoša-
nas. Tajos iesaistās gandrīz visas 
izglītības iestādes. Pirmais projekts 
ir “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”, kura īs-
tenošanas laiks ir pagarināts līdz 
2021. gada 31. augustam, un tajā 
piedalīsies Kalupes un Randenes 
pamatskola un Vaboles vidusskola. 
Katrai no skolām ir izstrādāts savs 
aktivitāšu plāns, kas jārealizē pro-
jekta īstenošanas laikā. Nākošais 
ir karjeras izglītības projekts, kurā 
piedalīsies Špoģu, Vaboles, Sventes 
vidusskola un Naujenes, Lāču, Bi-
ķernieku un Laucesas pamatskola. 
Šī projekta ietvaros katrā no skolām 
strādās karjeras konsultanti, lai 
orientētu skolēnus uz tām profesi-
jām, kuras būs vajadzīgas turpmāk, 
kā arī, lai iepazīstinātu audzēkņus 
ar lielo profesiju klāstu un izpētī-

tu audzēkņu iespējas un intereses. 
Trešais projekts ir “Atbalsts priekš-
laicīgi pārtraukušajiem mācības”. 
Šī projekta īstenošanas gaitā no-
ritēs darbs ar tiem skolēniem, kas 
neapmeklē skolu vai arī apmeklē, 
bet ar lieliem kavējumiem. Projektā 
tiks atbalstīti 33 skolēni, kas mā-
cīsies Zemgales vidusskolā. Tāpat 
turpināsies darbs pie projekta “Sko-
las soma”. 

Preses konferencē tāpat tika pa-
ziņots par Nīcgales sākumskolas 
darbības izbeigšanu. Lēmums par 
skolas likvidāciju tiks pieņemts 
tuvākajā novada domes sēdē. “Uz 
1. septembri skolā nav neviena au-

dzēkņa un uz 5. septembri – arī ne-
viena darbinieka”, tā Janita. “Mēs 
vienkārši vienojāmies ar skolēnu 
vecākiem un organizējām skolēnu 
pievešanu uz Špoģu vidusskolu un 
Kalupes pamatskolu. Tātad ar šo 
mācību gadu 10 Nīcgales sākumsko-
las skolēni turpinās mācības šajās 
divās skolās. Mēs ceram, ka līdz ar 
to, ka nodrošinām skolēnu pārvadā-
jumus, uz novada skolām atgriezī-
sies arī citi bērni, kas līdz šim bija 
izvēlējušies par labu citām skolām”, 
papildināja izpilddirektore Vanda 
Ke zika.

Olga Davidova
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Projekta ietvaros trijās 
novada skolās tiks pielietotas 

jaunas mācību formas

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: 
 Latvijas pašvaldībām,
 Izglītības iestādēm.
 Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai 
laikus novērstu darbaspēka kvalifi kācijas neatbilstību darba 
tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un 
darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas 
laiks 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta fi nansējuma 
avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) fi nansējums un Valsts budžeta līdz-
fi nansējums

Pašvaldības 
aktivitātes projektā

 mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana paš-
valdības teritorijā

 nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultan-
ta pakalpojumiem

 nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana 
un iesaiste projektā

Projekta mērķa 
grupa

nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas nova-
dos, tajā skaitā:
 ar zemu izglītības līmeni,
 ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums,
 ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pār-

sniedz pieprasījumu.
prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, 
tostarp: 
 nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesi-

ju klasifi katora 5.pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un 
tirdzniecības darbinieki), 7.pamatgrupas profesijās (kvalifi -
cēti strādnieki un amatnieki), 8.pamatgrupas profesijās (ie-
kārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kā arī 
9.pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strādājo-
šie. Sīkāk profesiju klasifi katorā,
 nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas NVA īstenotā 

projektā ietvaros atbilstoši 7.3.2. specifi skā atbalsta mērķim 
“Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāša-
nu un nodarbinātību” saņēmuši rekomendāciju profesionālās 
tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglī-
tības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alterna-
tīvo statusu.

Mācību izmaksas
 Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinā-

tas vai trūcīgas personas statuss
 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodroši-

nātas vai trūcīgas personas statuss

Nodarbinātajiem 
pieejamais atbalsts 
projekta laikā

 profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un ne-
formālās izglītības programmu apguve
 karjeras konsultanta pakalpojumi
 ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšana
 papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības 

riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
o nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma no-

drošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,
o atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam 

piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.
Kontaktinformācija 
pašvaldībā

 Pieaugušo izglītības koordinators: Jāzeps Krukovskis, ja-
zeps.krukovskis@dnd.lv, tālr. 654 22284

Sīkāka informācija
Mājaslapā www.viaa.gov.lv: 
 Projekta jaunumi,
 Projekta aktivitāšu kalendārs.

 Projekta 
īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu 
regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifi s-
kā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Daugavpils novada dome piedalās 
projektā 

“Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”Daugavpils novada domes deputāti akceptēja dalību Valsts izglī-

tības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai”, kura mērķis ir izglītojamo individuālās pieejas 
veidošana vispārējās izglītības iestādēs, izmantojot jaunas mācību 
formas. Projektā piedalīsies trīs novada skolas – Vaboles vidussko-
la, Randenes pamatskola un Kalupes pamatskola. Projekts tiks 
īstenots no 2017.-2020.gadam, šobrīd projektam no valsts budžeta 
līdzekļiem piešķirti 92 533 eiro. 

Projektā iesaistītās skolas ir izstrādājušas pasākumu plānus, 
kādā veidā tiks attīstītas skolēnu individuālās spējas. Kā paskaid-
roja Daugavpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Za-
rakovska, sākotnēji tiks nodrošināti psihologi, kuri noteiks, ku-
riem bērniem ir nepieciešama individuāla pieeja kādā no mācību 
priekšmetiem, kas viņiem sagādā grūtības, vai arī kurā priekšme-
tā ir labi rezultāti un ir nepieciešams dot papildus zināšanas, lai 
varētu sekmīgāk piedalīties olimpiādēs un zinātniski pētniecisko 
darbu izstrādē. “Tiks izveidota Pētniecisko kompetenču skola, 
kurā bērni nodarbosies ar pētnieciskajiem darbiem. Kompetenču 
skolā paredzētas nodarbības Daugavpils Universitātes laboratori-
jās un mācību bāzē “Ilgas”, zinātkāres centrā ZINOO, Raiņa māju 
Berķenelē un citās vietās. Tiks rīkotas individualizētas nodarbī-
bas bērniem 1.-6.klašu mācību apguvei, kā arī praktiskas nodar-
bības robotikā, kas ir pilnīgi jauns un perspektīvs virziens. Mēs 
plānojam piesaistīt pasniedzējus no Daugavpils Valsts tehnikuma 
robotikas apguvei,” daudzos plānus uzskaita Zarakovska. “Tāpat 
ir paredzētas angļu sarunvalodas nodarbības brīvdienu nometņu 
veidā, ārstnieciskā vingrošana stājas uzlabošanai, Randenes pa-
matskolas skolēniem vienu reizi mēnesī notiks izbraukuma sporta 
stundas uz peldbaseinu.”

Projekts paredz daudz un dažādas interesantas aktivitātes arī 
ārpus novada teritorijas, piemēram, mācību vizītes uz AHHAA 
centru Igaunijā, Dzintara muzeju Palangā, Rīgas Botānisko dār-
zu, Pulksteņu muzeju, Kuršu kāpu, Dvietes palienu u.c. 

Armēnijas pārstāvji pieredzes 
apmaiņas vizītē 

Daugavpils novadā 

No 30. jūlija līdz 8. augustam Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē 
ieradās 12 Armēnijas pārstāvji, kuru fokuss bija lauku tūrisms un 
mazo saimniecību attīstība.  4. augustā viņi viesojās Daugavpils 
un Ilūkstes novadā. Vizītes ietvaros tika apmeklētas Nikolaja An-
nišiņeca bišu dravas, permakultūras saimniecība Januseļos un I. 
Timšānes saimniecība Ilūkstē, kur tiek audzēti arbūzi un melones. 
Latgales ciemošanās noslēgums notika viesmīlīgajā Kaldabruņā.

Vizītes ietvaros delegācija tikās ar Zemkopības ministriju, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padomi un citām organizācijām, kā arī de-
vās praktiskas pieredzes apgūšanā uz Vidzemi un Latgali.

Inga Krekele
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” 

koordinatore
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2017.gada 13. jūlijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.3 (protokols Nr.4., 4.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo 
palīdzību Daugavpils novadā””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma  35.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.9.apakšpunktu;
1.2. izteikt 2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.10. Krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai 
citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem 
spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama 
psihosociāla vai materiāla palīdzība;”;

1.3. izteikt 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.2. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;”;

1.4. izteikt ar IV.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„IV. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”;

1.5. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par vienreizēja pabalsta krīzes 
situācijā piešķiršanu, kad ģimene (persona) daļēji vai pilnībā nespēj nodro-
šināt savas pamatvajadzības: 

17.1. stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos;
17.2. atsevišķos sociālos gadījumos.”;

1.6. aizstāt 18., 19. un 20.punktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”.
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 13.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 3 

„Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2017.gada 9.februārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā saskaņā ar kuriem likums tiek papildināts ar jaunu terminu 
– krīzes situācija. Jauna termina ieviešanas rezultātā nepieciešami grozījumi 
saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz izmaiņas punktos, kuros iepriekš tika noteikti 

nosacījumi attiecībā uz ārkārtas situācijām, nevis krīzes situācijām. Līdz ar 
ko, atbilstošie saistošo noteikumi punktu tiek precizēti, ņemot vērā Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma nosacījumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. Lai 

nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt 
jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neparedz izmaiņas administratīvajās procedūrās .
6. Informācija par konsultācijām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Sociālie darbinieki guva starptautisku pieredzi Budapeštā 

Daugavpils novada Sociālais die-
nests tika uzaicināts piedalīties 
Starptautiskajā sociālā darba forumā 
Budapeštā, ko organizēja XIII Bu-
dapeštas Sociālā dienesta centrs. No 
3.-4.augustam delegācijas pārstāvji 
no Daugavpils novada Sociālā die-
nesta, Višķu sociālā aprūpes centra 
un Naujenes bērnu nama iepazinās 
ar Ungārijas pieredzi sociālā darba 
jomā. 

Foruma tēma skāra jautājumus 
par darba metodēm saskarsmē ar da-
žādām sociālajām grupām – riska ģi-
menēm, daudzbērnu ģimenēm, ģime-
nēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, 
bērniem ar funkcionāliem un garīgās 
attīstības traucējumiem, personām 
ar atkarību problēmām un bezdarb-
niekiem. Forumā bija ne tikai prezen-
tācijas un diskusijas, bet arī praktis-

ki varēja vērot, kā notiek nodarbības 
bērniem ar garīgās attīstības traucē-
jumiem. Tāpat ungāru kolēģi dalījās 
ar savu pieredzi deinstitucionalizāci-
jā, kas Ungārijā ir ikdienas darbs jau 
vairākus gadus. 

“Pēc visa redzētā un dzirdētā, seci-
nājām, ka problēmas un mērķi mums 
ir praktiski identiski, tikai dažviet 
atšķiras metodika, kā tas tiek sa-
sniegts. Galvenokārt atšķirības ir 
vērojamas mūsu mentalitātē, valsts 
politikā un darba metodēs,” vēroju-
mos dalījās Daugavpils novada Soci-
ālā dienesta vadītāja Anna Jegorova. 
Ungārijas sociālajiem darbiniekiem 
ir daudz plašākas iespējas un pilnva-
ras izmantot fi nansiālu atbalstu, to-
mēr šāda veida palīdzība tiek sniegta 
tikai trūcīgām ģimenēm. Potenciālās 
ģimenes tiek ļoti rūpīgi un objektīvi 

izvērtētas – ja kaut viens no ģimenes 
locekļiem strādā, pabalsti netiek pie-
šķirti, jo tiek uzskatīts, ka nepiecie-
šamais minimums ģimenei jau tiek 
nodrošināts. “Palīdzība trūcīgām ģi-
menēm tiek sniegta gan fi nansiāli, 
gan materiāli – ar pārtiku, apģērbu, 
apaviem, piena maisījumiem zīdai-
ņiem, bezmaksas konsultācijām pie 
ārstiem, psihoterapeitiem, juristiem 
un citu nozaru speciālistiem,” pastās-
tīja A.Jegorova. 

Ungārijā izplatītākās ir atkarību 
problēmas – pirmajā vietā ir narko-
mānija, otrajā vietā – alkoholisms. 
Par spīti tam, ka šajā valstī darbo-
jas specializētas sociālo darbinieku 
brigādes, kas sniedz pakalpojumus 
atkarības mazināšanai, problēma ie-
dzīvotāju vidū turpina pieaugt. 

Ungārijā ir neliela pieredze darbam 

ar bēgļiem – lai gan valsts politika ir 
pozitīva un atvērta, darbs ar bēgļiem 
nav izvirzīts par prioritāru. 

Tikmēr Budapeštas sociālos darbi-
niekus visvairāk interesēja Latvijas 
kolēģu darba metodes, strādājot ar 
bērniem – invalīdiem, pensijas vecu-
ma cilvēkiem un trūcīgām jaunajām 
ģimenēm, kurām ir nesen dzimuši 
bērniņi, kā arī mūsu izglītība un so-
ciālās garantijas.
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

les pagasts, Daugavpils novads, ar 
kadastra numuru 4476 900 0100. 
Dzīvoklis atrodas trīs stāvu daudz-
dzīvokļu mājā  pirmajā stāvā. Dzī-
vojamā 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 
robežas, dzīvojamās apbūves terito-
rijā. Ekonomiskā aktivitāte Nīcgales 
pagastā raksturojuma  kā laba, ir at-
tīstīta uzņēmējdarbība, lauksaimnie-
cība – graudkopība, piena lopkopība. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1360.00 

Izsoles dalībnieki ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties un uz atsavi-
nāmā objekta izsoli var reģistrēties 
līdz 2017. gada 6. oktobrim plkst. 
15.00., Daugavpils novada domē, 
12.,19. kabinetā (darbdienās no 
plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas 
ielā 2, Daugavpils, iepriekš samak-
sājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  
un nodrošinājumu 10% apmērā no iz-
solāmā nekustamā īpašuma sākum-
cenas. 

2017. gada 10.oktobrī plkst. 
09:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starpga-
bals) ar kadastra apzīmējumu 4468 
005 0442   2.72 ha platībā, kura ie-

tilpst nekustamajā īpašumā  „Sarka-
ņi 2” ar kadastra numuru 4468 005 
0410, un atrodas  Līksnas pagasts, 
Daugavpils novads. Zemes vienība 
atrodas ~ 6 km attālumā no valsts 
nozīmes autoceļa, apkārtnē dominē 
atsevišķi stāvošas viensētas un LIZ 
teritorijas. Piebraukšanas iespējas 
pie zemes vienības vērtējamas kā ie-
robežotas. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1800.

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 
Republikas ofi ciālajā izdevumā „Lat-
vijas Vēstnesis”, Daugavpils novada 
domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12.,19.
kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksā-
jot reģistrācijas maksu EUR 14.00 un 
nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas.

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.

Mūžībā aizgājuši 
Demenes pagastā

Soldatjonoks Fjodors (1944.g.)
Madžulis Valentīns (1947.g.)
Šmeiša  Broņislava (1923.g.)

Kalkūnes pagastā 
Harlovskis Broņislavs (1939.g.)

Rotkina Valentīna (1932.g.)
Kalupes pagastā

Jermakovs Vladimirs (1951.g.)
Šakeļs Leonards (1947.g.)

Krasko Sergejs (1959.g.)
Šlihta Jūlijs (1937.g.)

Zubkovs Arsenijs (1956.g.)
Baltacis Jāzeps (1941.g.)

Laucesas pagastā 
Vojevodskis Staņislavs (1970.g.)
Hotuļova Jekaterina (1951.g.)

Līksnas pagastā
Skrinda Antons (1924.g.)
Tenisa Albīna (1931.g.)

Maļinovas pagastā
Dovžaņins Vasilijs (1961.g.)

Medumu pagastā
Minkeviča Marija (1934.g.)

Naujenes pagastā
Baranovska Veronika (1929.g.)

Bulis Antons(1936.g.)
Artamonovs Pēteris (1935.g.)

Matulis Ivans (1937.g.)
Šikunovs Valentīns (1942.g.)

Ševeļs Laimonis (1951.g.)
Kazakovs Jurijs (1952.g.)
Bukejs Bonats (1926.g.)
Gaideļs Pēteris (1931.g.)

Sventes pagastā
Maksimovs Anatolijs (1939.g.)

Tabores pagastā
Varno Janīna (1942.g.)
Vecsalienas pagastā 

Elksniņa Anna (1922.g.)
Kuciņa Antoņina (1936.g.)

Višķu pagastā
Semjonovs Martins (1941.g.)

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju  izcirst šā-
dus kokus ārpus meža teritorijas, kas aug pie Malnavas koledžas IP ĪV Višķi 
ēkas pamatiem

Asās egles-2 gab., ciedru priedes-3 gab., olveida katalpas-5 gab., Rietumu tū-
jas-5 gab.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2017.gada 8.septembra līdz 2017.gada 
29.septembrim 

Publiskā apspriešana notiks 2017.gada 3.oktobrī plkst. 10-00 pie Mal-
navas koledžas IP ĪV Višķi. 

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

Publiskā apspriešana notiks 2017. gada 8.septembrī plkst. 10.00 Spor-
ta ielā 19, Dubnas ciemā. 

Nozāģēšanai paredzēta viena kļava.
Pamatojums: Edgara Žukoveca iesniegums.
Lūgums Dubnas ciema iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas 

laikā līdz 2017. gada 13.septembrim sniegt savus priekšlikumus par koku no-
zāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē.  Tālrunis 
65475217.

Naujenes bērnu nams pārdod at-
klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli: vieglo automašīnu OPEL ZAFI-
RA, valsts reģistrācijas Nr. GF 8971.

Sākumcena EUR 2100.00, no-
drošinājums EUR 0.00, izso-
le 29.09.2017. plkst. 14. 00;
Pieteikšanās līdz 29.09.2017. 
plkst.13.45. Izsole notiks Naujenes 
bērnu nama administratīvajā ēkā  
(aktu zālē, ēkas 2. stāvā) Daugavas 
ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā, 
Daugavpils novadā.

Automašīnas krāsa – pelēka,  izlai-
duma gads – 2006, motora tilpums 
1.6  litri, degvielas tips -  benzīns, 
nobraukums 328080 km.  Automašī-
nas tips – minivens. Automašīna ir 
tehniskā kārtībā. Tehniskā apskate 

līdz 2018.gada 4.aprīlim. Transport-
līdzekļa ekspluatācijas nodoklis par 
2017.gadu ir nomaksāts.

Ir virsbūves korozīja: aizmugures 
durvis, bagāžas nodalījuma durvis. 
Bojāts cimdu nodalījums. Riepas no-
dilušas – 50%. Automašīnas ritošās 
daļas tehniskais stāvoklis – labs.

Automašīna ir Naujenes bērnu na-
ma īpašums. 

Automašīnu var apskatīt, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Naujenes bērnu 
nama saimniecības daļas vadītāju, 
mob. tālr. 27135977. 

Izsoles noteikumi pieejami www.
daugavpilsnovads.lv 

2017. gada 12.septembrī  plkst. 
09:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starp-
gabals) „Silene S” ar kadastra ap-
zīmējumu 4486 005 0194   10.39 ha 
platībā,  kura atrodas Skrudalienas 
pagastā~ 0.2 km attālumā no Sile-
nes ciemata  un ~23 km attālumā no 
Daugavpils. Apkārtnē dominē LIZ te-
ritorijas, viensētu apbūve.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
624.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. 
panta ceturtās daļas pirmajā punktā 
var iepazīties ar izsoles noteikumiem 
un reģistrēties izsolei mēneša laikā 
kopš paziņojuma publicēšanas Lat-
vijas Republikas ofi ciālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils no-
vada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 
12.,19.kabinetā (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš sa-
maksājot reģistrācijas maksu EUR 
14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā 
no izsolāmā nekustamā īpašuma sā-
kumcenas.

2017. gada 12.septembrī  plkst. 
09:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība  „Kumelī-
te” ar kadastra apzīmējumu 4460 003 

0514   1.88 ha platībā, kura atrodas 
Kalkūnes ciema Romaniški tuvumā ~ 
7 km attālumā no Daugavpils pilsē-
tas. Apkārtnē  dominē LIZ teritorijas, 
viensētu apbūve. Piebraukšanas ie-
spējas pie zemes vienības vērtējamas 
kā ierobežotas – pa servitūta ceļu.    

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1600.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties un uz atsavi-
nāmā objekta izsoli var reģistrēties 
līdz 2017. gada 8. septembrim  plkst. 
15.00, Daugavpils novada domē, 
12.,19. kabinetā (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, 
Daugavpils, iepriekš samaksājot re-
ģistrācijas maksu EUR 14.00  un no-
drošinājumu 10% apmērā no izsolā-
mā nekustamā īpašuma sākumcenas. 

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

2017. gada 10. oktobrī plkst. 
09:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots trīsistabu dzīvokļa īpa-
šums Nr. 12 ar kopējo platību 69.1 
m2, Skolas ielā 13A, Nīcgale, Nīcga-

Vieglās automašīnas izsole
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A P S V E I C A M

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

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši
Kalkūnes pagastā

Artjoms Bambāns (31.jūlijā)
Ņikita Bambāns (31.jūlijā)

Medumu pagastā
Darijs Pinčuks (25.augustā)

Naujenes pagastā
Vineta Trūle (20.augustā)
Skrudalienas pagastā 

Kirils Mihailovs (13.jūlijā)
Vaboles pagastā 

Amanda Audzere (24.augustā)
Višķu pagastā 

Nauris Sevostjanovs  (19.jūlijā)

Sveicam  jaunlaulātos!
• Marinu Grigorjevu un Pāvelu Svilpi
• Irinu Obrazcovu un Deividu Alisteru Hjūgilu
• Jeļenu Prokopoviču un Pāvelu Dekterevu
• Irenu Hasinu un Vitāliju Pinčuku
• Olgu Kirilovu un Nikolaju Šeško
• Sanitu Petrovu un Haraldu Beidi
• Olgu Volkovu un Dmitriju  Isajevu
• Ingu Strodi un Arturu Tavkiņu
• Rimmu Romanovu un Romualdu Beču
• Ivitu Zvirbuli un Denisu Maculeviču
• Veru Špaku un Aleksandru Veličku
• Olgu Saveļjevu un Andreju Petrovu
• Olgu Osipovu un Sergeju Šimanu
• Oksanu Jegorovu un Igoru Levikinu
• Oksanu Poltarjonoku un Viktoru Petkeviču
• Alīnu Buli un Aivaru Krasovski
• Jūliju Sokolovsku un Mārtiņu Sukānu
• Ļubovu Urakovu un Valēriju Juhneviču
• Ludmilu Jefi movu un Aleksandru Vaņaginu
• Kristīnu Beļavsku un Vitāliju Ļehovu
• Jeļenu Srvuti un Valēriju Sproģi
• Larisu Dombrovsku un Nikolaju Sergejevu 

Mobilā mamogrāfa izbraukumu grafi ks
Daugavpils novada iedzīvotājas tiek laipni aicinātas izmantot iespēju pārbaudīt 
savu krūšu veselību. Dodoties uz izmeklējumu, lūdzam līdzi ņemt saņemto Na-
cionālā veselības dienesta vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties valsts krūts vēža 
skrīninga programmā (izmeklējums ir bez maksas) vai ārsta speciālista (gine-
kologa) vai ģimenes ārsta nosūtījumu (pacienta iemaksa – EUR 2.85). Lūdzu 
neaizmirstiet līdzi paņemt personu apliecinošu dokumentu.

16.09. Demenes pagasta pārvalde 09.00 – 12.00
16.09. Medumu pagasta pārvalde 13.00 – 16.00
07.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00 – 11.00
07.10. Salienas pagasta pārvalde 12.00 – 14.00
07.10. Skrudalienas pagasta pārvalde 15.00 – 17.00 


