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Lai Lieldienas ir brīdis, kad,
 zemei un dabai mostoties,

 arī cilvēkos vairojas ticības un cerības spēks! 
Gaišus un priecīgus svētkus!

 Ambeļos tapis Mednieku namiņš 
un trofeju telpa

Biedrība „Mednieku kolektīvs Ambe-
ļi” realizējusi projektu “Mednieku na-
miņa un trofeju telpas izveide Ambeļu 
pagasta Parka ielā 14” (Nr.16-03-AL28-
A019.2201-000007) ar vietējās rīcī-
bas grupas biedrības „Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” 
atbalstu sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015.—2020. ga-
dam izsludinātajā projektu pieteikumu 
iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ar Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai fi nansējumu. 

Mednieku namiņš atrodas vēstu-
riskajā Ambeļu muižas saimniecības 
ēkā, kas vēl 90-tajos gados tika izman-
tota skolas vajadzībām. Agrāk tajā at-
radušies skolas darbmācības kabineti, 
bet pēc skolas slēgšanas, ēka netika 
izmantota. 

Jaunizveidotais mednieku namiņš 
turpmāk kalpos par vietu, kur pulcē-
ties medniekiem un to kolektīviem, 
nodot un pārņemt labās prakses pie-
mērus, izglītoties, kā arī nodrošināt 
vietējai sabiedrībai, īpaši jauniešiem, 
saturīga brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas. Kā pastāstīja biedrības valdes 
priekšsēdētājs Egils Rūtiņš, nami-
ņā atradīsies semināru un apmācību 
telpa, trofeju zāle un virtuve. “Te būs 

iespēja pirms medībām sapulcēties, 
lai nolasītu instruktāžu, savukārt 
pēc medībām atpūsties un pagatavot 
medījumu. Ēkai vēl ir otrs spārns, 
kurš netika atjaunots, bet to plānots 
nākotnē pielāgot saimnieciskām va-
jadzībām kā šķūnīti. Neatjaunotā 
ēkas daļa arī prasa fi nansiālus iegul-
dījumus, tomēr šobrīd vienīgā iespēja 
ir izmantot biedrības līdzekļus,” pa-
skaidroja E. Rūtiņš. 

Sienas ir nosiltinātas ar vagondē-
ļiem, nomainīti logi, ierīkota elektris-
kā apkure, izveidota betona grīda, 
nostiprināti pamati, atjaunots jumts 
un ierīkota jauna elektroinstalācija. 
Telpu vienkāršotā atjaunošana tika 
veikta 91.6 m2 platībā un atjaunots 
ēkas jumts 450 m2platībā. Būvdar-
bus veica vietējais būvuzņēmējs SIA 
“VAN PRO”, būvuzraudzību nodroši-
nāja SIA “NEOFORM”. Biedrība atzi-
nīgi novērtē abu komersantu kvalita-
tīvo darbu un atbildīgo pieeju projekta 
realizēšanā. Projekta gaitā ieguldīti 
EUR 32 407,62 eiro. 

Pieņemot ekspluatācijā atjaunoto 
būvi, Daugavpils novada Būvvaldes 
vadītāja un novada galvenā arhitekte 
Nansija Tamane akcentēja, ka ir gan-
darījums, ka novadā tagad būs par 
vienu pamestu būvi mazāk. “Ir prieks 
par estētisko noformējumu, kādu ir ie-
guvusi šī ēka. Šī ēka ir vēsturiska un 
tai ir skaisti akmens mūri, kas veido 

krāšņāku mūsu vidi un ainavu, kā arī 
ir tuva mūsu mentalitātei. Ir gandarī-
jums par jebkuru būvi, kura ir sakār-
tota un piedzīvojusi renesansi, otro 
elpu. Tas ir ļoti nozīmīgi arī novada 
attīstībai,” akcentē N. Tamane. Nova-
da galvenā arhitekte uzskata, ka Am-
beļi ir viens no skaistākajiem ne tikai 
novada, bet arī visas Latvijas nostūrī-
šiem, kurš var lepoties ar izteiksmīgu 
reljefu un dabu, tāpēc jācer, ka Med-
nieku namiņš būs arī pagasta viesu ie-
cienīts objekts. “Ar aktīvu iedzīvotāju 
iniciatīvu, sakārtojot mūsu apkārtējo 
vidi, tas stimulē arī citus iedzīvotājus, 
lai Latvija uzzeltu arī nākamajiem 
simts gadiem,” tā N.Tamane. 

Biedrība “Mednieku kolektīvs Am-
beļi” pateicas vietējiem iedzīvotājiem, 
īpaši Ambeļu bibliotēkas vadītājai Zo-

jai Rubenei, kura ar savām radošajām 
idejām piešķīra projektam patīkamu 
estētisko noformējumu,  kā arī med-
nieku kolektīva biedriem ar ģimenēm, 
kuri brīvajā laikā piedalījās apkārtnes 
sakārtošanas darbos. Jāatzīmē, ka 
Mednieku kolektīvā “Ambeļi” šobrīd 
ir 30 biedri, to vidū ir gan mednieki, 
gan dzinēji. 

Tāpat biedrība pateicas Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerībai “Kai-
miņi” un Daugavpils novada domei 
par sniegto fi nansiālo atbalstu projek-
ta ieviešanas gaitā. 

Elza Pučko

Daugavpils novada dome



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s2018. gada 28. martswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2

Tautas Saimes grāmatas ceļš izvijās cauri visam novadam
Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, 

tiek rakstīta Latvijas Tautas Saimes 
grāmata. Šī ir Rīgas aktīvo senioru 
alianses iniciatīva, kas vēlas rakstiski 
iemūžināt Latvijas cilvēku emocijas 
un pārdzīvoto, veidojot skatu uz valsts 
vēsturi un šodienu. Grāmatas rakstī-
šanā var piedalīties ikviens iedzīvotājs. 
Kopumā visā Latvijā tiek rakstītas div-
desmit piecas šādas grāmatas, katram 
reģionam un Rīgai atvēlot pa pieciem 
grāmatas eksemplāriem. 

Divu mēnešu garumā Saimes grā-
mata ir apceļojusi visus 19 Daugavpils 
novada pagastus, iemūžinot savās lap-
pusēs vairāku dzimtu stāstus, cilvēku 
pārdzīvoto laikmetu griežos, domas 
par to, kāpēc ir labi, ka esam latvieši 
Latvijā, par tai saglabāto mīlestību, uz-

ticību un ticību. Grāmatas ceļš novadā 
tika iedziedāts ar latviešu tautasdzies-
mas vārdiem “Ģērbies, saule, sudrabo-
ta”, ko izpildīja novada kultūras centra 
“Vārpa” jauktais koris “Latgale”. 

Arī vairākos citos pagastos grāma-
tas ieraksti veicās raitāk un priecīgāk, 
skanot pagasta iedzīvotāju skanīgajām 
balsīm. 

Savos ceļos pa Latvijas novadiem 
grāmata nonāk visdažādāko cilvēku 
rokās, veidojot to par unikālu tautas 
vēsturisko atmiņu stāstu nākamajām 
paaudzēm. Lai gan Latvijā iedzīvotāju 
skaits ar katru gadu sarūk, tā joprojām 
ir skaista un sakopta, un šeit palikušie 
to mīl vairāk par visu.

Tie, kas ierakstos uzticēja nākotnei 
savas dzīves spožākos mirkļus un dzi-

ļākās sāpes, tic Dievam un mīl pasauli. 
Daudziem no viņiem vēl joprojām ir ie-
spēja dzīvot savu vecāku un vecvecāku 
dzimtajās mājās, kopt zemi, audzināt 
bērnus, auklēt mazbērnus un mazmaz-
bērnus. Senču mājas ir patvērums un 
vieta, kur jūtamies vislabāk. 

Savas atmiņas par Tautas fronti, 
Trešās Atmodas gadiem un laimes ap-
ziņu joprojām dzīvot Latvijā grāmatai 
uzticēja Tautas frontes aktīviste, Nīc-
gales ciema padomes priekšsēdētaja 
Atmodas laikā, vēlāk skolotāja Ērika 
Kukle.  

Demenes pagasta iedzīvotājs Edu-
ards Friļiņš stāstīja par tēvu, kas bija 
Latvijas brīvības cīņu dalībnieks. Lai 
arī tēvs nekad to īpaši nav pieminējis 
savos stāstījumos, taču jau vēlāk, pētot 
dzimtas vēsturi, tika atrasta Apliecība, 
kas izsniegta Rīgā, 1923. gadā, kā arī 
piešķirta tiesība nēsāt Latvijas atbrī-
vošanas kara piemiņas zīmi. 

Eduards Friliņš uz Sibīriju par laimi 
netika izvests. Par Sibīrijā pārciestiem 
gadiem grāmatā ierakstīja višķāniete 
Lidija Skrinda, kurai tolaik bija vien 
11 gadi. 

Ierakstus Tautas Saimes grāmatā 
atstāja arī Valsts Augstāko apbalvo-
jumu saņēmēji, kuru dzimtas saknes 
rodamas Daugavpils novadā - IV šķi-
ras Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece, 
Daugavpils novada pašvaldības izpild-
direktore Vanda Kezika un Atzinības 
krusta virsnieks, Daugavpils Univer-
sitātes Humanitārās fakultātes Vēstu-
res katedras asociētais profesors, Lat-
gales pētniecības institūta direktors, 
Dr. hist. Henrihs Soms. 

Grāmatas ceļš noslēdzās Tabores pa-
gastā, kur katram no rakstītājiem un 
novēlējumu autoriem tika dāvinātas 
nelielas piemiņas dāvanas. Pirms grā-
matu nodot tālāk Daugavpils pilsētai, 
novēlējumus Latvijai tajā ierakstīja 
Daugavpils novada domes deputāti. 

Praktiski visiem no rakstītājiem Lat-
vijā pavadīti neaizmirstamie bērnības 
gadi, skaistie jaunības un brīnišķie 
brieduma gadi. Un tie te jutīsies kā 
mājās līdz pēdējam elpas vilcienam. 

Vairāki no ierakstu veicējiem vēlēja 
Latvijai Saules mūžu, lai katrā ģimenē 
skan laimīgi bērnu smiekli, lai cilvēki 
smaida, lai visos logos spīd gaisma, 
gaidot atgriežamies savus mīļos. Savus 
ierakstus grāmatā atstāja vairāk kā 
100 novada iedzīvotāji, tostarp iestāžu 
vadītāji, skolotāji, skolēni, seniori, jau-
nieši, bērni, deputāti u.c. 

Jau šī gada septembrī visas grā-
matas atkal atgriezīsies Rīgā, lai no 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
rokām nonāktu Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā.

Tautas Saimes grāmata ir iedzīvo-
tāju dāvana Latvijai simtgadē. Tiem, 
kas lasīs grāmatu, pavērsies dažādu 
laikmetu ainas visu Latvijas 100 gadu 
garumā. 

Sirsnīgs paldies visiem, kas palīdzēja 
grāmatai nonākt novadā, katrā pagas-
tā un pie cilvēkiem, kas bija ar mieru 
dalīties savos sirds stāstos un novēlē-
jumos Latvijai. 

 Olga Davidova
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Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
16.04. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-15.00
16.04. Dubnas pagasta pārvalde 15.15-16.00

23.04. Naujenes pagasta sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu centrs, c. Vecstropi 14.00-15.00

23.04. Maļinovas pagasta pārvalde 15.15-16.00
30.04. Vecsalienas pagasta pārvalde 14.00-15.00
30.04. Salienas pagasta pārvalde 15.15-16.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

16.04. Daugavpils novada dome    10.00-12.00
14.00-18.00

Aivars Rasčevskis
03.04. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
17.04. Kalupes pagasta pārvalde  15.00-18.00
Jānis Belkovskis
03.04. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
23.04. Maļinovas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

16.04. Laucesas pagasta pārvalde 15.00-18.00
Valērijs Hrapāns
04.04. Skrudalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
20.04. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
24.04. Laucesas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
23.04. Maļinovas pagasta pārvalde 10.00-13.00
30.04. Naujenes pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

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

17.04. Demenes pagasta pārvalde 15.30-17.00
24.04. Maļinovas pagasta pārvalde 15.30-17.00
Janīna Kursīte
06.04. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-11.00
23.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Jānis Kudiņš
23.04. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-18.00
Juris Livčāns
04.04. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
18.04. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
25.04. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
05.04. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
19.04. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
26.04. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
03.04. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
16.04. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
23.04. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
Vjačeslavs Moskaļenko
03.04. Kalupes pagasta pārvalde 09.00-11.00
17.04. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-11.00
23.04. Līksnas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Olesja Ņikitina
03.04. Naujenes pagasta pārvalde   14.00-16.00
17.04. Naujenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
24.04. Naujenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aleksandrs Sibircevs
06.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
20.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna Tamane
04.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-16.00
25.04. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 13.00-16.00

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

2018.gada 28.februāra ārkārtas sēdē pie-
ņemts 1 lēmums:
 Grozīja novada domes 20.06.2017. lēmumu Nr.11 

“Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju 
ievēlēšanu” un izslēdza no sociālo un veselības jautā-
jumu un tautsaimniecības komitejas sastāva deputāti 
Svetlanu Kursīti un ievēlēja par šo komiteju locekli 
deputātu Jāni Kudiņu.

2018.gada 8.marta sēdē pieņemti 35 lēmumi:
 Apstiprināja lokālplānojuma zemes vienībām ar ka-

dastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 
4468 009 0250, Līksnas pagastā, redakciju un izdeva 
tās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un 
grafi sko daļu kā novada domes  saistošos noteikumus 
“Lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmē-
jumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250, 
Līksnas pagasts, Daugavpils novads, teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumi un grafi skā daļa”.
 Apstiprināja sadarbības teritorijas civilās aizsardzī-

bas komisijas sastāvu un nolikumu.
 Izveidoja novada domes sadarbības grupu bērnu tie-

sību aizsardzības jomā un apstiprināja tās nolikumu.
 Grozīja novada domes 08.02.2018. lēmumu Nr.267 

“Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai” un nolēma organi-
zēt publisko apspriešanu no 21.02.2018. līdz 06.04.2018., 
publiskās apspriešanas laikā sabiedrisko apspriedi nova-
da domē 16.03.2018. un no 09.03.2018. līdz 23.03.2018. 
rīkot aptauju par sabiedrības attieksmi pret lokālplāno-
juma teritoriju un tās izmantošanas iespējām.
 Atļāva Maļinovas pagasta pārvaldei veikt iepirkuma 

procedūru projektam “Rēzeknes ielas pārbūve, apgais-
mojuma rekonstrukcija Maļinovas ciemā, Maļinovas 
pagastā, Daugavpils novadā”, kas nepieciešams pašval-
dības autonomo funkciju – gādāt par savas administra-
tīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību nodro-
šināšanai.
 Nolēma pārņemt no Vaboles pagasta pārvaldes val-

dījuma Kultūras pārvaldes valdījumā  būvi  „Darbnīca”, 
Vabole, Vaboles pagastā.
 Nolēma nodot no novada domes valdījuma Kalkūnes 

pagasta pārvaldes valdījumā projekta „Kalkūnes ielu 
rekonstrukcija” īstenošanai pārņemto pašvaldības Jubi-
lejas ielu.
 Nolēma atsavināt 16 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Biķernieku, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, 
Naujenes, Skrudalienas, Sventes un Tabores pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 7 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Līksnas, Skrudalienas, Sventes un Kalupes pa-
gastā un apstiprināja izsoles noteikumus.
 Apstiprināja 2 pašvaldības nekustamo īpašumu 

Laucesas un Sventes pagastā izsoles rezultātus.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus koku 

ciršanai Nīcgales pagastā.

2018.gada 22.marta sēdē pieņemti 48 lēmumi:
 Atcēla novada domes 08.02.2018. saistošos noteiku-

mus Nr.16 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.
gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par soci-
ālo palīdzību Daugavpils novadā””.
 Izdeva saistošos noteikumus ‘”Par sociālo palīdzību 

Daugavpils novadā” un “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.12 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils 
novada administratīvajā teritorijā””.
 Izdeva reglamentu “Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2018.gada 25.janvāra reglamentā Nr.1 „Daugav-
pils novada domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbi-
nieku atlīdzības sistēmas reglaments”.
 Apstiprināja novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa 

attīstības programmu 2018. – 2020.gadam.  
 Apstiprināja izstrādāto Daugavpils novada jaunat-

nes politikas attīstības stratēģijas 2018. – 2024. gadam 
dokumentu kā Daugavpils novada jaunatnes politikas 
attīstības stratēģijas 2018. – 2024. gadam 1.redakciju.
 Grozīja novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr.158 

„Par Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģijas 
2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” un izteica darba 
uzdevumu stratēģijas izstrādei jaunā redakcijā.
 Izsludināja novada projektu konkursus jaunatnei 

„Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”, apstiprināja 
konkursu nolikumus un to vērtēšanas un pārraudzības 
komisijas.
 Apstiprināja Dubnas pagasta teritorijā sadzīves at-

kritumu apsaimniekošanas maksu par faktiski izvesto 
atkritumu daudzumu.
 Apstiprināja novada pašvaldības izglītības iestādēm, 

kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas 
bērniem no piecu gadu vecuma, vispārējās sākumizglī-

tības iestādēm, vispārējās pamatizglītības iestādēm un 
vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācību līdzekļu un 
mācību literatūras iegādei piešķirtā fi nansējuma sadali.
 Atbalstīja Naujenes pagasta pārvaldes ieceri pārcelt 

Naujenes tautas bibliotēku uz pašvaldības ēku Dauga-
vas iela 34, Kraujā un uzdeva pagasta pārvaldes vadī-
tājai izstrādāt jaunatnes un sporta darba organizēšanas 
struktūru pagasta teritorijā līdz 01.07.2018. un veikt 
projektēšanu ēkas Daugavas ielā 34, Kraujā, pielāgoša-
nai bibliotēkas vajadzībām.
 Atļāva Sventes pagasta pārvaldei veikt iepirkuma 

procedūru Sventes Tautas nama remontdarbu tehniskā 
projekta izstrādei, kas nepieciešams ēkas energoefektivi-
tātes nodrošināšanai un kultūras pasākumu vides kvali-
tātes uzlabošanai.
 Atbalstīt ieceri par sporta objekta būvniecību Ran-

denes pamatskolas un novada sporta skolas sporta funk-
ciju nodrošināšanai Kalkūnes pagasta Randenes ciemā 
un uzdeva  Kalkūnes pagasta pārvaldei,  novada domes 
Sporta nodaļai un novada sporta skolai izstrādāt sporta 
objekta būvprojekta darba uzdevumu līdz 01.05.2018.
 Atļāva Kalupes pagasta pārvaldei organizēt iepir-

kuma procedūru „Ambulances ēkas pārbūvei par daudz-
funkcionālo centru un siltumapgādes un kanalizācijas 
pievadi Ezeru ielā 13, Kalupes pagastā”.
 Pilnvaroja 3 fi ziskas personas piedalīties zivju re-

sursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos Vīragnas 
ezerā Dubnas pagasta teritorijā.
 Atbalstīja pašvaldības projekta ”Ekspluatācijas no-

teikumu izstrāde Daugavpils novada ezeriem” un ”Ma-
teriāli tehniskās bāzes uzlabošana Daugavpils novada 
ezeru zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai” idejas 
iesniegšanu Zivju fonda fi nansējuma saņemšanai.
 Atļāva iesniegt Višķu pagasta pārvaldei projektu 

„Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un Sventes pa-
gasta pārvaldei projektu “Materiāltehniskā aprīkojuma 
iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Dau-
gavpils novada Sventes pagastā” Zivju fonda atbalsta 
saņemšanai pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pa-
sākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru 
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecī-
gās institūcijas kārtējos izdevumus)”.
 Atbalstīja Izglītības pārvaldes idejas “LEDLAU-

ZIS” iesniegšanu Valsts programmas apakšaktivitātē 
“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī 
saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes po-
litikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu ie-
sniegumu atlases kārtā.
 Atļāva Sventes pagasta pārvaldei veikt iepirkuma 

procedūru traktora ar aprīkojuma un piekabes iegādei,  
kas nepieciešams  pašvaldības funkciju veikšanas nodro-
šināšanai.
 Piešķīra Kalupes  pagasta pārvaldei 2319,56 euro no 

nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā gūtajiem 
pašvaldības budžetā līdzekļiem, kuri tiks izmantoti  
 pagasta pārvaldei piederošās ēkas remontdarbiem.
 Piešķīra Līksnas pagasta pārvaldei 1135,76 euro no 

nekustamā īpašuma “Ozoli 8” un 415,76 euro no nekus-
tamā īpašuma “Ozoli 7” atsavināšanas rezultātā gūta-
jiem pašvaldības budžetā līdzekļiem, kuri tiks izman-
toti 1212,00 euro teritorijas apsaimniekošanai – jauna 
traktora zāles pļāvēja iegādei un 339,52 euro kultūras 
namam - nojumes iegādei.
 Grozīja novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr.1157 

“Par līdzekļu piešķiršanu Līksnas pagasta pārvaldei no 
nekustamo īpašumu Līksnas pagasts, Daugavpils no-
vads, atsavināšanu” un 10.08.2017. lēmumu Nr.226 “Par 
līdzekļu piešķiršanu Līksnas pagasta pārvaldei no ne-
kustamo īpašumu Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 
atsavināšanu”.  
 Nodeva sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai 

“Latvijas Sarkanais Krusts” bezatlīdzības lietošanā ne-
dzīvojamās telpas no 01.04.2018. līdz 31.12.2021.  
 Nolēma pārņemt no Kalkūnes, Maļinovas, Sventes 

pagasta pārvaldes valdījuma domes valdījumā 3 pašval-
dības apbūvētas zemes vienības un nostiprināt uz tām 
īpašuma tiesības Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu no-
daļā uz novada pašvaldības vārda. 
 Nolēma atsavināt 9 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Naujenes, Nīcgales un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot 5 pašvaldības nekustamos īpašumus 

Kalkūnes, Dubnas, Naujenes, Skrudalienas un Tabores 
pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus koku 

ciršanai Maļinovas un  Sventes pagastā.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties paš-

valdības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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Pārstrādāti Saistošie noteikumi “Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”
Daugavpils novada domes sēdē 8. 

februārī pieņemtie grozījumi Saisto-
šajos noteikumos “Par sociālo palīdzī-
bu Daugavpils novadā” ir akceptēti no 
Valsts Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija puses (turp-
māk VARAM). Ministrija, savukārt, 
ir izteikusi ieteikuma rekomendācijas 
mainīt Saistošo noteikumu pamatre-
dakciju. Dotie Saistošie noteikumi tika 
izstrādāti 2014. gadā, un līdz šim brī-
dim gandrīz vai katrā sadaļā un katrā 
apakšpunktā tika veikti grozījumi. Kā 
Sociālo un veselības jautājumu komi-
tejas, tā arī domes sēdes laikā skaid-
roja Sociālā dienesta vadītāja Anna 
Jegorova, lai visi šie grozījumi tiktu ie-
strādāti noteikumu kopsavilkumā bez 
apakšpunktiem, kā arī, lai tie būtu sa-
protami visiem iedzīvotājiem, tie tika 
pārstrādāti, mainot to pamatredakciju. 

Tāpat Anna Jegorova sava ziņojuma 
laikā detalizēti atgādināja par katru 
Daugavpils novada pašvaldībā izmak-
sājamo pabalstu veidiem. 

Pirmie no obligātajiem pabalstiem 
ir pabalsts garantētā minimālā iztikas 
līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pa-
balsts. Visā valstī ir apstiprināts GMI 
pabalsta apmērs 53 eiro apmērā, savu-
kārt pašvaldība ir noteikusi šī pabalsta 
apmēru 56,91 eiro. Dzīvokļa pabalsta 
izmaksas apjoms un kārtība noteikta 
Saistošajos noteikumos “Par dzīvokļa 
pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils 
novada pašvaldībā”. 

Tāpat Saistošie noteikumi nosaka 
vienreizējo pabalstu krīzes situācijā, 
pabalstu bārenim vai bez vecāku gā-
dības palikušam bērnam un pabalstu 
audžuģimenei. Šie četri pabalstu veidi 
ir izvērtējami, to veic sociālais darbi-
nieks, saņemot personas iesniegumu. 

Pēc iesnieguma saņemšanas sociālais 
darbinieks izvērtē personas vai ģime-
nes ienākumus, kā rezultātā tiek pie-
ņemts lēmums piešķirt vai atteikt kon-
krētā pabalsta piesķiršanu. 

Ir arīdzan pabalsti, kas nav izvērtē-
jami, bet piešķirami pēc novada paš-
valdības iniciatīvas. Tas ir pabalsts 
bērnu izglītības procesa nodrošināša-
nai un veselības aprūpes pabalsts. No-
teikumos ir atrunāts, kādi dokumenti 
vai papildus informācija iesniedzama, 
lai saņemtu konkrēto pabalstu. 

Vienā no pērn veiktajiem grozīju-
miem tika mainīts termins “ārkārtas 
situācijā” uz “krīzes situācijā”, sakarā 
ar to, ka par ārkārtas situāciju tika no-
teikti plūdi, vērtas un ugunsgrēks, sa-
vukārt termins “krīzes situācijā” tiek 
defi nēts nedaudz plašāk, nosakot, ka 
krīzes situācija var būt ikviena stihis-
ka nelaime vai iepriekš neparedzami 
apstākļi, kā arī atsevišķi sociālie gadī-
jumi. Šī pabalsta apmērs noteikts 200 
eiro apmērā, un tas tiek izmaksāts ne 
tikai ugunsgrēka, plūdu vai vētras ga-
dījumā, bet arī citos gadījumos, kurus 
izvērtē Atsevišķo gadījumu komisija. 
Dotajai komisijas ir atsevišķi izstrā-
dāts nolikums, darba grupa, kas iz-
skata iedzīvotāju iesniegumus, visas 
to vajadzības un sniedz rekomendējošu 
raksturu Sociālajam dienestam, kas 
pieņem gala lēmumu par pabalsta pie-
šķiršanu. 

Anna Jegorova skaidro, ka cilvēki 
diezgan bieži izmanto šo iespēju, jo 
vajadzības ir ļoti dažādas, un tās vi-
sas paredzēt Saistošajos noteikumos 
nav iespējams. Iedzīvotājiem, kuriem 
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinā-
tas personas statuss un kuri ir nonā-
kuši šajā krīzes situācijā, tik tiešām ir 

iespēja šādā veidā palīdzēt no novada 
pašvaldības puses. 

Statistika liecina, ka novadā bez ve-
cāku gādības palikušo bērnu skaits ir 
ap 30. Šiem bērniem no pašvaldības 
līdzekļiem tiek izmaksāta gan uzturē-
šanas nauda, gan pabalsts, kas pare-
dzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei, un šī pabalstu ap-
mērs ir 249,71 eiro. Saistošajos notei-
kumos uzskaitīti visi dokumenti, kas 
nepieciešami šo pabalstu saņemšanai. 
No noteikumiem izņemta informācija 
par deklarēto dzīvesvietu, darba vie-
tu, pensijas un invaliditātes pensijas 
apmēru. Visa šī informācija sociāla-
jiem darbiniekiem pieejama Sociālās 
palīdzības administrēšanas lietojum-
programmā jeb SOPA, kas paredzēta 
pašvaldības sociālās palīdzības klientu 
uzskaitei un sociālās palīdzības proce-
sa administrēšanai.

Pabalsts personiskiem izdevumiem 
bērnam bārenim vai bez vecāku gādī-
bas palikušam bērnam sociālās aprū-
pes iestādēs tiek aprēķināts 10% no 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
(64,03 eiro), kurš attiecīgi sastāda 6,40 
eiro mēnesī vienam bērnam.  

Runājot par bāreņiem, Saistošajos 
noteikumos “Par dzīvokļa pabalsta 
izmaksas kārtību Daugavpils novada 
pašvaldībā” detalizētāk ir noteikts pa-
līdzības apmērs un pabalstu piešķirša-
nas kārtība apkurei, elektroenerģijai, 
atkritumiem, ūdenim un kanalizācijai. 

Pavisam nesen tika veikti grozījumi 
un mainīts pabalsta apmērs audžuģi-
menēm. Bērna uzturēšanai līdz 7 gadu 
vecumam tiek maksāti 215 eiro un no 
7 līdz 18 gadiem – 258 eiro. Kad bērns 
nonāk audžuģimenē, pabalsts tiek 
maksāts apģērba, sadzīves priekšmetu 

un mīkstā inventāra iegādei. 
Pabalstos bērnu izglītības procesa 

nodrošināšanai paredzēts vienreizējais 
pabalsts mācību līdzekļu iegādei un 
pabalsts skolēnu ēdināšanas apmak-
sai. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei 
tiek piešķirts vienu reizi gadā – uzsā-
kot jaunu mācību gadu, un šī pabalsta 
apmērs trūcīgai ģimenei ir 22 eiro vie-
nam skolniekam. Savukārt pabalsta 
apmērs skolēnu ēdināšanas apmaksai 
ir atbilstošs skolas vispārizglītojošās 
iestādes noteiktai ēdināšanas maksai. 
Tāpat paredzēts pabalsts briļļu iegādei 
trūcīgo ģimeņu bērniem ar redzes trau-
cējumiem. Šo pabalstu var pieprasīt 
vienu reizi gadā, nepārsniedzot 36 eiro. 

Veselības aprūpes pabalstu vidū ir 
arī pabalsts ortodonta pakalpojumu iz-
devumu segšanai trūcīgo ģimeņu bēr-
niem. To arī var pieprasīt vienu reizi 
gadā, nepārsniedzot 100 eiro. Ņemot 
vērā šī speciālista dārgos pakalpoju-
mus, šāds atbalsts no pašvaldības pu-
ses ir ļoti nozīmīgs. 

Grozījumos tika minēts arī pabalsts, 
kas izmaksājams hemodialīzes pa-
cientiem veselības aprūpes izdevumu 
segšanai. Hemodialīzes pacienti divas 
trīs reizes apmeklē slimnīcu, lai sa-
ņemtu hemodialīzes procedūru vai sa-
gatavotos nieru transplantācijai. Kaut 
arī daļēji šos izdevumus sedz valsts, 
lieli izdevumi ir sakarā ar transporta 
pakalpojumiem, kurus jāsedz pašiem 
slimniekiem. Tas saistīts ar to, ka pēc 
hemodialīzes pacientiem ir apgrūtinoši 
izmantot sabiedriskā transporta pa-
kalpojumus un ceļš mājās jāmēro indi-
viduālā kārtā. 

 Olga Davidova

Apstiprina ieceri pārcelt Naujenes tautas bibliotēku uz ēku Daugavas ielā 34 

Par šādu ieceri novada domes sēdē 
stāstīja Naujenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Miglāne. 
Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes 
pagasta pārvaldes izglītojoši informatī-
va struktūrvienība, kas dibināta 1955. 
gadā. Pirmo reizi bibliotēka akreditē-
ta 2009. gadā un tai piešķirts vietējās 
nozīmes bibliotēkas statuss. 2016. ga-
dā bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem. 
Ēka, kurā pašlaik atrodas bibliotēka, 
ir fi ziski novecojusi, tai sēžas pamati, 
telpās novērojams pārmērīgs mitrums, 
kas slikti ietekmē grāmatu uzglabāša-

nu, kā arī telpas ir pārāk mazas. Ēka 
būvēta 1955. gadā, tās platība – 180, 
2 km2, tostarp lietderīgā platība, kas 
tiek izmantota kā bibliotēkas telpas, ir 
179,5 kvadrātmetri. Ēka neatbilst MK 
noteikumiem Nr. 395, kas nosaka bib-
liotēku materiālā un tehniskā pamata 
normatīvus un bibliotēku standartus. 
Kā norāda Ināra Miglāne, lielākā prob-
lēma ir ēkas neatbilstība bibliotēkas 
funkciju veikšanai un attīstībai. Nav 
telpas krājuma izvietošanai, kā arī no-
liktavas telpu, šodien tās tiek nomātas 
no SIA “Meliors Krauja” 16 kvadrāt-

metru platībā ar nomas maksu 349 
eiro gadā. 
“Ēkas tehniskais stāvoklis turpina 
pasliktināties. Ir izveidojušās plaisas 
griestos un sienās, atdalās apmetums, 
ļoti sliktā stāvoklī ir elektroinstalācija. 
2018. gada budžetā 6 355 eiro tika pie-
prasīti elektroinstalācijas nomaiņai, 
taču uzskatu, ka šo jautājumu tagad 
risināt ir nelietderīgi, jo par šiem lī-
dzekļiem var rast arī citu risinājumu. 
Pārlieku lielā mitruma dēļ 2017. gadā 
tika iegādāts elektriskais mitruma sa-
vācējs, kas starpsezonu laikā ieslēgts 
no 5 līdz 6 stundām savāca 3 līdz 5 lit-
rus ūdens. Telpās nav ventilācijas”, tā 
situāciju vērtē I. Miglāne.  
Lai raksturotu bibliotēkas darbu, Inā-
ra Miglāne informēja deputātus par 
statistikas datiem. Lasītāju skaits 
2013. gadā bija 627, savukārt 2017. ga-
dā jau sasniedzis 1250. Izsniegto grā-
matu skaits 2013. gadā – 27 000, 2017. 
gadā -  45 000, tātad divkāršojies. Ap-
meklētāju skaits 2013. gadā – 35 280, 
2017. gadā – 48 000. Interneta lietotāju 
skaits un grāmatu krājums pieaudzis 
par divarpus reizēm. Dotie statistikas 
dati liecina par bibliotēkas attīstību un 
pakalpojumu nepieciešamību. 
Ekspertu tehniskās izpētes atzinumā, 
kas veikts 2006. gadā, sertifi cēts būv-
speciālists atzina, ka ēkas fi ziskais 
nolietojums ir 55 %, un rekomendāci-

jās bija noteikts, ka ēkai nepieciešama 
renovācija, ūdens novadīšana no sie-
nām, mūra sienu remonts atsevišķās 
vietās, cokolu un pamatu remonts, kā 
arī hidroizolācijas atjaunošana. Tātad 
jau 12 gadus atpakaļ ēkas tehniskais 
stāvoklis tika noteikts kā neapmieri-
nošs. 2016. gadā bibliotēkas akreditā-
cijas komisija norādīja, ka bibliotēkai 
nepieciešamas plašākas telpas, nav 
krātuves telpas, nepieciešams veikt re-
montu un uzlabot klimatiskos apstāk-
ļus. Līdzīgi norādījumi tika izteikti arī 
pirmās akreditācijas laikā. 
2017. gadā ēka tika apsekota ar mērķi 
risināt ventilācijas sistēmas atjaunoša-
nas jautājumu. Iekšējo ventilācijas sis-
tēmu projektēšanas fi rma SIA “Aura” 
bija sastādījusi defektu novēršanas ak-
tu, kurā norādīja, ka telpām būtu pilnī-
gi jāatjauno ventilācijas sistēma un šie 
darbi maksātu no 6 līdz 8 tūkstošiem. 
Aptaujājot bibliotēkas darbiniekus, re-
zultātā ir izskanējis viedoklis, ka bib-
liotēkas telpas, tādas, kādas tās ir šo-
brīd, nav atbilstoša darba vide. Telpās 
pastāvīgi krājas mitrums, darbinieki 
bieži slimo. Īpaši mitrums ir jūtams 
starpsezonu laikā, telpās valda mitru-
ma smaka. Arī apmeklētāji, pārnākot 
no bibliotēkas mājās, stāsta, ka drēbes 
ož pēc mitruma. Bibliotēkas telpās sa-
nitārā telpa savienota ar siltummez-
glu, kas arī nav pieņemami. 
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2016. gada novembrī ēku apskatīja 
novada domes deputāti. Bibliotēka tās 
līdzšinējā veidolā vairs neatbilst ap-
meklētāju vajadzībām. Lai saglabātu 
šos pakalpojumus, kā to nosaka bib-
liotēku likums un MK noteikumi, kas 
regulē bibliotēku uzturēšanu, būtu jā-
meklē risinājums bibliotēkas tālākas 
darbības nodrošināšanai. 
Pagasta pārvalde izskata variantu bib-
liotēkas pārcelšanai uz Jaunatnes un 
sporta centra telpām, veicot projektē-
šanu ēkas pielāgošanai bibliotēkas va-
jadzībām. 
Jaunatnes un sporta centra ēka būvēta 
1956. gadā, tikai gadu pēc līdzšinējās 
bibliotēkas ēkas, un ir 296 kvadrāt-
metri platībā. 2017. gada decembrī ti-
ka veikta tās tehniskā apsekošana. Ja 
pirms tam bija iecere būvēt ēkai piebū-
vi un uzbūvēt otro stāvu, apsekošanas 
rezultātā tika konstatēts, ka pamat-
konstrukcijas nolietojums ir jau 50 % 
un nepieciešama esošās ēkas atjauno-

šana, taču ar otrā stāva izbūvi rastos 
problēmas. Ēka ir vērtīga padomju 
laika celtne gan no arhitektūras, gan 
no estētiskā viedokļa. Ināra Miglāne ir 
pārliecināta, ka to vajadzētu saglabāt, 
veicot atjaunošanu un pārplānošanu, 
lai izvietotu tajās bibliotēku. 
Pieņemtais lēmums par bibliotēkas 
pārcelšanu paredz arī līdz šī gada 1. 
jūlijam izstrādāt jaunatnes un spor-
ta darba organizēšanas struktūru 
Naujenes pagasta teritorijā. Šobrīd 
telpas jauniešiem ir nodrošinātas 
visos pagasta ciemos. Tāda iespēja tiks 
rasta arī Kraujas ciemā, neskatoties uz 
pārmaiņām. 
Tāpat diskusiju gaitā Ināra Miglāne 
minēja par to, ka pakāpeniski tiek at-
jaunots Naujenes kultūras centrs, kur 
notiek un varētu turpināt notikt gan 
kultūras, gan jaunatnes pasākumi, ta-
ču šim mērķim pagaidām ir piešķirti 
minimāli līdzekļi. Katru gadu tajā 
notiek remontdarbi un ir virzība uz 

priekšu. “Viena liela zāle, ko mēs varē-
tu izmantot pasākumiem, ir kultūras 
centrā. Telpas jauniešu darbībai mēs 
noteikti atrastu. Savukārt esošās bib-
liotēkas telpas ir pārslogotas grāmatu 
izvietojuma dēļ un šis jautājums ir jāri-
sina. Darbs ar jaunatni Kraujas ciemā 
tiks organizēts tieši tāpat kā pārējos 
pagasta ciemos”, tā I. Miglāne. 
Novada domes deputāts Edgars Ku-
cins pauda bažas par tālāko Jaunatnes 
un sporta centra ēkas likteni, tādēļ ie-
teica izskatīt variantu tā pārcelšanai 
uz tagadējās bibliotēkas ēku. Aktuāls, 
viņaprāt, jautājums ir par esošās cen-
tra aktu zāles pārbūvi, kas tiks pielā-
gota bibliotēkas lasītavai. Līdz ar to 
jaunieši varētu zaudēt zāli savu pasā-
kumu norisei, kas līdz šim ietilpināja 
50-70 cilvēkus. 
Tāpat Edgaram Kucinam nav skaidrs, 
kas turpmāk apsaimniekos un uzturēs 
centram blakus esošo multifunkcionālo 
sporta laukumu, kas šobrīd vēl atrodas 

jaunatnes centra pārziņā. Vasaras pe-
riodā tajā aktīvi notiek dažādas sporta 
nodarbības. Ināra Miglāne skaidroja, 
ka laukums turpinās funkcionēt kā 
līdz šim. 
Priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Ku-
cins norādīja, ka ir jāpārskata jaunat-
nes politika visā novada teritorijā un 
minētais jautājums par ēkas pārcel-
šanu, kā arī iespējamie risinājuma va-
rianti jāizskata līdz 1. jūlijam, kā tas 
noteikts lēmumā. 
Viens nu ir saprotams, arī Jaunatnes 
un sporta centra ēka tādā stāvoklī, kā-
dā tā atrodas joprojām, ilgstoši funk-
cionēt vairs nevarēs. Ināra Miglāne re-
zumēja, ka, ieviešot pārmaiņas, varēs 
ēku pielāgot gan bibliotēkas, gan jau-
niešu vajadzībām. 

 Olga Davidova

 Par aktualitātēm nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā
nodoklis aprēķināts 1,28 milj. eiro ap-
mērā, t.sk. nodoklis par neapstrādāto 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 74 
tūkst. eiro, par ko nodokļu maksātā-
jiem ir nosūtīti 27 tūkst. maksāšanas 
paziņojumi papīrā un 5 tūkst. - e-mak-
sāšanas paziņojumi. Ja ņem vērā, ka 
2018. gada budžetā plānoti NĪN ieņē-
mumi 1,17 milj. eiro apmērā, tātad ap-
rēķins plānotos ieņēmumus pārsniedz 
tikai par 9,5%. Kā preses konferencē 
secināja Budžeta nodaļas vadītājs Jā-
nis Vanags, turpmāk, lai nodrošinātu 
budžeta izpildi, ir jāveic aktīvs darbs 
ar debitoriem.

“Iepriekšējā gadā darbs ar debito-
riem bija veiksmīgs un produktīvs, jo 
gadu no gada kopējais nodokļa parāda 
apjoms samazinās. Piemēram, 2017. 
gada laikā parāda apjoms ir samazinā-
jies par 27 tūkst. eiro. Runājot par dar-
bu ar nodokļa nemaksātājiem, jāņem 
vērā, ka liela daļa parādu ir bezcerīgi, 

piemēram, mirušo personu nodokļu 
parāds pašvaldībai ir aptuveni 100 
tūkst. eiro, maksātnespējīgo fi zisko 
un juridisko personu parāds sastāda 
45 tūkst. eiro, parādu masu 10 tūkst. 
eiro apmēra veido personu parādi, kas 
ir mazāki par 15 eiro un kurus piedzīt 
nav tiesību”, tā J. Vanags. 

Runājot par NĪN administrēšanas 
modeli kopumā, der atgādināt, ka 
2017. gada beigās tika veikta nodokļa 
administrācijas restrukturizācija un 
nodokļu inspektoru skaits samazināts  
līdz 6. Nodokļu inspektoru darba vie-
tas tagad atrodas Naujenes, Maļino-
vas, Vaboles, Kalkūnes, Tabores un 
Demenes pagastu pārvaldēs, un katrs 
nodokļu inspektors apkalpo 2 līdz 4 pa-
gastu iedzīvotājus. Primāri zonējums 
tika veidots ar mērķi nodrošināt no-
dokļu inspektoriem iespējami līdzīgas 
slodzes. 

Tā kā katram nodokļu inspektoram 

ir jāsagatavo aptuveni 4,5 tūkst. mak-
sāšanas paziņojumu, to drukāšanu, 
šķirošanu, iepakošanu, aplokšņu ap-
druku un nodošanu nosūtīšanai, kopš 
šī gada šie pakalpojumi uzticēti ārpa-
kalpojumu sniedzējam. Diemžēl zemes 
nomas maksas rēķinu nosūtīšanai šāds 
risinājums tehniski vēl nav iespējam, 
tāpēc zemes nomnieki, atšķirībā no 
iepriekšējiem gadiem, nomas maksas 
rēķinus saņems ar atsevišķu vēstuli.

Jāpiebilst, ka neatkarīgi no tā, vai 
attiecīgajā pagasta pārvaldē ir nodok-
ļa inspektors, katrā pagasta pārvaldē 
ir iespējams samaksāt nodokli skaidrā 
naudā, vai, ja pārvaldē ir POS termi-
nāls, arī ar bankas norēķinu karti un 
nekustamā īpašuma nodokļa saņēmējs 
ir pagasta pārvaldes, kuras teritorijā 
atrodas nekustamais īpašums.

Jānis Vanags
Budžeta nodaļas vadītājs

Piešķirts fi nansējums no LEADER programmas vairāku nozīmīgu projektu realizācijai
Daugavpils un Ilūkstes novadu part-

nerības “Kaimiņi” koordinatore Inga 
Krekele sniedza informāciju par part-
nerības sabiedrības virzības attīstības 
stratēģijas ieviešanas gaitu. Šobrīd 
notiek stratēģijas īstenošanas izvērtē-
šanas posms. Ir apgūti 70 % no piešķir-
tā fi nansējuma. Lai apgūtu palikušos 
30 % jeb pus miljonu eiro, kas varētu 
notikt nākamgad, projektu vērtēšanas 
procesā jāievieš izmaiņas. 

Inga Krekele tāpat pastāstīja, kā 
ar projektu fi nansējuma apgūšanu ir 
veicies līdz šim. 2015. gadā tika izstrā-
dāta stratēģija un fi nansējums tika 
rēķināts, balstoties uz formulu, kas ir 
apstiprināta MK noteikumos Nr. 125, 
kas nosaka kārtību, kādā piešķir, ad-
ministrē un uzrauga valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju saga-
tavošanai un īstenošanai. 

Viens no kritērijiem ir iedzīvotāju 
skaits konkrētā teritorijā, teritorijas 
lielums un attīstības indekss. Rezul-
tātā tika iegūts fi nansējums 1 555 000 
eiro apmērā. Finansējums tika propor-
cionāli sadalīts pēc partnerības stratē-
ģijā  noteiktā – 55 % uzņēmējdarbībai 
un 45 % - sabiedriskā labuma projek-
tiem. 

Šī nauda tika apgūta, un pēdējie no 
šiem projektiem vēl atrodas Lauku 
atbalsta dienestā un vairāk projektu 
konkursa šogad nebūs. Pie ideāliem 
apstākļiem uzņēmējdarbības projek-
tiem būtu nepieciešami 2 miljoni eiro, 
jo kopumā tika saņemts 71 projekta 
pieteikums trijās projektu kārtās, no 
Daugavpils novada – 52 projekti. Pa-
matā uzņēmējdarbības projektu izvēr-
tēšanas gaitā noraidījuma iemesls vis-
biežāk bija fi nansējuma trūkums. Tika 
iesniegti daudzi vērtīgi projekti, kas 
šajā pusē būtu ļoti aktuāli. No iesnieg-
tajiem projektiem novadā apstiprināti 
varētu būt 18 ar uzņēmējdarbību sais-
tīti projekti, jo daļa no tiem vēl atrodas 
Lauku atbalsta dienesta vērtēšanā. 
Inga Krekele stāstīja arī par pieredzi, 
kad apstiprināto projektu iesniedzēji 
atsakās no fi nansējuma, jo netiek galā 
ar projekta saistībām. Partnerības pie-
redzē ir bijuši jau trīs tādi gadījumi. 

Pirmajā projektu izvērtēšanas kār-
tā apstiprināts Demenes pagasta SIA 
“AKAI” iesniegtais projekts “Pakalpo-
jumi iedzīvotājiem mīļdzīvnieku kre-
mēšanas jomā” , Sventes pagasta SIA 
“RECENS” projekts slēpošanas bāzes 
“Egļukalns” sniegto pakalpojumu kva-
litātes uzlabošanā, atbalstīta Sventes 

pagasta SIA “H&H” viesu mājas “Ru-
dzupuķes” renovācija, kā arī Līksnas 
pagasta z/s “Mežmalas” projekts viesu 
mājas darbības attīstībai. Šiem projek-
tiem piešķirts fi nansējums 97 506, 42 
eiro apmērā. 

Otrajā projektu izvērtēšanas kār-
tā apstiprināts projekts koka dāvanu 
ražošanā Sventes pagastā, Laucesas 
pagasta p/s “Aizsili” projekts augļu 
čipsu ražošanā, Līksnas pagasta SIA 
“RUBIKI” projekts ūdens tilpņu mon-
tāžas ceha un noliktavas vienkāršo-
tai renovācijai, Naujenes pagasta SIA 
“Beibuks” projektam par laivu nomas 
modernizāciju, Višķu pagasta IK “Vi-
šķezers” projektam viesu mājas pār-
būvei, SIA “Lauku projektu birojs” 
projektam kafejnīcas “Vojaž” virtuves 
iekārtu u n tirdzniecības aprīkojuma 
iegādei, Kalkūnes pagasta SIA “RRR” 
projekts metāla konstrukciju un to sa-
stāvdaļu ražošanai, Sventes pagasta 
SIA “RECENS” projekts slēpošanas 
trases “Egļukalns” modernizācijai. 
Šiem projektiem atvēlēts fi nansējums 
365 812,35 eiro apmērā. 

Piektajā projektu izvērtēšanas kārtā 
sešpadsmit projekti atrodas vērtēšanas 
stadijā. 

Sabiedriskā labuma projektiem ide-

ālā variantā būtu nepieciešami 2,3 
miljoni eiro. Taču tam ir atvēlēti vien 
698 522 eiro. 65 projektu pieteikumi 
tika saņemti no Daugavpils novada. 
Apstiprināti 14 no tiem. Arī sabied-
riskā labuma projektu noraidīšanas 
iemesls ir fi nansējuma trūkums.  

No 1. augusta stāsies spēkā grozī-
jumi MK noteikumos, saskaņā ar ku-
riem būs jāmaina partnerības projek-
tu vērtēšanas kārtība. Ja līdz šim visi 
projektu iesniedzēji saņēma vēstules 
par projektu noraidīšanu fi nansējuma 
trūkuma dēļ no Lauku atbalsta dienes-
ta, tad līdz ar grozījumiem šīs vēstules 
sagatavos partnerība uz vietas. Līdz 
šim sūdzības par projektu izvērtēšanu 
tika saņemtas no 4 projektu iesniedzē-
jiem, viens no projektu iesniedzējiem 
ir iesniedzis sūdzību tiesā. 

27. martā notiks partnerības kop-
sapulce, kurā tiks izskatīts jautājums 
par grozījumiem statūtos, lai izstrādā-
tu jaunu projektu vērtēšanas sistēmu. 
Partnerības darbā tika aicināti iesais-
tīties arī pagasta pārvalžu vadītāji, lai 
kopā izvērtētu iesniegtos projektu pie-
teikumus. 

Daugavpils novada pašvaldībā ir 
veikta nekustamā īpašuma nodokļa 
2018. gadam aprēķināšana. Kopumā 
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Par aktualitātēm Īpašuma nodaļā
Šis gads Īpašuma nodaļai ir iesācies 

ar izmaiņām. Novada domē darbu ir 
sācis vecākais zemes lietu speciālists, 
savukārt seši zemes lietu speciālisti 
strādā apkalpošanas iecirkņos uz vie-
tām pagastos. Pa vienam zemes lietu 
speciālistam ir noteikts uz vairākiem 
pagastiem ar konkrētiem pieņemšanas 
laikiem. Ar speciālistu kontaktiem var 
iepazīties mājas lapā www.daugavpil-
snovads.lv sadaļā “Kontakti” - Dome, 
kā arī pagastu mājas lapās. Arī turp-
māk zemes lietu speciālisti pieņems 
iesniegumus, izskatīs jautājumus par 
zemes nomu, zemes ierīcības projek-
tiem, nekustamā īpašuma nosaukumu 
adrešu piešķiršanu, maiņu, likvidāciju 
u.c. jautājumiem, kas skar īpašumus. 

Kā preses konferencē ziņoja Īpašu-
ma nodaļas vadītāja Ilze Raščevska, 
šogad energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu mājās tika 
ieplānots pašvaldības līdzfi nansējums 
120 000 eiro apmērā. Jau atbalstīts 
un piešķirts līdzfi nansējums 4 daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām novada 
administratīvajā teritorijā Kalkūnes, 
Skrudalienas un Naujenes pagastos. 
No tām trim mājām piešķirts fi nansē-
jums jumta seguma nomaiņai ar bēni-
ņu siltināšanu un vienai mājai – gala 
sienu siltināšanai. No plānotajiem 
120 000 eiro piešķirti 105 127 eiro, ne-
piešķirti palika 14 873 eiro. Visi pietei-
kumi ir izskatīti un atbalstīti. 

No 2. februāra ir stājušies spēkā 
grozījumi Saistošajos noteikumos, kas 
nosaka, ka dzīvokļu īpašnieki var pie-
teikties uz līdzfi nansējumu piesaistī-
to zemes gabalu labiekārtošanai, t.i., 
stāvlaukumu, gājēju celiņu, iekšpagal-
mu, bērnu rotaļu laukumu un apgais-
mojuma ierīkošanai vai atjaunošanai. 
Līdzfi nansējuma apmērs ir 50% no 
faktiskajām izmaksām, bet nedrīkst 
pārsniegt 5 000 eiro katrai daudzdzī-
vokļu dzīvojamai mājai. Ir nosacījums, 
ka uz šo aktivitāti var pretendēt, ja 
mājā jau ir realizēts kāds no energo-
efektivitātes paaugstināšanas pasāku-
miem – gala sienu siltināšanu, apku-
res sistēmas renovāciju, jumta seguma 
nomaiņu. Līdz ar ko dotā aktivitāte ir 
kā bonuss pamata energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumiem. No ie-
dzīvotājiem tiek gaidīti iesniegumi, lai 
plānotu piešķiramo līdzfi nansējuma 
apjomu arī 2019. gadam. 

“Prieks, ka iedzīvotāji sāk vairāk 
domāt par siltuma saglabāšanu savās 
mājās un to fi zisko stāvokli. Praktiski 
šogad jau divu mēnešu laikā pašvaldība 
varēs izmantot gandrīz visus līdzekļus, 
kas iedalīti šajā programmā. Protams, 
120 000 nav maza summa. Mēs aici-
nām iedzīvotājus kopsapulcē pieņemt 
lēmumu un stāties rindā jau uz nāka-
mo gadu. Mēs esam ļoti apmierināti, 
ka iedzīvotāji daudz aktīvāk iesaistās 
šajā programmā. Un tie, kuriem jau ir 

realizēta kāda no aktivitātēm, turpina 
par to interesēties. Salīdzinot ar valsts 
atbalstu, novada domes atbalsts ir ļoti 
nozīmīgs un arī daudz izdevīgāks”, re-
zumēja izpilddirektore V. Kezika. 

Izpilddirektores vietnieks Alek-
sandrs Aizbalts norādīja, ka maksāju-
mos par apkuri ziemas mēnešos, sa-
līdzinot renovēto māju Lociku ciemā, 
Vienības ielā 8, un Kalkūnes ciema 
māju, iedzīvotāji Locikos maksāju-
ši par vienu kvadrātmetru 0,71 eiro 
centu, savukārt Kalkūnes ciema mājā 
- 2,60 eiro par kvadrātmetru. Renovē-
tajā mājā rēķini par apkuri tātad ir trīs 

reizes mazāki. 
Periodā no 2014. līdz 2017. gadam 

pašvaldības līdzfi nansējums energo-
efektivitātes pasākumiem piešķirts 14 
daudzdzīvokļu mājām novada teritori-
jā. No tām 7 mājas ir Kalkūnes pagas-
tā, sešas  – Naujenes un viena - Maļi-
novas pagastā. 

 Olga Davidova

 Bijušās Randenes pamatskolas degradēto teritoriju pielāgo uzņēmējdarbības vajadzībām

priekš, uzņēmēji ir rakstījuši aplie-
cinājumus par interesi, jo bez uzņē-
mēju intereses šo projektu nebūtu 
iespējams realizēt, jo tā ir Eiropas 
Savienības vadlīniju un MK noteiku-
mu prasība. Šādi komersanti mums ir 
apzināti un ir nodefi nēti arī rezultatī-
vie rādītāji, kas ir jāsasniedz. Rande-
nes projektā komersantam ir jārada 
30 jaunas darba vietas un jāinvestē 
35 tūkst. eiro privātās investīcijas. 
Sludinot publisko nomas izsoli, šīs 
prasības tiks iekļautas arī nolikumā, 
kuru komersantam pēc realizēšanas 
jāapņemas sasniegt trīs gadu laikā,” 
projekta nianses skaidro Daugavpils 
novada domes Attīstības pārvaldes 
vadītāja Vita Rūtiņa. Viņa atzīmē, 
ka pēc objekta nodošanas noteik-
ti tiks meklētas brīvas darba rokas. 
Paredzams, ka ēkā varētu atrasties 
šūšanas ražotne, tāpēc sekot līdzi in-

formācijai aicināti Kalkūnes un citu 
apkārtējo pagastu iedzīvotāji, kuriem 
ir interese un prasmes šajā nozarē.
Kopumā revitalizācijas projekta nā-
kamajās kārtās plānots attīstīt vēl 
četras degradētās teritorijas Dau-
gavpils novadā.  Sadarbībā ar Dau-
gavpils pilsētu atjaunošana plānota 
Sventes pagastā un Višķu pagasta 
Vīgantu ciemā, savukārt sadarbībā 
ar Krāslavas novadu  tiks atjaunots 
publiskais ceļš, kas savieno Tabo-
ri un Vecsalienu, stimulējot biznesa 
attīstību arī šajos pagastos. Projektu 
realizācijas termiņš ir 2019. gads un 
kopējās plānotās investīcijas sastāda 
~ 3 262 991 EUR, no kurām 2 782 955 
EUR plānots piesaistīt no Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF).

 Elza Pučko

Pērnā gada rudenī Kalkūnes pagastā 
uzsākti pārbūves darbi bijušajā Ran-
denes pamatskolas ēkā ar mērķi at-
griezt degradēto teritoriju ekonomis-
kajā apritē, paredzot to perspektīvā 
kā tekstila un vieglās rūpniecības ra-
žotni. Projekts “Degradēto rūpniecis-
ko teritoriju reģenerācija Daugavpils 
pilsētas un Daugavpils novada terito-
rijās I kārta”, sadarbībā ar Daugav-
pils pilsētas domi, tapis, lai sakār-
tojot publisko infrastruktūru, tiktu 
sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai un 
rastos jaunas darba vietas. Randenē 
atjauno 680 m2 ēku un klāt piebūvē 
jaunu angāru 330 m2 platībā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 
087 404,58 EUR, no tiem Daugavpils 
novada domes projekta daļas izmak-
sas sastāda 661 440,59 EUR, ERAF 
fi nansējums 61,32%; Valsts budžeta 
dotācija 2,38% un Domes līdzfi nan-
sējums 5,55%, privātās attiecināmās 
izmaksas 30,75%. Lai nodrošinātu 
pašvaldības līdzfi nansējumu, ņemts 
aizņēmums Valsts kasē.
Būvniecības darbus realizē SIA Borg, 
kuri objektu ekspluatācijā plāno no-
dot maija beigās, lai jau šogad tajā 
darbību varētu uzsākt komersants, 
kurš tiks izvēlēts publiskā nomas 
izsolē. “Protams, sarunas notika ie-
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Daugavpils novads ir Olesjas Ņikitinas laimes zeme

Ar Naujenes pagastu Olesjai Ņikiti-
nai saistās visa dzīve – šeit viņa augu-
si, mācījusies, aktīvi līdzdarbojusies 
kā jauniete un joprojām dzīvo ar sa-
vu ģimeni. Olesja Ņikitina kopš 2011. 
gada strādā par Izglītības pārvaldes 
Jaunatnes lietu speciālisti, aktivizējot 
jauniešu dzīvi novadā un ar savu pie-
mēru apliecinot, ka novads ir lieliska 
vieta, kur dzīvot un sevi realizēt. Šī 
sasaukuma pašvaldību vēlēšanās tika 
ievēlēta par deputāti no partijas “Sa-
skaņa”. Olesja Ņikitina darbojas Izglī-
tības, kultūras un sporta jautājumu, 
kā arī Sociālo un veselības jautājumu 
komitejā.  

- Pirms septiņiem gadiem 
sākāt darbu domē kā jaunatnes 
lietu speciāliste. Pastāstiet, kas 
bija grūtākais, uzsākot šo darbu?

Olesja Ņikitina: Aktīvs darbs ar 
jaunatni Daugavpils novadā sākās 
2011. gadā, kad bija jāapstiprina Jau-
natnes politikas attīstības stratēģija. 
Sākt visu no nulles bija ļoti grūti. Sā-
kumā apzinājām visus jauniešus, kuri 
dzīvo mūsu novadā. Šo jauniešu bija 
daudz, tomēr vairākums no viņiem 
nezināja, kā var piedalīties un līdz-
darboties pašvaldības dzīvē. Sākums 
bija visgrūtākais, jo bija jāapciemo 
visus 19 pagastus, kur mēs jauniešus 
uzrunājām, sakot : “Ir uzsākts aktīvs 
darbs ar jaunatni, mēs lūdzam jūsu 
palīdzību un aicinām aktīvi līdzdar-
boties. Daugavpils novads ir tā paš-
valdība, kura vēlas būs jauniešiem 
draudzīga.”” Novadā ir ļoti dažādi 
jaunieši – vairāk aktīvi, mazāk aktīvi, 
atšķirības ir arī valodā un mentalitā-
tē. Diez gan grūti bija viņiem iemācīt, 
ka var viens pie otra braukt ciemos 
uz citu pagastu, rīkot kopīgus pasā-
kumus, jo sākumā viņi darbojās tikai 
sava pagasta ietvaros. Mums bija ne-
pieciešams jauniešus sapulcināt vienā 
lielā lokā un palīdzēt saprast, ka viņi 
kopā var paveikt daudz interesantu 
lietu, realizēt dažādus projektus un 
organizēt aktivitātes novada mēro-
gā. Apbraukājot pagastus, ar kolēģi 
ieguvām vērtīgu informāciju, kas pa-
līdzēja izstrādāt pirmo plānošanas do-
kumentu. Ielikām tajā visas atziņas, 
kuras jaunieši sniedza, jo viņi labāk 
par mums pārzināja situāciju pagas-
tos uz vietas. Beigās sanāca viens no-
pietns un mums ļoti dārgs dokuments 
“Daugavpils novada jaunatnes politi-
kas attīstības stratēģija 2011. - 2017. 
gadam”. 

- Kā izdevās šo stratēģiju 

ieviest dzīvē? Par ko vislielākais 
gandarījums un pie kā vēl būtu 
jāpiestrādā?

O.Ņ.: Noteicām vairākas prioritātes 
darbā ar jauniešiem. Visvairāk jau-
niešiem rūpēja tas, ka viņiem nebija, 
kur lietderīgi pavadīt brīvo laiku. To-
brīd vairākos pagastos nebija jauniešu 
pulcēšanās vietu, bet, pateicoties mū-
su novada un valsts rīkotajiem projek-
tu konkursiem, viņiem izdevās šādas 
pulcēšanās vietas ierīkot. Tagad katrā 
pagastā strādā jaunatnes lietu atbildī-
gā persona, kas ir saikne starp mums 
un jauniešiem. 

Ļoti grūti bija iemācīt jauniešiem 
runāt un drosmīgi atklāt savas do-
mas. Daļai jauniešu traucē valodas 
barjera, tā ir ļoti aktuāla problēma. 
Prieks, ka pagājuši septiņi gadi un var 
manīt progresu, salīdzinot, kā jaunie-
tis runāja sākumā un, kā runā tagad. 
Vairāki jaunieši ar kuriem sākām 
strādāt, tagad paši strādā par jau-
natnes lietu atbildīgajiem. Viņi nav 
aizbraukuši prom un ir palikuši savos 
pagastos. 

Esam ieviesuši tādus tradicionālos 
pasākumus, kurus jaunieši ar nepa-
cietību gaida katru gadu - tas ir Jau-
niešu salidojums, intelektuālās spē-
les, sporta spēles, Daugavpils novada 
domes atbalstīti projektu konkursi. 
Viņi paši var rakstīt un iesniegt pro-
jektu idejas. Sākumā saskārāmies ar 
problēmu, ka jaunieši nevarēja tikt uz 
pasākumiem. Te jāsaka paldies pa-
gastu pārvaldēm par aktīvu atbalstu, 
kuri iedala transportu un šoferus, ku-
ri aizved uz pasākumiem vakaros un 
brīvdienās. 

Kopumā, mums ir gājis visādi – gan 
labi, gan slikti. Tagad top turpinā-
jums mūsu Jaunatnes politikas stra-
tēģijas dokumentam. Labi var just at-
šķirību, kādi viņi bija sākumā un cik 
gudri ir tagad. Ar savām idejām viņi 
devuši mums labu materiālu pārdo-
mām, kuras varam izmantot, plānojot 
mūsu attīstības dokumentu nākama-
jiem gadiem. 

- Tomēr joprojām savu ak-
tualitāti nezaudē tādas smagas 
problēmas kā jauniešu nodarbi-
nātība. 

O.Ņ.: Protams. Tas ir ļoti grūts jau-
tājums, kuru, diemžēl, nav iespējams 
atrisināt pašvaldību līmenī. Tā ir vie-
na no valsts lielākajām problēmām, 
ka jaunieši, apgūstot vidējo izglītību, 
izlemj doties uz ārzemēm, jo tur ir at-
šķirīgs algu līmenis un dzīves veids. 
Diemžēl, viņi meklē vieglāku veidu, 
kā kārtot savu dzīvi. Mums novadā 
ir nodarbinātības programma, tāpat 
tiek piedāvātas iespējas pastrādāt no-
metnēs, iespēja sevi pierādīt, darbojo-
ties kā brīvprātīgais. Šobrīd novadā 
brīvprātīgais darbs ir likumiski pa-
matots un reglamentēts. Pagastu pār-
valdes arī ir ieinteresētas, lai jaunieši 
paliktu un strādātu. Ir vairākas pār-
valdes, kuras labprāt piedāvā darbu 
tiem jauniešiem, kuri mācās un saista 
savus dzīves plānus pagasta teritorijā. 
Ir ļoti daudz labu programmu arī no 
valsts puses uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai. Protams, ir jābūt izglītotam, 
lai spētu pielietot šīs programmas. 
Tāpat mums ir vairākas institūcijas, 
ar kurām var sadarboties un kuras 
var sniegt padomu – Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” 
, Daugavpils novada domes Attīstības 
pārvalde, arī mēs – jaunatnes lietu 

speciālistu. Protams, vieglākais veids 
ir nopirkt biļeti, aizbraukt uz Angliju 
vai Vāciju, kur mierīgi strādāt un ne 
par ko nedomāt. Tad ir jāizvēlas, ko tu 
savā dzīvē vispār gribi. 

- Kādas prioritātes un mēr-
ķus esiet sev izvirzījusi, iegūstot 
deputāta mandātu?

O.Ņ.: Tas ir jaunatnes darbs un 
viss, kas ir saistīts ar jaunatni – tā ir 
Jauniešu centra izveide, Jaunatnes 
nodarbinātības programma, arī darbs 
ar skolām un pirmsskolas izglītības 
iestādēm. Tie mazie bērni, kuri šobrīd 
aug un mācās, ir mūsu nākamā jau-
natne, ar kuru mums būs jāstrādā. Ir 
jācenšas, lai viņi nedomātu, ka, aiz-
braucot prom, viņiem būs vieglāk un 
labāk – lai viņi paliktu tepat, jo, gan 
skolas izglītība, gan universitātes iz-
glītība mums ir ļoti laba. Man nepa-
tīk, kad jaunieši apgalvo, ka pie mums 
nav labu studiju programmu un vispār 
studijām neatliek laika, jo ir jāstrādā. 
Tā nav. Daugavpils Universitāte (DU) 
piedāvā ļoti labas programmas, arī ar 
budžeta vietām. Tāpēc tas ir vairāk 
stāsts par to, ka negrib, nevis nevar. 

Protams, mans mērķis ir arī darbs 
ar pagastu pārvaldēm, virzienā, lai 
jaunie speciālisti tiktu piesaistīti aktī-
vam darbam, lai viņi zinātu, ka var te 
palikt, nevis domātu par emigrēšanu. 

Vispār, darbs pašvaldībā ir ļoti in-
teresants un pamācošs, kur var iegūt 
vērtīgas zināšanas, ierosinājumus no 
kolēģiem, priekšlikumus, komentā-
rus un arī kritiku, kura arī reizēm ir 
konstruktīva un pareiza, lai nākam-
reiz tādas kļūdas nepieļautu. Es se-
vi vēl varu saukt par jauno paaudzi, 
kuru ir jāmāca. Skatoties pašvaldības 
darbu no malas, varētu šķist, ka tur 
nekā grūta nav, bet, kad esi tajā iekšā, 
tu saproti cik atbildīgs un  grūts darbs 
tas ir. Lai viss būtu pamatots, lēmumi 
pareizi pieņemti un iedzīvotājiem bū-
tu apziņa, ka Daugavpils novads ir tā 
vieta, kur viņi vēlētos palikt.

- Ko esat studējusi?  Kāpēc 
šāda izvēle un, kā tas palīdz dar-
bā?

O.Ņ.: Šobrīd es esmu DU doktoran-
te, studēju salīdzināmo literatūrzināt-
ni. Tuvojas tas laiks, kad man ir jāie-
sniedz disertācija, un es ļoti ceru, ka 
man izdosies aizstāvēt doktores grādu. 
Studējot salīdzināmo literatūrzinātni, 
man pavērās plašākas iespējas - valo-
das apguvē, grāmatu lasīšanā, aktīvā 
darbā ar izciliem pasniedzējiem. Stu-
dijas sniedz prasmes, kuras noder arī 
darbā - prasmi runāt, komunicēt, pa-
matot, aizstāvēt, tekstā meklēt zem-
tekstus. Vispār, man ļoti patīk studēt, 
tāpēc es nezinu, ko darīšu pēc absolvē-
šanas, varbūt atradīšu jaunu studiju 
programmu. Pirmkārt, tas ir lieliski, 
ka par studijām nav jāmaksā un ir tik 
izcila zināšanu bāze. Neskatoties uz 
to, kādu programmu studē, tā vien-
mēr būs lieliska pieredze, kuru īpaši 
var novērtē pēc laika. Mans pētāmais 
lauciņš ir mūsdienu bērnu literatūra. 
Tā kā esmu divu bērnu mamma, man 
tas ļoti noder. Disertācijas tēmu es uz-
skatu sev par liktenīgu. (Smejas) 22. 
augustā es nokārtoju doktorantūras 
iestājeksāmenu un 23. augustā man 
piedzima meitiņa. Kopš tā laika ma-
nā mājā ir ļoti daudz bērnu grāmatas 
krievu, latviešu un angļu valodā, ku-
ras lasu gan es, gan mani bērni. 

- Kā izdodas paspēt apvienot 
daudzos pienākumus?

O.Ņ.: Liels nopelns tajā ir manai ģi-
menei - vecākiem, vīram un māsām, 
kuri man palīdz un labprāt pieskata 
manus bērniņus. Ir ļoti svarīgi, ka 
ģimene motivē. Neviens no maniem 
vecākiem nekad nav teicis, ka tagad, 
kad esmu kļuvusi mamma, mans pie-
nākums ir sēdēt mājās. Tieši otrādi 
– viņi mudināja, ka man ar maģistra 
grādu būs par maz, ka ir jātiek tālāk. 
Tāpēc es uzskatu, ka, ja kaut ko ļoti 
vēlies un ir ģimenes atbalsts, visu var 
paspēt. Galvenais to darīt kvalitatīvi. 

- Naujene ir Jūsu dzimtais 
pagasts, joprojām te strādājat un 
te mācās Jūsu bērni. Kas notur 
dzimtajā pusē?

O.Ņ.: Mans tētis nāk no Ukrainas, 
savukārt mamma no Lietuvas – abi 
iepazinās Daugavpils rajonā un pali-
ka te uz dzīvi. Viņi izveidoja piemājas 
saimniecību “Bišu drava”, kur piedzi-
mām mēs - trīs māsas. Atklāti sakot, 
es nekad neesmu aizdomājusies par 
iespēju kaut kur aizbraukt. Pēc Vec-
pils pamatskolas, aizgāju mācīties uz  
Daugavpils Mūzikas vidusskolu. Pēc 
vidusskolas absolvēšanas man bija 
iespēja braukt uz Rīgu studēt Jāzepa 
Vītola Mūzikas akadēmijā. Dažādu 
dzīves apstākļu dēļ man bija jāizvēlas 
– braukt uz Rīgu vai palikt tepat Dau-
gavpilī. Kaut kādas priekšnojautas 
vai kāds no augšas apturēja mani, un 
es paliku studēt Daugavpilī. 

Naujenes pagasts ir ļoti unikāls pa-
gasts, tur es esmu gadiem aktīvi dar-
bojusies kā jauniete. Man vispār ne-
bija vēlmes braukt prom, jo man te ir 
ļoti labi - te es iepazinos ar savu vīru, 
izveidojām ģimeni, te top mūsu māja. 
Te ir mani vecāki, bez kuriem es neva-
ru iedomāties savu dzīvi un apciemoju 
viņus katru nedēļu. Es esmu mājas 
cilvēks -  manuprāt, te ir visas iespē-
jas strādāt, te atbalsta cilvēkus, kuri 
vēlas palikt un būt piederīgi novadam. 
Varbūt galvaspilsētā vai ārzemēs ir 
lielāka alga vai var atļauties vairāk, 
bet tur brīvdienās nav blakus vecāku, 
tur nav pirtiņas sestdienās, tur bēr-
niem nav tādu iespēju sabiedrībā ru-
nāt dzimtajā valodā, nav iespējas ko-
municēt ar draugiem vai aiziet ciemos 
pie kaimiņiem. Es nevaru iedomāties 
savu dzīvi citā vietā. 

- Uzskatāt, ka laukos ir bēr-
niem labvēlīgāka dzīves vide?

O.Ņ.: Jā. Tā ir labvēlīgāka dzīves 
uztveres ziņā, viņiem te veidojas ģi-
meniskāka piederības sajūta. Es esmu 
ģimenes cilvēks, redzu, ka arī mani 
bērni tādi paliek, jo katru piektdienu 
izskan jautājums, vai šodien brauk-
sim pie vecmammas. Man tas liekas 
ļoti svarīgi audzināšanas procesā, ka 
bērni saprot, ka šī ir vieta, kuru jāmīl 
stiprāk par visu pasaulē un,  ka tā ir 
vieta, kur tevi vienmēr gaidīs atgrie-
žamies. 

- Kas ikdienā sagādā vislie-
lāko prieku?

O.Ņ.: Kā jau visiem cilvēkiem - tas, 
ka, pārnākot no darba, tevi mājās sa-
gaida mīļotais vīrs, bērni. Viņi stāsta, 
kā pagāja viņu diena, dalās nopietnās 
un gudrās atziņās. Tie ir viņu smiekli, 
sajūta, ka esi mājās un vari piezvanīt 
mammai, pastāstīt, kā gāja un dzirdēt 
atbildi, ka arī viņiem viss ir kārtībā. 

 Ar Olesju Ņikitinu sarunājās
 Elza Pučko
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Regīna Tamane: “Iespējas ir dzīves zelts, kas ļauj man justies laimīgai” 

- Kāpēc nolēmāt piedalīties vēlē-
šanās? 

Regīna Tamane: Tā kā socializā-
cijas process ir viens no galvenajiem 
sabiedrības procesiem, tad, protams,  
runa ir par sociālo sfēru, sociālajiem 
jautājumiem un sociālajām problē-
mām, sākot ar cilvēka dzimšanu un 
beidzot ar mūža noslēgumu, kurā ir 
iesaistīts sociālais dienests un sociālais 
darbinieks kā profesionālis. Ļoti bieži 
globālas sociālās problēmas tiek risi-
nātas ar politiķu palīdzību. Pēc novada 
reformas deputātu sastāvā nav bijis 
neviens sociālais darbinieks, tāpēc, lai  
efektīvāk risināt sociālos jautājumus, 
nolēmu pamēģināt sevi politiķa sta-
tusā, startējot no “Daugavpils novada 
partijas” saraksta. 

- Kādas rakstura īpašības Jums 
piemīt? Kāds ir Jūsu dzīves moto? 

R.T. Ja cilvēks atrodas savā īstajā 
vietā, tad darbs nes gandarījumu un ir 
iespēja labprāt darīt labu citiem – tad 
darbs nes prieku. To, kas man patīk, es 
viegli pārvēršu par spēli, un tas vien-
mēr rada jaunu enerģiju un motivāciju. 
Kad es no rīta atveru acis, mani sagai-
da nevis pasaule, bet gan miljons iespē-
jamo pasaulīšu. Iespējas ir dzīves zelts, 
kas ļauj man justies laimīgai. Viss ir 
mūsu rokās. Tiklīdz mēs saskatām sa-
vas iespējas un sākam tās “iekustināt”, 
tās daudzkāršojas. Man ļoti patīk Rai-
ņa vārdi: „Pastāvēs tas, kas mainīsies”.

- Kā Jūs vērtējat Daugavpils no-
vada attīstību?

R.T. Pozitīvi. Jebkura joma tiek piln-
veidota vai ieviests kaut kas jauns, kas 
dod iespēju uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti. 

- Kuras ir tās jomas novadā, ku-
rām Jūs, būdama deputāte, gribē-
tu īpaši pievērsties?

R.T. Viennozīmīgi, tā ir sociālā joma, 
kas saistīta ar sociālo darbu, sociāla-
jiem pakalpojumiem un sociālo palīdzī-
bu. Katrai mērķa grupai ir jābūt atbil-
stoši piedāvātiem pakalpojumiem, kas 
nodrošinātu viņu vajadzības. Un ne jau 
visas problēmas risina pabalsti, te ir jā-
būt komplicētam, mērķtiecīgam sociā-
lajam darbam. Ļoti svarīgs jautājums 
ir par novada mobilās brigādes izveido-
šanu, kas nodrošinātu kvalitatīvu pa-
līdzību novada vientuļajiem pensionā-
riem un invalīdiem, kā arī jautājums 
par sociālās mājas izveidošanu sociālā 
riska pakļautiem cilvēkiem. Protams, 
arī izglītības jomā ir daudz neskaidru 
jautājumu.

- Ar ko lepojaties Daugavpils no-

vadā?
R.T. Pirmkārt, gribētu minēt mūsu 

cilvēkus, kas ir ieguldījuši un turpina 
ieguldīt savu artavu novada attīstībā 
- gan pagastu griezumā, gan novadā, 
gan valsts un aiz valsts robežām. Cik 
patīkami ir dzirdēt masu medijos, ja 
tiek minēti labie piemēri, kādam tei-
cami izdarītam darbam mūsu novadā, 
nav svarīgi kurā jomā. Otrkārt, mūsu  
novada teritorijā ir ļoti skaista da-
ba, kur dominē paugurainas ainavas. 
Tas ir sīkkontūrains, mozaīkveida un 
estētiski pievilcīgs ainavu tips, kuru 
raksturo liela bioloģiskā un ainaviskā 
daudzveidība. Ļoti daudz  skaistu  eze-
ru, lielākā daļa no tiem atrodas Deme-
nes un Medumu pagastā.

- Jūsu pamatdarbs ir Demenes 
sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrā. Pastāstiet par 
savu pieredzi vadītājas amatā.

R.T. Sociālajā sfērā strādāju kopš 
1994. gada jūlija. No 1997. gada sāku 
vadīt Demenes pagasta padomes Soci-
ālo dienestu. No 2009. gada līdz šodie-
nai turpinu vadīt Daugavpils novada 
Sociālā dienesta Demenes sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības cen-
tru. Darbs nav vienkāršs, toties daudz-
veidīgs.

Atnākot uz pieņemšanu, cilvēki 
sūdzas par grūtībām - nav ko ēst ne 
pašiem, ne bērniem. Kad viņiem pie-
dāvājam risinājumus un dodam pa-
domus, prasītāji apvainojas un nikni 
atbild: “Jūs to vien protat, kā kritizēt 
un pamācīt, bet man vajag palīdzību!”. 
Ejot pie jebkura speciālista, cilvēkam 
ir kādas gaidas. Ejot pie sociālā darbi-
nieka, diemžēl lielākā mērā šīs gaidas 
patiešām ir saistītas tikai ar materiālo 
palīdzību. Jau pierādīts, ka materiālā 
palīdzība nevar būt vienīgais atbalsta 
veids. Materiālajai palīdzībai nozīme ir 
tad, kad cilvēks patiešām nonāk krīzes 
situācijā: ja cilvēks nav dažas dienas 
ēdis, viņš nevarēs izdomāt, kā sakārtot 
dzīvi kopumā. Tādēļ vajadzīga pārtika, 
apģērbs – drošības spilvens jeb amor-
tizators, kas ļautu cilvēkam stabilizē-
ties un sākt meklēt risinājumus. So-
ciālajam darbiniekam jāizvērtē katra 
situācija un attiecīgi jārīkojas. Padomu 
došana un audzināšana sociālā darba 
profesionālajā attīstībā ir sen noiets 
etaps. Tas nav sociālā darba uzde-
vums – strostēt, audzināt vai pamācīt. 
Bet arī sociālā darbinieka uzdevums 
nav apmierināt visas klientu vēlmes. 
Mums nav brīnumnūjiņas! Sociālais 
darbinieks izmanto tādas metodes un 
paņēmienus, lai klients pats izvēlētos 
savu rīcību un pats izsecinātu, kas vi-
ņam jādara. Tieši tādēļ jāmudina cilvē-
ki doties pie speciālistiem laikus.

- Politiķi atzīst, ka sociālais 
darbs ir nozīmīgs, un tas nevar 
mazināties, ņemot vērā sabiedrī-
bas noslāņošanos. Tomēr sociālā 
darba profesija ir viena no visze-
māk atalgotajām. Kāds ir Jūsu uz-
skats šajā jautājumā?

R.T. Sociālajam darbiniekam ir jā-
strādā gan ar sekām, gan cēloņiem. 
Dažreiz ir gadījumi, kad jautājums ir 
jārisina „šeit” un „tūlīt”. Ir jāsaprot, 
ko darīt, lai bērni neturpinātu vecāku 
ceļu, lai cilvēks pats būtu motivēts ri-
sināt savu problēmu. Sociālajiem dar-
biniekiem nemitīgi tiek uzlikti jauni 
un jauni pienākumi. Dažreiz ir tā, ka 
pašvaldībai ir jānodrošina kādas jau-
nas funkcijas, un nav skaidrs, kam 
to darīt, tad visbiežāk risinājums ir  
– lai dara sociālais darbinieks, kurš 

gan cits! Atbildība ir ļoti liela. Tāpēc 
arī masu medijos bieži izskan teiciens 
– kurš tad vainīgs? – sociālais darbi-
nieks! Nav tiesiska regulējuma sociā-
lajam darbam, kas konkrēti noteiktu, 
kas ir jādara. Papildus ir jāizdala pār-
tikas pakas, jākontrolē, vai klienti pil-
da līdzdarbības pienākumus, jāizdala 
humānā palīdzība, jāpavada mūžībā, 
jāpalīdz atgriezties no ārzemēm, jāpa-
ņem no patversmes vai slimnīcas, utt. 
Nekur nerakstīto pienākumu ir daudz, 
bet īstenībā tā nedrīkstētu būt. Palie-
linoties darba apjomam, uzdevumiem, 
pienākumiem, būtu jāpiesaista papil-
du resursi vai jāpārskata atalgojums, 
kurš novada sociālajiem darbiniekiem 
neatbilst pat vidējam valstī. Tas ir 
viens no zemākajiem valstī, ja salīdzi-
nu citus novadus. Patiesībā tas ir ļoti 
bēdīgi.

- Ko sociālajā centrā var panākt, 
ja otrā pusē ir cilvēks, kas netic sa-
viem spēkiem, nevēlas neko savā 
dzīvē mainīt, nevēlas līdzdarbo-
ties?

R.T. Dažreiz uz sociālo darbu skatās 
vai ar apbrīnu vai ar kritiku. Cilvēks 
nāk pie sociālā darbinieka ar dažādu 
noskaņojumu - meklēt risinājumu vai 
mierinājumu, konkrētu palīdzību, izrā-
dīt agresiju vai izmisumu. Ir jāsaprot, 
ka sociālais darbinieks ir tāds pats cil-
vēks kā visi, un tā ir parasta profesija, 
ar saviem pienākumiem, savu ģimeni, 
teorijām, metodēm. Arī sociālā darbā ir 
teicami, labāki, sliktāki, veiksmīgāki 
speciālisti. Sociālā darba metodes ne 
vienmēr ir patīkamas, īpaši nemotivē-
tiem klientiem, tāpēc sociālajam darbi-
niekam ir jāatrod īpaša pieeja palīdzēt 
cilvēkam. Dažreiz mēs esam kā futbola 
bumba starp valsti un pašvaldību. So-
ciālais darbinieks ir speciālists sociālo 
problēmu risināšanā, un šeit ir jāie-
klausās viņu viedoklī. Nevarēs neko 
atrisināt, ja cilvēks pats to negribēs un 
neizteiks vēlēšanos līdzdarboties. Arī 
likumdošanā ir noteikts līdzdarbības 
princips, kas ir atkarīgs no paša cilvē-
ka. Tad noteikti nospēlēs tas, kā sociā-
lais darbinieks motivēs šo cilvēku uz 
pārmaiņām. 

Jārunā arī par klientu motivāciju. 
Kad cilvēks dodas pie psihoterapeita 
vai psihologa, viņam ir motivācija kaut 
ko pārrunāt, mainīt. Viņš maksā nau-
du un aktīvi iesaistās savas situācijas 
risināšanā. Sociālā darbā ir pilnīgi ci-
ta aina – te ir jāsadarbojas ar klientu, 
kurš lielākoties nevēlas mainīties, kaut 
arī tā, kā līdz šim dzīvojis, arī vairs ne-
spēj un risinājumu saskata naudas pa-
balstā. Pašlaik, lielākoties, jāstrādā ar 
nemotivētiem klientiem un šo klientu 
skaits ir palielinājies. Šāds darbs pra-
sa ļoti daudz laika, resursu un augstu 
kvalifi kāciju. Dažkārt jautā – nu, ko 
tie sociālie darbinieki dara, nekas jau 
nenotiek! Tur jau tā lieta – dažkārt ir 
jāiegulda milzīgs darbs un laiks, lai si-
tuācija ģimenē nepasliktinātos. Šādās 
situācijās pragmatiski pierādīt sociālā 
darba lomu ir ļoti grūti. 

- No Jums, kā sociālās palīdzības 
iestādē strādājošam, tiek prasīta 
augstākā izglītība. Vai ar izglītību 
vien pietiek?

R.T. Mūsu Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā 41. pantā ir 
noteiktas tiesības veikt sociālo darbu  
personām, kas ieguvušas otrā līmeņa 
profesionālo augstāko vai akadēmisko 
izglītību sociālajā darbā vai karitatī-
vajā sociālajā darbā. Man ir atbilstoša 
augstākā izglītība likuma prasībām. 

Bet katru gadu mums ir jāiegūst 24 
kredītstundas tālāk apmācībā, jo ar 
katru gadu mūsu klients paliek sarež-
ģītāks, problēmu paliek vairāk un tās 
ir specifi skākas, tās ir komplicētākas, 
tāpēc ir nepieciešama zināšanu papil-
dināšana, lai pareizi izvēlētos metodi, 
pieeju, paņēmienu, teoriju. Nepietiek 
arī ar iegūto izglītību, nāk talkā pie-
redze, jo nav vienādu problēmu un 
klientu. Jāseko līdzi un jāmācās jauno 
tehnoloģiju pielietošanu. Tiek izman-
tota arī supervīzija, kas dod iespēju 
stiprināt savu potenciālu, pilnveidot 
prasmju līmeni, mazināt „izdegšanu” 
sociālajā darbā. Ļoti vērtīgi ir piere-
dzes apmaiņas braucieni, ko organizē 
Daugavpils novada Sociālais dienests, 
jo mums ir jāstrādā ar citas tautības, 
kultūras, mentalitātes, tradīciju cil-
vēkiem, kas prasa īpašu attieksmi un 
sapratni.

- Jūs strādājiet arī ar bērniem 
no sociālā riska ģimenēm. Zināms, 
cik šāds darbs ir atbildīgs. Kā at-
rast pareizo pieeju?

R.T. Ar šī gada janvāri ir pieņemti 
Ministru Kabineta noteikumi, kuros 
tiek atrunāts pastiprināts darbs ģi-
menēs ar bērniem, izmantojot sociālā 
darba metodes un pielietojot tās zinā-
šanas, kas gūtas augstskolā, seminā-
ros, pieredzē, lai atrastu piemērotāko, 
efektīvāko risinājumu esošajai situā-
cijai un vajadzībām, un šeit galvenā 
nozīme ir sociālajam darbam, ko veic 
sociālie darbinieki sadarbībā ar citiem 
sociālā darba speciālistiem un palīdzo-
šo profesiju pārstāvjiem. Sabiedrībā 
jau ir izveidojusies izpratne, ka ģime-
nes vai cilvēki, kuri pakļauti sociāla-
jam riskam, vispirms nonāk sociālo 
darbinieku redzeslokā. Tālāk sociālie 
darbinieki, piesaistot arī citus profesio-
nāļus, piemēram, psihologus, ārstnie-
cības personas, bāriņtiesas pārstāvjus, 
strādā, lai palīdzētu ģimenēm un cilvē-
kiem risināt dažādas krīzes situācijas, 
kas saistītas ar alkoholismu, vardarbī-
bu ģimenē, līdzekļu trūkumu, paaudžu 
nesaskaņām u.c. problēmām. Ja kāda 
no problēmām ir atkāpusies vai mazi-
nājusies un ģimenē ir panākts pozitīvs 
rezultāts, tad ir prieks par to, ka ir iz-
vēlēta pareiza pieeja un ceļš sociālajam 
darbam. Protams, darbs ar bērniem ir 
ļoti sarežģīts un atbildīgs. Katrs bērns 
ir indivīds ar savu izpratni par pasau-
li, par attiecībām un atbildību pret ci-
tiem, atkarīgi no ģimenes “pamata”. 
Strādājot ar bērniem, ir ļoti svarīgi vi-
ņus sadzirdēt, saprast un iegūt uzticī-
bu no viņu puses. Viens no principiem, 
kas tiek ievērots vispār sociālajā dar-
bā, tā ir konfi dencialitāte. Un tas ir tas, 
kas palielina uzticību un gandarījumu, 
ja cilvēks turpina pats risināt savas 
problēmas, pārvarējis krīzes situācijas 
un pieņēmis iekšējo lēmumu mainīties.

- Ar ko nodarbojaties brīva-
jā laikā?

R.T. Mans lepnums ir trīs mani maz-
bērni, kuri dzīvo Rīgā. Viņiem ir atve-
lēta daļa mana brīvā laika. Ar lielu 
prieku divas reizes nedēļā dejoju tau-
tas dejas senioru deju kolektīvā “At-
balss”. Man patīk ceļot, jo tādā veidā 
gūstu gandarījumu no redzētā.

Ar Regīnu Tamani sarunājās
 Olga Davidova
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Lai pavasara saules siltums un zaļais asnu 
plaukšanas prieks dod jums enerģiju, 
darba prieku un visu ieceru piepildījumu! 
Saulainas un gaišas Lieldienas!
Dubnas pagasta pārvalde

Novēlam visiem pagasta iedzīvotājiem 
priecīgas, saulainas, ticības, cerības un 
mīlestības pilnas Lieldienas!
Skrudalienas pagasta pārvalde

Lai svētīgas, gaišas, sirsnīgām domām un 
priecīgiem mirkļiem piepildītas Lieldienas!
Tabores pagasta pārvalde

Saulainas, labām domām un priecīgiem 
mirkļiem piepildītas Lieldienas!
Maļinovas pagasta pārvalde

Lai Lieldienu laiks ikvienam ir gaišs un 
ticības pilns, labu un priecīgu domu 
piepildīts. Saulainus, 
siltus un ģimeniskus svētkus!
Kalkūnes pagasta pārvalde

Lai Lieldienu prieks stiprina saticību un vairo 
dvēseles gaišumu, mīlestību un sapratni 
vienam pret otru!
Vecsalienas pagasta pārvalde

Priecīgas un gaišas Lieldienas ikvienā 
ģimenē, ikvienā mājā un sētā. 
Lai svētki nes jaunu iedvesmu un enerģiju 
turpmākajos darbos!
Demenes pagasta pārvalde

Lai Lieldienu prieks ienāk katrā mājā, 
katrā ģimenē un piepilda mūsu dvēseles 
un sirdis ar cerību. Saulainus un gaišām 
domām piepildītus svētkus!
Naujenes pagasta pārvalde

Lai brīnišķīgi Lieldienu svētki sniedz mīlestību, 
gaismu, ticību un prieku. Lai sirdīs pavasara 

siltums un miers. Priecīgas un gaišas 
Lieldienas ikvienā ģimenē,

 ikvienā mājā un sētā!
Sventes pagasta pārvalde

Lai pavasara saules siltums sniedz iedvesmu, 
labu noskaņojumu, enerģiju jauniem darbiem 

un ticību labajam!
Līksnas pagasta pārvalde

Lai saule silda un palīdz augt jaunām idejām 
un iesākumiem.

 Līksmas un rosīgas Lieldienas!
Ambeļu pagasta pārvalde

Priecīgas un līksmas Lieldienas!
Salienas pagasta pārvalde

Saulainas, dzīvespriecīgas, iedvesmojošas
 un sirsnīgas Lieldienas!
Vaboles pagasta pārvalde

Lai dabas atmoda sniedz iedvesmu, enerģiju 
jauniem darbiem un nerimstošu ticību labajam!

Nīcgales pagsta pārvalde 

Lai svētīgi, pavasara un saules siltuma 
piepildīti un ģimeniski svētki!

Medumu pagasta pārvalde

Priecīgas Lieldienas!
 Lai pavasara saulgrieži sniedz saules 

spirgtumu un enerģiju darbiem un idejām!
Kalupes pagasta pārvalde

Lai Lieldienu saule sasilda sirdis, atnes gaišas 
domas un daudz krāsainu brīžu.

Laucesas pagasta pārvalde

Lai svētīgas un gaišas Lieldienas!
Biķernieku pagasta pārvalde

Priecīgas Lieldienas
 un pavasarīgu noskaņojumu!

Višķu pagasta pārvalde
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Integratīvā mākslas festivāla “Nāc līdzās” Latgales reģionālā kārta 

bas centrs, Daugavpils pilsētas 2. spe-
ciālā pirmsskolas izglītības iestāde un 
SAC “Mēmele”. 

“Šim koncertam mēs gatavojāmies 
ļoti ilgi. Mūsu priekšnesuma “Mēs mī-
lam savu Latviju” ideja radās, iedves-
mojoties no tā, ka šogad Imants Ziedo-
nis atzīmētu savu 85 gadu jubileju un 
arī Latvija svin savu simtgadi. Tāpat 
tuvojas lielā talka, kurā mēs sakopsim 
savu valsti,” pastāstīja Medumu inter-
nātpamatskolas latviešu valodas sko-
lotāja Tatjana Bobiļeva. 

Bērnu vizuālās mākslas talantus va-
rēja aplūkot arī izstādē “Es puķe Latvi-
jas dārzā”, kurā īpaši kupli pārstāvēti 
bija Medumu internātpamatskola, ļau-
jot aplūkot gan individuālos, gan ko-
lektīvos darbus, kuros iesaistījās teju 
visa skola jeb 60 audzēkņi. “Bērniem, 
īpaši ar garīgās attīstības traucēju-

miem, ir ļoti svarīgi, lai viņus novērtē-
tu un uzslavētu. Viņiem ir ļoti svarīgi 
ieraudzīt, cik viņi ir skaisti un kādas ir 
viņu spējas,” turpina T.Bobiļeva. 

Noslēgumā visi konkursanti saņēma 
Pateicības rakstus un piemiņas bal-
vas. Ceļazīmi uz Rīgas koncertu 5. ap-
rīlī VEF Kultūras pilī ieguva Daugav-
pils pilsētas 2. Speciālās PII  audzēkņi, 
Aleksandrovas int.psk. deju grupa, 
Daugavpils logopēdiskās int.psk.- at-
tīstības centra ansamblis un deju gru-
pa, kā arī Maltas int.psk. orķestris. 
Rīgas Lielkoncerta laureātiem būs arī 
iespēja uzstāties Ziemassvētku Labda-
rības akcijas “Nāc līdzās Ziemassvēt-
kos!” koncertā ar Latvijas labākajiem 
māksliniekiem. 

Elza Pučko

ka fonds darbojas ne tikai reģionos, bet 
katru gadu mēs tiekamies kādā Latvi-
jas koncertzālē vai teātrī, kur muzicē-
jam ar Latvijā pazīstamiem mūziķiem, 
tādā veidā bērniem sniedzot iespēju sa-
tikt savus elkus,” skaidro tās brīvprātī-
gais koordinators Gatis Valainis. 

Sarūpētos priekšnesumus vērtēja 
žūrija, kuras sastāvā bija Fonda “Nāc 
līdzās” valdes priekšsēdētāja Sarma 
Freiberga, Latvijas Nacionālās Ope-
ras soliste Ilona Bagele, Kultūras cen-
tra “Vārpa” direktore Inta Uškāne un 
Daugavpils pilsētas BJC “Jaunība” di-
rektores vietniece Inta Jackeviča. 

Latgales reģionālajā atlasē ar priekš-
nesumiem uzstājās uzstājās Daugav-
pils novada teātra studija Mode – H, 
Medumu, Aleksandrovas un Maltas 
internātpamatskolas, Daugavpils logo-
pēdiskā internātpamatskola - attīstī-

Daugavpils novada Kultūras centrā 
“Vārpa” noritēja integratīvā mākslas 
festivāla “Nāc līdzās” Latgales reģio-
nālā kārta, kurā žūrija labākos muzi-
kālos un deju priekšnesumus izvirzīja 
Lielkoncertam Rīgā. Fonds “Nāc lī-
dzās” organizētie koncerti sniedz iespē-
ju bērniem un jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām, kā arī bāreņiem un sociāli 
nelabvēlīgās vides bērniem apliecināt 
savus talantus mākslinieciskajā jaun-
radē. 

“Fonds “Nāc līdzās” Latvijā darbojas 
jau vairāk kā 22 gadus un zīmīgi ir tas, 
ka fonds apvieno visus reģionus vienu-
viet. Šie bērni un jaunieši pierāda, ka 
sirds ir tā, kas mūs visus vieno. Fonds 
šos bērnus un jauniešus vieno kopīgā 
mērķī – padarīt Latviju gaišāku un 
skaistāku ar bērnu skaņām, ko viņi 
spēj parādīt arī uz skatuves. Zīmīgi, 

Vokālā studija “Stage On” bērniem un jauniešiem ir kā otrās mājas

tā par mūzikas pedagoga gaitu uzsāk-
šanu atceras Tatjana. 

Interesanti, ka vokālais ansamb-
lis “Stage On” tika izveidots, turpinot 
Daugavpils rajona Kultūras nama bēr-
nu popgrupas „Vijolīte” dziedāšanas 
tradīcijas, Tatjanas Basovas vadībā. 
Šīs popgrupas audzēkne un nu jau arī 
tradīciju turpinātāja ir arī Tatjana Vu-
cāne. Tatjana: “Es ļoti gribētu pateik-
ties savai pirmajai skolotājai Tatjanai 
Basovai. Pateicoties viņai, man radās 
interese par skatuvi un es sapratu, ka 

arī gribu darboties šajā jomā. Tā arī 
viss īstenojās!”.

Atmiņās par pēdējo desmitgadi grem-
dējās arī tās pašreizējie dalībnieki, kuri 
visi kā viens apgalvo, ka vokālā studija 
ir viņu neatņemama dzīves sastāvdaļa. 
Violeta “Stage On” dzied desmit gadus 
kopš 3 gadu vecuma, savukārt Evija un 
Ulrika – pēdējos piecus, sešus. 

“Man patīk šeit dziedāt, jo nekur nav 
tik labi! Es nevarētu bez Stage On dzī-
vot, jo tā ir kā viena liela ģimene – te 
man ir labi draugi, bez kuriem būtu 
ļoti neinteresanti,” saka Violeta. Vi-
ņai piekrīt arī pārējās meitenes. “Mani 
sešu gadu vecumā uz studiju atveda 
mamma, jo es kopš bērnības biju ļoti 
radoša – vienmēr dziedāju līdzi savām 
mīļākajām dziesmām. Šī studija tie-
šām ir kā otrās mājas un otrā ģimene. 
Tatjana ir otrā mamma, savukārt pā-
rējie dalībnieki – brāļi un māsas”, tā 
Ulrika. Evija dziedāt sāka draudzenes 
mudināta un ne brīdi savu izvēli nav 
nožēlojusi. 

Stage On jubilejā sveica gan Kultū-
ras pārvaldes pārstāvji, citu ansambļu 
vadītāji un studijas dalībnieku vecāki. 
Pavasara vēsmas bija gan dāvinātajos 
ziedos, gan Tatjanas Vucānes solījumā, 
ka dalībniekus nākamajā sezonā gaida 
jaunas pārmaiņas. 

 Elza Pučko

publikas priekšā. 
Katru gadu ansamblis piedalās nova-

da ansambļu koncertskatē “Pavasara 
dziesma” un Latvijas vokālo ansambļu 
konkursā, kur vienmēr iekļūst pusfi -
nālā un fi nālā. Tāpat ansamblis regu-
lāri piedalās novada un valsts mēroga 
pasākumos, dažādos projektos, labda-
rības koncertos un akcijās, kā arī aktī-
vi sadarbojas ar Latvijā atpazīstamiem 
mūziķiem. Stage On repertuārā ir vis-
skaistākās tautasdziesmu apdares, 
autordziesmas un pašsacerētas dzies-

Daugavpils novada Kultūras centra 
„Vārpa” vokālais ansamblis „Stage On” 
jau desmito gadu priecē klausītājus ar 
savu dziedājumu. Koncertā “Aniņi, ba-
niņi” vokālā ansambļa dalībnieki atzī-
mēja savu jubileju, priecējot sanākušos 
klausītājus un atbalstītājus. 

Vokālā studija pulcē dalībniekus jau 
no agras bērnības, attīstot dziedāšanas 
un muzicēšanas iemaņas, kā arī piln-
veidojot skatuves prasmes. Stage On 
jeb “Uz skatuves” atspoguļo šo dziedā-
tāju pieredzi, vēlmi un patiku uzstāties 

mas, pasaules un estrā-
des mūzika. Ansamblī ir 
dziedājuši tādi pazīstami 
dziedātāji kā Evija Sma-
gare, Lidija Breska, Va-
lērija Soņina un Oranžā 
korā meitenes.

Kopš pirmsākumiem 
ansambļa un bērnu stu-
dijas vadītāja ir Tatja-
na Vucāne, kura atzīst, 
ka desmit gadi paskrēja 
nemanot. ”Pirmajā gadā 
bija uztraukums – kā 
strādāt ar bērniem, ko 
darīt, kādu metodiku 
pielietot, kā veidot sa-
skarsmi? Tomēr tad sa-
pratu, ka ar šiem eņģe-
līšiem var viegli strādāt, 
pielietojot vien smaidu 
un jaunas idejas! Kad 
bērni smaida pretī, tad 
viss notiek! Tas ir forši!”, 
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Apstiprināta pašvaldības ceļu attīstības programma 2018. – 2020. gadam 
Domes sēdē tika apstiprināta Dau-

gavpils novada pašvaldības ceļu vidējā 
termiņa attīstības programma 2018. 
– 2020. gadam. Šajā programmā ir 
iekļauti ceļi, kuriem ir jāveic atjauno-
šana vai pārbūve, neskarot ikdienas 
uzturēšanu, kā, piemēram, greiderē-
šanu, sniega tīrīšanu, krūmu ciršanu, 
caurteku remontu u.tml. Šo ceļu atjau-
nošana tiek segta no valsts piešķirtās 
mērķdotācijas. Atgādinām, ka Satik-
smes ministrijas piešķirtā mērķdotāci-
ja Daugavpils novadam 2018. gadam ir 
1 012 710 eiro. 

Vidēja termiņa ceļu attīstības prog-
ramma tiek apstiprināta katru gadu, 
aktualizējot pagastu pārvalžu piepra-

sījumus, kurus pirms apstiprināšanas 
apkopo un izskata Daugavpils novada 
pašvaldības ceļu fonda komisija. Komi-
sija pieteiktos ceļus apseko un izvērtē, 
kurā gadā plānoti veicamie darbi. Par 
galveno kritēriju ceļa remontēšanai 
kalpo skolēnu pārvadājumi, satiksmes 
un uzņēmējdarbības intensitāte. 

Ar Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu vidējā termiņa attīstības program-
mu 2018 – 2020. gadam var iepazīties 
mājas lapā daugavpilsnovads.lv sadaļā 
Komunālā saimniecība -> Infrastruk-
tūra -> Ceļu attīstības programma.

100 laivas Latvijai Daugavas lokos 

sabiedriskā organizācija sporta klubs 
“Beibuks” sadarbībā ar Krāslavas no-
vada Tūrisma informācijas centru, 
Daugavpils novada aģentūru “TAKA”, 
brīvdienu māju “Škerskāni”.

Papildus informācija:
Ilmārs Lociks, tālr.: +371 29493121, 

e-pasts: ilmars.lociks@inbox.lv, mā-

jas lapas: www.lielaisplosts.lv, www.
plostunoma.lv

Anna Briška
aģent ūras “TAKA” tūrisma 

organizatore
Makars Kirikovs

19. un 20. maijā dabas parkā “Dau-
gavas loki” jau ceturto reizi notiks Vis-
latvijas ūdens tūristu saiets “Lielais 
plosts 2018”. Pasākuma centrālais no-
tikums ir laivu brauciens “100 laivas 
Latvijai” Daugavas posmā no Krāsla-
vas līdz Slutišķiem.

Pasākums tiek rīkots, lai popularizē-
tu ūdens tūrismu Latgalē un sekmētu 
Latvijas iedzīvotāju pievēršanos vese-
līgam un aktīvam dzīvesveidam. Šo-
gad saiets noritēs, atzīmējot arī Latvi-
jas 100. gadadienu. Pasākumā ik reizi 
piedalās vairāki simti aktīvās atpūtas, 
ūdens tūrisma entuziastu un atbalstī-
tāju no dažādām Latvijas vietām, kā 
arī pa komandai no kaimiņvalstīm – 
Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas.

Sestdien, 19. maijā no plkst. 16.00, 
dalībnieku ierašanās un reģistrācija 
Krāslavas novada Tūrisma informā-
cijas centrā. Saieta dalībniekiem ir 
iespēja nakšņot telšu pilsētiņā Krāsla-
vā. No plkst. 19.00 līdz 01.00 plānotas 
dažādas aktivitātes saieta dalībnie-
kiem – Latgaliešu podu gāšana pie ke-
ramiķiem Valda un Olgas Pauliņiem, 
Latgales kulinārā mantojuma vakari-
ņas, latgaliešu fl ešmobs, nakts orientē-

šanās u.c. Šajā laikā Krāslavas grāfu 
Plāteru pils kompleksā notiks arī Mu-
zeju nakts pasākumi, kuros ikviens ir 
aicināts piedalīties.

Savukārt svētdien, 20. maijā, saieta 
dalībnieku ierašanās Krāslavas nova-
da Tūrisma informācijas centrā ir līdz 
plkst. 9.00. Laivu brauciena starts no 
Krāslavas plānots plkst. 10.00. Ceļā 
līdz Daugavpils novada Slutišķiem no-
tiks komandu sacensības “Laivu raks-
ti”, dažādas aktivitātes gan uz ūdens, 
gan kontrolpunktos krastā. Laivu 
brauciena dalībniekus ceļā vadīs atrak-
tīvi vadītāji un dīdžejs uz peldošā lielā 
plosta. Saieta noslēgumā Daugavpils 
novada Slutišķos notiks dalībnieku ap-
balvošana, pusdienas un starptautiskā 
tautas mākslas festivāla “Augšdauga-
va” lielkoncerts.

Piesakoties Vislatvijas ūdens tūris-
tu saietam “Lielais plosts 2018” līdz 
10. maijam, dalības maksa ir mazāka. 
Plašāka informācija par pasākumu un 
pieteikšanos atrodama mājas lapās 
www.lielaisplosts.lv un www. plostu-
noma.lv. Pieteikšanās notiek arī elek-
troniski, aizpildot anketu.

Vislatvijas ūdenstūristu saietu rīko 

Konkursa „Latvijas Labākais tirgotājs 2017” laureāts – ceļmalas krogs “Baltais krogs” 
Noslēgusies vērtēšana un zināmi ik-

gadējā konkursa „Latvijas Labākais tir-
gotājs 2017” rezultāti. Šis pasākums jau 
ir kļuvis par stabilu tradīciju, un katru 
gadu tajā iesaistās uzņēmumi no visas 
Latvijas. Tāpat kā iepriekšējos gados, 
arī šobrīd ir noteikti nozares labākie. Tās 
ir aptiekas, degvielas uzpildes stacijas, 
viesnīcas un viesu nami, lauku tūris-
ma objekti, veikali, specializētie veikali, 
tirdzniecības centri, ražotnes–veikali, 
ēdināšanas uzņēmumi – bistro, kafejnī-
cas–picērijas, kafejnīcas–konditorejas, 
kafejnīcas–veikali, kafejnīcas, krogi, res-
torāni un viesnīcu restorāni.

Konkurss „Latvijas Labākais tirgotājs” 
ir nekomerciāls un atklāts – tajā var pie-
dalīties jebkurš Latvijas uzņēmums, kas 
darbojas nozarē. Nosakot labākos Latvi-
jā, tirgotāju konkurss notiek kopš 1995. 
gada.

Katru gadu ir pašvaldības, kas aktīvi 
iesaistās konkursa organizēšanā – tām 

rūp novada tirdzniecības kultūras attīs-
tīšana, un pašvaldības atbalsta vietējos 
uzņēmumus. Konkursa „Latvijas Labā-
kais tirgotājs 2017” fi nālā tika izvirzīti 
52 objekti no kopumā 124 pieteiktajiem. 
No konkursa fi nālistiem 17 ir tirdznie-
cības, 20 ēdināšanas objekti, astoņas 
aptiekas, divas viesu mājas un viesnī-
cas, četras degvielas uzpildes stacijas un 
viens lauku tūrisma objekts.

Atkarībā no saņemto punktu skaita 
šogad ir lielāks Galvenās balvas saņē-
mēju skaits nekā iepriekšējos gados – 12, 
par uzvarētājiem atzīti 15 uzņēmumi, 
laureāta diplomus izpelnījās 17 un dalīb-
nieka diplomu saņems astoņi konkursa 
fi nālisti.

Laureāta diploms tika piešķirts arī uz-
ņēmumam SIA “Vest R”, ceļmalas kro-
gam “Baltais krogs” Daugavpils novada 
Naujenes pagastā. Apsveicam!
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Ambeļu komandai nebijis sasniegums 
telpu futbola čempionātā 

1.martā noslēdzās Daugavpils nova-
da čempionāts telpu futbolā. Čempio-
nāts ritēja spraigi, jo līdz pat pēdējai 
kārtai nebija zināms vietu izkārtojums 
pirmajā trijniekā. Izšķirošajās fi nāl-
spēlēs par čempioniem negaidīti kļuva 
Ambeļu pagasta komanda (treneris 
Raimonds Rajeckis), 2. vietā ierindojās 
Naujene (tr.Edgars Kucins), bet 3. vie-
tā – Kalupe (tr. A.Vabisčevičs). Jāatzī-
mē, ka Ambeļu pagasta komandai tas 
ir nebijis sasniegums novada un rajona 
sporta vēsturē.

Par fi nālspēļu gaitu stāsta Daugav-
pils novada Sporta nodaļas vadītājs 
Gunārs Kucins: “Naujene un Kalupe 
pirms pēdējās kārtas jau bija garan-
tējusi sev vietu trijniekā, jo abām bija 
iegūti 25 punkti. Ambeļu pagasta ko-
mandai bija iegūts tikai 21 punkts, tā-
pēc ambeliešiem vajadzēja spēlēt pret 
Demeni un Kalupi. Ja  kalupieši spēlē 
pret Ambeļiem iegūtu kaut vienu pun-

ktu, viņi kļūtu par čempioniem, savu-
kārt Ambeļu komanda iespējams pat 
netiktu starp medaļniekiem. Tomēr 
Ambeļiem izdevās pārspēt gan Kalupi, 
gan Demeni, iegūstot 27 punktus, kas 
ļāva apsteigt visus pārējos sekotājus.”

Balvas, medaļas un kausus saņēma 
gan labāko trijnieks, gan čempionāta 
labākie spēlētāji. Par čempiona rezul-
tatīvāko spēlētāju ar 31 gūtiem vārtiem 
tika atzīts Jurijs Halimons (Demene). 
Labākie spēlētāji bija Aigars Catlakšs 
(Kalupe), Vjačeslavs Vansovičs (Nauje-
ne) un Aigars Solims (Ambeļi).

Vietu sadalījums pēc labāko trijnieka 
– 4. vietā Demene, 5. vietā – Svente, 6. 
vietā – Skrudaliena, 7. vietā – Kalkūni.

 Sacensību galvenais tiesnesis – Iv-
ars Caune.

Elza Pučko

Uz Višķu ezera noritēja zemledus makšķerēšanas sacensības 
gan bija nedaudz mazāk dalībnieku, 
jo daļu atturēja nepatīkamais vējš un 
aukstums. Šodienas laikapstākļi ne-
bija arī zivju ķeršanai atbilstoši, jo le-
dus skaļi lūza un biedēja zivis, tomēr 
rezultāti ir salīdzinoši labi. Pārsvarā 
ķērās asari, tomēr bija arī pāris rau-
diņas,” pastāstīja Višķu pagasta ezeru 
apsaimniekotājs un sacensību rīkotājs 
Valdis Zukulis. 

Pēc makšķerēšanai atvēlētā laika 
tika svērts katra noķertais kopējais 
loms. Smagāko lomu vīriešu konkuren-
cē izdevās noķert Vladimiram Lariono-
vam ar kopējo svaru 1.90 kg. Otrajā un 
trešajā vietā ierindojās makšķernieki 
no Biķerniekiem -  Sergejs Aņisjko ar 
1,76kg un Aleksandrs Studeņnikovs ar 
1.46kg smagu lomu. 

Jauniešu vidū 1. vietu ieguva Nikita 
Bugrovs no Špoģiem, kura ieguvums 
bija 200 gramu loms, savukārt 2. vietā 
– Radions Studeņnikovs ar 180 gramu 
vieglām zivīm. 

Bez konkurentēm, bet ar labu rezul-
tātu, savu zemledus makšķerēšanas 

māku demonstrēja arī vienīgā sacen-
sību dāma, kuras medaļa tika iegūta, 
nomakšķerējot 180 gramu vieglas ziv-
tiņas. 

Lai gan šogad netika vērtēta smagā-
kā zivs, sacensības priecēja ar skatā-
mu jauninājumu – urbšanas sacensī-
bām. Konkursā tika vērtēts, kuram ir 
asāks urbis un kurš veiklāk spēj ar to 
rīkoties, lai pēc iespējas ātrāk ledū iz-
urbtu āliņģi. Urbšanas sacensībās par 
profesionālāko tika atzīts Igors Grigor-
jevs no Maļinovas pagasta. 

Jāatzīmē, ka Višķu pusē rīkotās 
makšķerēšanas sacensības ir lielā cie-
ņā un ar stabilām tradīcijām. Līdzīgi 
kā citus gadus, rudens pusē ir gaidāms 
Daugavpils novada 2018. gada atklā-
tais čempionāts spiningošanā un Vik-
tora Lenčevska piemiņas kausa izcī-
ņas sacensības. 

Elza Pučko18. martā uz Višķu ezera norisinājās 
Višķu pagasta atklātais čempionāts 
zemledus makšķerēšanā. Sacensības 
pulcēja 28 zemledus makšķerēšanas 

cienītājus no Višķu, Naujenes, Maļi-
novas un Biķernieku pagasta, kā arī 
Daugavpils pilsētas. “Šo sacensību po-
pularitāte vērtējama kā laba – šogad 

Daugavpils novada dejotāji piedalījās skatē

4. martā Daugavpils novada Kultū-
ras centrā “Vārpa” un Ilūkstes novada 
Kultūras centrā noritēja XXVI Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XVI deju 
svētku lieluzveduma “Māras zeme” un 
koncerta “Vēl simts gadi dejai” Dau-
gavpils deju apriņķa deju kolektīvu 
repertuāra pārbaudes un dalībnieku 
atlases skate.

Deju kolektīvus vērtēja žūrija: Zanda 
Mūrniece – žūrijas komisijas priekšsē-
dētāja, horeogrāfe, Dejas nozares kon-
sultatīvās padomes vadītāja, Dziesmu 
svētku mākslinieciskās padomes locek-
le, deju svētku virsvadītāja; Jānis Pur-
viņš – horeogrāfs, deju lieluzveduma 
“Māras zeme” mākslinieciskais vadī-
tājs, deju svētku virsvadītājs, Liepājas 
deju apriņķu virsvadītājs; Jānis Ērglis 
– horeogrāfs, deju lieluzveduma “Mā-
ras zeme” mākslinieciskais vadītājs, 
deju svētku virsvadītājs; Agris Daņi-
ļevičs – horeogrāfs, deju svētku virsva-
dītājs; Ilmārs Dreļs – horeogrāfs, deju 
svētku virsvadītājs, Rēzeknes deju 
apriņķa virsvadītājs; Taiga Ludborža 
– horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja, 
Limbažu deju apriņķa virsvadītāja;

Gunta Skuja – horeogrāfe, deju svēt-
ku virsvadītāja, koncerta “Vēl simts 
gadi dejai” mākslinieciskā vadītāja.

Daugavpils novada deju kolektīvi de-
joja vienu/divas izlozes dejas un vienu 

izvēles deju. Tika saņemti vērtējumi: 
Maļinovas pagasta Saieta nama jau-
niešu deju kolektīvs „Druvāni” (vadī-
tāja Antra Dombrovska) – I pakāpes 
diploms; Vaboles kultūras nama jau-
niešu deju kolektīvs „Aisma” (vadītāja 
Anita Šalkovska) – I pakāpes diploms; 
Naujenes Kultūras centra vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Dveina” (vadī-
tāja Antra Dombrovska) – II pakāpes 
diploms; Līksnas pagasta Kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Daugaveņa” (vadītāja Vilma Tāraude) 
– I pakāpes diploms; Sventes tautas 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Ezerzvani” (vadītāja Oksana Petaš-
ko) – diploms par piedalīšanos; Nīcga-
les tautas nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Lakši” (vadītāja Aija Dauge-
le) – I pakāpes diploms; Daugavpils 
novada Kultūras centra „Vārpa” vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs „Līksme» 
(vadītāja Aija Daugele) – I pakāpes 
diploms; Daugavpils novada Kultūras 
centra „Vārpa” tautas deju ansamblis 
„Līksme” (vadītāja Aija Daugele) – I 
pakāpes diploms.

Anita Lipska 
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Basketbola čempionātā titulu nosargāja 
Naujenes komanda 

17. martā Špoģu vidusskolas sporta 
zālē noslēdzās Daugavpils novada at-
klātais čempionāts basketbolā. Zelta 
medaļas ieguva un pērnā gada titulu 
nosargāja Naujenes pagasta komanda, 
2. vietā ierindojās Vabole, bet 3. vietu 
ieņēma Kalupes komanda. 

Čempionātā, kas ilga piecus mēne-
šus un noritēja 14. kārtās, piedalījās 
septiņas komandas. Bez godalgoto vie-
tu ieguvējiem par medaļām cīnījās arī 
Ambeļi, Višķi, Pilskalne un RTA/VRK. 

Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju 
kļuva Renārs Bulduris no Vaboles ar 
382 gūtiem punktiem. Tāpat tika no-
teikti komandu labākie spēlētāji – Ser-

gejs Komļevs (Naujene) , Atis Kļaviņš 
(Vabole), Maksims Gurjančiks (Kalu-
pe), Aleksejs Kulešs (Pilskalne), Jānis 
Vilcāns (Višķi),  Edvīns Jaundzems 
(Ambeļi) un Edgars Unzuls (RTA/
VRK). 

Jāatzīmē, ka turnīrs bija garš, tāpēc 
G.Kucins izsaka paldies par izturību 
komandu spēlētājiem.

Turnīru ar tiesnešiem un sekreta-
riātu apkalpoja biedrība “Grozs”. Par 
labāko tiesnesi tika atzīts Sergejs 
Komļevs.

Pirmajā novada fl orbola čempionātā uzvarēja 
Naujenes komanda 

10. martā Silenes pamatskolas spor-
ta zālē noslēdzās pirmais Daugavpils 
novada čempionāts fl orbolā. Čempio-
nātā piedalījās 8 komandas no Am-
beļiem, Vaboles, Kalupes, Kalkūnes, 
Naujenes, Višķiem, Biķerniekiem un 
apvienotā Skrudalienas – Salienas ko-
manda. Sīvākās cīņas noritēja starp 
trim līderkomandām. Zelta godalgas 
un čempionāta kausu ieguva Naujenes 
pagasta komanda (tr. E.Kucins), 2. vie-
tā ierindojās Kalupe (tr. A.Vabiščevičs), 
bet 3. vietā – Vabole (tr. J.Plešaunieks). 

Tika apbalvoti arī turnīra labākie 
spēlētāji – Marks Krilovs no Naujenes, 
Rolands Smirnovs no Vaboles un Arnis 
Rasčevskis no Kalupes. Turnīra rezul-
tatīvākais spēlētājs - Lauris Linarts 
(Kalupe) ar 33 gūtiem vārtiem.

“Florbola čempionāts izvērtās intere-
sants un spraigs. Turnīra dalībniekiem 
šis sporta veids kļuvis ļoti iecienīts, tā-
pēc paredzams, ka nākamajos gados 
jaunā tradīcija tiks turpināta. Florbols 
ir populārs sporta veids Latvijā, tāpēc 
man prieks, ka izdevies realizēt manu 
senu ieceri šo sporta veidu “iedzīvināt” 
arī novadā. Prieks, ka komandās spē-
lē prasmīgi vietējie spēlētāji, kas rada 
labu potenciālu izveidot arī novada 
fl orbola komandu, lai pacīnītos valsts 
līmeņa sacensībās”, čempionātu noslē-
dzot, cerīgi izteicās Daugavpils novada 
Sporta nodaļas vadītājs Gunārs Ku-
cins. 

Elza Pučko

Vabolē notiks tūrisma seminārs
Vabolē, Skrindu dzimtas muzejā, 

2018.gada 18.aprīlī notiks jaunās tū-
risma sezonas atklāšanas seminārs, 
kurā aicināti piedalīties tūrisma uzņē-
mēji, biedrību pārstāvji, tūrisma noza-
rē strādājošie, studenti, interesenti. 

Semināra laikā būs gan dižošanās ar 
Skrindu dzimtas muzeja jauno veidolu, 
gan dalībnieku informēšana par jau-
numiem Daugavpils novada tūrisma 
nozarē. Savukārt pasākuma īpašais 
viesis Jānis Jenzis vadīs apmācības 
par izcilu viesu apkalpošanu, konfl iktu 
risināšanas tehnikām, kā arī iepazīsti-
nās ar pasaules tendencēm viesmīlībā. 

Skrindu dzimtas muzejs Daugav-
pils novada Vabolē atklāts 1996. gadā 
kā piemiņas vieta tautas atmodas 
darbiniekiem brāļiem Skrindām 
– Benediktam (1869 – 1947), Kazi-
miram (1875 – 1919) un Antonam 
(1881 – 1918), kuru domām un dar-
biem bija ievērojama nozīme ar Latvi-
jas valsts veidošanos saistītos notiku-
mos. 

Jānis Jenzis vairāk kā 20 gadu dar-
bojas viesmīlības industrijā, praktiski 
strādājis Andreja Žagara restorānos 
karjeras sākumā, deviņus gadus ir va-
dījis viesnīcas “Radi un draugi”, “Hotel 
de Rome”, “Europa Royale Riga”. Jānis 
Jenzis četrus gadus ir bijis Latvijas 
Viesnīcu un restorānu asociācijas pre-
zidents. 

Semināru rīko Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūra “TAKA” sadarbī-
bā ar Skrindu dzimtas muzeju. Semi-
nāru fi nansē Daugavpils novada dome. 
Seminārā ir obligāta iepriekšēja pie-
teikšanās, dalība ir bez maksas.

Pieteikšanās ir līdz 2018. gada 
13. aprīlim, zvanot Rolandam Grad-
kovskim, tālr.: +371 65476748, mob.: 
+371 29431360. Plašāka informācija 
un elektroniskā pieteikšanās anketa 
mājas lapā: www.daugavpilsnovads.lv/
kategorija/jaunumi/turisms.

Anna Briška
aģent ūras “TAKA” tūrisma 

organizatore

Līksnas baznīcas jumta atjaunošanai 
valsts piešķīrusi 100 000 eiro 

Vairākām Latgales baznīcām, sakrā-
lā mantojuma fi nansēšanas program-
mas 2018. gadam ietvaros ,piešķirts 
fi nansējums, kas paredz dievnamu 
konservāciju, restaurāciju un atjauno-
šana, kā arī izpētes un restaurācijas 
dokumentācijas sagatavošanu. Kopu-
mā programmā fi nansējums 1 miljona 
eiro apmērā piešķirts 28 Latvijas baz-
nīcām. 

Lielākais fi nansējums 100 000 eiro 
apmērā piešķirts Līksnas Romas kato-
ļu baznīcas jumta atjaunošanai. 3 000 
eiro izlietos Daugavpils Sv. Borisa un 
Gļeba pareizticīgo baznīcas fasāžu krā-
sojuma izpētei un atjaunošanas me-

eiro. 
2017. gadā tika pieņemts Sakrālā 

mantojuma saglabāšanas fi nansēša-
nas likums ar mērķi nodrošināt valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu 
statusā esošo kulta celtņu, tajā skaitā 
Latvijas dievnamu un reliģisko ritu-
ālu priekšmetu, saglabāšanu nākama-
jām paaudzēm. Sakrālā mantojuma 
saglabāšanas programmā saņemtos 
pieteikumus izvērtēja Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
eksperti, savukārt pieteikumus apstip-
rināja Sakrālā mantojuma padome.

todikas izstrādei. 11 500 
eiro piešķirti Krāslavas 
katoļu baznīcas krāsns 
restaurācijai. Par 33 900 
eiro veiks Landskoronas 
baznīcas (Dagdas novadā) 
ziemeļu fasādes un para-
peta glābšanas darbus. 
Nagļu katoļu baznīcas 
jumta remontam piešķir-
ti 15 000 eiro, Rucavas 
katoļu baznīcas fasādes 
remonta darbus veiks par 
5 000 eiro, Viļakas katoļu 
baznīcas vitrāžu restaurā-
cijai piešķirti 16 000 eiro, 
savukārt Vīksnas pareiz-
ticīgās baznīcas atjauno-
šanas projekta dokumen-
tācijas izstrādei – 4 000 
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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

Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 4488 009 0289    965 m2 platībā, 
Sventes pagasts,  Daugavpils novads, 
kura atrodas ~9 km attālumā no Sven-
tes ciemata, apkārtnē dominē vasarnī-
cu apbūves teritorija. Piebraukšanas 
iespējas pie zemes vienības vērtējamas 
kā labas – atrodas iebraukta lauku 
ceļa mālā.  Objekta sākotnējā cena –  
EUR 1168.00.

2018. gada 18. aprīlī plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals)  „Arodi 1” ar 
kadastra apzīmējumu 4468 002 0213   
1.87 ha platībā, Līksnas pagasts,  Dau-
gavpils novads, kura atrodas ~8 km 
attālumā no Līksnas ciemata, ~18 km 
attālumā no Daugavpils pilsētas admi-
nistratīvās robežas,  apkārtnē dominē 
LIZ teritorijas, viensētu apbūve terito-
rijas. Piebraukšanas iespējas pie zemes 
vienības vērtējamas kā vidējas. Objek-
ta sākotnējā cena –  EUR 2268.00.

2018. gada 18. aprīlī plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) „Migliņas”, 
ar kadastra apzīmējumu 4462 006 
0067   8.9 ha platībā, kura atrodas ~4,5 
km attālumā no Kalupes ciemata, ~30 
km attālumā no Daugavpils pilsētas 
administratīvās robežas, apkārtnē do-
minē LIZ teritorijas, viensētu apbūve, 
meža teritorijas. Netālu atrodas Ūdas 
upe. Piebraukšanas iespējas pie zemes 
vienības vērtējamas kā vidējas. Objek-
ta sākotnējā cena –  EUR 6958.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, ku-
ras minētas Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta cetur-
tās daļas pirmajā punktā var iepazīties 
ar izsoles noteikumiem un reģistrēties 
izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma 
publicēšanas Latvijas Republikas ofi -
ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 
Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī  12. kabinetā (darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu EUR 
14.00 (četrpadsmit euro 00 centi)  un 
nodrošinājumu 10% apmērā no izsolā-
mā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Izsoles dalībnieki ar izsoles no-
teikumiem var iepazīties un uz at-
savināmā objekta izsoli var reģis-
trēties līdz 2018. gada 13. aprīlim 
plkst. 15.00

2018. gada 17. aprīlī plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals)  „Jaunrum-
piški” , Skrudalienas pagasts,  Daugav-
pils novads ar kadastra apzīmējumu  
4486 002 0167    1.69 ha  platībā, kura 
atrodas ~5.7 km attālumā no Skruda-
lienas ciemata, apkārtnē dominē LIZ 
teritorijas, viensētu apbūve, meža teri-
torijas. Piebraukšanas iespējas pie ze-
mes vienības vērtējamas kā ierobežo-
tas – tieša piebraucama ceļa nav. Ob-
jekta sākotnējā cena –  EUR 2228.00.

2018. gada 17. aprīlī plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība „Voitiški U”, Skrudalienas 
pagasts, Daugavpils novads ar kadas-
tra apzīmējumu  4486 002 0044   4.06 
ha platībā, kura atrodas ~2.4 km attā-
lumā no Skrudalienas ciemata, apkār-
tnē dominē LIZ teritorijas, viensētu ap-
būve, meža teritorijas. Atrodas grants 
seguma ceļa malā. Objekta sākotnējā 
cena –  EUR 4948.00.

2018. gada 17. aprīlī plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
dzīvokļa īpašums Nr. 3   56.5 m2 platī-
bā ( dzīvojamā platība 32.3 m2), „Pirt-
nieki, Tabores pagasts,  Daugavpils 
novads, kurš atrodas divstāvu ķieģeļu 
mūra mājā, pirmajā stāvā. Nekusta-
mais īpašums atrodas ~7.3 km attā-
lumā no Daugavpils pilsētas adminis-
tratīvās robežas, dzīvojamā apbūves 
un lauksaimniecības zemju teritorijā. 
Dzīvoklī elektrosistēmas, ūdens sis-
tēmas un komunikācijas atrodas ļoti 
sliktā stāvoklī. Objekta sākotnējā cena 
–  EUR 700.00.

2018. gada 18. aprīlī plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izso-
lē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība  „Ozolaine”, Skrudalienas 
pagasts,  Daugavpils novads ar kadas-
tra apzīmējumu  4486 002 0217    4.72 
ha  platībā, kura atrodas ~2.4 km attā-
lumā no Skrudalienas ciemata, apkār-
tnē dominē LIZ teritorijas, viensētu ap-
būve, meža teritorijas. Piebraukšanas 
iespējas pie zemes vienības vērtējamas 
kā labas – atrodas grants seguma ceļa 
mālā.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 
5398.00.

2018. gada 18. aprīlī plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju no-
zāģēt kokus: vienu bērzu, vienu liepu, vienu kastani, vienu alksni ārpus me-
ža teritorijas, Višķu pagasta Višķu ciemā Aglonas ielā 17A.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2018. gada 29. marta līdz 2018. gada 
19. aprīlim. 

Publiskā apspriešana notiks 2018. gada 20. aprīlī plkst. 9:30 Višķu cie-
mā, Aglonas ielā 17A. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils 
novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku cir-
šanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” 

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

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Līksnas pagasta pārval-
dē (Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā) no 2018. 
gada  28. marta līdz 2018. gada 17. aprīlim.

Publiskā apspriešana notiks 2018. gada 18. aprīlī plkst. 10.00 Līksnas 
pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils no-
vadā. 

Ja nomnieks neizmanto pirmpirkuma tiesības, 
tās varēs izmantot Zemes fonds “Altum” 

Kopš 2014. gada 1. novembra lauk-
saimniecības zemes iegādei spēkā ir 
atsevišķi nosacījumi, ko nosaka li-
kums “Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos”. Šie nosacījumi paredz, ka 
personai, kura vēlas iegūt īpašumā 
lauksaimniecības zemi, jāiesniedz 
iesniegums tā novada domei, kuras 
teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Ie-
sniegumā jānorāda zemes turpmākās 
izmantošanas mērķis, jāpievieno da-
rījuma akts.

Preses konferencē izpilddirektores 
1. vietniece Ināra Natarova pastās-
tīja, ka likumā “Par zemes privatizā-
ciju lauku apvidos” noteiktas perso-
nas, kurām ir pirmpirkuma tiesības. 
Ja zemes īpašnieks pārdod viņam 
piederošo lauksaimniecības zemi, 
pirmpirkuma tiesības uz to ir zemes 
nomniekam un Latvijas zemes fonda 
pārvaldītājam. Nomnieks var izman-
tot pirmpirkuma tiesības,  ja  zemes 
nomas līgums ir  reģistrēts pagasta 
pārvaldē vismaz gadu pirms darīju-

ma noslēgšanas dienas vai nomnieka  
pirmpirkuma tiesības uz zemi pielīg-
tas un reģistrētas zemesgrāmatā.

Par darījumiem ar zemes īpašu-
miem likuma  “Par zemes privatizāci-
ju lauku apvidos” izpratnē uzskatāmi 
jebkuri darījumi, kuru rezultātā mai-
nās zemes īpašnieks.

Ja šie nomnieki neizmanto savas 
pirmpirkuma tiesības, pirmpirku-
ma tiesības ir Latvijas zemes fonda 
pārvaldītājam. Iesniegumi , kuri tiek 
iesniegti novada domes komisijā, pēc 
to izskatīšanas un nodokļu nomaksas 
pārbaudes, tiek aizsūtīti arī Latvijas 
zemes fonda pārvaldītājam, kurš ir 
tiesīgs izmantot pirmpirkuma tiesī-
bas.

Olga Davidova

Mūžībā aizgājuši  
Ambeļu  pagastā

Gavrilova Anfi za (1931.g.)
Kusiņš Staņislavs (1952.g.)
Ivanova Matrjona (1929.g.)

Demenes pagastā
Viļkeļs Valērijs (1962.g.)

Puršelis Broņislavs (1943.g.)
Zdankovska Viktorija (1926.g.)

Dubnas pagastā 
Krivošenoka Veronika (1936.g.)

Kalkūnes pagastā 
Vuškāns Andrejs (2001.g.)

Kalupes pagastā
Begunova Nadežda (1931.g.)
Strukovs Sergejs (1964.g.)
Timeniece Ārija (1943.g.)
Kremere Ciļa (1966.g.)

Vlasenkova Regīna (1949.g.)
Vidauska Skaidrīte (1945.g.)

Līksnas pagastā
Murņikova Marija (1943.g.)

Maļinovas pagastā
Jeļisejevs Terentijs (1941.g.)
Fjodorovs Fjodors (1934.g.)

Medumu pagastā
Jevsejeva Natālija (1952.g.)

Naujenes pagastā
Pančenko Ilga (1939.g.)

Jekimovs Ivans (1931.g.)
Mihailovs Pjotrs (1948.g.)
Artjomenko Ida (1931.g.)

Boroņenko Ivans (1955.g.)
Nīcgales pagastā 

Lazarevs Pjotrs (1958.g.)
Skrudalienas pagastā

Aļeksejevs Jakovs (1938.g.)

Sventes pagastā
Iliško Valentīna (1931.g.)

Vecsalienas pagastā 
Fedotova Darija (1942.g.)

Gladiševs Kuprijans (1950.g.)
Višķu pagastā

Nikolajevs Ivans (1937.g.)
Boldiševičs Pjotrs  (1941.g.)
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Projektu konkursu pavasaris

Jau vairāku gadu garumā Daugav-
pils novada Izglītības pārvalde katru 
pavasari izsludina projektu konkursus 
– “Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti 
sevi!”. Arī šis gads nav izņēmums. 

Konkurss “Uzlabosim savu ikdienu!” 
ir vērsts uz jauniešu lietderīgā brīvā 
laika iespēju paplašināšanu. Šogad ak-
cents tiek likts uz apmācību, semināru 
un mācību ciklu organizēšanu, Latvi-
jas 100-gades pasākumu īstenošanu 
un patriotisko audzināšanu. Konkursa 
ietvaros paredzēts atbalstīt 5 projektu 
idejas ar maksimālo atbalsta summu 
700 EUR apmērā. 

Konkurss “Attīsti sevi!” tiek vērsts 
uz jauniešu nometņu organizēšanu, lai 
pilnveidotu viņu prasmes un iemaņas, 
paaugstinātu zināšanu līmeni kādā 
noteiktā jomā, atbilstoši nometnes tē-
mai un fi lozofi jai. Konkursa ietvaros 

tiks atbalstītas 3 nometņu idejas ar 
maksimālo atbalsta summu 1000 EUR 
apmērā. 

Šogad tika ieviests arī jauninājums 
– abiem projektiem ir jāpiesaista vis-
maz viens sponsors (atbalstītājs). Kā 
arī no viena pagasta teritorijas var tikt 
iesniegts vairāk nekā viens projekta 
pieteikums. 

Projektu pieteikumu vērtēšana no-
tiks divās kārtās: 1.kārta – projektu 
atlase atbilstoši atlases kritērijiem; 
2.kārta – projekta aizstāvēšana ko-
misijas priekšā. Projektu pieteikumu 
iesniegšana notiek līdz 21.aprīlim 
plkst.15:00, iesniedzot projektu klātie-
nē Dobeles ielā 30, 2.stāvā un iesūtot 
elektroniski uz milana.loca@dnd.lv. 

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore 

Skolēnu vides izglītības konkursā “Lūk tā!” 
tika rādīti eksperimenti 

ZINOO centrā notika tradicionālais 
Daugavpils novada skolēnu vides iz-
glītības eksperimentu konkurss “Lūk 
tā!”. Konkursā piedalījās 11 komandas 
no 10 skolām (Sventes vsk. – 2 koman-
das). 

Pēc ekspertu lēmuma, 1. vietu kon-
kursā ieguva Zemgales vidusskolas 
komanda (M. Pastejevs, I. Jaņevičs, 
A. Poļakovs, sk. J. Bobkova) par ek-
sperimentu “Ķīmiskās krāsvielas no-
teikšana dažādos dzērienos”, 2. vieta 
– Sventes vidusskolas komandai (S. 
Saveļjeva, A. Rokjāns, sk. S. Druga-
veiko, A. Saveļjeva) par eksperimentu 
“Papīra ūdensrozes”, bet 3. vietu dalīja 

Sventes vsk. komanda (sk. N. Gridas-
ova un A. Grīnfelde), kura dāvāja ne-
aizmirstamu muzikālu sniegumu kopā 
ar eksperimentu “Mūzika visā”, kā vel-
tījumu Latvijai 100. dzimšanas dienā, 
un Vaboles vidusskolas Sanda Velika 
eksperimentu “Viltīgais ūdens (sk. E. 
Skrupska). Jāmin, ka sventiešu ekspe-
riments “Mūzika visā” saņēma arī ZI-
NOO centra speciālbalvu.

Jolanta Urbāne,
Daugavpils novada IP metodiķe

Arī šovasar Daugavpils novada pašvaldība 
skolēniem piedāvās iespēju strādāt

Jau piekto gadu Daugavpils nova-
da dome, sadarbojoties ar Daugavpils 
novada uzņēmējiem īstenos Daugav-
pils novada skolēnu vasaras nodar-
binātības programmu. Šogad darbs 
skolēniem tiks piedāvāts periodā no 4. 
jūnija līdz 31. augustam, kurā varēs 
piedalīties Daugavpils novadā dekla-
rētie skolēni vecumā no 14 līdz 19 ga-
diem, kas mācās vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs, kā 
arī citās pašvaldībās deklarētie skolēni 
kuri mācās Daugavpils novada izglītī-
bas iestādēs.

Programma tiek īstenota, lai sniegtu 
skolēniem iespēju iegūt pirmo praktis-
ko pieredzi par darba vidi, paaugstinā-
tu praktiskās darba iemaņas, vairotu 
izpratni par profesijām un uzņēmēj-
darbības nozarēm novadā, darba tie-
siskajām attiecībām un pienākumiem, 
tādējādi samazinot jauniešu bezdarba 
riskus nākotnē. 

Skolēnus nedrīkst nodarbināt dar-
bos, kas saistīti ar paaugstinātu risku 
viņu drošībai, veselībai, tikumībai un 
attīstībai.

Šā gada 4. aprīlī noslēdzas darba 
devēju pieteikšanās dalībai skolēnu 
vasaras nodarbinātības programmā. 
Pieteikties darba devējs var Daugav-
pils novada pagastu pārvaldēs, elektro-
niski - Daugavpils novada mājas lapā 
vai personīgi pie programmas koordi-
natora Jāzepa Krukovska Daugavpils 

novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
29. kabinetā. 

Sākot ar 21. maiju, pagastu pārval-
des ar darba devēju noslēgs pakalpoju-
ma līgumu, savukārt darba devējs ar 
skolēnu slēgs darba līgumu, nodrošinot 
skolēnam darba vadītāju, kurš jaunie-
tim palīdzēs apgūt darbam nepiecie-
šamās pamatprasmes un integrēties 
darba vidē.

Daugavpils novada pašvaldība no-
drošinās dotāciju darba devējam valstī 
noteiktās minimālās stundas likmes 
apmērā skolēna darba algai ne vairāk 
kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā:10 
darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 
gadi, vai 20 darba dienas, ja skolēnam 
ir 16 – 19 gadi, kā arī segs kompen-
sāciju par neizmantoto atvaļinājumu. 
Savukārt skolēni, kas tiks nodarbināti 
lauku saimniecībās lauksaimniecības 
palīgstrādnieka profesijā, saņems par 
10% vairāk. 

Dalībai programmā skolēni varēs 
pieteikties, sākot ar 9. aprīli līdz 1.mai-
jam Daugavpils novada pagastu pār-
valdēs vai personīgi ierodoties Daugav-
pils novada domē, 29. kabinetā. 

Plānotais iesaistāmo skaits – 130. 

Jāzeps Krukovskis
Attīstības pārvaldes

Komercdarbības konsultants

Paziņojums 
par lokālplānojuma apstiprināšanu 

un saistošo noteikumu izdošanu
2018. gada 8. martā Daugavpils novada domes sēdē pieņemts 

lēmums Nr.682 (protokola Nr. 26., 24. §) “Par lokālplānojuma ap-
stiprināšanu” un izdoti Daugavpils novada domes saistošie notei-
kumi Nr.17 “Lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250, Līksnas 
pagasts, Daugavpils novads,  teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafi skā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā geolatvija.
lv, Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugav-
pilsnovads.lv sadaļā “Attīstība” →Attīstības plānošana→ Lokāl-
plānojumi, kā arī darba dienās Domes Attīstības pārvaldē Dau-
gavpilī, Rīgas ielā 2-29. 
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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!

Skrindu dzimtas muzejs krājuma papildināšanai vāc vēs-
turiskās liecības, atmiņu stāstus, fotogrāfi jas (to kopijas), priekš-
metus par Ķirupes kūdras purvu (kūdras izstrādi, dzīvi ciematā, 
kultūras dzīvi). Varbūt ir zināmi cilvēki, kuri ir tur strādājuši. Ļoti 
ceram uz kaimiņu pagastu iedzīvotāju atsaucību. 

Meklējam arī fotogrāfi jas, kurās būtu atainotas katoliskās tradī-
cijas (baznīcas svētki, ģimenes godi u.c.), vai arī ar tām saistītie 
priekšmeti.

Būsim pateicīgi par jebkura veida sniegto informāciju.
Zvaniet, rakstiet, mēs atsauksimies!
e - pasta adrese: skrindu_muzejs@inbox.lv
Tālr. 29964210 - Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne, 

29373880 - Skrindu dzimtas muzeja vec ākais speciālists Romualds 
Gadzāns. 

Sapulces ar pagastu iedzīvotājiem 
šogad nenotiks 

Preses konferencē izskanēja jautā-
jums par ikgadējām sapulcēm ar pa-
gastu iedzīvotājiem. Izpilddirektore 
Vanda Kezika atbildēja, ka šogad, iz-
analizējot situāciju, novada vadība vie-
nojās, ka sapulces ar iedzīvotājiem pa-
gastos nenotiks. Pagastu atskaites jeb 
informācija par paveikto 2017. gadā ir 
pieejama pagastu pārvalžu mājas la-
pās. 

“Iesaku pagastu pārvalžu vadītā-
jiem rīkot nelielu iedzīvotāju grupu 
tikšanās uz vietām, lai apspriestu 
problēmas, izteiktu jautājumus vai ie-
rosinājumus. Ja izskanēs pieprasījums 
un iedzīvotāji izteiks vēlmi tikties ar 
novada vadību un speciālistiem, tāda 
tikšanās tiks organizēta. Vērtējot sa-
pulču norises pēdējo gadu laikā, nā-
cies secināt, ka iedzīvotāji jautājumus 
uzdevuši retāk nekā pirmajos gados. 
Jautājumi, kas izskan, vairāk aptver 
komunālās sfēras jautājumus un ir pa-
gasta pārvaldes ziņā un kompetencē. 

PIesakām iedzīvotājiem biežāk tikties 
ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem 
un uzdod konkrētos jautājumus vi-
ņiem”, tā V. Kezika. 

Tāpat izpilddirektore piebilda, ka 
ļoti aktīva ir novada domes deputātu 
pieņemšana pagastos, kur tie atbild uz 
iedzīvotāju jautājumiem, problēmām 
un ierosinājumiem. Ļoti daudzi iedzī-
votāji vēlas uzdot jautājumus individu-
āli, un te viņi šo iespēju var izmantot. 
Ja uzdotajam jautājumam vai izteikta-
jai problēmai ir jārod risinājums, depu-
tāti iesniedz priekšlikumus novada do-
mes vadībai, kura to izskata un cenšas 
atrisināt.

Atgādinām, ka sapulces pagastos tas 
noritēja septiņus gadus pēc kārtas. 

Olga Davidova

 Daugavpils novadā viesojās 
Dānijas Sarkanā Krusta pārstāvji

No 12.-15. martam Daugavpils no-
vadā viesojās Dānijas Sarkanā Krusta 
pārstāvji. Jau kopš 2003. gada notiek 
LSK Daugavpils un Ilūkstes novada 
komitejas sadarbība ar Dānijas Sarka-
no Krustu. Ik gadu uz abiem novadiem 
nāk humānā palīdzība no ziedotājiem, 
kas tiek nodota tālāk ģimenēm un per-
sonām, kurām šī palīdzība visvairāk 
nepieciešama.

Pirmās vizītes dienā Dānijas SK pār-
stāvji tikās ar Daugavpils novada paš-
valdības izpilddirektori Vandu Keziku, 
Sociālā dienesta vadītāju Annu Jego-

rovu un LSK Daugavpils – Ilūkstes 
novada komitejas izpilddirektori Ēri-
ku Naglinsku, lai pārrunātu līdzšinējo 
sadarbību. Dānijas SK pārstāvji lūdza 
arī turpmāk izvērtēt un ieskicēt tās 
vajadzības, kas vietējiem cilvēkiem ir 
svarīgākās, lai viņi spētu tiem palīdzēt.

Tāpat Dānijas SK pārstāvji viesojās 
novada pagastos, lai klātienē tiktos ar 
ģimenēm, kurām ikdienā ir nepiecie-
šama palīdzība un atbalsts, savukārt 
14. martā iepazinās ar situāciju Preiļu 
novadā.

No 22. februāra līdz  22. martam novadā dzimuši 
8 bērniņi, no tiem - 4 meitenes, 4 – zēni. 

Martā  laulību noslēguši 9 pāri, 
no tiem 5 pāri - novada iedzīvotāji.


