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“Ēnu diena” novada domē pagāja izzinoši un interesanti
un novada pašvaldības tēlu. Vairāki 
skolēni jau tagad skaidri zina, par 
ko vēlēsies kļūt nākotnē, savu izvēli 
“Ēnu dienā” vien apstiprinot. Dau-
dziem skolēniem patika vērot novada 
domes darbinieku profesijas nianses 
ārpus novada domes telpām, kas vi-
ņos izraisīja lielu interesi un pacilā-
tību.

Rūdolfs Lukaševičs ir aktīvs jau-
nietis no Višķiem. Daugavpils novads 
ir viņa dzimtās mājas, varbūt tādēļ 
Rūdolfs tik aktīvi iesaistās novada 
dzīvē un vēlējies vairāk uzzināt par 
novada domes darba specifi ku. Jau-
nietis mērķtiecīgi izvēlējās “ēnot” 
novada domes priekšsēdētāju Janīnu 
Jalinsku, bet nākotnē vēlas kļūt par 
inženieri elektrotehniķi.

Savukārt Pāvels Titovs no Dau-
gavpils 9. vidusskolas vēlējās ne ti-
kai iepazīt Juridiskās daļas vadītāja 
amata ikdienu, bet arī gūt labāku 
izpratni, ar ko atšķiras novada dome 
no Daugavpils pilsētas domes. “Vēro-
jot jurista darbu, es sapratu, ka tā ir 
ļoti interesanta un pieprasīta profe-
sija. Tas ir ļoti atbildīgs amats, jo ir 
nepieciešamas plašas zināšanas un 
nedrīkst pieļaut kļūdas. Manuprāt, 
ja šī profesija patīk un proti komuni-
cēt ar cilvēkiem, šis darbs nav nemaz 
tik sarežģīts,” dienas noslēgumā savu 
vērtējumu sniedza Pāvels.

Labs iespaids par jauniešiem radās 
arī domes speciālistiem un pašval-
dības vadībai. “Jaunieši, kas ēnoja 
mūsu speciālistus, ir zinoši. Mani 
visvairāk iepriecināja viņu mērķtie-
cīgums. Runājot ar viņiem, daudzi 
no skolēniem varēja konkrēti pateikt, 
par ko viņi vēlas kļūt nākotnē. Lai to 
sasniegtu, viņi virza savas mācības 
vajadzīgajā nozarē un ēno interesējo-
šās profesijas. Šie jaunieši ir ļoti ak-
tīvi arī sabiedriskajā dzīvē,” ganda-
rījumu par iepazītajiem jauniešiem 
pauda Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska.

Dienas noslēgumā katram skolē-
nam tika pasniegta Apliecinājuma 
zīme par piedalīšanos Ēnu dienā, kā 
arī piemiņas dāvana no Daugavpils 
novada.

Daugavpils novada dome plāno arī 
turpmāk piedalīties projektā “Ēnu 
diena”, lai veicinātu skolēnu informē-
tību, izpratni par pašvaldības darbī-
bu un rosinātu domāt par turpmākās 
izglītības un karjeras iespējām. 

Olga Davidova, Elza Pučko

Arī šogad, jau astoto gadu pēc kār-
tas, Daugavpils novada dome atbals-
tīja karjeras izglītības akciju „Ēnu 
diena”, kas norisinājās visā Latvijā. 
Ēnu diena skolu jauniešiem dod ie-
spēju pavadīt vairākas stundas kopā 
ar interesējošas profesijas pārstāvi 
un praksē iepazīt savas nākotnes no-
darbes visdažādākos aspektus. Dar-
biniekiem Ēnu diena ir lieliska iespē-
ja iedvesmot savus nākamos kolēģus 
mērķtiecīgai karjerai, kā arī iespēja 
paskatīties uz savu profesiju un tās 
ikdienu no malas.

Šogad novada domes darbiniekus 
“ēnoja” 13 Daugavpils pilsētas un 
novada skolēni. Tie vēroja domes spe-
ciālistu darbu Informācijas tehnolo-
ģiju, Juridiskajā, Iepirkumu, Budže-
ta, Sporta un Īpašuma nodaļā, kā arī 
Būvvaldē un Sociālajā dienestā.

Viskuplāk pārstāvētas šogad bija 
pilsētas skolas, tostarp Daugavpils 
10. vidusskola, Daugavpils Krievu 
vidusskola – licejs, Daugavpils 3. 
vidusskola, Daugavpils tehnikums, 
Daugavpils Celtnieku profesionālā 
vidusskola, Daugavpils 9. vidusskola 
un Daugavpils pilsētas Centra ģim-
nāzija. Savukārt novada skolu vidū 
– Špoģu vidusskola, Kalupes pamat-
skola, Lāču pamatskola un Sventes 
vidusskola. Skolēni “ēnošanai” pietei-
cās vecumā no 14 līdz 18 gadiem.

Savās anketās skolēni augsti no-
vērtēja novada darbinieku veikumu 
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Svetlana Kursīte noliek deputāta mandātu, vietu ieņem Jānis Kudiņš
nos.  S. Pavlovs kopš 1994. gada vadī-
ja Vecsalienas pagasta padomi un no 
2009. gada – Vecsalienas pagasta pār-
valdi. 2015. gadā S. Pavlovs saņēma 
Daugavpils novada domes Atzinības 
rakstu. 

Ar 12. februāri par jauno Vecsalie-
nas pagasta pārvaldes vadītāju iecelta 
Svetlana Kursīte, kura ieņēma Dau-
gavpils novada domes deputātes un 
Vecsalienas pagasta pārvaldes lietve-
des amatu. 

Svetlanai Kursītei ir Daugavpils 
Universitātes maģistra grāds pedago-
ģijā ar ģeogrāfi jas un ķīmijas skolotā-
jas kvalifi kāciju, kā arī 2015. gadā ie-
gūts bakalaura grāds tiesībzinātnē ar 
kvalifi kāciju juriskonsults, absolvējot 
Baltijas Starptautisko akadēmiju. 

Līdzšinējā darba pieredze no 2008. 
līdz 2015. gadam Svetlanai Kursītei 
saistīta ar Skrudalienas pamatsko-
lu, kur viņa strādāja par skolotāju, 
savukārt no 2015. līdz 2017. gadam 
viņa pildīja Skrudalienas bāriņtiesas 
locekles pienākumus. Kopš 2015. ga-
dam S.Kursīte strādā par Vecsalienas 

pagasta pārvaldes lietvedi. 
”Esmu dzimusi Vecsalienā, mācījos 

Salienas vidusskolā, pēdējos divus 
gadus strādāju Vecsalienas pagas-
ta pārvaldē, tāpēc šis pagasts un tās 
iedzīvotāji man ir ļoti pazīstami, kas 
krietni atvieglo darbu, stājoties jau-
najā amatā. Vecsalienas pagastā es 
pirmkārt vēlētos vairāk attīstīt tū-
risma iespējas, jo mūsu bagātība ir 
skaistā Červonkas muižas pils. Tāpat 
gribētu aktivizēt pagasta kultūras 
dzīvi, lai iedzīvotājiem būtu plašākas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, tik-
tu izveidoti jauni pulciņi, vokālie an-
sambļi utml. Ieņemot jauno amatu, 
tuvāk iepazīšos arī ar situāciju saim-
nieciskās darbības jomā, lai rastos 
padziļinātāks priekšstats, kas būtu 
darāms arī šajā virzienā, “ par tuvā-
kajām ie cerēm pastāstīja S.Kursīte.

Saskaņā ar likumu, kā nākamais 
domes deputāts tika uzaicināts Jānis 
Kudiņš no “Daugavpils novada parti-
jas”  saraksta.  Atgādinām, ka Jānis 
Kudiņš bija domes deputāts arī ie-
priekšējā domes sasaukumā. Paralēli 

Domes sēdē deputāti balsoja par ilg-
gadējā Vecsalienas pagasta pārvaldes 
vadītāja Semeona Pavlova atbrīvoša-
nu no ieņemamā amata, saskaņā ar 
darbinieka un darba devēja vienoša-

darbam domē, J.Kudiņš strādā par 
Daugavpils Universitātes Mārketinga 
direktoru.

Elza Pučko

Naujenes komanda plūc uzvaras laurus pašvaldības darbinieku ziemas sporta un atpūtas svētkos

komandas pārstāvi Jāni Promu. 
Grāmatveži un fi nanšu jomas speciā-

listi sacentās fi nansistu cīņā, kurā  pir-
majā trijniekā iekļuva Kalupes pagasta 
komandas dalībniece Lidija Seile, Nau-
jenes pagasta komandas pārstāve Leila 
Mgebrišvili un novada domes komandas 
dalībniece Jūlija Valminska. 

Lietvežu sacensībās priekšmetu lasīša-
nā ar aizsietām acīm 1. vietu izcīnīja Ilo-
na Tihonova no Kalupes, 2. vietu - Biru-
ta Kokina no Vaboles un trešo – Andrejs 
Bruns no novada deputātu komandas. 

Šoferu sacensībās “braukšanā pa la-
birintu” uzvaras laurus plūca Vladimirs 
Smilgins no  Kalupes, Andrejs Aņisjko 
no Sventes un Alfons Artemjevs no Nau-
jenes. 

Sacensībās bibliotekāriem grāmatu 
salikšanā pa plauktiem vislabāk vei-
cās Inesei Anaņko no Sventes, Tamārai 
Delei no Dubnas un Elvīrai Kokinai no 
Maļinovas. 

Sporta darba organizatori sacentās 
basketbola metienos grozā no dažādiem 
attālumiem. Te sekmīgākos rezultātus 
parādīja Jānis Plešavnieks no Vaboles, 
Edgars Kucins no Naujenes un Alek-
sandrs Sibircevs no deputātu komandas. 

Kultūras darbinieki sacentās, veidojot 
fotogrāfi ju mozaīku. Te veiklākie bija 
Olesja Ņikitina no deputātu komandas, 
Dajana Bašķirova no Naujenes un Iveta 
Skrinda no Vaboles komandas. 

Komandu sporta veidā, pārnesot bum-
bu uz “paplātes”, veiklākā bija Sventes 
komandas dalībnieki, 2. vietā – Vaboles 
pagasta komanda, savukārt 3. vietā – 
komanda no Medumiem. 

Basketbola metienos no paaugstinā-
juma trāpīgākie bija Višķu pagasta ko-
mandas dalībnieki, aiz sevis atstājot Ka-
lupes un Naujenes komandu pārstāvjus. 

Visbeidzot jautrajā stafetē uzvaras 
laurus plūca Sventes pagasta komanda, 
2. vietā atstājot Naujenes pagasta ko-
mandu, bet trešajā – Medumu pagasta 
komandu. 

Rezultātu kopvērtējumā par sporta un 
atpūtas svētku laureātiem kļuva Nauje-
nes pagasta komanda, 2. vietā – Sventes 
pagasta komanda, bet trijnieku noslēdza 
novada domes deputātu komanda! 

Visām komandām paldies par piedalī-
šanos, Sventes pagastam – sirsnīgs pal-
dies par uzņemšanu!  

Olga Davidova

Sventes vidusskolas sporta zālē, pēc 
vairāku gadu pārtraukuma, aizvadīti 
pašvaldības darbinieku ziemas sporta 
un atpūtas svētki, kurās savu veiksmi, 
veiklību un izturību pierādīja 20 koman-
du dalībnieki, startējot dažādās intere-
santās disciplīnās. 

Tā, piemēram, vadītāji sacentās tra-
dicionālajā vadītāju trīscīņā, kurā uz-
varu izcīnīja Daugavpils novada domes 
komandas pārstāve Ināra Natarova, aiz 
sevis atstājot stiprā dzimuma pārstāvjus 
– Kalkūnes pagasta komandas dalībnie-
ku Osvaldu Kursīti un Višķu pagasta 
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D a u g a v p i l s  n o v a d a  d o m e s  l ē m u m iD E P U T Ā T U  P I E Ņ E M Š A N A S  L A I K I
2018. gada 8. februāra sēdē pieņemti 28 lēmu-
mi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā””.
 Atbrīvoja ar 01.02.2018. Semeonu Pavlovu no Vec-

salienas pagasta pārvaldes vadītāja amata.
 Iecēla ar 12.02.2018. Svetlanu Kursīti par Vecsa-

lienas pagasta pārvaldes vadītāju.
 Nodeva ar 15.02.2018. publiskai apspriešanai 

un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojuma 
meža aizsargjoslas ap Daugavpils pilsētu precizēša-
nai redakciju, organizējot publisko apspriešanu no 
21.02.2018. līdz 22.03.2018. un sabiedrisko apspriedi 
novada domē 16.03.2018.
 Noteica 2018./2019. mācību gadā atbalstāmās 

augstākās izglītības studiju specialitātes un studējošo 
skaitu, kuriem var tikt piešķirtas novada pašvaldības 
stipendijas, un uzdeva Stipendiju piešķiršanas komi-
sijai izsludināt novada pašvaldības stipendiju konkur-
su 2018./2019.mācību gadam ar dokumentu iesnieg-
šanas termiņu līdz 01.09.2018.
 Noņēma no kontroles 782 izpildītus novada domes 

lēmumus, atzina par spēku zaudējušiem 52 lēmumus 
un atcēla 4 lēmumus.
 Grozīja novada domes 28.12.2017. lēmumu Nr.532 

“Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotā-
cijas sadali 2018.gada janvārim – augustam”.
 Grozīja novada domes 23.11.2017. lēmumu Nr. 

455 “Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo 
telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Višķu 
pagasts, Daugavpils novads”.
 Grozīja novada domes 23.11.2017. lēmumu Nr.456 

“Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu  dzīvoja-
mās mājās Višķu pagasts, Daugavpils novads”.  
 Atbalstīja pašvaldības energoefektivitātes pa-

sākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
Nr.428, 18.novembra iela, Vecstropi, Naujenes pagas-
tā, un piešķīra  dzīvokļu īpašniekiem līdzfi nansējumu 
36742,43 euro.
 Atļāva novada domei veikt iepirkuma procedūru 

divu jaunu vieglo automašīnu iegādei, kuras nepiecie-
šamas novada domes funkciju veikšanai.
 Apstiprināja atsavināmā objekta  - automašīnas  

AUDI A6    02.01.2018. izsoles rezultātus.
 Atļāva Tabores pagasta pārvaldei veikt iepirkuma 

procedūru jauna pasažieru mikroautobusa (8 sēdvie-
tas+1) iegādei, kas nepieciešams pagasta pārvaldes 
funkciju veikšanai.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 1302408 

euro ELFLA pasākuma ”Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos” projekta „Daugav-
pils novada pašvaldības ceļu  pārbūve” īstenošanai.
 Atļāva Medumu pagasta pārvaldei iesniegt projek-

tu “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu 
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Medumu pa-
gasta ūdenstilpēs” Zivju fonda atbalsta saņemšanai 
pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko 
veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē 
ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās insti-
tūcijas kārtējās izmaksas)”.
 Atbalstīja Izglītības pārvaldes projekta “Izgaismo 

brīvprātīgo darbu” idejas iesniegšanu “ERASMUS+: 
Jaunatne darbībā”, “Jaunatnes darbinieku mobilitā-
tes projekti” atklātajā projektu iesniegumu atlases 
kārtā.
 Atbalstīja Izglītības pārvaldes projekta “Mantoju-

ma glabātāji” idejas iesniegšanu “ERASMUS+: Jau-
natne darbībā”, “Jauniešu apmaiņas projekti” atklā-
tajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
 Atbalstīja Višķu pagasta jauniešu biedrības 

“VJCS” projekta “Uzdrīksties, iesaisties un pilnveido-
jies!” idejas iesniegšanu ERASMUS+ jauniešu apmai-
ņas atklātajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
 Papildināja novada domes 14.09.2017. lēmumu 

Nr. 262 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  
(ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”” un apstiprināja projekta 
ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Nolēma nodot no novada domes valdījuma Višķu  

pagasta pārvaldes valdījumā     pašvaldības ceļu “Ba-
lašķi – Mežvidi” (0.000 – 2,330km). 
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

koku ciršanai Skrudalienas pagastā.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

05.03. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

12.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-14.00
12.03. Randenes pamatskola 14.30-15.30
19.03. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-15.00
26.03. Medumu pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

19.03. Daugavpils novada dome    10.00-12.00
14.00-18.00

Aivars Rasčevskis
19.03. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
26.03. Kalupes pagasta pārvalde  15.00-18.00
Jānis Belkovskis
05.03. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
19.03. Višķu sociālās aprūpes centrs 15.00-17.00
Andrejs Bruns
05.03. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-12.00

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

Valērijs Hrapāns
06.03. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 10.00-12.00
20.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 10.00-12.00
27.03. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
05.03. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-13.00
26.03. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

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

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

Janīna Kursīte
09.03. Biķernieku pagasta pārvalde 11.00-13.00
16.03. Tabores pagasta pārvalde 09.00-11.00
23.03. Višķu pagasta pārvalde 08.00-10.00
Jānis Kudiņš
05.03. Līksnas pagasta pārvalde 13.00-16.00
12.03. Līksnas pagasta pārvalde 13.00-16.00
Juris Livčāns

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

14.03. Daugavpils novada dome, 53.kab. 13.00-14.00
28.03. Daugavpils novada dome, 53.kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
08.03. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
22.03. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
12.03. Vecsalienas pagasta pārvalde 15.30-17.30
13.03. Biķernieku pamatskola 14.00-16.00
26.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-17.30
Vjačeslavs Moskaļenko
05.03. Demenes pagasta pārvalde 09.00-11.00
12.03. Dubnas pagasta pārvalde 09.00-11.00
19.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Olesja Ņikitina
06.03. Naujenes pagasta pārvalde   15.00-17.00
13.03. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
20.03. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs
13.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
23.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna Tamane
13.03. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
20.03. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-16.00

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

2018. gada 20. februāra ārkārtas sēdē pieņemti 
4 lēmumi:
 Izbeidza novada domes deputātes Svetlanas Kur-

sītes pilnvaras sakarā ar Svetlanas Kursītes personis-
ku rakstveida iesniegumu par pilnvaru nolikšanu.
 Atbalstīja novada pašvaldības, kā vadošā partne-

ra, projekta “Individualizēto pakalpojumu piedāvā-
juma pieejamības nodrošināšana mazaizsargātajiem 
cilvēkiem ar veselības problēmām, piesaistot galveno 
steikholderu apvienošanas palīdzību” iesniegšanu  
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas  pārrobežu sadar-
bības programmas 2014.–2020. gadam pirmā tema-
tiskā mērķa 1.1.prioritātei “Pieejas sabiedriskajiem 
pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām soci-
ālajām grupām ”.
 Atbalstīja novada domes, kā projekta partnera, 

dalību biedrības “Novaja Evrazija” projektā „Uzņēmēj-
darbības kapacitātes uzlabošana mazaizsargātajām 
sociālajām grupām Latgales un Vitebskas reģionā”,  
kuru plānots iesniegt Latvijas, Lietuvas un Baltkrie-
vijas  pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.
gadam pirmā tematiskā mērķa 1.2.prioritātei “Nodar-
binātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un 
inovācijas”.
 Atbalstīja Kultūras pārvaldes, kā vadošā partne-

ra,  projekta “Augšdaugavas un Poozerjes teritoriju  
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradicionālo amat-
niecības prasmju  veicināšana un saglabāšana”  ie-
sniegšanu  Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas  pārro-
bežu sadarbības programmas  Eiropas kaimiņattiecī-
bu  instrumenta 2014.–2020. gadam ietvaros,  2. pro-
jektu konkursā  3.1.prioritātē “Kultūras un vēstures 
mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un 
saglabāšana”.
2018. gada 22. februāra sēdē pieņemti 24 lēmu-
mi:
 Apstiprināja ar 01.01.2018. novada pašvaldības iz-

glītības iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu (audzēkni) 
gadā pamata, vispārējās vidējās izglītības iestādēs un 
pirmsskolas izglītības iestādēs.  
 Apstiprināja novada sociālās aprūpes iestāžu pa-

kalpojumu saņēmēju uzturēšanas izmaksu aprēķinu 
2018.gadam, piemērojot to ar 01.01.2018. 
 Apstiprināja Tabores pagasta teritorijā sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksu par faktiski iz-
vesto atkritumu daudzumu.
 Apstiprināja novada pašvaldībai Kalkūnes pagas-

tā piederošo dzīvojamo telpu īres maksu.
 Grozīja novada domes 28.09.2017. lēmumu Nr.346 

“Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpoju-
miem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestā-
dēs” un apstiprināja sniegto ēdināšanas pakalpojumu 
izmaksas Salienas un Vaboles vidusskolā.
 Apstiprināja novada pašvaldības autoceļu fonda 

līdzekļu sadales ceļu ikdienas uzturēšanas precizēto 
plānu 2018.gadam.
  Iedalīja pašvaldības autoceļu fonda 2018. gada 

nesadalītā atlikuma Demenes pagasta pārvaldei 
6467,15 euro avārijas caurtekas uzstādīšanai uz ceļa 
“Kaldēji-Kazjulišķi-Šembergs”, Laucesas  pagasta  
pārvaldei  3201,90 euro avārijas caurtekas atjaunoša-
nai uz ceļa “Krustceļi – Dzimtas  – Malkalni” un nova-
da domei 808,00 euro ceļu ikdienas uzturēšanas darbu 
nodošanas – pieņemšanas  un ceļu tehniskā stāvokļa 
apsekošanas žurnālu izgatavošanai.
 Piešķīra Kalupes  pagasta pārvaldei 1275,13 euro 

no nekustamā īpašuma  atsavināšanas rezultātā gū-
tajiem pašvaldības budžetā līdzekļiem un noteica, ka 
piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti asenizācijas mucas 
iegādei.
 Nolēma iesniegt projektu „Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu  pārbūve” ELFLA atklāta projektu 
iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam pasākumā “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 
 Atbalstīja pašvaldības projekta „Vīragnas ezera 

zandartu mazuļu pavairošana” idejas iesniegšanu Ziv-
ju fonda līdzekļu saņemšanai.
 Grozīja novada domes 11.05.2017. lēmumu Nr. 

428  “Par projekta  “Degradēto rūpniecisko teritoriju 
reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils nova-
da teritorijās I kārta”  ieņēmumu un izdevumu tāmes 
apstiprināšanu” un izteica ieņēmumu un izdevumu 
tāmi jaunā redakcijā.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 244 480,88 

euro projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģe-
nerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada 
teritorijās I kārta”  fi nansēšanai.
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 Nekustamā īpašuma nodokļa inspektoru darba vieta, kontakta tālrunis
Demenes pagasta pārvaldē - Demenes, Lauceses, Medumu pagastu iecir-
knis, t. 65429951
Kalkūnes pagasta pārvaldē - Kalkūnes, Sventes pagastu iecirknis, 
t. 65474024
Tabores pagasta pārvaldē - Tabores, Skrudalienas, Salienas, Vecsalienas 
iecirknis, t. 65475606 
Vaboles  pagasta pārvaldē - Vaboles, Nīcgales, Līksnas, Kalupes pagastu 
iecirknis, t. 65475855
Naujenes pagasta pārvaldē - Naujenes, Biķernieku pagastu iecirknis, 
t. 65476854
Maļinovas  pagasta pārvaldē - Maļinovas, Višķu, Dubnas,  Ambeļu pa-
gastu iecirknis, t. 65476131
Daugavpils novada dome, nodokļu ekonomiste, t. 65476745

Veikti grozījumi saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” 

Kļūdas labojums
Daugavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Daugavpils novada 

vēstis” Nr.1 (85) 2018.gada janvārī 14. lapā publicēto saistošo noteikumu Nr.10 
“Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 29. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”” 
un Nr.11 “Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””  izdošanas 
datums ir “2017.gada 14.decembris”.

 Atļāva Līksnas pagasta pārvaldei veikt iepirkuma procedūru traktora ar fron-
tālo iekrāvēju, sniega šķūrēšanas lāpstas un ķēdes pļaujmašīnas iegādei,  kas ne-
pieciešams   pašvaldības funkciju veikšanas nodrošināšanai.
 Atļāva Tabores pagasta pārvaldei veikt iepirkuma procedūru jauna traktora ar 

piekabi iegādei, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanas nodrošināšanai.
 Atbalstīja pašvaldības energoefektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai Nr.4, Randenes iela, Randene, Kalkūnes pagastā, un piešķīra 
 dzīvokļu īpašniekiem līdzfi nansējumu 31038,70 euro.
 Atbalstīja pašvaldības energoefektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai Nr.14, Skaista iela, Silene, Skrudalienas pagastā un piešķīra dzī-
vokļu īpašniekiem līdzfi nansējumu 18809,53 euro.
 Nolēma nodod no novada domes valdījuma Naujenes pagasta pārvaldes valdī-

jumā dzīvokļa īpašumu Vienības iela 10, Lociki, Naujenes pagastā. 
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus koku ciršanai Naujenes pagas-

tā.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā sadaļā 

„Publiskie dokumenti”.

Ar šī gada 16. janvārī spēkā stājās 
izmaiņas Audžuģimeņu noteikumos, 
saskaņā ar kuriem Labklājības minis-
trija norāda, ka pašvaldībām ir pienā-
kums izmaksāt lielāku pabalstu par 
bērna uzturu, kurš ievietots audžuģi-
menē, pielīdzinot to divkāršam mini-
mālo uzturlīdzekļu apmēram. Līdz ar 
to bērnam līdz septiņu gadu vecuma 
sasniegšanai tas ir 215 eiro, no septiņu 
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 258 
eiro (pie 2018. gada minimālās darba 
algas - 430 eiro). Valdība piešķirs paš-
valdībām mērķdotāciju, lai tās varētu 
palielināt pabalstus audžuģimenēm 
par bērnu uzturēšanu. 

Līdz ar veiktajām izmaiņām tiek 
grozīti arī pašvaldības sasitošie notei-
kumi par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā. Grozījumi paredz pabalsta 
palielinājumu Daugavpils novada au-
džuģimenēm ikmēneša izdevumiem. 
Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar 
Daugavpils novada Naujenes, Līks-
nas, Kalkūnes, Višķu, Skrudalienas 
bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem 
par bērna ievietošanu attiecīgā ģime-
nē un kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir 
piešķirts audžuģimenes statuss un ar 
kuru ir noslēgts līgums par bērna uz-
turēšanu.  

Līdz 2017. gada 31. decembrim par 
viena bērna uzturēšanu, kas tika ie-
vietots audžuģimenē, tika maksāts 
pabalsts 113,83 eiro apmērā. No 2018. 
gada 1. janvāra atlīdzība par audžuģi-
menes pienākumu pildīšanu MK no-
teikumos ir noteikta 171 eiro apmērā, 
ja ģimenē ievietos viens bērns. Ja au-
džuģimenē ievietoti divi bērni, tad pa-
balsta apmērs sastāda 222,30 eiro par 
katru bērnu, ja trīs un vairāki – 273,60 

eiro par katru bērnu. Audžuģimenē 
drīkst ievietot ne vairāk kā sešus bēr-
nus. 

Ir mainījies maksājuma apmērs, ko 
pašvaldības veic par bērnu uzturēšanu 
audžuģimenē. Šis maksājums sastā-
da pabalsta apmēru bērna uzturam, 
ņemto vērā, ka tas mēnesī nevar būt 
mazāks par divkāršu MK noteikto mi-
nimālo uzturlīdzekļu apmēru. 

“Tas viss ir atkarīgs no uzturlīdzek-
ļiem, kas līdz pērnā gada 31. decem-
brim bija 98,90 eiro apmērā bērniem 
vecumā no 0-7 gadiem, savukārt no 
7-18 gadiem – 118,25 eiro. Sākot ar 
2018. gadu, uzturlīdzekļu apjoms bēr-
nam no 0-7 gadiem sastādīs 107,50 
eiro, savukārt no 7-18 gadiem – 129 
eiro. Katrā pašvaldībā līdz šim bija 
noteikts savs pabalsta apmērs. Dau-
gavpils novadā līdz 2017. gada 31. 
decembrim pabalsts par bērnu uztu-
rēšanu tika maksāts 145 eiro apmērā. 
Pēc izmaiņām saistošajos noteikumos 
pabalsta apmērs pieauga līdz 160 eiro. 
Uz šo brīdi mums ir jāpāriet uz pabal-
sta apmēru 215 eiro apmērā bērniem 
vecumā līdz 7 gadiem un uz 258 eiro 
bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Valsts 
apmaksā šo 50 % starpību, kas nozīme, 
ka par bērniem vecumā no 0-7 ģimene 
saņems 27 eiro un par bērniem vecumā 
līdz 18 gadiem - 49 eiro, kurus apmak-
sās valsts. Līdz ar to mainās ikmēneša 
izdevumu apmērs, kas ir valsts nodro-
šinājuma pabalsts bērniem bāreņiem 
un tas sastāda 64,03 eiro, kā arī bēr-
nam invalīdam kopš bērnības, kas at-
rodas audžuģimenē un kam ir noteikta 
grupa un izsniegts VDEĀK slēdziens 
– 106,72 eiro. Mums paliek tāda pati 
summa tiem bērniem bāreņiem, kas 

sasnieguši pilngadību sadzīves priekš-
metu un mīkstā inventāra iegādei un 
tie ir 249 eiro”, tā visus maksājumus, 
kas veicami no novada pašvaldības bu-
džeta, apkopoja Sociālā dienesta vadī-
tāja Anna Jegorova. 

Plānojot 2018. gada budžetu, pirms 
jaunā gada audžuģimenēs dzīvoja 30 
bērni. 16 bērni ir vecumā no 0-7 gadiem 
un 14 bērni vecumā no 7-18 gadiem. 
Taču ne visi no tiem dzīvo Daugavpils 
novada teritorijā, tie dzīvo arī Dagdas, 
Aizkraukles, Stopiņu un Preiļu nova-
dā. Tas ir atkarīgs no bāriņtiesas lē-
muma, kurā audžuģimenē bērni tiks 
ievietoti. Pašvaldības budžetā bērniem 
vecumā no 0-7 gadiem būtu nepiecie-
šams 41 000 eiro, savukārt bērniem 
no 7-18 gadiem - gandrīz 38 000 eiro. 
Taču, strādājot ar bērnu bioloģiska-
jām ģimenēm un audžuģimenēm, pa-
gastu sociālie darbinieki sadarbībā ar 
bāriņtiesām, ir prognozējuši, cik bēr-
nus varētu atgriezt viņu bioloģiskajās 
ģimenēs un cik bērni vecumā līdz 18 
gadiem aizies prom no audžuģimenēm 
vai izveidos savas ģimenes. Līdz ar to 
pašvaldības budžetā netiek prasīts pa-
lielinājums, bet paliek budžetā ieplā-
notie līdzekļi. 

Tāpat saistošajos noteikumos tiek 
grozīts vēl viens punkts. Tas skar he-
modialīzes pacientus, kuru situācijas 
tika iepriekš skatītas atsevišķo gadīju-
mu komisijā. 

“Nevienam pacientam, kas lūdz palī-
dzību hemodialīzes gadījumos, līdz šim 
netika atteikts. “Palīdzība šiem cilvē-
kiem tik tiešām ir ļoti nepieciešama, it 
sevišķi laikā, kad ir noticis hemodialī-
zes process un cilvēks nevar izmantot 
sabiedrisko transportu. Tādos brīžos 

viņi meklē citas iespējas, kā šo jautā-
jumu atrisināt. Bieži ir aktuāls jau-
tājums par degvielas iegādi, medika-
mentiem vai citiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem. Hemodialīzes pacien-
tu skaits ar katru gadu palielinās, uz 
šo brīdi tie ir 12. Tādēļ ir radusies ne-
pieciešamība pabalstu iekļaut Daugav-
pils novada saistošajos noteikumos”, tā 
situāciju vērtē A. Jegorova. 

Turpmāk pabalstu hemodialīzes 
pacienti veselības aprūpes izdevumu 
segšanai var pieprasīt vienu reizi gadā 
100 eiro apmērā (uzreiz vai pa daļām). 
Pabalsta saņemšanai  hemodialīzes 
pacientiem veselības aprūpei Sociālajā 
dienestā jāiesniedz iesniegums un pa-
matojums par nepieciešamo hemodia-
līzi, ko izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts 
speciālists vai izrakstu no ambulatorās 
kartes. 

Šī gada budžetā hemodialīzes pacien-
tiem veselības aprūpes izdevumiem ir 
ieplānoti 1200 eiro. 

Bērniem bāreņiem, kas mācās kādā 
no izglītības iestādēm un atnes uz 
Sociālo dienestu izziņu par sekmīgu 
mācīšanos, kā tas noteikts MK notei-
kumos, saņem pabalstu ikmēneša izde-
vumiem 64,03 eiro apmērā katru mē-
nesi līdz izglītības iestādes beigšanai, 
savukārt bērns invalīds - 106,72 eiro. 
Noteikumu 1.5. punkts saskaņā ar 
grozījumiem tiek papildināts ar 24.4.6. 
apakšpunktu, kas nosaka, ka pabalsta 
saņemšanai Sociālajā dienestā iesnie-
dzama invaliditātes apliecība vai Ve-
selības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas (VDEĀK) lēmums. 

Olga Davidova

Informācija iedzīvotājiem par apkalpošanas iecirkņiem
Daugavpils novada dome informē 

Daugavpils novada pašvaldības ie-
dzīvotājus un nekustamo īpašumu 
īpašniekus un nomniekus, ka 2017. 
gada nogalē Daugavpils novada 
pašvaldībā tika veiktas strukturā-
las izmaiņas, tika izveidoti 6 apkal-
pošanas iecirkņi, kā rezultātā uz 
vairākiem pagastiem tika noteikts 
viens zemes lietu speciālists un 
viens nekustamā īpašuma nodokļa 
inspektors. Paziņojam iecirkņu sa-
dalījumu pa pagastiem, kā arī mi-
nēto speciālistu pieņemšanas vietu 
un laiku, kontaktu tālruņa numu-
ru.

Vienlaicīgi atgādinām, ka nekus-
tamā īpašuma nodoklis un zemes 

noma jāiemaksā tās pagasta pār-
valdes bankas kontā, kuras admi-
nistratīvajā teritorijā atrodas ne-
kustamais īpašums. 

Lai iegūtu aktuālo informāci-
ju par nodokli, iesakām izmantot 
portālu www.epakalpojumi.lv, kur 
varat arī pieteikties maksāšanas 
paziņojumu saņemšanai. Aicinām 
piedalīties Daugavpils novada paš-
valdības rīkotajā akcijā “Lepojos 
būt novadnieks!”, mājas lapā www.
novadslepojas.lv varat iemūžināt 
fotoattēlu un vienlaicīgi pieteikt 
turpmāk nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas paziņojumu sa-
ņemt Jūsu norādītajā e-pastā. 
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Koncertskate “Pavasara dziesma” pulcināja 17 novada vokālos ansambļus

Daugavpils novadā izskanēja ikga-
dējā vokālo ansambļu koncertskate 
“Pavasara dziesma”. Dienvidlatgales 
koru apriņķa virsdiriģenta Jevgeņi-
ja Ustinskova vadītā žūrija, kurā ie-
saistījās vokālās pedagoģes Jolanta 
Boreiko, Maruta Veļičko un Anita 
Zarāne, šogad vērtēja 17 vokālos an-
sambļus. 

Pēc žūrijas vērtējuma kolektīviem 
piešķirti sekojošu kategoriju diplo-
mi: Kalkūnes pagasta bērnu vokāla-
jam ansamblim „Zariņi” (vad. Larisa 
Sauleviča), Dubnas kultūras nama 
bērnu vokālā ansambļa „Uguntiņa” 
jaunākajai un vecākajai grupai (vad. 
Guna Pētersone), Naujenes kultūras 
centra bērnu vokālajam ansamblim 
„Odziņas” (vad. Tatjana Zviceviča), 
Maļinovas pagasta Saieta nama bēr-
nu vokālajam ansamblim „Avenes” 
(vad. Aija Ozoliņa), Sabiedriskā cen-
tra „Laucesa” senioru vokālajam an-
samblim „Prieks” (vad. Sergejs Alma-
kajevs), Salienas pagasta Kultūras 
nama senioru vokālajam ansamblim 
,,Melodija” (vad. Tatjana Čumikova), 
Kalupes pagasta vīru vokālajam an-
samblim “Čvartaks” (vad. Sergejs Al-
makajevs) – 3. kategorijas diploms; 
Naujenes kultūras centra senioru vo-
kālajam ansamblim „Dzeipurs” (vad. 
Zita Nitiša), Višķu pagasta jaukta-
jam vokālajam ansamblim „Koransa” 
(vad. Marta Bicāne), Kalkūnes pa-
gasta sieviešu vokālajam ansamblim 

„Pērles” (vad. Brigita Madelāne) un 
Nīcgales pagasta Tautas nama sie-
viešu vokālajam ansamblim „Dzirk-
stelītes” (vad. Žaneta Gasjaņeca) – 2. 
kategorijas diploms, Daugavpils no-
vada Kultūras centra “Vārpa” jaukta-
jam vokālajam ansamblim un sievie-
šu vokālajam ansamblim „Stage On” 
(vad. Tatjana Vucāne), Višķu pagas-
ta vīru vokālajam ansamblim “Mōls” 
(vad. Marta Bicāne) un Skrudalienas 
pagasta Silenes kultūras nama sie-
viešu vokālajam ansamblim „Līgavi-
ņas” (vad. Rozālija Almakajeva) – 1. 
kategorijas diploms, savukārt Višķu 
pagasta Sabiedriskā centra sieviešu 
vokālajam ansamblim “Anima Cor-
de” (vad. Agate Jermaļonoka) – aug-
stākās kategorijas diploms.

Jevgeņijs Ustinskovs izteica patei-
cību visiem kolektīviem un to vadītā-
jiem. Skatoties un vērtējot iepriekšējo 
gadu skates un to rezultātus, žūrijas 
priekšsēdētājs atzina, ka daudzas 
kļūdas ir izlabotas.

Augstāko un pirmo kategoriju saņē-
mušie 5 ansambļi ir izvirzīti uz Lat-
vijas vokālo ansambļu konkursa otro 
kārtu, kas notiks 10. martā Ilūkstes 
novada Kult ūras centrā.

Olga Davidova

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” 
jauktais vokālais ansamblis „Stage On” 

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” 
sieviešu vokālais ansamblis „Stage On” 

Višķu pagasta vīru vokālais ansamblis “Mōls”

Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis „Līgaviņas”

Višķu pagasta Sabiedriskā centra 
sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde”
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Par Īpašuma daļas paveikto 2017. gadā 
2017. gadā Daugavpils novada 

pašvaldība iznomāja zemes vienības 
9795.16 ha platībā.  Salīdzinājumā ar 
2016. gadu, iznomātā platība ir palie-
linājusies par 93.16 ha. Vislielākās 
zemes vienību platības tiek iznomā-
tas Biķernieku, Demenes, Kalupes 
un Višķu pagastā, savukārt visma-
zāk tiek iznomāts Lauceses, Medumu 
un Vaboles pagastā.

Pašvaldības īpašumā uz 2017. gada 
31. decembri atrodas 191 nedzīvoja-
mās ēkas, kuras netiek izmantotas 
pašvaldības funkciju veikšanai. Pērn 
iznomāšanai tika nodoti 162 nedzī-
vojamie objekti. Šīs ēkas un telpas ir 
pieprasītas vietējiem uzņēmumiem, 
biedrībām un fi ziskām personām, 
kuras veic saimniecisko darbību. Brī-
vās nedzīvojamās ēkas un telpas tiek 
uzturētas no pašvaldības līdzekļiem. 
Tiek veikta logu un durvju nomaiņa 
un remonts, teritorijas uzkopšana, 
elektroenerģijas pieslēgums un citi 
darbi. Aktuāls joprojām paliek jau-
tājums un turpmākais bijušo skolas 
ēku liktenis Taborē un Nīcgalē. Fi-
nanšu ministrijas valdījumā un VAS 
“Valsts nekustamie īpašumi” apsaim-
niekošanā 2017. gadā nodots nekus-
tamais īpašums “Sakņu pagrabs”, 
kas atrodas Višķu pagastā. 

Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa 
nodrošina pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanas procesu no-
vada teritorijā. 2017. gadā kopumā 
tika atsavināti 145.509 ha pašvaldī-
bas zemes, 18 dzīvokļi un 3 nekusta-
mie īpašumi. Tai skaitā atsavināta 
lauksaimniecības izmantojamā zeme 
121.34 ha platībā un mežs 18.27 ha 
platībā. Visvairāk pašvaldības lauk-

saimniecības izmantojamās zemes 
tika atsavinātas Kalupes, Līksnas un 
Vaboles pagastā.

Pagājušā gada ieņēmumi no atsa-
vināšanas bija 212 441 eiro, kas sa-
līdzinājumā ar 2016. gadu, ir sama-
zinājušies par 3649 eiro. Atsavinātās 
lauksaimniecības izmantojamās 
zemes tirgus vērtības visaugstākās 
ir Dubnā (1400 EUR/ha) un Višķos 
(1200 EUR/ha). Minētajos pagastos ir 
augstākās tirgus cenas, jo zemes vie-
nības ir labi izmantojamas, ar labu 
piekļuvi, labiekārtotas, labs inženier-
komunikāciju nodrošinājums un at-
rodas vietās, kur ekonomiskā darbība 
ir attīstīta. Savukārt viszemākās tir-
gus vērtības ir Vabolē (900 EUR/ha), 
Salienas un Tabores pagastā (1000 
EUR/ha).

Salīdzinot 2017.gadu ar iepriek-
šējiem gadiem, nākas secināt, ka 
dzīvokļu īpašnieki pasīvi pārņem 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. 
Ir novērojama tendence, ka dzīvokļu 
īpašnieku vēlme pārņemt dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanā ar katru gadu 
samazinās, tādejādi netiek īstenots 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas li-
kums. Kā arī, lai saņemtu Daugav-
pils novada domes līdzfi nansējumu  
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumiem, mājai jābūt pārņemtai 
dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā.

Lielākais dzīvojamo māju īpat-
svars, kuras dzīvokļu īpašnieki pār-
ņēmuši pārvaldīšanā, ir Biķernieku, 
Dubnas, Maļinovas un Salienas pa-
gastā, taču šajos pagastos dzīvojamo 
māju skaits ir līdz 10. Zema dzīvokļu 
īpašnieku aktivitāte ir Kalupes, Va-

boles un Vecsalienas pagastā, jo ne-
viena no privatizētajām dzīvojamām 
mājām nav nodota pārvaldīšanā.

Uz 2017. gada 31.decembri Dau-
gavpils novadā atrodas 145 brīvie 
dzīvokļi. Salīdzinājumā ar iepriekšē-
jo gadu, to skaits ir palielinājies par 
8 dzīvokļiem. Salīdzinājumā ar 2016. 
gadu, pašvaldības dzīvokļu skaits sa-
mazinājies par 18 dzīvokļiem sakarā 
ar izīrēto dzīvokļu iegādāšanos savā 
īpašumā. Lielākā daļa pašvaldības 
brīvo dzīvokļu atrodas Višķu un Nīc-
gales pagastā. No 145 brīvajiem dzī-
vokļiem 108 ir dzīvošanai nederīgi un 
tādi, kuriem nepieciešams kapitālais 
remonts. Dzīvošanai brīvo dzīvokļu 
nav Sventes un Kalkūnes pagastā. 

Uz pagājušā gada 31. decembri no-
vadā atrodas 37 sociālie dzīvokļi, no 
tiem - 5 dzīvojamās telpas ir brīvas. 
Sociālie dzīvokļi atrodas 10 pagastos, 
visvairāk sociālo dzīvokļu ir Nauje-
nes pagastā. 

2017. gadā novada pašvaldība ie-
guldīja 36 885 eiro daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju uzlabošanā, savu-
kārt šogad ieplānota jumta nomaiņa 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Par-
ka ielā 2 Vabolē, 26 295 eiro apmē-
rā, un daudzdzīvokļu mājai Zaļumi-1 
Maļinovas pagastā iekšējo ūdensva-
du un kanalizāciju tīklu nomaiņa 18 
268 eiro apmērā.

Neizīrēto dzīvokļu remontdarbos 
pašvaldība ieguldīja 45 910 euro. Lie-
lākie remontdarbi tika veikti Višku, 
Tabores un Naujenes pagastā. Vei-
cot neizīrēto dzīvokļu remontus, par 
14 dzīvokļiem palielināts dzīvošanai 
derīgo dzīvokļu skaits Daugavpils no-
vadā, kas ir nepieciešami, lai sniegtu 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risinā-
šanā. Šajā gadā plānots veikt neizīrē-
to dzīvokļu remontdarbus Naujenes, 
Laucesas un Līksnas pagastā, tam 
ieplānoti līdzekļi 53 039 eiro apmērā. 

Pamatojoties uz Daugavpils nova-
da domes saistošajiem noteikumiem 
“Par Daugavpils novada pašvaldības 
līdzfi nansējuma apjomu un piešķir-
šanas kārtību energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājās”, 2017.gadā 3 
dzīvojamām mājām tika veikti ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pa-
sākumi - jumta seguma nomaiņa un 
bēniņu pārseguma siltināšana, gala 
sienu siltināšana un apkures sistē-
mas atjaunošana. 2018. gadā ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
tiek plānots piešķirt līdzfi nansējumu 
120 000 eiro apmērā. 

2017. gadā pašvaldība kopumā iz-
īrēja 38 dzīvokļus personām, kuras 
reģistrētas dzīvokļu jautājumu re-
ģistrā, t.sk., 26 personām tika izīrē-
tas dzīvojamās telpas, 7 personām 
apmainītas dzīvojamās telpas un 5 
personām piešķirts sociālais dzīvok-
lis vai istaba.

Pamatojoties uz Daugavpils nova-
da domes saistošajiem noteikumiem 
“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā”, 2017.gadā tika piešķirti 
vienreizējie pabalsti lokālās apkures 
remontam 11 personām un dzīvoja-
mās telpas remontam - 1 personai 
3583 eiro apmērā.

Olga Davidova

Piešķirts pašvaldības līdzfi nansējums trim daudzdzīvokļu mājām
Daugavpils novada domes sēdēs 

tika atbalstīts pilnvarotās personas 
SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 
lūgums piešķirt pašvaldības līdzfi nan-
sējumu energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākumiem trim daudzdzī-
vokļu dzīvojamām mājām Vecstropos, 
Silenē un Randenē. 

Daudzdzīvokļu mājai 18.novembra 
ielā Nr.428, Vecstropi, Naujenes pa-
gastā,   līdzfi nansējums tiks piešķirts 
36 742.43 eiro apjomā, no kuriem ēkas 
apliecinājuma kartes izstrādei pare-
dzēti 1600.00 EUR,  energoaudita pār-
skata izstrādei 250.00 EUR un gala 
sienu siltināšanai 34 892.43 EUR. Sa-
skaņā ar iepirkumu, būvdarbus veiks 
SIA “Builder Industry” par kopējo 
summu 69 784,86 eiro.

Būvdarbu izmaksas, aizdevuma pa-
matsummas un procentus dzīvokļu 
īpašniekiem būs jāsedz septiņu gadu 
laikā, papildus tiks aprēķināta maksa 
par 1 dzīvokļa kvadrātmetru 0.173 eiro 
mēnesī. Jāatzīmē, ka dzīvokļu īpaš-
nieki līdz šim ir godprātīgi maksājuši 
komunālos rēķinus (97% segti mak-
sājumi), apliecinot savu maksātspēju, 
kas ļāva deputātiem pieņemt pozitīvu 
lēmumu par pašvaldības līdzfi nansēju-
ma piešķiršanu. 

Dzīvojamā māja Nr.428 Vecstropos 
ekspluatācijā nodota 1981. gadā, tajā 
ir 80 dzīvokļi, no kuriem 20 pieder paš-
valdībai. Mājai ir pieslēgta centralizētā 

apkure. 
Daudzdzīvokļu mājai Skaista ielā 

Nr.14, Silene, Skrudalienas pagastā, 
pašvaldība piešķīra 18809.53 eiro, t.sk.  
ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas 
apliecinājuma kartes izstrādei 1850,00 
eiro, ēkas energoaudita pārskata saga-
tavošanai  420,00 eiro,  jumta seguma 
nomaiņas ar bēniņu siltināšanas dar-
biem 16 539,53 eiro bez PVN. Dzīvok-
ļu īpašnieku fi nansējums ir 10 620,94 
eiro. 

 Būvdarbus veiks SIA “Builder In-
dustry”.  Saskaņā ar 2017.gada ener-
goaudita pārskatu, enerģijas ietaupī-
jums pēc jumta seguma nomaiņas ar 
bēniņu siltināšanu būs 32.2 kWh/gadā 
jeb 14%.

Būvdarbu izmaksas tiks segtas 10 
gadu laikā, papildus aprēķinot maksu 
par vienu dzīvokļa kvadrātmetru 0.312 
eiro/mēnesī. Uzkrājuma fonda ikmēne-
ša maksājumu daļa 0.10 EUR/m2 tiks 
novirzīta būvdarbu izmaksu segšanai, 
bet 0.04 EUR/m2 atstāti uzkrājuma 

fondam. 
Divstāvu dzīvojamā māja Silenē eks-

pluatācijā nodota 1963. gadā, tajā ir 
8 dzīvokļi, no kuriem 1 pieder pašval-
dībai. Mājai ir individuālā krāsns ap-
kure. Dzīvokļu īpašnieku maksātspēja 
pērn bija 89,1%. 

Energoefektivitātes pasākumus 
veiks arī iedzīvotāji Randenes ielā Nr. 
4, Randenē, Kalkūnes pagastā. Rande-

nes iedzīvotājiem pašvaldība piešķirs 
31038.70  eiro, t.sk. ēkas fasādes ap-
liecinājuma kartes izstrādei 782,58 
eiro, ēkas energoaudita pārskata saga-
tavošanai 256,12 eiro, jumta seguma 
nomaiņai ar bēniņu siltināšanas dar-
biem – 30 000 eiro bez PVN. Būvdar-
bus veiks SIA “Defass – D” par kopējo 
summu EUR  55033.02.  Saskaņā ar 
Randenes daudzdzīvokļu ēkas 2013.
gada energoaudita pārskatu, enerģijas 
ietaupījums būs 12.99 kWh/gadā jeb 
6.63%.

Norēķināšanās par būvdarbiem un 
aizdevuma procentiem notiks 10 gadu 
laikā, kuru laikā papildus tiks aprē-
ķināta maksa par vienu dzīvokļa 1m² 

- 0.193 euro mēnesī. 
Trīsstāvu daudzdzīvokļu māja Ran-

denē ekspluatācijā nodota 1992. gadā, 
tajā ir 18 dzīvokļi, no kuriem 4 pieder 
pašvaldībai. Mājai ir individuāla krās-
ns apkure. Dzīvokļu īpašnieku mak-
sātspēja pērn bijusi 98.7%. 

Jāatzīmē, ka 2018. gada pašvaldības 
budžetā energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām paredzēti 120 000 eiro. Šogad 
dome ar pašvaldības līdzfi nansējumu 
jau atbalstījusi četras daudzdzīvokļu 
mājas. 

Elza Pučko
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S A R U N A  A R  D E P U T Ā T U

Ceļš Demenes pagastā pirms darbu uzsākšanas.

Visvaldis Ločs: “Mans lielākais atbalsts un stimuls darbam ir mana ģimene”
Visvaldis Ločs novada domes depu-

tāta amatā ir pirmo reizi, taču tā nav 
pirmā viņa pieredze deputāta krēslā. 
Visvaldis Ločs no 1989. līdz 1993. ga-
dam ir bijis Daugavpils rajona Tautas 
deputātu padomes deputāts. Novada 
domē Visvaldis strādā divās komitejās 
– Sociālo un veselības jautājumu, kā 
arī Tautsaimniecības komitejā.

- Pastāstiet, lūdzu, par sevi. Vai 
Daugavpils novads ir Jūsu dzimtā 
puse?

V.L. Jā, esmu dzimis Medumos un 
visu dzīvi esmu nodzīvojis šajā pusē. 
Te esmu mācījies skolā, pēc tam nāca 
dienesta gadi armijā. Tad, kad atgrie-
zos mājās, strādāju sovhozā.  Tēvs jau 
ir miris, mātei - 82 gadi. Viņa dzīvo ne-
tālu no mums Medumos, savā privāt-
mājā. Arī mani senči nāk no šīs puses. 

- Kāda ir Jūsu darba pieredze? 
Kādā jomā līdz šim esat strādājis? 

V.L. No 1993. līdz 2016. gadam strā-
dāju Latvijas Republikas Robežsardzē, 
tagad esmu pensijā. Padomju laikā, 
kad atgriezos no dienesta armijā, kādu 
laiku pastrādāju sovhozā un pēc tam 
bija piedāvāts dienests Robežsardzē un 
es piekritu. 

- Vai dienests Robežsardzē bija 
Jūsu lauciņš? Vai bijāt savā vietā? 

V.L. Jā, jo jau skolā man patika tas, 
kas bija saistīts ar militāro karjeru. 
Diemžēl akadēmijā es nemācījos, pēc 
skolas uzreiz aizgāju dienēt armijā. 
Bija cilvēki, kas nāca strādāt robežsar-
dzē, bet viņiem nesanāca te noturēties. 
Uzskatu, ka šis darbs tātad nebija do-
māts viņiem. Man viss izdevās

- Kādām īpašībām ir jāpiemīt, lai 
strādātu robežsardzē? 

V.L. Pirmkārt, tā ir pacietība. Otr-
kārt, tā ir prasme kontaktēties ar cil-
vēkiem. Pēdējos gados kā maiņas ve-
cākajam man nācās vadīt diezgan lielu 
darbinieku kolektīvu un bez šīm pras-
mēm te neiztikt. Atrast pareizo pieeju 
katram – tas ir svarīgi. Arī atrast ko-
pīgu valodu ar pārējiem, nekonfl iktēt. 

- Šis ir Jūsu pirmais sasaukums 
novada domē. 

V.L. Politikā esmu ne pirmo reizi. 
Līdz 1993. gadam esmu bijis Daugav-
pils rajona Tautas deputātu padomē. 
Toreiz tas nāca spontāni, bijām jauni. 
Tad, protams, viss bija savādāk nekā 
tagad. Bija vairāk deputātu. 

- Kas tieši bija atšķirīgāk? 
V.L. Problēmas palika līdzīgas. Lē-

mumi tika pieņemti no augšas, un tā-
dēļ īpaši ietekmēt to nebija iespējas. 
Vienīgi tajā laikā problēmas varēja 
vieglāk atrisināt, jo bija vairāk resur-
su. 

- Kāpēc piedalījāties vēlēšanās 
un vai cerējāt uz tik lielu iedzīvo-
tāju atbalstu?

V.L. Politika mani ir interesējusi jau 
labu laiku. Kad Medumu pagastā noti-
ka ikgadējās sapulces ar iedzīvotājiem, 
es tajās vienmēr piedalījos, zināju, kas 
notiek pagastā, kādas ir problēmas. 
Bija dažas problēmas, kuras centos 
risināt, vēl nebūdams deputāts, un ju-
tu iedzīvotāju atbalstu. Tas mani arī 
mudināja balotēties velēšanās un palī-
dzēt problēmu risināšanā, vairāk tajās 
iedziļinoties. Tādā veidā arī rezultātu 
sasniedzot ātrāk. Piedalīties velēšanās 
mani pamudināja meita Milāna. Kopā 
ar sievu viņas ir mans balsts un mu-
gurkauls. Viņas man ļoti palīdzēja arī 
pirmsvēlēšanu laikā. Bez viņu atbal-
sta, protams, man neiztikt, arī tagad, 
kad rodas kādas grūtības.

- Kādus jautājumus nākas risināt 
deputāta pieņemšanas laikos? Ar 
kādiem jautājumiem, lūgumiem, 
nāk deputāti? 

V.L. Problēmas un jautājumi ir vis-
dažadākie. Sākot no problēmām ar 
ūdeni. Ir viena māja Medumos, kur 
šobrīd nav ūdensvada un viena kun-
dze cienījamā vecumā lūdz palīdzēt, jo 
atnest ūdeni no akas viņai jau ir par 
grūtu. Sūdzas par ceļu stāvokli, kāds 
lūdz palīdzēt izbūvēt krāsni mājās. Ir 
ceļi Medumu pagastā, kur transporta 
kustība nav tik liela, bet gar tām atro-
das vairākas privātmājas. Viens no šā-
diem ceļiem jau kopš padomju laikiem 
nav remontēts. Šo problēmu kopā ar 

pagasta pārvaldes vadītāju Nikolaju 
Poltavecu izdevās atrisināt un ceļu no-
greiderēt. Ļoti daudzi jautā par pagas-
ta apgaismojumu. Ar šo jautājumu jau 
biju pie izpilddirektores Vandas Kezi-
kas, cenšamies risināt. Trūkst fi nan-
sējuma, arī Eiropas Savienības līdz-
fi nansējumu nav iespējams tik viegli 
iegūt. Mums ir ļoti skaists pagasts, 
skaists parks, bet tas arī prasa iegul-
dījumus. Īpaši vasaras laikā pie mums 
brauc atpūsties no Daugavpils, blakus 
skaistais izrenovētais Eiropas ceļš, pa 
kuru pie mums atbrauc arī no kaimiņu 
valstīm. Protams, pagasta apgaismoju-
ma problēma ir nozīmīga. Jāņem vērā, 
ka pagastā atrodas divas skolas. Tas 
ir arī iedzīvotāju drošības jautājums. 
Lai gan bērni tumšā dienas laikā pār-
vietojas ar atstarotājiem, tomēr risks 
pastāv, jo transporta kustība pa ceļu, 
gar kuru atrodas Medumu internātpa-
matskola, ir diezgan liela. Tur ir diez-
gan šaura ceļa josla, un apgaismojums 
tur būtu ļoti nepieciešams. Arī ziemas 
laikā, kad agri kļūst tumšs, pārējiem 
ciemata iedzīvotājiem laukā arī bez ap-
gaismojuma ir problemātiski uzturē-
ties. Vēl ir problēma, ka Medumos nav 
feldšera jo ne visi fi ziski var aizbraukt 
uz pilsēta poliklīniku pie ārsta. Tāpat 
Kalkūnes ciematā vajadzētu uzbūvēt 
vēl vienu bērnu rotaļu laukumu, jo 
bērnu ir daudz, bet nav kur rotaļāties. 

- Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, bū-
tu jāveic Medumu parkā? 

V.L. Jāpatīra, jāpaplašina pludmales 
zona, jo tā ātri aizaug. Vairāk uzmanī-
bas būtu jāpievērš parka teritorijas ap-
saimniekošanai. Protams, ir arī jāveic 
veco un bīstamo koku nozāģēšana. Tas 
būtu gan vietējo iedzīvotāju, gan arī 
pagasta ciemiņu labā. 

- Kuras nozares, Jūsuprāt, Dau-
gavpils novadā šobrīd ir īpaši prio-
ritāras?

V.L. Saglabāt skolas, uzlabot novada 
infrastruktūru, protams, veicināt uz-
ņēmējdarbības attīstību. Ja attīstīsies 
uzņēmējdarbība ne tikai pilsētā, bet arī 
novadā, arī iedzīvotāji nebrauks prom. 

Lai arī pilsēta nav tālu un var braukt 
strādāt, tomēr arī tur darba piedāvāju-
mu nav daudz. 

- Kurās jomās novadā redzat 
straujāko izaugsmi?

V.L. Pateicoties Eiropas Savienības 
līdzfi nansējuma piesaistei, mums ir ra-
dusies iespēja sakārtot infrastruktūru, 
tostarp ceļus. Tas ir liels ieguvums. 

- Kāds ir Jūsu kā deputāta pie-
nesums novadam un tā iedzīvotā-
jiem?

V.L. Turpināt strādāt, pieņemt lē-
mumus, kas ceļ gan novada, gan tā 
iedzīvotāju labklājību. Galvenais ir ne-
pazaudēt iedzīvotāju uzticību. 

- Kas Jums sniedz enerģiju dar-
bam? 

V.L. Tā ir mana ģimene, kā jau mi-
nēju. 

- Ar ko nodarbojaties, kad nepil-
dāt deputāta pienākumus? 

V.L. Brīvajā laikā ļoti patīk zvejot. 
Dažreiz sieva saka, ka es zivis mīlot 
vairāk nekā viņu (Smejas). 

Novēlu visiem izturību un veiksmi! 

Ar  Visvaldi Loču sarunājās 
Olga Davidova 

Demenei un Laucesai iedalīti papildus līdzekļi no Autoceļa fonda 
Kārtējā domes sēdē tika iedalīti 

fi nanšu līdzekļi no Daugavpils nova-
da pašvaldības autoceļa fonda 2018. 
gada nesadalītā atlikuma. 

Demenes pagasta pārvaldei 
6467,15  eiro iedalīti avārijas caur-
tekas uzstādīšanai uz ceļa “Kaldēji 
– Kazjulišķi -Šembergs”, Laucesas 
pagasta pārvaldei 3201,90 eiro  avā-
rijas caurtekas atjaunošanai uz ceļa 
“Krustceļi- Dzimtas – Malkalni”, kā 
arī Daugavpils novada domei 808,00 
eiro ceļu ikdienas uzturēšanas darbu 
nodošanas – pieņemšanas un ceļu 
tehniskā stāvokļa apsekošanas žur-
nālu izgatavošanai pagastu pārvalžu 
vajadzībām. 

Demenes pagastā pretī Šember-
ga kapiem uzstādīta jauna caurteka 
(0,5dm), lai novērstu avārijas situā-
ciju, kas draudēja rasties no applū-

dušās blakus pļavas. “Ūdenim pļavā 
nebija kur notecēt, tāpēc tas nāca uz 
ceļa un to sāka daļēji appludināt. Lai 
nepieļautu situāciju, ka ceļš applūst 
un kļūst pilnībā neizbraucams, tika 
uzstādīta jauna caurteka, kaskāde, 
pa kuru novadīt ūdeni un 150m garš 
grāvis. Tāpat izcirsti koki pretī kap-
sētai un izveidota neliela stāvvieta,” 
pastāstīja Demenes pagasta pārval-
des vadītāja Valentīna Gadzāne. 

Jau iepriekš vēstīts, ka Satiksmes 
ministrijas piešķirtā mērķdotācija 
Daugavpils novada pašvaldībai 2018. 
gadā ir 1 012 710 eiro.

Elza Pučko
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Svetlana Kursīte : “Man ir savs redzējums, ko vēlos mainīt Vecsalienas pagasta dzīvē” 
- Lai gan šajā domes sasauku-

mā tikāt ievēlēta par deputāti, 
nupat pieņēmāt lēmumu kļūt par 
Vecsalienas pagasta pārvaldes 
vadītāju, atsakoties no deputāta 
mandāta. 

S.K.: Es esmu dzimusi Vecsalienā 
un tā ir mana dzimtā puse, kuras 
dzīvi un problēmas es pazīstu gan kā 
iedzīvotāja, gan kā lietvedības pārzi-
ne pagasta pārvaldē, tāpēc uzskatu, 
ka šobrīd man ir iespēja veltīt savus 
spēkus, lai veiktu nepieciešamos dar-
bus pagasta labā. Manuprāt, esot pa-
gasta pārvaldes vadītājas amatā, es 
varu vairāk sniegt labumu tieši Vec-
salienai, jo, strādājot par deputāti, 
pirmkārt ir jādomā par visa novada 
attīstību kopumā. 

- Vecsalienas pagasta pārvaldi 
ilgstoši vadīja tās iepriekšējais 
vadītājs Semeons Pavlovs. Vai 
jūtat iedzīvotāju atbalstu, pārņe-
mot jauno amatu?

S.K.: Sākumā es vēlos pateikties 
Semeonam Pavlovam, kurš pirms di-
viem gadiem pieņēma mani pagasta 
pārvaldes darbā un ļāva iepazīt un 
saskatīt aktuālās problēmas. Tas 
palīdzēja arī tuvāk iepazīties ar ie-
dzīvotājiem. Šobrīd vecsalienieši nāk 
un apsveic, interesējas par mani un 
vairāk stāsta par savam problēmām. 
Protams, es saprotu, ka iepriekšējais 
vadītājs ir nostrādājis 40 gadus, iedi-
binot savu darba stilu, tomēr man ir 
savs redzējums, ko vēlos mainīt Vec-
salienas pagasta dzīvē. Gribētos pie-
bilst, ka atbalstu no iedzīvotajiem es 
saņēmu jau vasarā, kad tiku ievēlēta 
par deputāti.

- Vecsalienas pagasta poten-
ciāls ir skaistā Červonkas pils. 
Kāda ir Jūsu vīzija, kā pili varē-
tu attīstīt un tai piesaistīt vairāk 
tūristu?

S.K.: Es domāju, ka šajā ēkā jātur-
pina darboties pagasta pārvaldei, jo 
mēs šo ēku uzturam un tā ir dzīva. 
Te ir gan jauniešu istaba, trenažieru 
zāle, bibliotēka, protams, arī kāzi-
nieku iecienītā laulību zāle. Pagasta 
pārvaldes klātbūtne netraucē, tūristi 
vienalga brauc un skatās, ļoti daudzi 
piesaka ekskursijas. Daži jautā, vai ir 
iespēja pilī pavadīt pirmo kāzu nakti, 
šāda opcija protams nepastāv. Prob-
lēma ir, ka nav profesionāla gida. 
Paldies pagasta bibliotekārei, kura 
vada šīs ekskursijas, tomēr jāsaprot, 
ka tas neietilpst viņas tiešajos darba 
pienākumos, tāpēc nākotnē jārisina 
arī šis jautājums. Arī es esmu vadī-
jusi ekskursijas, un zinu, ka ir neērti, 
ja uzdod specifi skus jautājumus, uz 
kuriem nevaru atbildēt, jo neesmu 
vēsturniece. 

Pils pamazām attīstās. Pagājušajā 
gadā atjaunojām pils jumtu, tagad 
izskatās krietni pievilcīgāk. Paldies 
jāsaka mūsu palīgstrādniekiem, kas 
nodarbojas ar pils teritorijas sakār-
tošanu. Darbs norit nepārtraukti, arī 
ziemā. Ir idejas, kā atjaunot un pa-
darīt pievilcīgāku parku. Pagaidām 
Investīciju plānā ir atbalstīta parka 
celiņu izveidošana, pie darba ķersi-
mies jau šogad. 

- Kā ir ar uzņēmējdarbības at-

tīstību, vai pils tuvums to veici-
na?

S.K.: Vienīgais uzņēmums, kas 
darbojas pie pils, ir uzņēmums SIA 
“Dubiki”, kuriem ir arī kafejnīca “Pie 
Červonkas pils”. Kāziniekiem ir ie-
spēja tur pasūtīt banketus, bet ne-
teiktu, ka tas notiek pietiekami aktī-
vi. Vairumā gadījumā kāzinieki rīko 
izbraukuma ēdināšanu pils tuvumā 
un vēlāk dodas tālāk uz attālākiem 
viesu namiem vai kafejnīcām. Mūsu 
uzņēmējam galvenais nodarbošanās 
veids tomēr ir gaļas pārstrāde. Patī-
kami atzīmēt ka SIA “Dubiki iesais-
tās Daugavpils novada skolēnu vasa-
ras nodarbinātības programmā 

- Kādas izmaiņas būtu veicamas 
Vecsalienas kultūras dzīvē?

S.K.: Man ļoti gribētos, lai Vecsa-
lienas iedzīvotāji kļūtu aktīvāki. Es 
saprotu, ka visiem ir daudz darba 
saimniecībās. Pagājušajā gadā viens 
no mūsu lielākajiem zemniekiem at-
nāca uz Zemnieku balli tikai sievas 
pierunāts, jo viņam ļoti sāpēja mugu-
ra. Tomēr tajā ballē viņš tik enerģiski 
dejoja, ka arī sāpēs aizmirsās. (Sme-
jas) Pensionāri gan ir malači, viņi 
aktīvāk apmeklē senioru pasākumus, 
īpaši, ja saņēmuši personīgu ielūgu-
mu vai zvanu. Viņiem ir svarīga indi-
viduāla pieeja. Atpūta iedzīvotājiem 
ir ļoti vajadzīga, es to redzu pēc sa-
viem vecākiem. Mans tētis atpūšas 
medībās, savukārt mamma – mak-
šķerējot. 

Diez gan aktīvi ir arī jaunieši, to-
mēr mūs kavē fakts, ka viņi izglītojas 
kaimiņu pagastu skolās, kur faktiski 
uzturas piecas dienas nedēļā. Tāpēc 
dažreiz mums ir grūti savākt pagasta 
pārstāvošu jauniešu komandu. Pēdē-
jā laikā tomēr mēs strikti pateicām, 
ka ir jāaizstāv sava  dzimtā pagasta 
gods. 

Ļoti vēlos pagastā izveidot deju vai 
dziesmu pulciņu, jo mums nav nevie-
na amatierkolektīva, bet ir talantīgi 
dažādu vecumu iedzīvotāji. Es vien-
mēr kā piemēru minu Salienas kul-
tūras nama vokālo ansambli “Melo-
dija”, kurā dzied pat mana skolotāja 
Hionija Lavrecka 81 gadu vecumā.  
Ansamblis uzstājas pagasta svētkos, 
savukārt mēs esam spiesti aicināt 
viesmāksliniekus. Noteikti uz tādu 
pulciņu es virzītu arī savus bērnus, 
jo uzskatu, ka ir jāattīstās, un skatu-
ves pieredze vairo pašapziņu. Lauku 
bērni tomēr ļoti atšķiras no pilsētnie-
kiem – viņi ir klusāki, kautrīgāki. Es 
to pati pamanīju augstskolā. 

- Jūs pēc pirmās iegūtās izglītī-
bas un profesijas esat ģeogrāfi jas 
un ķīmijas skolotāja. Kāpēc aiz-
gājāt no izglītības sfēras, vai tās 
nepietrūkst?

S.K.: 2008. gadā es sāku strādāt par 
skolotāju Skrudalienas pamatskolā, 
jo tur bija brīva vakance. Pasniedzu 
ķīmiju, ģeogrāfi ju, dabas zinības un 
bioloģiju 3.-9. klašu skolēniem. Man 
vienmēr bija arī apvienotās klases kā 
klases audzinātājai.  2009. gadā man 
piedāvāja strādāt arī par Skrudalie-
nas bāriņtiesas locekli uz pusslodzi. 
Tā kā skolā man bija maz stundu, 
es varēju šos darbus savienot. Darbs 

Bāriņtiesā ļāva man saskatīt iedzī-
votāju problēmas sociālajā jomā, kas 
radīja interesi par darbu pašvaldī-
bā. Mani arī neapmierināja, ka sko-
lā jāstrādā tikai pusslodzi. Diemžēl, 
Skrudalienas pamatskolu slēdza. 
Protams, man joprojām ir zināmas 
skumjas, jo man ļoti patīk strādāt ar 
bērniem un sniegt viņiem zināšanas, 
bet ikdienā es to neizjūtu, jo sekoju 
līdzi savu bērnu skolas gaitām.  

Vecsalienas pagastā nav skolas, 
tāpēc bērni brauc uz Salienas vidus-
skolu vai Silenes pamatskolu. Visi 
cer, ka šīs skolas tiks saglabātas, jo 
mācību iestādei jāatrodas pēc iespē-
jas tuvāk dzīvesvietai. 

- Kādi bija pedagoga darba gal-
venie plusi?

S.K.: Bērni, man ļoti viņi patīk! 
Viņi ir tik atvērti, ka es vienmēr par 
to sajūsminos! Īpaši man patika eks-
kursijas ar skolēniem ārpus skolas 
vides. Ja ar bērnu esi draudzīgs, tad 
daudz vieglāk ir pastāstīt un ieinte-
resēt arī sarežģītajos mācību priekš-
metos. Kad skolēnu esi ieinteresējis, 
tad arī jūti atdevi. Protams, ne vien-
mēr klasē visiem padosies ķīmija, bet 
svarīga ir pieeja un es ceru, ka man 
to izdevās veidot labu. 

- Cik senas ir jūsu ģimenes sak-
nes Vecsalienas pusē? 

S.K.: Vecsalienā mēs dzīvojam jau 
piektajā paaudzē. Mans vecvectēvs 
kalpoja baronam, strādāja stallī, kā 
arī par saimniecības pārzini. Esam 
atraduši vēsturiskas liecības, ka 
Smarguns bija atbildīgais par Čer-
vonkas pils saimniecības lietām. Par 
to man stāstīja jau vectēvs, bet es 
pati arī atradu konkrētus datus par 
šo faktu. Visi mani radinieki nāk no 
vēsturiski Salienas pagasta, bet taga-
dējās Vecsalienas pagasta teritorijas. 

- Jums ir cieša saikne ar med-
niecību. Pastāstiet, kā tā izpau-
žas Jūsu dzīvē. 

S.K.: Pirms es apprecējos, es pati 
aktīvi piedalījos medībās, biju dzi-
nēja. Ar tēti un citiem medniekiem 
bieži gājām medībās, man tas ļoti pa-
tika – tur varēja arī pēc sirds patikas 
izkliegties. (Smejas) Ļoti labi atceros, 
ka pusaudžu vecumā manu klātbūt-
ni medībās pārējie mednieki uztvēra 

kā nelabvēlīgu zīmi. Tomēr vēlāk vi-
ņi pie manis pierada. Man ļoti patīk 
un arī padodas šaušana. Jau bērnībā 
mājās bija ieroči, ar kuriem es protu 
rīkoties, salikt. 

Tagad medības es vairs neapmeklē-
ju, tomēr ar to ir aizrāvies mans vīrs. 
Kad mēs tikko iepazināmies, vīrs par 
medniecību neko nezināja un es ļoti 
cerēju, ka tā arī paliks, jo tas aizņem 
daudz brīvā laika. Man svarīgāk bija, 
lai šo laiku viņš velta ģimenei. Gada 
laikā tomēr manam vīram parādījās 
divi ieroči un visas brīvdienas tika 
pavadītas mežā. Tagad viņam ir čet-
ri ieroči un viss turpina attīsties šajā 
virzienā (Smejas). Uz medībām viņš 
jau ņem līdzi arī desmitgadīgo meitu, 
kurai īpaši patīk pīļu medības augus-
tā. 

Mājās mēs gatavojam ēdienu no tā, 
kas ir nomedīts. Kad nāk ciemiņi, vi-
ņi vienmēr to uztver kā kaut ko eks-
kluzīvu. Es pie tādas virtuves esmu 
pieradusi, man tā ir tuva un mīļa. 

- Vai Jums ir kāda īpaša recep-
te?

S.K.: Mums ģimenē iecienīts ir 
krāsnī cepts aļņa gaļas sacepums, 
kurā liekam ķiplokus, burkānus un 
sinepes. 

- Vai hobijiem arī atliek laiks?
S.K.: Hobijiem man neatliek laika, 

jo viss brīvais laiks paiet, palīdzot 
vecākiem piemājas saimniecībā un 
veltot laiku meitām. Man ļoti patīk 
gatavot ēst, kad ir brīvāks brīdis, es 
vienmēr cepu saldos riekstiņus un 
“vāverītes”. Vecākā meita Evelīna 
mācās Silenes pamatskolas 5. kla-
sē, viņai ļoti patīk zīmēt un dziedāt. 
Mazākā Arina septembrī ies 1. klasē. 
Viņa man ir ļoti līdzīga, laikam tāpēc, 
ka esam dzimušas vienā datumā. Vi-
ņai ir mans raksturs – ja kaut ko iz-
lemj, tad to arī panāk. Vecākā meita 
vairāk prot pielāgoties apstākļiem. 
Tomēr reizi gadā es mēģinu vairāk 
izzināt Eiropu, apmeklēju kādu val-
sti kopā ar ģimeni. 

Ar Svetlanu Kursīti sarunājās
 Elza Pučko 
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Daugavpils novadā izskanēja Lietuvas simtgadei veltīts koncerts 

Lietuvas valstij turpmāku izaugsmi un 
tās tautai stipru nacionālo pašapziņu. 
Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tāja Janīna Jalinska un priekšsēdētaja 
vietnieks Arvīds Kucins saņēma Patei-
cības rakstu un dāvanu Lietuvas ka-
roga krāsās, pateicībā par abu valstu 

savstarpējo sadarbību, kā arī piemiņas 
vietu uzturēšanu Daugavpils novada 
teritorijā.

11. februārī Daugavpils novada Kul-
tūras centrā „Vārpa” ar krāšņu pasā-
kumu izskanēja Daugavpils Lietuviešu 
nama organizētais Lietuviešu tautas 
deju un dziesmu svinīgais koncerts 
„Lietuvai – 100”. Pasākumā piedalījās 
Rokišķu, Zarasu rajona un Daugavpils 

kolektīvi.
Lietuvu un tās tautu valsts simtga-

des gadadienā apsveica arī Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska, savā uzrunā akcentējot cie-
šās saiknes, vienotību un sadarbību 
starp abām kaimiņvalstīm, kā arī vēlot 

 Latgales reģiona biškopju konferencē diskutēja par apiterapiju
nikā atrodas medicīniskās rehabilitā-
cijas nodaļa, kur nonāk pacienti, kas 
izgājuši ārstniecības kursu hronisko 
ādas slimību ārstēšanā. Lai atveseļo-
šanās process noritētu bez sarežgīju-
miem, tiek piedāvāta rehabilitācija. 
Šajā periodā mēs izmantojam arī ne-
tradicionālās ārstniecības metodes jeb 
tiešāk – apiterapiju. Mums ir sava bišu 
drava, kurā atrodas speciāla māja, kur 
notiek ārstēšana, izmantojot bišu bio-
lauku. Vairākas hroniskās slimības 
veiksmīgi ārstējam tieši ar bišu pro-
duktiem. Izmantojam tos arī kosmeto-
loģijā. Šīs metodes kļuvušas populāras 
iedzīvotāju vidū”, tā V. Spiridonovs, 
uzsverot, cik būtiska ir starpvalstu sa-
darbība, pielietojot netradicionālās me-
dicīnas metodes. Vitebskā bieži notiek 
starptautiskas konferences, uz kurām 
tiek aicināti arī Latvijas ārsti. 

Latvijas Biškopības biedrības pado-
mes priekšsēdētājs Juris Šteiselis kon-
ferencē uzsvēra, ka biškopis bez spe-
ciālas izglītības nedrīkst nodarboties 
ar apiterapiju. “Biškopji dažkārt par 
daudz dziļi grib kļūt par apiterapei-
tiem un izmantot šo medicīnas novir-
zienu arī sava biznesa ietvaros peļņas 
gūšanai. Tas ir tāds fi lozofi sks jautā-
jums. Domāju, ka priekšdienās mums 
vēl daudz būs par to jārunā, jo ir jāno-
dala tās sfēras, cik tālu biškopis var 
bez speciālas izglītības nodarboties ar 
apiterapiju, lai viņš nepārkāpj šo robe-
žu un neiekāpj ārsta lauciņā. Protams, 
nereti biškopju vidū ir arī daudz medi-
cīniski izglītotas personas – gan ārsti, 
gan ārstu palīgi”, tā J. Šteiselis. 

Arī Latvijas Apiterapeitu biedrības 
valdes priekšsēdētājam Jānim Šnik-
valdam ir līdzīga nostāja šajā jautāju-
mā: “Mums, kā biedrībai, ir viedoklis, 
ka personai, kas sniedz šos pakalpoju-
mus, būtu jābūt ar medicīnisko izglītī-
bu. Tas ir tāds nosacījums. Man liels 
prieks, ka mēs šo nozari attīstām. Lat-
vijā izsenis ir bijis apiterapeitu kopums 
jeb ārsti, kas nodarbojušies ar biškopī-
bas produktu pielietojumu medicīnā. 
Tas nozīmē, ka konvencionālā medicī-
na netiek atmesta, bet apiterapija ir kā 
komplimentējošs tai un pamatota uz 

zinātniskiem pētījumiem”. 
Mūsdienās, kad daudzu slimību akti-

vitāte nereti apsteidz ķīmisko medika-
mentu iedarbību, arvien lielāka kļūst 
interese par dabīgu produktu izman-
tošanu veselības uzlabošanai. Viena no 
alternatīvām ir bišu valsts preparāti – 
tie nav lēti, taču noderīgi gan. 

LLKC konsultants biškopībā Gun-
tars Melnis akcentē, ka ar biškopību 
sāk nodarboties cilvēki vecumā pēc 40 
gadiem. Līdz ar ko cilvēks vairāk sāk 
domāt par savu veselību un meklēt 
dabiskās izcelsmes produktus, kas ik-
dienā palīdzētu nostiprināt imūnsistē-
mu. G. Melnis: “Mēs, biškopji, ražojam 
šos apiterapijas produktus – medu, 
ziedputekšņus, bišu maizi, propolisu, 
vasku u.c. Mums ir jānodrošina šo pro-
duktu kvalitāte, lai tie tiešām nestu la-
bumu cilvēka organismam un uzturētu 
imūnsistēmu”. 

Likumsakarīga ir bišu produktu 
lietošanas renesanse, jo šo produktu 
iedarbības spektrs ir ļoti plašs. Papla-
šinoties laboratoriskiem pētījumiem 
par dažādu bišu produktu iedarbību uz 
cilvēka organismu, tiek atrasti arvien 
jauni to darbības aspekti.

Pie kaimiņiem, Lietuvā, jau vairākus 
gadus tiek veikti pētījumi, lai apstipri-
nātu, ka biškopības produkti dod ievē-
rojamu uzlabojumu cilvēka veselībai. 

Lietuvas Apiterapeitu asociācijas 
viceprezidente Dr. Dalia Stasytyte – 
Buneviciene stāsta, ka pirms 35 ga-
diem viņu valstī ārstu kvalifi kācija 
tika paaugstināta, lasot ārstes Veltas 
Ruks grāmatu, kura atstāja rakstis-
kas liecības par apiterapijas lietošanu 
medicīnā. Lietuvā tiek ražoti propolisa 
ekstrakta medikamenti, dažādi kosmē-
tiskie līdzekļi un pārtikas piedevas. 

Konferences laikā tāpat izskanēja 
vairāku biškopju pieredzes stāsti par 
bišu gultas terapiju, vaska kodes kāpu-
ru produktu izmantošanu, apiterapijas 
produktu kvalitāti un biškopības pro-
duktu pielietošanu apiterapijā. 

Olga Davidova

reģioniem, tajā tiekas pārstāvji ne tikai 
no Latvijas, bet arī no citām valstīm. 
Šogad viesu lomā – kaimiņi baltkrievi 
un lietuvieši. 

Pirms konferences tika parakstīts 
sadarbības līgums starp Vitebskas der-
matoloģijas un kosmetoloģijas klīnisko 
centru un Latvijas Lauku konsultāciju 
un Izglītības centra Daugavpils noda-
ļu.  

Vitebskas dermatoloģijas un kos-
metoloģijas klīniskā centra galvenais 
ārsts Viktors Spiridonovs pastāstīja 
par savu iestādi. Centrā strādā 308 
darbinieki, no kuriem 52 ir ārsti. “Klī-

Novada kultūras centrā “Vārpa” no-
risinājās 3. Starptautiskā Latgales re-
ģiona biškopju konference. Konferenci 
rīkoja Latvijas Biškopības biedrība sa-
darbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju 
un Izglītības centru un Daugavpils no-
vada domi. Konferencē tika pārrunāti 
jautājumi par bioloģiskās biškopības 
nākotni, apiterapijas attīstību Latvijā 
un pieredzi biškopības produktu lie-
tošanā, netradicionālām ārstniecības 
metodēm dermatoloģijā, apiterapijas 
produktu kvalitāti u.c. 

Latgalē šādas biškopju tikšanās no-
tiek regulāri, un, atšķirībā no citiem 
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Netradicionālajā modes skatē atspoguļojās dažādu gadsimtu stila tendences 

katru gadu aug šī pasākuma līmenis 
– gan telpas, kurās notiek pasākums, 
gan šogad izveidotā skatuves mēle.  
Žūrijai arvien grūtāk ir izvēlēties favo-
rītus, jo kolekcijas ir ļoti līdzīgas savā 
kvalitātē. Te nav sliktu kolekciju, tā-
pēc izvērtēšanas process ir tik grūts, jo 
nevēlamies nevienu aizvainot,” norādī-
ja žūrijas priekšsēdētājs Aivars Bulis.

Jaunākajā grupā 3. vieta tika pie-
šķirta mājiniekiem – Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolas kolekcijai “Divi vie-
nā”. Savukārt Jura Soikāna Ludzas 
mākslas skolas kolektīvs uz savām 
mājām aizveda divas statuetes par ie-
gūto 2. un 1. vietu. Kolekcija “Sarunas 
bez rāmjiem” atspoguļoja galma dzīves 
augsto modi, savukārt 1. vietas kolek-

cija “Laimīgie” stāstīja par bezrūpīgo 
hipiju dzīvi.

Vecākajā grupā 3. vietu ieguva 
Krāslavas mākslas skolas kolekcija 
“Menuets”, 2. vietā Špoģu Mūzikas un 
mākslas skola “Mūzas no pagātnes”, 
bet 1. vietu ieguva viesmākslinieki no 
Zarasu mākslas skolas ar kolekciju 
“Caffe ART latte”.

Savukārt Skatītāju simpātiju balvu 
saņēma Naujenes mūzikas un mākslas 
skolas jaunākās grupas audzēkņu ko-
lekcija “Matrjoškas”.

Elza Pučko

Aizvadīta Špoģu Mūzikas un māks-
las skolas organizētā netradicionālā 
modes skate – konkurss ar moto “Caur 
gadsimtu prizmu”, kurā piedalījās 
mākslas skolu audzēkņi no Latgales 
un Vidzemes reģiona, kā arī viesi no 
Baltkrievijas un Lietuvas.  Konkurss 
noritēja divās vecuma grupās, de-
monstrējot 18 tērpu kolekcijas. Tērpi 
atspoguļoja plašu modes spektru, ie-
dvesmojoties no dažādu gadsimtu stila 
tendencēm.

Konkursā piedalījās Špoģu mūzi-
kas un mākslas skola, ŠMMS mācī-
bu punkti Vabolē un Kalkūnē,  Jura 
Soikāna Ludzas mākslas skola, Sējas 
MMS, Naujenes MMS, Ilūkstes MMS, 
Krāslavas Mākslas skola, Daugavpils 

Bērnu mākslas skola, Ķekavas Māks-
las skola, Šarkavščinas bērnu mākslas 
skola (Baltkrievija) un Zarasu mākslas 
skola (Lietuva). 

Dalībniekus vērtēja kompetenta žū-
rija, kurai bija sarežģīts uzdevums iz-
vēlēties labākos no labākajiem.  Vērtē-
šanā tika ņemti tādi faktori, kā tērpa 
izpildījuma sarežģītība, materiālu iz-
vēle, oriģinalitāte un mākslinieciskais 
sniegums.

Konkursa noslēgumā tika apbalvoti 
pirmo trīs vietu ieguvēji, kā arī pēc aiz-
klāta balsojuma noskaidrota skatītāju 
simpātija. Žūrija atzina, ka piešķirtie 
punkti bija ļoti blīvi, jo audzēkņu de-
monstrētās kolekcijas bija interesantas 
un mākslinieciski augstvērtīgas. “Ar 

Jaunatnes ziemas sporta spēlēs par čempioniem kļuva Vaboles komanda

Dubnas. Braukšanā ar ragaviņām 
veiklākais bija Skrudalienas pagasta 
duets – Jeļena Andrule un Maksims 
Siņicins. Slēpošanas stafetē pirmie fi -
nišu sasniedza Biķernieku pagasta ko-
mandas pārstāvji Marija un Ivans Bog-
danovi. Improvizētajā jautrajā bobslejā 
1. vietu ieguva Naujenes komanda.

Uz Kalupes ledus laukuma kērlingā 
visprecīzākā bija Laucesas komanda, 
savukārt hokeja ripas metienos – kalu-
pieši Līga Seile un Raivis Vilcāns.

Sacensību noslēgumā sekoja “saldais 
ēdiens” – komandu stafete šorttrekā, 
kurā veiklākā bija Naujenes pagasta 
komanda, kurai pa pēdām sekoja Va-
bole un Kalupe.

Sacensību kopvērtējumā pirmo vietu 

un Jaunatnes ziemas sporta spēļu čem-
piona kausu ieguva Vaboles komanda, 
otrajā vietā ierindojās Nīcgale, bet tre-
šo vietu izcīnīja mājinieki – Kalupes 
komanda. Olimpiskajā sešiniekā iekļu-
va arī Skrudaliena kā ceturtie, pērnā 
gada čempioni Naujene kā piektie un 
Laucese kā sestā.

Arī tās komandas, kurām neizdevās 
uzrādīt augstākos rezultātus, atzina, 
ka vislielākais gandarījums ir par pie-
dalīšanos un labi pavadītu laiku.

Jaunatnes ziemas sporta spēles notika 
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profi -
laksei Daugavpils novadā” (projekta nu-
murs: 9.2.4.2/16/1/070) ietvaros. 

8. Daugavpils novada jaunatnes zie-
mas sporta spēles pulcēja 15 pagas-
tu jauniešu komandas, lai izbaudītu 
ziemas priekus, saliedētu draugus un 
pārbaudītu veiklību netradicionālās 
disciplīnās. Atklāšanas parādē jau-
niešiem tika atgādināts, ka sporta sa-
censības notiek nedēļu pirms Ziemas 
Olimpisko spēļu sākuma. “Galvenais 
ir piedalīties, ievērot olimpiskos prin-
cipus un, protams, lai uzvar stiprākie! 
Veiksmīgus jums visiem startus, lai 
dzīvo jaunatne, lai dzīvo Daugavpils 

novads!” uzmundrināja Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Aivars Rasčevskis.

Pēc tam, kad pērnā gada čempio-
ni Naujenes pagasta jaunieši uzvilka 
mastā novada karogu, sacensībām tika 
dots ofi ciāls starts.

Jaunieši sacentās 8 disciplīnās. Zie-
mas jautrā airēšana vislabāk padevās 
Gunāram Kreišam no Vaboles un Di-
ānai Somei no Nīcgales, jautrais biat-
lons sekmīgs bija Sarmītei Ignatānei 
no Vaboles un Raivim Ignatjevam no 
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Novada pašvaldība cīnās pret sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reisu samazinājumiem 
un sagatavoti priekšlikumi. Gan paš-
valdības vadība, gan pārvalžu vadītāji 
saprot, ka tik plašs maršrutu tīkls, kāds 
tas ir šodien, diez vai saglabāsies. Ja šai 
situācijai netiks rasts konkrēts risinā-
jums, pagastu vadītāji apsver iespēju 
pāriet uz mikroautobusiem. 

“Mēs esam gatavi izskatīt konkrētus 
variantus. Ir tāds maršruts “Daugav-
pils – Lociki”, kurā ir piedāvājums slēgt 
8 reisus. Mūsu analīze rāda, ka visi reisi 
ir pieprasīti. Ir tādi reisi, kur vienā vir-
zienā pasažieru ir mazāk, bet atpakaļ 
virzienā autobuss ir piepildīts. Locikos 
dzīvo ap 1000 iedzīvotāju un varbūt mēs 
varam analizēt situāciju par trīs reisu 
slēgšanu, bet ne astoņu. Vai, piemēram, 
maršrutā “Daugavpils – Degtjarka” ir 
priekšlikums slēgt divus reisus sestdie-
nās, svētdienās. Būtībā tās ir dienas, kad 
ir visvairāk braucēju. Arī šim priekšliku-
mam mēs piekrist nevaram. Arī pagasti 
piekrīt tam, ka uz ziemas periodu dotā 
maršruta reisu varētu saīsināt līdz pie-
turai “Birķineļi”, taču vasaras periodā 
brīvdienās šis reiss ir obligāti jāsagla-
bā, jo to izmanto vasarnīcu kooperatīva 
biedri. Maršrutā “Daugavpils – Matula-
nišķi – Demene – Lietuvas robeža”, tajā 
piedāvā slēgt divus reisus. Arī nevaram 
piekrist, jo ar šo reisu cilvēki brauc uz 
darbu un cita varianta atbraukt uz Dau-
gavpili viņiem nav. Tas pats ar maršrutu 
“Daugavpils – Lipinišķi”, tiek piedāvāts 
slēgt 6 reisus. Gan Naujenes, gan Biķer-
nieku pagasts uzskata, ka šāds lēmums 
ļoti pasliktinās vairāku ciemu iedzīvo-
tāju situāciju. Maršrutā “Daugavpils 
– Tabores ciems – Sborka” ierosina sa-
mazināt divus reisus. Pagasts nepiekrīt, 
jo reisi patiešām ir pieprasīti. Maršrutā 
“Daugavpils – Mālkalne” ierosina slēgt 

piektdienas reisus. Sarunās ar iedzī-
votājiem noskaidrots, ka arī šis reiss ir 
pieprasīts. Protams, valsts dotācija 80 
% apmērā, tā ir ļoti liela, tas sanāk, ka 
tikai 20% pasažieri apmaksā paši. Taču 
ir reisi, kas sistemātiski tiek izmantoti 
braukšanai uz darbu, kurš daudziem ir 
pilsētā vai hronisko slimību pacientiem 
izbraukāšanai uz poliklīniku vai slimnī-
cu”, tā situāciju skaidro V. Kezika. 

Pašvaldības plānos ir cīnīties pret sa-
biedriskā transporta maršrutu tīkla rei-
su samazinājumiem ar mērķi saglabāt 
iedzīvotāju mobilitāti. Tiek turpināts 
darbs pie pamatojuma izstrādes, kādēļ 
konkrētie reisi būtu jāsaglabā. 

Novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska izteica savu viedokli šajā jautā-
jumā: “26. janvārī Latgales plānošanas 
reģionā pašvaldību vadītājiem bija tik-
šanās gan ar Satiksmes ministru, gan ar 
ATD pārstāvjiem. Notika plaša diskusi-
ja, jo novadi šiem priekšlikumiem nepie-
krīt. Visiem kopā strādājot, tiks izana-
lizēts katrs maršruts. Savā runā ATD 
pārstāvis pieminēja 33 maršrutus, kuru 
vidū arī “Daugavpils – Lociki”, nosaucot 
to par nerentablu. Situācija ir tāda, ka 
pasažieriem netiek izsniegtas biļetes. 
Iedzīvotāji paši nozāģē zaru, uz kura 
sēž. Ir jāsaprot, ja reiss kļūst nerentabls, 
viņu nāksies slēgt. Tāpēc vēršos pie no-
vada iedzīvotājiem ar lūgumu obligāti 
iegādāties braukšanas biļetes. Latgalē 
ir pāri 29 % rentablie reisi, pārējie ir ne-
rentabli. Slēdzot maršrutus, varētu tikt 
piedāvāti t.s. izsaukuma reisi. Arī pie šī 
jautājuma tiek strādāts”. 

Olga Davidova

Latgales plānošanas reģions saņēmis 
priekšlikumus no Autotransporta direk-
cijas (ATD) par konkrētiem maršruta 
tīkla reisu samazinājumiem, kuros ie-
teikts slēgt vairākus maršrutus arī Dau-
gavpils novadā. Šāda lēmuma iemesls 
ir nelietderīga valsts līdzekļu tērēšana, 
kuri tiek piešķirti nerentablu reisu uz-
turēšanai, kuros nereti brauc tukši au-
tobusi. Turklāt pasažieru skaits turpina 
samazināties.

Plāni slēgt sabiedriskā transporta 
maršrutus varētu radīt situāciju, kad 
iedzīvotājiem ir grūtības nokļūt darbā, 
medicīnas un izglītības iestādēs. Īpaši 
attālo rajonu iedzīvotāji varētu palikt 
bez iespējas nokļūt līdz centram un sa-
ņemt nepieciešamos pakalpojumus. 

Daugavpils autobusu parks, kuram 
reģionā ir visvairāk fi liāļu, ir lielākais 
pārvadātājs Latgalē. Pēc uzņēmuma di-
rektora Sergeja Mihailova sacītā, dienā 
kompānija vidēji veic 250 reisus, tādēļ šo 

parku optimizācija skars visstiprāk.
Preses konferencē izskanēja jautājums 

par to, kā novadu un tā apkārtni ietek-
mēs Ministrijas solītā 20 autobusa mar-
šrutu slēgšana. Izpilddirektore Vanda 
Kezika bilda, ka pēc viņas aprēķiniem, 
runa ir par 13 maršrutu un 43 reisu slēg-
šanu. 

“Mūsu pašvaldību tas, protams, ie-
tekmēs ļoti negatīvi. Es labi saprotu arī 
Satiksmes ministriju, kas paziņoja, ka 
piešķirtās valsts dotācijas īpatsvars par 
sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu ir vairāk kā 80 %. Protams, ka 
tādus reisus viņi uzturēt nevar. Bet ra-
dušajā situācijā ir vainīgi arī mūsu iedzī-
votāji, kas neiegādājas biļetes autobusos 
vai samainās ar tām. Cilvēki paši rada 
situāciju, ka, pat ja konkrētais reiss tiek 
izmantots, nekur netiek fi ksēts, ka pasa-
žieris ir ar to braucis”, tā izpilddirektore. 

Visās pagastu pārvaldēs tika apkopota 
informācija, katrs reiss tika izanalizēts 

Kalkūnes pagastā palielināta pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksa 

Kārtējā Daugavpils novada domes 
sēdē tika apstiprināts lēmums par 
Kalkūnes pagastā piederošo dzīvoja-
mo telpu īres maksas izmaiņām no š.g. 
1.aprīļa. Pašvaldības dzīvojamo telpu 
īres maksa sastāv no apsaimniekoša-
nas maksas, ko nosaka daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotāji kopsapulcē, un peļņas 
daļas, ko nosaka pašvaldība ar depu-
tātu balsojumu. Saskaņā ar pieņemto 
lēmumu, peļņas daļa Kalkūnē paaug-
stināta no 0.01 uz 0.03 centiem mēnesī 
par 1 kvadrātmetru. 

Kalkūnes pagasta pārvaldes vadītājs 
Osvalds Kursītis informēja, ka šobrīd 
pagastā ir 17 dzīvojamās mājas, kurās 

ir 75 pašvaldībai piederoši dzīvokļi. 
“Šis lēmums tika izstrādāts, jo iepriek-
šējais lēmums tika pieņemts vēl latu 
izteiksmē, kā arī dažos gadījumos vaja-
dzēja precizēt apsaimniekošanas mak-
sas palielinājumu, kas radās sakarā ar 
veiktajām renovācijām. Tomēr faktiski 
situācija ir nonākusi līdz tam, ka ir pie-
nācis laiks veikt konkrētākus soļus, lai 
stimulētu cilvēkus privatizēt dzīvokļus 
un kļūt par to reālajiem īpašniekiem,” 
norādīja O.Kursītis. “Kalkūnes pagas-
tā nav problēmu ar neizīrētajiem dzī-
vokļiem, uz šo brīdi visi ir aizpildīti un 
ir pat pieprasījums. Diemžēl mums 
nav brīvu dzīvokļu, ko piedāvāt.” 

Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas 
vadītāja Ilze Raščevska akcentēja, ka 
peļņas daļu nav jāmaksā tiem iedzī-
votājiem, kuriem ir sniegta palīdzība 
dzīvokļu jautājumos. Tie ir iedzīvotā-
ji, kuriem piešķirts maznodrošinātā 
vai trūcīgā statuss, kā arī pašvaldību 
vai uzņēmumu darbinieki, kuriem pie-
šķirts dzīvoklis ar Daugavpils novada 
pašvaldības dzīvokļu jautājumu komi-
sijas lēmumu. “Peļņas daļas procents 
ir iestrādāts, lai cilvēkus mudinātu 
izpirkt šos dzīvokļus. Ja mēs neliekam 
peļņu, tas nav godīgi arī pret tiem, kuri 
ir privatizējuši savus dzīvokļus,” skaid-
roja I.Raščevska. “Vēlos piebilst, ka šo-
brīd valstī ir gatavots likumprojekts 
“Par dzīvojamo telpu īri”, kurā ir ie-
strādāta prasība pašvaldībai izvērtēt, 
vai pašvaldības dzīvokļos dzīvo perso-
nas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzī-
bu dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ja 
persona neatbildīs šim statusam, viņa 
būs spiesta atbrīvot dzīvokli. Jaunais 
likumprojekts, ko plāno ieviest 2019. 
gada 1.janvārī, noteiks arī citu īres 
maksas aprēķināšanas metodi. Šobrīd 
likums nosaka, ka īres maksa sastāv 
no apsaimniekošanas izdevumiem un 
peļņas daļas. Peļņas daļai ir jābūt ob-
ligāti, tomēr pašvaldībām ir tiesības 
pašām noteikt tās apmēru. Iekasētā 
peļņa tālāk tiek novirzīta pašvaldības 
dzīvokļu logu, durvju nomaiņai, iestik-
lošanai un citiem saimnieciskajiem 

darbiem. Īrnieks saskaņā ar līguma 
nosacījumiem var veikt tikai kosmētis-
ko remontu.”

I.Raščevska tāpat informēja, ka pērn 
novadā tika atsavināti 18 dzīvokļi, no 
kuriem lielākā daļa bija Naujenes un 
Demenes pagastā, savukārt Kalkūnes 
pagastā nebija neviena pieteikuma. 

Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika norādīja, 
ka ir daudz tādu iedzīvotāju, kas prin-
cipā nevēlas iegādāties izīrēto dzīvokli, 
kā rezultātā pašvaldībai joprojām ir 
daudz neprivatizēti dzīvokļi. “Ja peļņas 
daļā ir jāmaksā tikai 1 cents, tas iedzī-
votāju nestimulē kļūt par saimnieku, 
jo ir izdevīgāk un ērtāk šo dzīvokli īrēt. 
Pašvaldības mērķis nav dot dzīvokļus 
iedzīvotājiem, kuri neatbilst kategori-
jām, kurām jāsniedz palīdzība.” 

Arī domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska noslēgumā rezumēja, ka, ņe-
mot vērā topošā likuma jaunās prasī-
bas, gan pašvaldība, gan tās iedzīvotāji 
ir ieinteresēti izvairīties no situācijām 
nākotnē, kad īrnieks neatbildīs likumā 
noteiktajām prasībām un viņam būs 
dzīvoklis jāatbrīvo. 

Jāpiebilst, ka šobrīd katrs pagasts ir 
noteicis dažādu peļņas daļu par paš-
valdības dzīvokļu īrēšanu, jo iedzīvo-
tāju maksātspēja katrā pagastā ir ļoti 
atšķirīga.

Elza Pučko
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Turpinās deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Daugavpils novadā

No 2015. gada ir iesācies apjomīgs 
projekts, kuru īsteno Labklājības mi-
nistrija kopā ar Latvijas plānošanas 
reģioniem un pašvaldībām visā Lat-
vijā. Tā ietvaros ar ES fondu fi nansē-
juma atbalstu pašvaldības varēs radīt 
plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, 
kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes cen-
tros, varētu augt ģimeniskā vidē un 
bērni ar funkcionāliem traucējumiem 
varētu saņemt sociālo aprūpi un re-

Seminārā diskutēja par LEADER projektu īstenošanas izaicinājumiem

Daugavpils un Ilūkstes novadu part-
nerība “Kaimiņi” rīkoja semināru “LE-
ADER projektu īstenošana, izaicināju-
mi un sasniegumi”, lai ar pašvaldības, 
biedrību un uzņēmumu pārstāvjiem 
diskutētu par uzņēmējdarbības vides 
un dzīves kvalitātes uzlabošanas po-
tenciālu. Seminārs noritēja Mednieku 
sabiedriskajā centrā Demenes pagastā, 
kas ir labs piemērs veiksmīgai projekta 
realizācijai, pateicoties uzņēmīgu cilvē-
ku iniciatīvai un uzņēmībai. 

Daugavpils un Ilūkstes novadu part-
nerības “Kaimiņi” vadītāja Inga Krek-
ele pastāstīja par teritorijas attīstības 
stratēģijas īstenošanas gaitu, tāpat 
pieredzē dalījās Preiļu rajona partne-
rības administratīvā vadītāja Valija 
Vaivode, Daugavpils novada domes At-
tīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa 
un Ilūkstes novada domes Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāja Natālija 
Formanicka. 

“Semināra mērķis ir pulcināt kopā 

Daugavpils un Ilūkstes novada projek-
tu īstenotājus LEADER programmas 
ietvaros, lai pārrunātu tās lietas ar ku-
rām viņi saskārās, īstenojot projektus, 
par projektu īstenošanas izaicināju-
miem un sasniegumiem, kā arī nepie-
ciešamajiem uzlabojumiem. Mēs jau 
esam stratēģijas īstenošanas pusē, tā-
pēc varam izvērtēt rezultātus un disku-
tēt, kas varbūt būtu jāmaina stratēģijā, 
lai 2019. gadā pieejamais fi nansējums 
tiktu izlietots mērķtiecīgāk,” tā I. Kre-
kele. 

Partnerības atbalsts tika sniegts di-
viem prioritāriem mērķiem – uzņēmēj-
darbības attīstībai laukos un sabied-
riskā labuma atbalstīšanai. Kopumā 
projektiem bija pieejami 1,5 milj. eiro, 
no kuriem uzņēmējdarbībai bija 850 
000 eiro, savukārt sabiedriskajam labu-
mam – 690 000 eiro. Uzņēmējdarbības 
attīstībai abos novados tika iesniegti 54 
projekti, no kuriem 12 šobrīd tiek rea-
lizēti un 7 jau ir veiksmīgi īstenoti. Sa-

biedriskā labuma mērķim tika iesniegti 
86 projekti, no kuriem 10 šobrīd tiek 
realizēti un 10 projekti jau ir īstenoti. 
Šobrīd vēl ir iesniegti 16 projekti, kuri 
gaida savu izvērtēšanas kārtu un lēmu-
mu par fi nansējuma piešķiršanu. 

Daugavpils novadā šobrīd realizēti 
šādi projekti – biedrība “Daugavpils 
novada uzņēmēju padome” iegādājās 
tirdzniecības piekabi un telti, SIA “Re-
cens” Egļukalna pakalpojumu kvalitā-
tes uzlabošanai iegādājās sniega pūtēju 
un veido jaunu slēpošanas trasi, SIA 
“H&H” renovēja viesu māju “Rudzupu-
ķes”, SIA “Beibuks” modernizēja laivu 
nomu, Tūrisma klubs “Sniegpulkste-
nīte” uzstādīja elektronisko sacensību 
laika uzskaites sistēmu, biedrība “Dau-
gavpils mednieku un makšķernieku 
saimniecība” izveidoja Mednieku sa-
biedrisko centru Demenē, Biedrība “Ka-
lupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža”” 
uzstādīja āra trenažierus, tāpat tika 
izveidoti bērnu rotaļu laukumi Silenē 

(biedrība “Silenes stariņi”,) Medumos 
(biedrība “Medumu Cerība”), Naujenē, 
Salienā un Višķos (Daugavpils novada 
dome). 

“Diemžēl, fi nansējuma ir krietni par 
maz. Diemžēl mēs varam atbalstīt tikai 
nelielu daļu no iesniegtajiem projek-
tiem. Šobrīd mums ir izsludināta pē-
dējā projektu pieteikšanās kārta uzņē-
mējdarbībā, kurā ir pieejami tikai 183 
000 eiro,” tā partnerības vadītāja Inga 
Krekele “Tomēr labā ziņa ir tā, ka, ja 
līdz 2018. gada beigām tiks īstenoti visi 
ieplānotie projekti, nākamgad mums ir 
iespēja saņemt papildus fi nansējumu.”

Semināra noslēgumā Inga Krekele 
uzslavēja visus projektus īstenotājus un 
pasniedza tiem Pateicības. Pateicības 
saņēma 8 uzņēmējdarbības un 10 sa-
biedriskā labuma projektu vadītāji. 

Elza Pučko 

habilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt 
pieaugušie ar garīga rakstura traucē-
jumiem, atbilstoši savām iespējām un 
ar speciālistu atbalstu, varēs izvēlēties 
dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemē-
rotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros 
Latvijā notiks deinstitucionalizācija 
- lielie institucionālās aprūpes centri 
tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem 
sociālajiem pakalpojumiem un ģime-
niskai videi pietuvinātiem pakalpoju-

miem.
Deinstitucionalizācijas pasākumi 

tiek ieviesti arī novadā. Par to, kādi 
pasākumi un pakalpojumi tiks ieviesti 
dažādām projekta mērķa grupām, pre-
ses konferencē vairāk stāstīja Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova. 

Deinstitucionalizācija būtībā ir pa-
kalpojumu sistēmas izveide, kas snie-
dzama personai, kurai ir ierobežotas 
spējas sevi aprūpēt un kurai nepiecie-
šams atbalsts, lai viņa varētu dzīvot 
mājās vai ģimeniskā vidē. Tas nozī-
mē izmantot alternatīvo pakalpojumu 
tiem pakalpojumiem, kas līdz šim tika 
sniegti institūcijā. Tie būs sabiedrībā 
balstīti pakalpojumi, kas skar perso-
nas ar funkcionāliem un pārvietošanās 
traucējumiem, tiem būs iespēja dzīvot 
mājas apstākļos un būt neatkarīgiem. 
Savukārt bērni varēs dzīvot ģimeniskā 
vidē vai vismaz ģimenei pietuvinātā. 
Bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem un personām ar garīga rakstura 
traucējumiem tiks sniegti arī dažādi 
preventīvie pasākumi. 

Līdz ar šī projekta ieviešanu tika iz-
veidota ekspertu grupa, kurā iekļautās 
personas tika apmācītas, kā pareizi 
izvērtēt to personu situācijas, kas tiek 

apzinātas projekta ietvaros. Izvērtēša-
na jau ir pagājusi, katrai izvērtētajai 
personai ir izstrādāts atbalsta rehabili-
tācijas plāns, kā arī izveidots individu-
ālais plāns. Visa informācija ir iesnieg-
ta Plānošanas reģionam. Līdz ar šiem 
atbalsta plāniem Daugavpils novadā 
veikta apkopošana. 

Tika izvērtētas ne tikai tās personas, 
kas dzīvo mājās, bet arī tās, kas dzīvo 
sociālās aprūpes iestādēs, tostarp Nau-
jenes bērnu namā un VSAC „Latgale” 
fi liālē „Kalkūni”. Bērnu namos visas 
personas izvērtētas 100 %. “Jāsaka, ka 
ne visi mājās dzīvojošie piekrita izvēr-
tēšanai, jo tas ir samērā ilgs skaidro-
jošais process, lai izprastu šī projekta 
būtību. Izvērtējot 64 Kalupes pansio-
nāta klientus, no kuriem 48 ir novada 
iedzīvotāji, bija izteiktas vēlmes, kur 
viņi gribētu dzīvot. Lai šos cilvēkus va-
rētu integrēt sabiedrībā, jābūt atbilsto-
šai infrastruktūrai un pakalpojumiem, 
kas tieši atbilst viņu vēlmēm un atbal-
sta plānam, kā arī tam, lai šie pakalpo-
jumi tiktu reāli nodrošināti. Ar šo gadu 
tiks lemts jautājums par ERAF fi nan-
sējuma pārdali Latvijas reģioniem šīs 
infrastruktūras izveidei”, stāsta A. Je-
gorova. 
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Pēc plāna, kas iesniegts Plānošanas 

reģionam un tiks tālāk virzīts uz sa-
biedrisko apspriešanu, novadam ir ie-
dalīti 865 900 eiro. 

Jauniešiem, kas sasnieguši 15 gadu 
vecumu un vairāk, mācās vidusskolā, 
pamatskolā vai arodskolā un atrodas 
Naujenes bērnu namā, ir plānots vei-
dot jauniešu māju, ar mērķi ievadīt vi-
ņus patstāvīgajā dzīvē un rast iespēju 
dzīvot ģimeniskā vidē. Šajā mājā, kas 
atrastos Višķu tehnikuma viesnīcas 
telpu trešajā stāvā, varētu dzīvot 11 
jaunieši. Šīs telpas ir jāremontē un jā-
sagatavo šai mērķa grupai. 

“Ja runājam par bērniem, kas netiks 
uzņemti audžuģimenēs, viesģimenēs 
vai viņu bioloģiskajās ģimenēs, ir vari-
ants, ka jāizveido ģimeniska vide, kura 
sauktos 3x8, tas nozīmē, trīs grupas pa 
astoņi bērni, ne vairāk par 24 bērniem. 
Šīs grupas varētu atrasties tagadējā 
Naujenes bērnu nama teritorijā, ad-
ministratīvajā ēkā, kas būtu sagata-
vota dzīvošanai šai mērķa grupai”, tā 
A.Jegorova. 

Šajā teritorijā pēc plāna tiks izvei-
dots sociālo pakalpojumu centrs, kurā 
tiks sniegti pakalpojumi tiem bērniem, 

kas izvērtēti un šobrīd dzīvo mājās un 
kuriem ir funkcionālie traucējumi. Tie 
ir bērni ar ļoti dažādām diagnozēm, 
pēc dažādām saslimšanām un kurām 
ir noteikta invaliditāte. Tiem tiek iz-
maksāts arī īpašais pabalsts, ko saņem 
vecāki. Visi tie pakalpojumi, kuri līdz 
šim šiem bērniem netika sniegti, ir ie-
strādāti Pakalpojumu atbalsta plānā, 
kas izveidots ekspertu darba rezultā-
tā. Dotais pakalpojumu centrs varētu 
uzturēt tos pakalpojumu sniedzējus, 
kas iestrādāti šajā atbalsta plānā. Vis-
biežāk tiek pieprasīti psihologi, psiho-
terapeiti, ergoterapeiti un logopēdi, kā 
arī iestrādāti pakalpojumi  kas skar 
reiterterapiju, ārstniecisko fi zkultūru, 
masāžu, baseinu utt. Visi šie pakalpo-
jumi ir ļoti dažādi, un tie ir ļoti nepie-
ciešami šiem bērniem. Taču projektā ir 
arī savi ierobežojumi šo pakalpojumu 
ieviešanai. 

Personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem tiks veidots dienas centrs, kas 
atradīsies uz Višķu sociālās aprūpes 
centra bāzes. Tas būtībā jau ir izvei-
dots un ir darbojies iepriekš realizēto 
projektu ietvaros, bet šobrīd tiek gata-
vots pakalpojumiem, kas tiks sniegti 

šai mērķa grupai jeb personām ar at-
tīstības traucējumiem, kas šobrīd dzī-
vo mājas apstākļos. Tās ir 15 personas, 
kas tika izvērtētas, un tuvākajā laikā 
tiks precizēta metodika, pēc kuras tiks 
aprēķināts atalgojums dienas centra 
apkalpojošam personālam, kā arī tiks 
precizēti pēdējie norādījumi, lai dotais 
pakalpojums tiktu sniegts. 

Personām, kas pašlaik dzīvo sociālās 
aprūpes centros, tiks izveidoti grupu 
dzīvokļi. 16 dzīvokļi tiks veidoti Nīcga-
les pagastā, pēc kuru renovācijas tajās 
tiks uzņemtas attiecīgās personas. Pa-
stāv risks, ka paiet samērā ilgs laiks no 
šo personu izvērtēšanas līdz attiecīgās 
infrastruktūras izveidošanai, kā rezul-
tātā persona līdz galam var neizprast 
šī pasākuma un projekta būtību, līdz ar 
ko neizteikt vēlmi pāriet uz šiem grupu 
dzīvokļiem. “Tas viņiem ir diezgan ap-
grūtinoši, jo vide līdz šim bija pilnībā 
sagatavota viņu vajadzībām un pakal-
pojumiem. Šeit būs zināma pāreja uz 
neatkarīgu dzīvi, tādēļ pastāv risks, ka 
persona varētu pārdomāt pārvākties 
uz grupu dzīvokļiem. Kad tiks izveidoti 
šie grupu dzīvokļi, būs jāpārdomā, ar 
ko šie cilvēki varētu nodarboties, kā 

pavadīt savu brīvo laiku. Tiek pārdo-
māts jautājums par specializēto darb-
nīcu izveidi Nīcgales pagastā, kurās šīs 
personas varētu tikt nodarbinātas. Tas 
nestu labumu gan mērķa grupai, gan 
sabiedrībai kopumā”, vērtē A. Jegoro-
va.  

Visbeidzot bijušajā Skrudalienas pa-
matskolas telpā plānots izveidot dienas 
centru, kas būtu pieejams personām, 
kas vēlētos piedalīties projektā un 
saņemt papildus pakalpojumus. Tās 
varētu būt personas, kas dzīvo mājās 
un netika izvērtētas. Šie pakalpojumi 
tiktu fi nansēti no novada pašvaldības 
līdzekļiem. Arī šīs telpas ir jāpielāgo šo 
pakalpojumu sniegšanai. 

Anna Jegorova tāpat uzsvēra, ka ir 
paveikts apjomīgs darbs un vēl vairāk 
ir priekšā, taču to visu var paveikt un 
ir prieks, ka šis projekts ir viens liels 
pozitīvs solis no valsts puses pie cilvē-
kiem, kas ir kaut kādā mērā ierobežoti 
no sabiedrības. 

Olga Davidova 

Deputāti noteica atbalstāmo studiju specialitātes pašvaldības stipendiju konkursam
2018. gadā tiks paturpināta Daugav-

pils novada jauno speciālistu piesaistes 
programma ar pašvaldības stipendi-
ju fondu. Šī programma paredz, ka ik 
gadu tiek anketēti novada uzņēmēji, 
lai noteiktu prioritārās profesijas, sa-
vukārt stipendijai var pieteikties jeb-
kurš novadā deklarētais studējošais, 
kurš uzsāk vai turpina studēt kādā 
no pašvaldības atbalstāmajām specia-
litātēm. Pērn pašvaldības stipendijai 
pieteicās veterinārmedicīnas studiju 
programmas studente, kura noslēdza 
vienošanos ar Sventes pagasta zemnie-
ku saimniecību “Stārķi”. 

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmu-
mu un noteica sekojošas 2018./2019. 
mācību gadā atbalstāmās augstākās 
izglītības studiju specialitātes un stu-
dējošo skaitu, kuriem var tikt piešķir-
tas Daugavpils novada pašvaldības 
stipendijas. 

Kā pirmā augstākās izglītības studi-
ju specialitāte tika atbalstīta Pārtikas 
produktu tehnoloģija ar iegūstamo 
kvalifi kāciju “Pārtikas un dzērienu 
tehnoloģiju inženieris”. Šajā speciali-
tātē stipendijai var pieteikties viens 
topošais speciālists, kurš ir vismaz 1. 
kursa students. 

Otrā atbalstāmā specialitāte ir Lauk-
saimniecība ar iegūstamo kvalifi kāciju 
“Agronoms ar specializāciju laukkopī-

bā”. Atbilstošā specialitātē stipendijai 
varēs pieteikties divi topošie speciālis-
ti, kuri ir vismaz 1. kursa studenti. 

Par trešo atbalstāmo specialitāti tika 
noteikta Lauksaimniecība ar iegūsta-
mo kvalifi kāciju “Ciltslietu zootehni-
ķis”, paredzot stipendijas piešķiršanu 
vienam topošajam speciālistam, kurš 
ir vismaz 1. kursa students. 

Pēdējā un ceturtā atbalstāmā specia-
litāte ir Būvniecība ar iegūstamo kva-
lifi kāciju “Inženieris būvniecībā”, pa-
redzot stipendijas piešķiršanu vienam 
topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 
1. kursa students. 

Lai noteiktu atbalstāmās studiju 
specialitātes, tika aptaujāti 199 nova-
da uzņēmēji. No šiem uzņēmējiem at-
saucās seši, kuriem vajadzīgi speciālis-
ti. Jaunos speciālistus labprāt ņemtu 
gaļas pārstrādes uzņēmums SIA “Du-
biki” Vecsalienas pagastā, kuram ne-
pieciešams pārtikas un dzērienu teh-
noloģiju inženieris, plastmasas tvertņu 
ražošanas uzņēmums SIA “Rubiki” 
Līksnas pagastā, kuram nepieciešams 
inženieris būvniecībā, paipalu ferma 
SIA “Eka paipalas” Sventē, kuriem va-
jadzīgs zootehniķis, savukārt SIA “Kļa-
vas V” Līksnas pagastā - agronoms ar 
specializāciju laukkopībā. Vieglās rūp-
niecības tehnologus ir pieprasījusi SIA 
“Lateks D” Kalkūnes pagastā, bet pa-

gaidām tam novadā nav uzsākta ražot-
ne, kas ir pretrunā ar Saistošajiem no-
teikumiem par pašvaldības stipendijas 
piešķiršanas kārtību. 

Izvēloties specialitātes, tika ņemts 
vērā arī jauno speciālistu piesaistes 
programmas fi nansiālais nodrošinā-
jums, kas nedrīkst pārsniegt 10 000 
eiro. Šobrīd stipendijas jau tiek iz-
maksātas trim studentiem, kas paš-
laik studē veterināriju un medicīnu. 
2017./2018. mācību gadā pašvaldības 
stipendijai bija pieteicies viens stu-
dents. 

Tāpat kā pērn, stipendiju varēs sa-
ņemt jebkura kursa studējošie baka-
laura un maģistra profesionālajās vai 
akadēmiskajās studijās. Stipendiju 
konkursa kārtībā varēs saņemt stu-
dējošais, kura deklarētā dzīvesvieta 
ir Daugavpils novadā vai kurš absol-
vējis Daugavpils novada vidusskolu 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, 
un kurš studē attiecīgo specialitāti un 
sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 
6 ballēm, kā arī pēc augstskolas absol-
vēšanas apņemas trīs gadus nostrādāt 
pie Daugavpils novada uzņēmēja. Ja 
pretendentiem uz stipendiju būs vie-
nādi sekmju izraksti, prioritāri tiks 
atbalstīti bez vecāku gādības palikušie 
bērni, jaunieši no trūcīgām vai daudz-
bērnu ģimenēm. Pirms stipendijas sa-

ņemšanas studējošais varēs slēgt div-
pusējo vienošanos ar uzņēmēju, kurš 
garantēs, ka tas speciālistu gaidīs un 
pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu. 
Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji koope-
rēties, gadījumos, ja šāds speciālists ir 
vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no 
studiju gada – 1.kursā studējošam tiks 
maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3.kursa 
studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa 
un augstāko kursu studējošiem, kā arī 
maģistra studiju programmā  studējo-
šajam  - 250.00 eiro mēnesī. Studējo-
šais, ievērojot saistošajos noteikumos 
ietvertās prasības, stipendiju varēs 
saņemt visu studiju laiku bez pārtrau-
kuma. Pastāvēs arī tā saucamā “Vien-
reizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, 
kas tiks izmaksāta pēdējo kursu stu-
dentiem.

Saskaņā ar pieņemto lēmumu tika 
noteikts uzdot Stipendiju piešķiršanas 
komisijai izsludināt Daugavpils nova-
da pašvaldības stipendiju konkursu 
2018./2019. mācību gadam ar doku-
mentu iesniegšanas termiņu līdz šī 
gada 1. septembrim.

 Olga Davidova

Skolēnu izmaksas svārstās no 53 līdz 175 eiro 
Kārtējā domes sēdē tika apstiprinā-

tas Daugavpils novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izmaksas uz vienu 
skolēnu (audzēkni), kas piemērojamas 
ar 2018. gada 1. janvāri. Šīs izmaksas 
tiek piemērotas savstarpējos norēķinos 
ar citām pašvaldībām, kuru audzēkņi 
izglītojas Daugavpils novada skolās. 
Viena skolēna izmaksas mēnesī svār-
stās no 53 līdz 175 eiro. 

Tradicionāli vismazāk viens skolēns 
izmaksā vidusskolās. Sventes vidus-
skolā tie ir 53.23 eiro mēnesī, Špoģu 

vidusskolā 63.86 eiro, Zemgales vi-
dusskolā 71.9 eiro, Salienas vidussko-
lā – 75.52 eiro un Vaboles vidusskolā 
– 114.99 eiro. 

Pamatskolu vidū ir vērojama līdzī-
ga situācija. Viszemākās izmaksas uz 
vienu skolēnu ir Laucesas pamatskolā 
– 90.94 eiro mēnesī, Lāču pamatskolā 
– 101.67 eiro, Biķernieku pamatskolā 
– 101.76 eiro, Randenes pamatskolā 
– 104.22 eiro, Naujenes pamatsko-
lā – 106.6. eiro, Kalupes pamatskolā 
– 128.47 eiro, Medumu pamatskolā 

– 148.9 eiro un Silenes pamatskolā – 
172.45 eiro mēnesī. 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Rū-
ķītis” Naujenes pagastā – 128.4 eiro 
mēnesī, bet Nīcgales PII “Sprīdītis” – 
175.58 eiro mēnesī. 

Jāatzīmē, ka šobrīd visvairāk sko-
lēnu vidusskolu grupā mācās Špoģu 
vidusskolā – 347 skolēni, pamatskolu 
vidū – 120 skolēni Lāču pamatskolā, 
bet pirmsskolas izglītības iestādē “Rū-
ķītis” ir 185 audzēkņi. Savukārt visma-
zākais skolēnu skaits katrā skolu gru-

pā ir Vaboles vidusskolā (124 skolēni), 
Medumu pamatskolā (59 skolēni) un 
Nīcgales PII (30 audzēkņi). 

Savstarpējos norēķinos Daugavpils 
novads 2018. gadā citām pašvaldībām 
par savu bērnu izglītošanu mācību 
iestādēs plāno samaksāt 655 000 eiro, 
turpretī paredzams, ka citas pašvaldī-
bas Daugavpils novada budžetā ieskai-
tīs 225 000  eiro. 

Elza Pučko
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I Z S O L E S

P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A

2018. gada 6. martā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība „Atpūta, 85” ar kadastra 
apzīmējumu 4488 009 0245   0.0741 ha 
platībā, kura atrodas Daugavpils nova-
da, Sventes pagasta  vasarnīcu apbū-
ves teritorijā. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
680.00.

2018. gada 6. martā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība „Gundegas 5”, Laucesas 

pagasts,  Daugavpils novads ar kadas-
tra apzīmējumu  4464 001 0079    1.679 
ha  platībā, kura atrodas Daugavpils 
novada, Laucesas pagastā.   

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
2130.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2018. 
gada 2. martam plkst. 15.00. 

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

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna 
izstrādes uzsākšanas sanāksmi

2018. gada janvārī ir uzsākts darbs 
pie dabas aizsardzības plāna izstrā-
des dabas parkam „Silene”, kas at-
rodas Daugavpils novada Demenes 
un Skrudalienas pagastu teritorijā.

Aicinām ikvienu interesentu pie-
dalīties dabas aizsardzības plānu 
izstrādes uzsākšanas sanāksmē, kas 
notiks 2018. gada 27. martā plkst. 
11:00 Demenes kultūras nama telpās 
(Briģenes iela 2, Demene).

Dabas aizsardzības plāna izstrādi 
veic SIA “VIDES KONSULTĀCIJU 
BIROJS”, adrese: Ezermalas iela 28, 

Rīga, LV-1014, tālrunis 67557668 
e-pasts: birojs@vkb.lv, mājaslapa: 
www.vkb.lv. Kontaktpersona - Jo-
lanta Bāra, tālr. 26465530, e-pasts 
jolanta.bara@vkb.lv

Izstrāde tiek veikta Eiropas Sa-
vienības Kohēzijas fonda īstenotā 
projekta “Priekšnosacījumu izveide 
labākai bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu aizsar-
dzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 
ietvaros.

Notiks informatīva sanāksme par aizsargājamo 
ainavu apvidus „Nīcgales meži” dabas 
aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu 

Š.g. 20.martā, plkst. 11:00 Dau-
gavpils novada domē, Rīgas iela 2, 
Daugavpils notiks informatīva sa-
nāksme par dabas aizsardzības plā-
na izstrādi turpmākajam 12 gadu 
periodam.

 Dabas aizsardzības plāna uzde-
vums ir saskaņot dabas aizsardzības, 
dabas resursu izmantošanas, reģiona 
attīstības un iedzīvotāju intereses tā, 
lai tiktu saglabātas unikālās terito-
rijas dabas vērtības. Plāna izstrādes 
laikā tiks aktualizēta informācija par 
teritorijas dabas vērtībām un izstrā-
dāti ieteikumi turpmākajai apsaim-
niekošanai, uzklausot visas ieintere-
sētās puses.

Informatīvās sanāksmes laikā klāt-
esošie tiks iepazīstināti ar aizsargā-
jamo ainavu apvidus „ Nīcgales meži”  
izveidošanas mērķiem un dabas 
vērtībām, dabas aizsardzības plāna 
izstrādes procedūru, termiņiem, ie-
saistītajiem ekspertiem, plānotajiem 
pētījumiem un iespēju piedalīties da-
bas aizsardzības plāna izstrādē.

 Aizsargājamo ainavu apvidus „ Nīc-
gales meži” atrodas Daugavpils no-
vada Nīcgales pagasta teritorijā. Tā 
kopējā platībā ir 915 ha. Teritorija ir 
nozīmīga aizsargājamu tauriņu sugu 
un to populāciju dzīvotne un baro-
šanās vieta. Nīcgales mežos konsta-
tētas 1200 tauriņu sugas – to skaitā 
14 ir īpaši aizsargājamas. Teritorijā 
konstatēti Eiropas Savienības aiz-
sargājamie mežu biotopi – Veci vai 
dabiski boreāli meži, Veci jaukti plat-
lapju meži, Staignāju meži u.c., tur 
sastopams liels skaits aizsargājamu 
augu un dzīvnieku sugu. 

Sanāksmē piedalīsies arī Lauku 

atbalsta dienesta pārstāvis, kurš in-
formēs par kārtību, kā pieteikties at-
balsta maksājumiem par bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšanu zālājos un 
iespēju pieteikties Natura 2000 mežu 
kompensācijas  maksājumiem.

 Aicinām iedzīvotājus, zemju īpaš-
niekus, apsaimniekotājus un komer-
santus iesaistīties un piedalīties, lai 
uzzinātu priekšlikumus un ieceres 
un savlaicīgi paustu viedokli par 
turpmāko šīs teritorijas apsaimnie-
košanu un izmantošanu!

 Plānu Dabas aizsardzības pārval-
des uzdevumā izstrādā Daugavpils 
Universitāte, adrese: Vienības iela 
13, Daugavpils, LV-5401, tālrunis: 
654-22180, e-pasts: du@du.lv, mājas-
lapa: www.du.lv. Kontaktpersona – 
Maksims Balalaikins, tālr. 26442488, 
e-pasts: maksims.balalaikins@bio-
logy.lv

Izteikt viedokli un sniegt priekšli-
kumus par turpmāko aizsargājamo 
ainavu apvidus attīstības vīziju aici-
nām  klātienē sanāksmes laikā vai 
rakstiski, adresējot tos plāna izstrā-
des vadītājai: Kristīnei Vilciņai, tālr. 
26554868, e-pasts: kivi@tvnet.lv līdz 
2018. gada 17. aprīlim.

Plāna izstrādes gaitā arī turpmāk 
plānotas sanāksmes, lūdzam sekot 
informācijai Daugavpils novada do-
mes tīmekļa vietnē www.daugavpil-
snovads.lv un Dabas aizsardzības 
pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.
gov.lv. 

Laipni aicināti visi interesenti!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „No-
teikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada 
domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus 
meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”:

Sventes pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par 12 (divpad-
smit) koku nozāģēšanu. 

Nozāģēšanai paredzēti:
Sventes ciemā – 6 koki (1 liepa, 1 kļava, 1 apse, 3 egles);
Sventes kapos – 3 koki (1 liepa, 1 bērzs, 1 priede);
Purnieku kapos – 3 koki ( 1 bērzs, 1 kļava, 1 priede).
Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus Sventes pagasta pārval-

dē (Alejas ielā 9, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā, tālr. 654 25180, 
e-pasts: parvalde@svente.lv) līdz 2018.gada 13.martam.

Publiskā apspriešana notiks 2018.gada 15.martā plkst. 11.00 Sventes 
pagasta pārvaldē.

Maļinovas pagasta pārvalde organizē sabiedrisko apspriešanu par koku: 1 
bērza nociršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0546 pēc 
adrese Spārīte, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 8.02.2018 līdz 9.03.2018.
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Maļinovas pagasta pārvaldē 

(Rēzeknes iela 29A, Maļinovas c, Maļinovas pag.) no 2018.gada 8.februāra līdz 
2018.gada 9.martam.

Publiskās apspriešanas laiks 2018. gada 9. martā plkst. 10.00 Spārīte, 
Maļinovas pagastā. 

Kalkūnē, Medumos, Salienā un Līksnā tiks 
pārbūvēti grants ceļu posmi 

Lauku atbalsta dienesta fi nansētā 
projekta “Daugavpils novada pašval-
dības ceļu pārbūve” ietvaros, šogad 
tiks uzsākti pārbūves darbi ceļu pos-
miem četros pagastos - “Palabiški – 
Buras” Kalkūnes pagastā, “Liepnieki 
– Atvari” Medumu pagastā, “Saliena 
– Sergijevka”, “Stenderi – Ormaņi – 
Adamovo – Šlapaki” Salienas pagas-
tā un “Kudeiki – Ķirupe” , “Sterikāni 
– Ķirupe” Līksnas pagastā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 567 
290 eiro, no kurām 90% sedz ELFLA 
un 10% - pašvaldība. Pašvaldības 
projekta līdzfi nansējums tiks no-
drošināts, ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē. Projektu realizācija noritēs 
2018.-2019. gadā. 

Atgādinām, ka ar LAD atbalstu 
novadā tiek pārbūvēti pašvaldību 
grantsceļi bez cietā seguma ar mērķi 
veicināt vietējo uzņēmējdarbību un 
saglabāt apdzīvotību. Projekta ietva-
ros ceļiem tiek izveidoti un sakārtoti 
sāngrāvji, meliorācijas grāvjos tiek 

nomainītas lielās caurtekas, izveido-
tas ērtas nobrauktuves uz dzīvoja-
mām mājām, kā arī paplašināti ceļa 
posmi, kur tie ir dabiski sašaurināju-
šies. Pērn šādi darbi tika veikti Dub-
nas, Vaboles, Kalupes, Sventes un 
Višķu pagastā.
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Sveikti veiksmīgākie aizvadītā gada 
jaunie sportisti

Daugavpils novada domē pasnieg-
tas balvas “Daugavpils novada ma-
zais sporta laureāts 2017”. Par panā-
kumiem un augstajiem sasniegtajiem 
rezultātiem tika apbalvoti sekmīgā-
kie jaunie sportisti, Daugavpils no-
vada sporta skolas audzēkņi. Balvas 
pasniegtas astoņiem jaunajiem spor-
tistiem. 

Valērijs Barinovs no Skrudalienas 
pagasta nodarbojas ar triatlonu sava 
tēva un vienlaicīgi arī trenera Vitā-
lija Barinova vadībā un peldēšanu 
trenera Raimonda Dzalbes vadībā. 
Latvijas kausā akvatlonā Daugavpilī 
un Jelgavā izcīnīta 1. vieta, Latvijas 
čempionāta (LČ) Standarta distancē 
– zelta godalga, kā arī zelta medaļa 
LČ Sprinta distancē. Valērijs ir veik-
smīgi pārstāvējis Daugavpils novadu 
arī Baltijas kausā duatlonā Vitebskā, 
iegūstot zeltu. 

Vieglatlēte Olga Ignatjeva no Nau-
jenes pagasta, kas trenējas nopel-
niem bagātā trenera Dmitrija Hada-
kova vadībā, no Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādes pārveda mājās sudrabu 
trīssoļlēkšanas disciplīnā, tāpat ir 
ieguvusi 1. un 2. vietu Latvijas čem-
pionātos U-16, no starptautiskajām 
sacensībā Klaipēdā uz Latviju atves-
ta zelta medaļa, Baltijas valstu čem-
pionātā iegūta 2. vieta un Daugavpils 
novada čempionātā trīssoļlēkšanā – 
zelta godalga. 

Vieglatlēte Adriana Kandu no Dub-
nas pagasta, arī Dmitrija Hadakova 
audzēkne, LČ U-14 lodes grūšanā 
Iecavā izcīnīja 2. vietu, starptautis-
kajās sacensībās 1. posma  atlasē 
uz Poliju izcīnīta 1. vieta, tāpat LČ 
atklātajās sacensībās Rēzeknē – 1. 
vieta un Daugavpils novada  sporta 
skolas U-16 vecuma grupas meistar-
sacīkstēs lodes grūšanā izcīnīta 2. 
vieta.

Distanču slēpotāja un biatloniste 
Zlata Pancerko no Laucesas pagas-
ta FIS Latvijas čempionātā distanču 
slēpošanā izcīnīja 2. vietu, LČ vasa-
ras biatlonā – 3. vietu, tautas slēpo-
jumā 10 km distancē - 3. vietu. 

Vieglatlēts Edvīns Hadakovs trene-

ra Dmitrija Hadakova vadībā pieda-
lījās LR izlasē Baltijas Jūras spēlēs 
un izcīnīja 3. vietu tāllēkšanā, tāpat 
bronza izcīnīta Latvijas čempionātā 
U-16, savukārt Rīgā – 1. vieta trīssoļ-
lēkšanā, starptautiskajās sacensībās 
Klaipēdā iegūts zelts, 1. vieta - Bal-
tijas valstu U-16 trīssoļlēkšanā Viļņā 
un Daugavpils novada čempionātā. 

Vieglatlēts, kalupietis Mareks 
Meženiks treneres Janas Hadakovas 
vadībā Latvijas Jaunatnes Olimpi-
ādē Ogrē izcīnīja 3. vietu, Latvijas 
čempionātos U-16 dažādās distan-
cēs izcīnīts zelts, sudrabs un bronza, 
starptautiskajās sacensībās Klaipēdā 
iegūts zelts, Jauno vieglatlētu kausā 
Vārkavā un Daugavpils novada čem-
pionātā izcīnīta 1. vieta. 

Vieglatlēte Viktorija Jevdokimova 
treneres Janas Hadakovas vadībā 
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē Ogrē 
izcīnīja 3. vietu, Latvijas čempionātā 
U-16 – sudrabu un bronzu, savukārt 
starptautiskajās sacensībās Klaipēdā 
– 3. vietu un Daugavpils novada čem-
pionātā – zelta godalgu. 

Brīvās cīņas sportiste Viktorija 
Kuzmicka no Naujenes pagasta, tre-
neris Andrejs Andrijanovs, izcīnīja 
bronzu Latvijas čempionātā jaunie-
tēm un zeltu - Daugavpils kausā.

Līdzās jaunajiem sportistiem ap-
balvoti arī sporta veterāni, kas sa-
censību dēļ nebija klātesoši konkursa 
“Sporta laureāts 2017” pasniegšanas 
ceremonijā. Sumināti: Romualds 
Saušs, Staņislavs Stašulāns, Ivars 
Veliks, Jurijs Koposovs, Gaļina Me-
teļska, Varvara Jefi mova un Vladi-
mirs Jermaļonoks. 

Sportistus sveica un apbalvojumus 
pasniedza Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska, paš-
valdības izpilddirektore Vanda Ke-
zika un Sporta nodaļas vadītājs Gu-
nārs Kucins. 

Olga Davidova

Edvīns Hadakovs uzvar Latvijas čempionātā 
vieglatlētikas daudzcīņā 

No janvāra sākuma jau pilnā sparā rit 
vieglatlētikas ziemas sezona, kurās at-
zīstamus rezultātus parādījuši Daugav-
pils novada sporta skolas audzēkņi.

27. janvārī Edvīns Hadakovs piedalī-
jās Latvijas čempionātā daudzcīņās, ku-
ras notika Rīgā. Edvīna pamatdisciplīna 
ir barjersprints un daudzcīņā viņš pie-
dalījās tikai, lai izpildītu normatīvu da-
lībai Latvijas čempionātā 60m barjerās. 
Kopā, dienas laikā, bija jāveic 5 viegl-
atlētikas disciplīnas - 60m/b - 8,70 sek. 
(personiskais rekords), tāllēkšana - 6,53 
m, lodes grūšana - 10,75m, augstlēkšana 
-1,73m un 1000m skrējiens - 3:29,90 sek. 
Kā teica Edvīna trenere, tad augstlēkša-
nu un lodes grūšanu viņi treniņu procesā 
neapgūst un nācās to mācīties uz vie-
tas Rīgas sporta manēžā, tomēr mērķis 
tika sasniegts vairāk nekā pārliecinoši, 
izpildīts normatīvs un iegūts Latvijas 
čempiona tituls vieglatlētikas daudzcīņā 
U-16 vecuma grupā ar lielu pārsvaru pār 
tuvākajiem sekotājiem. Edvīns izcīnīja 
3018 punktu, kā vienīgais pārsniedzot 
3000 punktu robežu. 

Nedēļu iepriekš, Latvijas Vieglatlē-
tikas savienības kausa izcīņā Kuldīgā 
Edvīns Hadakovs uzrādīja lielisku per-
sonisko rekordu tāllēkšanā, 14 gadu 
vecumā aizlēcot 6m un 73 cm. Protams, 
pārliecinoši uzvarot šajās sacensībās. 
Bronzas medaļu augstlēkšanā izcīnīja 
Darja Stepanova pārvarot augstumu 
1.55m.

Edvīnu un Darju trenē Jana un Dmit-
rijs Hadakovi, kuri novada pasākumā 
Sporta laureāts ieguva balvu par iegul-
dījumu Daugavpils novada sportā 2017.
gadā. Ja līdzīga balva tiks pasniegta arī 
2018.gadā, tad jau pēc šiem pirmajiem 
startiem izskatās, ka konkurentu abiem 
treneriem atkal nebūs. Paldies viņiem 
par lielisko darbu! Tagad gaidīsim la-
bas ziņas no pārējiem Latvijas čempio-
nātiem vieglatlētikā (U14, U-16, U-18, 
U-20, pieaugušie).

Jānis Skrinda
Novada sporta skolas direktors

Daugavpils novads tika pārstāvēts izstādē 
“Balttour 2018”

No šī gada 2. līdz 4 februārim Rīgā 
notika starptautiskā tūrisma izstāde 
“Balttour 2018”, kurā par Daugavpils 
novada tūrisma iespējām apmeklētā-
jus uzrunāja aģentūras “TAKA” dar-
binieki. Kopā izstādē piedalījās 860 
tūrisma uzņēmumi un to pārstāvji no 
pavisam 39 pasaules valstīm. 

Izstādes vislielākā interese no izstā-
des apmeklētājiem bija par Daugavas 
lokiem, aktīvā tūrisma iespējām, at-
pūtu dabā, velo maršrutiem, pasāku-
miem, nakšņošanas vietām laukos, kā 

arī par jaunajiem tūrisma piedāvāju-
miem un ceļošanas iespējām ģimenēm 
ar bērniem.

Izstādes laikā interesentiem tika 
dalīts arī jaunā Daugavpils novada 
brošūra, kartes, Daugavas loku ūdens 
tūrisma maršruta “Piedruja – Daugav-
pils” buklets un tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju sagatavotie maršruti.

Anna Briška 
aģentūras “TAKA” tūrisma 

organizatore
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7977 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

Sveicam jaunlaulātos un vecākus ar bērniņu piedzimšanu!

Latvijas simtgades zīmē novadā norisināsies 
vērienīgi pasākumi, projekti un akcijas 

Svinot Latvijas valsts simtgadi, no-
vadā paredzēta plaša pasākumu prog-
ramma kultūras un izglītības nozarē, 
preses konferencē ziņoja Kultūras pār-
valdes vadītāja Ināra Mukāne. Vairāki 
pasākumi ir ieplānoti sadarbībā ar ci-
tām organizācijām. Nupat Daugavpils 
novada bibliotēkās noslēdzies Latvijas 
Tautas Saimes grāmatas ceļš, kurā 
tika ierakstītas atmiņas un novēlējumi 
Latvijai. 

Tāpat arī biedrība “Staro 100” ir uz-
sākusi plašu akciju – katru nedēļas no-
gali katrā no Latvijas novadiem rīkot 
pasākumus, kas tiek paspilgtināti Lat-
vijas kontekstā. Arī Daugavpils novads 
savas tradicionālās Novada dienas ir 
piedāvājis festivāla “Latvijas goda ap-
lis” ietvaros, šo ilggadējo novada tradī-
ciju akcentējot visas Latvijas sabiedrī-
bas kontekstā. 

Plašākais Kultūras pārvaldes pro-
jekts šogad ir “Foto liecības Daugavpils 
novadā - iedzīvotāju valstiskās identi-
tātes stiprināšana”. Šim projektam jau 
saņemts apstiprinājums Valsts kultūr-
kapitāla fonda Latvijas simtgades mēr-
ķprogrammā. “Šajā akcijā mēs esam 
apzinājuši un aicinājuši fotomākslinie-
kus, kuri 11. augustā, kas iezīmē 100 
dienas līdz 18. novembrim, visos nova-
da pagastos piedalīsies foto akcijā. Ai-
cinām pieteikties novada iedzīvotājus 
– seniorus, skolotājus, jaunās ģimenes, 
jauniešus, visus, kas ir piederīgi savam 
pagastam un kuri vēlas tikt iemūži-
nāti tieši simts dienas pirms Latvijas 
simtgades. Mēs esam raduši pētīt pa-
gātnes fotogrāfi jas, vērot, kā izskatījās 
cilvēki pirms 100 gadiem. Ar šīs akcijas 
palīdzību vēlamies nodot liecību nāka-

majām paaudzēm par šīm nelielām ap-
dzīvotām vietām un tās cilvēkiem. Šīs 
fotogrāfi jas tālāk tiks mākslinieciski 
apstrādātas un Valsts svētku pasāku-
mā Novada kultūras centrā “Vārpa” 
būs skatāma fotoizstāde”, stāsta I. Mu-
kāne. 

Kultūras mantojuma jomā tiek plā-
nota padziļināta pierobežas skolu vēs-
tures izpēte. Tās ir t.s. Ulmaņlaika 
skolas, kas tika būvētas Latvijas ie-
dzīvotāju apgaismībai Latvijas pirmās 
brīvvalsts laikā. Novadā tās ir četras 
skolas – bijusī Skrudalienas pamat-
skola, Salienas vidusskola, Medumu 
pamatskola un Zemgales vidusskola. 
Šo skolu vēsture tiks izpētīta un pie 
tām tiks izvietotas informatīvās plāk-
snes kā atgādinājums tam, cik izglītība 
visos laikos ir bijusi svarīga, kā arī par 
to, cik problemātiski šobrīd tiek risināti 
izglītības jautājumi Latvijas pierobežā. 

Tāpat Daugavpils novads piedalīsies 
lielākajā Latvijas simtgades projektā – 
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju 
svētkos, kuri norisināsies Rīgā no 30. 
jūnija līdz 8. jūlijam. No novada uz 
tiem dosies 18 kolektīvi vairāk kā 360 
dalībnieku sastāvā. 

18. novembrī vairākos novada kultū-
ras namos, kā arī Daugavpils novada 
kultūras centrā “Vārpa” notiks svētku 
koncerti. 

Plašāka informācija par pasāku-
miem novada un pagastu mērogā at-
rodama pašvaldības mājas lapā www.
daugavpilsnovads.lv zem norādes 
“Latvijai 100”.

Olga Davidova

 Janvārī novadā dzimis 21 bērniņš, no tiem 
9 - meitenes, 12 – zēni. 

Līdz 21. februārim novadā dzimuši 13  
bērniņi, no tiem 6  meitenes,  7 – zēni. 

Janvārī un februārī  laulību noslēguši 15 
pāri, no tiem 6 pāri -  novada iedzīvotāji.

Daugavpils novada jaunieši tiek aicināti 
piedalīties talantu konkursā “Zibsnis”

6. aprīlī plkst. 17.00, Daugavpils 
novada Kultūras centrā „Vārpa” (Do-
beles iela 30, Daugavpils) norisināsies 
Talantu konkurss Daugavpils novada 
jauniešiem “Zibsnis”.

Līdz 26. martam konkursā tiek aici-
nāti pieteikties jaunieši vecumā no 16 
līdz 25 gadiem (ieskaitot), kas ir dekla-
rējušies, mācās vai strādā Daugavpils 
novadā individuāli vai grupās.

Kultūras vērtības, ko raksturo izcilī-
ba un savdabība, kļuvušas par efektī-
vu tēla prezentācijas un cilvēka pašap-
ziņas līdzekli. Katrs iedzīvotājs gan ar 
savu darbu un jaunradi, gan attieksmi 
un talantiem veido konkrētās vietas 
tēlu.

Talantu konkurss Daugavpils no-
vada jauniešiem “Zibsnis” tiek orga-
nizēts, lai veicinātu jaunrades darbu 
Daugavpils novadā, kā arī apzinātu 
un iedrošinātu radošai darbībai, sek-
mētu indivīda izaugsmes iespējas un 
attīstību.

Pētnieks, kordiriģents Juris Riņķis 
uzskata: “21. gadsimts būs spēju at-
tīstīšanas gadsimts, jo aizvien vairāk 
pedagogu saprot, ka ar veiksmīgi ie-
gaumētu faktu materiālu ir par maz, 
lai izdzīvotu mūsdienu sarežģītajā 
pasaulē. Modernajā pasaulē aizvien 
vairāk nepieciešami ir spējīgi cilvēki.” 
Savā monogrāfi jā “Intelektuālo spēju 

attīstīšana” Juris Riņķis uzsver, ka “zi-
nāšanas var krāt visu mūžu, bet spēju 
attīstīšanas laiks ir ierobežots”, tādēļ 
konkurss “Zibsnis” tiek orientēts uz 
jauniešu auditoriju vecumā no 16 līdz 
25 gadiem (ieskaitot).

Daugavpils novada jaunieši savas 
spējas apliecina individuāli piedalo-
ties dažādos konkursos un pasākumos 
vai darbojoties kolektīvos un interešu 
grupās izglītības un kultūras iestādēs. 
Talantu konkurss mudina jauniešus 
attīstīt iztēli, bez kuras nav iespējama 
cilvēka jaunrades darbība nevienā dar-
bības sfērā.

Talants nav tikai prasme izcili at-
darināt un paveikt kaut ko jau esošu 
un apgūtu. Konkursa organizatori ai-
cina meklēt oriģinālas idejas, eksperi-
mentēt ar jauniem sastāviem, kā arī 
uzdrīkstēties sagatavot individuālus 
priekšnesumus. Izaiciniet sevi un gūs-
tiet prieku darot!

Konkursa nolikums un pieteikšanās 
anketa atrodama http://ej.uz/zibsnis

Papildus informācija par konkursu 
un tā norisi:

Anita Lipska, Daugavpils novada 
Kultūras centra “Vārpa” kultūras me-
nedžere

tālr. 654 31867, mob.t. 26362572, 
e-pasts: anita.lipska@dnkp.lv 

Janvārī mūžībā aizgājuši 35 no-
vada iedzīvotāji, līdz 23. februārim 
- 27 novada iedzīvotāji. 

Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem


