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Festivālā “Augšdaugava” atzīmēja Latvijas simtgadi likteņupes krastā

Ar Vasarsvētku dievkalpojumu Jezu-
povas Sv. Pētera un Pāvila Romas ka-
toļu baznīcā aizsākās Starptautiskais 
tautas mākslas festivāls “Augšdauga-
va 2018”. Ar Daugavpils novada domes 
vadības līdzdalību Svētajā misē tika 
aizlūgts par pašvaldības un visas Lat-
vijas ļaužu labklājību un mieru. 

Ar Vasarsvētkiem atbilstoši skaidru 
un siltu laiku festivāls tika atklāts un 
ieskandināts svētku galvenajā norises 
vietā – Naujenes pagasta Slutišķu sā-
džā.  Skatītājus sveica pasākuma va-
dītāji Andris Baltacis un Zanda Man-
kopa, festivāla atklāšanai vārdu dodot 
Daugavpils novada domes priekšsē-
dētājai Janīnai Jalinskai un goda vie-
sim, LR Zemkopības ministram Jānim 
Dūklavam. 

Festivāls “Augšdaugava”  ar devīzi 
“Simtiem loku izlocīju” šogad atzīmēja 
21. gadadienu, jau otro gadu desmitu 
atgādinot, cik svarīgi savulaik tautai 
bija nosargāt Augšdaugavas aizsargā-
jamo dabas teritoriju, kā arī saglabāt 
šai vietai raksturīgo kultūras mantoju-
ma un tradīciju daudzveidību. 

Ar spilgtām norisēm visas dienas 
garumā Slutišķu vecticībnieku un 
Latgales sētā noritēja krāšņi koncerti. 
Dienas koncertos un Lielkoncertā pie-
dalījās gan mūsdienu, gan tautas deju 
kolektīvi no Daugavpils novada, kai-
miņvalsts Lietuvas, arī no Alūksnes, 
Daugavpils, Dobeles, Ērgļiem, Indras, 
Rīgas un Usmas.

Festivāla īpašā vērtība ir dažādo 
kultūru vienojums. Ar slāvu kultūrai 
raksturīgām dejām priecēja pieci deju 
kolektīvi. Īpaši unikālus priekšnesu-
mus sniedza Latvijas vienīgais krievu 
folkloras studijas ansamblis “Iļjinskaja 
pjatņica”, kas popularizē Latgales vec-

ticībnieku    materiālo  un garīgo  kul-
tūru, izpilda  autentiskus  dziedājumus 
un horeogrāfi ju. 

Slutišķu vecticībnieku lauku sētā 
tika atklāta Naujenes Novadpētniecī-
bas muzeja izstāde “Kaimiņu stāsts. 
Jaunā sādža”. Izstāde un muzeja spe-
ciālistu veiktā zinātniskā ekspedīcija 
Nīcgales pagasta Jaunajā sādžā veik-
ta sadarbībā ar vietējo novadpētnieci, 
vecticībnieku kopienas pārstāvi Anfi su 
Smagari. “Es pati nāku no Jaunās sā-
džas, mūsu dzimta to apdzīvo jau 300 
gadu. Šobrīd sādžā ir palikušas 6 mā-
jas. Pēc vecā plāna, agrāk tajā atradās 
69 mājas. Interesanti, ka savulaik 5 
vecticībnieki sargāja prezidentu Čaksti 
un, pabeidzot dienestu Latvijas armijā, 
viņiem tika piešķirtas tiesības saņemt 
Lāčplēša ordeni vai iegūt zemi. Viņi 
izvēlējās zemi, tāpēc viņiem piešķīra 
zemes gabalus tā saucamajās latviešu 
teritorijās. Tāpēc 5 vecticībnieku ģime-
nēm pieder zeme Nīcgales muiža cie-
mā,” pastāstīja A.Smagare. 

Naujenes Novadpētniecības muzejs 
kā dāvinājumu no Jaunās sādžas iedzī-
votājiem kopumā saņēmis 29 priekš-
metus, kas krāšņi papildinās darbarīku 
un tekstīliju kolekcijas. “Es esmu kapu 
pārzine, tāpēc man bija zināmi šeit ap-
bedīto iedzīvotāju radinieku telefona 
numuri. Es viņus apzvanīju, lūdzot, lai 
viņi dāvina muzejam dažādas ģimenē 
esošās vecticībnieku kultūrai raksturī-
gās relikvijas. Mūsu sādžai pāri gājis 
arī Pirmais pasaules karš, tāpēc šeit ir 
arī karavīru kapi. Ar mūsu bibliotēkas 
vadītājas Rutas Bogdanovas palīdzību, 
noskaidrojām, ka šeit savā laikā uz-
turējās arī krievu dzejnieks Nikolajs 
Gumiļovs. Cilvēki ļoti atbalstīja mūsu 
iniciatīvu, izrādīja interesi. 
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Es viņiem teicu, ka mēs nomirsim, bet 
ar šīm vēstures liecībām tiks saglabāta 
piemiņa par šiem laikiem un notiku-
miem. Centos arī pārliecināt dāvināt 
priekšmetus, lai nākamās paaudzes 
pēc mūsu nāves tās neiznīcina, kā sa-
vulaik mēs nenovērtējām un nesagla-
bājām ģimenes senlietas,” izstādes at-
klāšanas aizkulises atklāja Smagares 
kundze.  

Ģimenes vērtības bija aplūkojamas 
arī izstādē “Manas ģimenes pagātne 
– daļa no manis”, kas veidota projek-
ta  “FuturLv” ietvaros, kas 2017. gadā 
īstenots ar Vācijas Federatīvās Repub-
likas Ārlietu ministrijas fi nansiālo at-
balstu un Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes līdzfi nansējumu. Projektā 
piedalījās 15 jaunieši no Daugavpils 
novada un pilsētas, kuri tika aicināti 
atrast kādu īpašu priekšmetu, kas bijis 
nozīmīgs viņu dzimtai. Ar amatnieci 
I.Podiņu un mākslinieci S.Kukli tika 
darinātas auduma somas, uz kurām 
tika attēloti simboliski šo priekšmetu 
atveidojumi. 

Tikmēr Vaboles, Līksnas, Dubnas, 
Ambeļu  un novada Kultūras centra 
“Vārpa” amatierteātri spraigā sacen-
sību Dziesmu duelī izspēlēja un izdzie-
dāja iemīļotās latviešu dziesmas. 

Pasākuma  apmeklētāji  varēja  ie-
skandināt  Augšdaugavas  lokus  ar 
skanīgāko saucienu. Par skaļāko balsi 
tika apbalvots Edgars Vaiders, kurš 
bija skanīgākais, saucot “Heijā, Likte-

žādas aktivitātes gan uz ūdens, gan 
kontrolpunktos krastā. “Laiks un kom-
pānija bija fantastiski, paldies visiem, 
kas piedalījās un palīdzēja šo pasāku-
mu noorganizēt. Brauciena laikā mēs 
veidojām latvju rakstus, rakstījām no-
vēlējumus Latvijai un pasākuma nag-
la bija ar simts laivām izveidot rakstu 
“Latvijai – 100”, kas mums arī izde-
vās!” gandarījumu neslēpa Sporta klu-
ba “Beibuks” vadītājs Ilmārs Lociks. 

Laivotāji atzina, ka brauciens bija 
interesants un īpaši patīkama bija zu-
pas pauze Lielbornes muižā, ar kuru 
cienāja Daugavpils un Ilūkstes no-
vada partnerība “Kaimiņi”. Tas bija 
patīkams pārsteigums arī Lielbornes 
muižas īpašniekiem Norai Poišai un 
Mārtiņam Stankevičam, kuri brau-
cienā devās ar savu atvasīti. “Bija ļoti 
grūti, laiva neslīdēja uz priekšu, lai 
gan likās, ka esam sportiski un ļoti labi 
mākam laivot. Bez patriotisma līdz še-
jienei netiktu,” smējās Nora, gandarīta 
par paveikto. 

Festivāls noslēdzās ar lielkoncertu, 
kura īpašie viesi bija dziedātājs Niko-
lajs Puzikovs un grupa “Baltie lāči”. 

Festivāls “Augšdaugava” nākamreiz 
skanēs 2020. gadā, kad viesus jau at-
kal aicinās pulcēties Slutišķu sādžā, lai 
baudītu Daugavas mūžīgo tecējumu, 
krāšņo kultūras daudzveidību un Lat-
vija soļos tās otrajā simtgadē.  

 Elza Pučko

ņupe!”. 
Azartiskākie varēja piedalīties arī 

aizraujošās spilvenu cīņās, savukārt 
mazie apmeklētāji, pārvarot simts iz-
ziņas soļus Daugavas lokus, varēja 
pārbaudīt savas spējas, gūt iespaidus 
un mācīties. Paralēli tam noritēja tau-
tas sporta sacensības, vides izglītības 
aktivitātes ar Dabas aizsardzības pār-
valdes reģionālo administrāciju, rado-
šās darbnīcas ar Daugavpils novada 
muzejiem, kā arī plašs amatnieku un 
lauku labumu tirdziņš. Tā, piemēram, 
Z/S Līdumi īpašniece Gunta Some pie-
dāvāja bišu produktus, jaunos ziedpu-

tekšņus, kā arī koka amatniecības iz-
strādājumus un latviešu spēka zīmes. 
Otro reizi festivālā tirgojās arī mājra-
žotāja Valentīna Čapule no p/s Smai-
doņi, kuras sietie sieri ar dažādām 
garšvielām tika iztirgoti līdz pēdējam 
gabaliņam. 

Pēcpusdienā Daugavas krastā sa-
pulcējās kupls atbalstītāju pulks, lai 
sagaidītu Vislatvijas ūdenstūristu sa-
ieta “Lielais plosts” dalībniekus. Laivu 
brauciens “100 laivas Latvijai” vijās 
Daugavas posmā no Krāslavas līdz 
Slutišķiem, laivotājiem piedāvājot ko-
mandu sacensības “Laivu raksti”, da-

Silva Veronika Linarte apbalvota ar Atzinības krusta IV šķiru un iecelta par ordeņa virsnieci 
Latvijas Valsts prezidents Rai-

monds Vējonis par sevišķiem nopel-
niem Latvijas valsts labā ar Atzinības 
krusta IV šķiru apbalvoja ilggadējo 
mākslas izglītības un kultūras dar-
binieci, gleznotāju Silvu Veroniku 
Linarti. 

Silvai Linartei ir lieli radoši nopel-
ni Daugavpils novada kultūrvides 
bagātināšanā. Viņa veidojusi Skrin-
du dzimtas muzeja vizuālo tēlu, pie-
dalījusies Daugavpils novada muzeju 
rīkotajās izstādēs un citās aktivitā-
tēs. Silva Linarte strādājusi pie Dau-
gavpils novada pašvaldības iden-
titātes materiāliem – sagatavojusi 
novada ģerboņa, logo un karoga at-
tēlus, izveidoja novada apbalvojumu 
skices. Viņas vadībā  tapis Daugav-
pils novada karogs. Valsts heraldikas 
komisija vienmēr uzsver, ka Daugav-
pils novadam ir viena no vislabāk at-

veidotajām simbolikām Latvijā, kas 
ir liels mākslinieces nopelns.

Vaboles pagasta Skrindu dzimtas 
muzejā, 19. maijā, Muzeju nakts ie-
tvaros tika atklāta mākslinieces Sil-
vas Veronikas Linartes gleznu izstā-
de.  

Jāatzīmē, ka ar Atzinības krustu 
apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību 
un par sevišķiem nopelniem valsts, 
sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, 
sporta un izglītības darbā. Par nopel-
niem uzskatāma uzticīga un uzcītīga 
kalpošana valsts vai pašvaldības die-
nestā, priekšzīmīga un godīga darba 
izpilde, ikviena sabiedriska kalpo-
šana, tautas gara, pašdarbības un 
saimniecisko spēku attīstīšana.

Sirsnīgi sveicam! 

www.president.lv
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Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

Pieņemšana jūnijā nenotiks
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
11.06. Sventes pagasta pārvalde    14.00-16.00
Aivars Rasčevskis
04.06. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
11.06. Kalupes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
04.06. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

25.06. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 10.00-12.00

Andrejs Bruns
04.06. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-12.00

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

Valērijs Hrapāns
08.06. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
15.06. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
29.06. Skrudalienas daudzfunkcionālais centrs 10.00-12.00
Viktors Kalāns
09.06. Tabores pagasta pārvalde 10.00-13.00
30.06. Kalkūnes pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

06.06. Daugavas 34, Krauja, Jaunatnes un sporta 
centrs 15.00-18.00

12.06. Višķu pagasta pārvalde 15.30-17.00
19.06. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-17.00
Janīna Kursīte

11.06. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-12.00

18.06. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 08.00-09.00

25.06. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-12.00

Jānis Kudiņš
05.06. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
11.06. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Juris Livčāns
06.06. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
20.06. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
27.06. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
07.06. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
21.06. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-15.00
28.06. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
04.06. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
11.06. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
15.06. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
Vjačeslavs Moskaļenko
05.06. Nīcgales pagasta pārvalde 09.00-11.00
12.06. Salienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
19.06. Skrudalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Olesja Ņikitina
04.06. Naujenes pagasta pārvalde   16.00-18.00
11.06. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
18.06. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
05.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
12.06. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
19.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
26.06. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
Regīna Tamane
05.06. Demenes pagasta pārvalde 09.00-13.00

18.06. Demenes pagasts, Upes iela 4, Kumbuļi, 
centrs “Paspārne” 09.00-13.00

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

2018. gada 26. aprīļa sēdē pieņemti 32 lēmumi:
 Apstiprināja novada pašvaldības 2017.gada konso-

lidēto fi nanšu pārskatu.
 Atļāva pašvaldības aģentūrai “Višķi” veikt iepirku-

ma procedūru Špoģu katlu mājas energoefektivitātes 
uzlabošanai un jaunas septiņvietīgas vieglās automašī-
nas   iegādei,  kas nepieciešama komunālās saimniecī-
bas funkciju veikšanai.
 Atļāva Višķu pagasta pārvaldei veikt iepirkuma 

procedūru jaunas septiņvietīgas vieglās automašīnas   
iegādei,  kas nepieciešama Špoģu vidusskolas funkciju 
realizēšanai.
 Atbalstīja pašvaldības energoefektivitātes pasāku-

mu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Nr.10, 
Ķieģeļu iela, Kalkūni, Kalkūnes pagastā un piešķīra 
dzīvokļu īpašniekiem līdzfi nansējumu.  
 Atbalstīja pašvaldības energoefektivitātes pasā-

kumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Nr.6, 
Ķieģeļu iela, Kalkūni, Kalkūnes pagastā.
 Atļāva norakstīt Naujenes pagasta pārvaldes bez-

cerīgos debitoru parādus 2 personām, par kuriem atzī-
ta piedziņas neiespējamība.
 Nolēma anulēt VAS “Privatizācijas aģentūra” 

08.03.2018. maksāšanas paziņojumu par nekustamā 
īpašuma nodokli 2018.gadam un veikt nekustamā īpa-
šuma nodokļa aprēķinu par nekustamo īpašumu Nau-
jenes pagastā, piemērojot 0,2% no ēkas kadastrālās 
vērtības un 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.
 Atļāva atsavināt 7 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Demenes, Kalkūnes un Sventes pagastā.
 Nolēma pārdod izsolē 7 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Demenes, Kalkūnes un Sventes pagastā un 
apstiprināja to izsoles noteikumus.
 Apstiprināja 7 pašvaldības nekustamo īpašumu 

Kalupes, Līksnas, Skrudalienas, Sventes un Tabores 
pagastā izsoles rezultātus.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

koku ciršanai Naujenes un Līksnas pagastā.
2018. gada 17. maija sēdē pieņemti 36 lēmumi:
 Precizēja novada domes 22.03.2018. saistošos no-

teikumus Nr.18 “Par sociālo palīdzību Daugavpils no-
vadā”.
 Apstiprināja Kultūras pārvaldes maksas pakalpo-

jumus jaunā redakcijā.
 Noteica pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres 

maksu Skaistas iela 5, 12, 14, Silene, Skrudalienas pa-
gastā.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 75746 euro 

traktora ar aprīkojumu iegādei Līksnas pagasta pār-
valdes funkciju veikšanai, 41504,19 euro Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai projekta „Bērnu ro-
taļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, 
Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos” īs-
tenošanai un 70818,02 euro Daugavas ielas km 0,000-

0,300 pārbūvei c. Krauja, Naujenes pagastā. 
 Grozīja novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr. 195 

“Par avīzes “Daugavpils novada vēstis” dibināšanu” un 
noteica, ka avīze iznāk ar izdošanas periodiskumu – 
vienu reizi mēnesī.
 Uzdeva Līksnas pagasta pārvaldei pārtraukt iepir-

kuma  procedūru “Līksnas pagasta pārvaldes adminis-
tratīvās ēkas pārbūve par daudzfunkcionālo centru” 
fi nanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ.
 Atbalstīja pašvaldības dalību projekta partnera sta-

tusā Latgales plānošanas reģiona projekta pieteikuma 
sagatavošanā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas Eiropas kaimiņattiecību  instrumenta 
2014.–2020.  gadam  ietvaros projektā “Amatniecība 
bez robežām”. 
 Nolēma uzsākt Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam projekta „Vīragnas ezera zivju resur-
su pavairošana” un projekta „Ekspluatācijas noteiku-
mu izstrāde Daugavpils novada ezeriem” īstenošanu un 
apstiprināja projektu ieņēmumu un izdevumu tāmes.
 Apstiprināja projekta “Materiāltehniskā aprīkoju-

ma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodro-
šināšanai Medumu pagasta ūdenstilpēs” un projekta 
„Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada 
Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pa-
gastos” ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Nolēma pārņemt no Naujenes pagasta pārvaldes 

projektā “Rīteiropas vērtības” iesaistītā tehniskā pro-
jekta “Atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana” 
dokumentāciju un nodot no Naujenes pagasta pārval-
des bilances novada domes bilancē tehniskā projekta 
izstrādes izmaksas. 
 Piešķīra Višķu pagasta pārvaldei 3016,32 euro no 

nekustamo īpašumu atsavināšanas rezultātā gūtajiem 
pašvaldības budžetā līdzekļiem un noteica, ka piešķir-
tie līdzekļi tiks izmantoti zālāja traktora iegādei.
 Nolēma norakstīt pašvaldības dzīvojamās telpas 

īres maksas un komunālo pakalpojumu bezcerīgos de-
bitoru parādus 3 personām Višķu pagastā, par kuriem 
atzīta piedziņas neiespējamība.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāma-

tā uz novada pašvaldības vārda 2 nekustamajiem īpa-
šumiem Tabores pagastā.                                                              
 Atļāva atsavināt 11 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Demenes, Kalkūnes, Tabores, Naujenes, Skruda-
lienas, Vaboles, Vecsalienas un Sventes pagastā.
 Nolēma pārdod 1 pašvaldības nekustamo īpašumu 

Demenes pagastā. 
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašval-

dības divistabu dzīvoklim Nr.1, Skolas iela 7, Nīcgale, 
Nīcgales pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties paš-
valdības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

Turpmāk novada pašvaldības informatīvais izdevums
 iznāks tikai latviešu valodā 

Novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmu-
mu veikt grozījumu Daugavpils novada do-
mes 2011. gada 10. februāra lēmumā Nr. 195 
“Par avīzes “Daugavpils novada vēstis” dibi-
nāšanu” un izteikt lēmuma 3. punktu jaunā 
redakcijā. Turpmāk, sākot ar šī gada 1. jūniju, 
pašvaldības informatīvais izdevums iznāks ti-
kai latviešu valodā. Grozījums veikts, ņemot 
vērā MK noteikumus Nr. 130 par valodu lie-
tošanu informācijā, Valsts valodas likumu un 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
(KNAB) skaidrojumus. 

Valsts valodas likuma 21. pantā atrunāts, 
ka valsts un pašvaldību iestāžu sabiedrības 
informēšanai paredzētā informācija sniedza-
ma tikai valsts valodā, kā arī MK noteikumu 
Nr. 130 5. apakšpunktā norādīts, ka līdztekus 
valsts valodai Valsts valodas likuma 21. pan-
ta pirmajā daļā minētās institūcijas un perso-
nas var lietot svešvalodu, sniedzot publisku 
informāciju sabiedrībai pieejamās vietās, ja šī 
informācija ir saistīta ar starptautisko tūris-
mu, starptautiskiem pasākumiem, drošības 
apsvērumiem, Eiropas Savienības brīvu pre-
ču apriti, epidēmijām vai bīstamām infekcijas 

slimībām, ieslodzījumu vietās ievietoto ārval-
stu pilsoņu tiesībām un pienākumiem, kā arī 
ārkārtas situācijām.

Līdz ar to, lēmuma Nr. 195 “Par avīzes “Dau-
gavpils novada vēstis” dibināšanu” 3. punkts 
“noteikt avīzes „Daugavpils novada vēstis” 
metienu 11000 eksemplāru latviešu un krievu 
valodā ar izdošanas periodiskumu – vienu rei-
zi mēnesī” tiek izteikts jaunā redakcijā - “izdot 
avīzi ar periodiskumu vienu reizi mēnesī”. 

Novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalins-
ka rezumēja: “No nākamā mēneša avīzi izdo-
sim tikai latviešu valodā, vērosim un skatīsi-
mies, kāda būs iedzīvotāju reakcija. Turpmāk 
būs jāanalizē situācija, cik no tiem 65 % iedzī-
votāju, kas līdz šim lasīja avīzi krievu valodā, 
varēs lasīt to latviski. Jāsaka, ka šis aizlie-
gums ir izteikts ne mums vienīgajiem, ar to 
saskārušās vairākas Latgales pierobežas paš-
valdības, kas līdz šim informatīvos izdevumus 
izsniedza divās valodās. Likums ir viens, un 
mums tas ir jāievēro”.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2018. gada 31. maijswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v4

Veic  Daugavas ielas pārbūvi Naujenes pagasta Kraujas ciemā
Novada domes deputāti sēdē lēma 

ņemt aizņēmumu Valsts kasē 70 
818,02 eiro apmērā Daugavas ielas 
km 0,000-0,300 pārbūvei Naujenes 
pagasta Kraujas ciemā. 

Daugavpils novada Naujenes pa-
gasta Kraujas ciemā dzīvo apmēram 
900 iedzīvotāji. Daugavas iela, kas 
šķērso lielāko ciema daļu, ir 0,880 
km gara un šīs ielas posms 0,000-
0,300 km netika atjaunots jau vairāk 
kā 40 gadus. Daugavas ielas posms 
pretī trim daudzdzīvokļu trīsstāvu 
mājām Nr.28.,30 un 32 ir ļoti slikts. 
Gājēju ietves ir bez apmalēm, bed-
rainas, ar izspiedušos armatūru, kas 
apdraud pārvietošanos pa tām. Ielu 
braucamās daļas melnais segums 
vietām neeksistē, izveidojušās dzi-
ļas bedres, kurās pēc lietus pastāvīgi 
uzkrājas ūdens. Gan transporta, gan 
gājēju pārvietošanās pa Daugavas ie-
las augstāk norādīto posmu nav dro-
ša. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, 
2015. gadā bija izstrādāts tehniskais 
projekts “Daugavas ielas km 0,000–
0,300 pārbūve c. Krauja, Naujenes 
pagastā, Daugavpils novadā”, savu-
kārt 2018. gadā aktualizēts, projek-
tēšanas izmaksas sastādīja 5186,06 
eiro. 

Daugavas ielas posma pārbūve ir 
iekļauta Daugavpils novada attīstī-
bas programmas Investīciju plānā 
2018.-2020. gadam. Izvērtējot nepie-
ciešamās Kraujas ciema Daugavas 
ielas posma 0,000–0,300 km pārbū-
ves darbu izmaksas, Daugavpils no-
vada dome uzskata par nepieciešamu 
veikt šos būvdarbus.

2018. gada 13. februārī tika izslu-

dināts iepirkums Daugavas ielas 
km 0,000–0,300 pārbūve c. Krauja, 
Naujenes pagastā, Daugavpils no-
vada (iepirkuma identifi kācijas Nr. 
NPP 2018/2). Saskaņā ar iepirkuma 
rezultātiem, būvdarbu izmaksas ir 
89 236,53 eiro, būvuzraudzības iz-
maksas, pamatojoties uz veikto tir-
gus izpēti, sastāda 3932,50 eiro un 
autoruzraudzība – 892 eiro. Kopējās 
Kraujas ciema Daugavas ielas posma 
pārbūves izmaksas ir 99 247,09 eiro. 
Būvdarbi tiks veikti vienā kārtā un 
pabeigti līdz 2018. gada 31. augus-
tam.

Pēc Latgales plānošanas reģiona 
mājas lapā ievietotās informācijas, 
šogad turpināsies būvniecības darbi 
arī uz autoceļa Stropi – Krauja (P65) 
posmā no Kraujas ciema sākuma līdz 
krustojumam ar valsts galveno auto-
ceļu Rīga – Daugavpils – Krāslava – 
Baltkrievijas rob. (Patarnieki) (A6). 
Pusei no šī 2,3 km posma tiks veikta 
pilna segas pārbūve, ieskaitot drenē-
jošās kārtas, šķembu pamata nesošās 
kārtas būvniecību un asfaltēšanu, bet 
otrai pusei veikta segas pastiprināša-
na ar reciklēto materiālu. Šogad vēl 
jāuzklāj asfalta virskārta, jāsakārto 
ūdens atvade, kā arī jāizbūvē apgais-
mojums un gājēju ceļš. Šī projekta ie-
tvaros šogad plānots izbūvēt arī rotā-
cijas apli krustojumā ar Daugavpils 
šoseju. Darbus veic SIA “Binders” un 
projekta izmaksas ir 2,46 milj. eiro 
(ar PVN).

Olga Davidova

Nodota ekspluatācijā pirmā ražošanas ēka uzņēmējdarbības veicināšanai

18. maijā  Daugavpils novada Kalkū-
nes pagasta Randenes ciemā, Dārza 
ielā 57 tika nodota ekspluatācijā vieg-
lās rūpniecības ražošanas teritorija ar 
ēku kopējo platību 998.10 m².  Minētā 
teritorija izveidota realizējot 5.6.2.spe-
cifi skā atbalsta mērķa “Teritoriju re-
vitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību in-
tegrētajām attīstības programmām”, 
trešā atlases kārtas “Ieguldījumi de-
gradēto teritoriju revitalizācijā Lat-
gales plānošanas reģiona attīstības 
programmas pielikumā noteikto te-
ritoriju pašvaldībās” sadarbības  pro-
jektu  Nr. 5.6.2.0/17/I/003  “Degradē-
to rūpniecisko teritoriju reģenerācija 
Daugavpils pilsētas un Daugavpils 
novada teritorijās I kārta”. Līdz ar to 
Daugavpils novada teritorijā ir nodots 
pirmais ražošanas objekts, izmantojot 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
fi nansējumu uzņēmējdarbības attīs-
tīšanai. Projekts tapis sadarbībā ar 
Daugavpils pilsētas domi, lai, sakār-
tojot publisko infrastruktūru, tiktu 
sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai un 

rastos jaunas darba vietas. 
Jaunizveidotā ražošanas teritorija ir 

aprīkota ar uzņēmējdarbības veikša-
nai nepieciešamajām inženierkomu-
nikācijām – elektroapgādi, siltumap-
gādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto 

segumu. Uzbūvētā ražošanas terito-
rija sastāv no ražošanas, tehniskajām 
un biroja telpām 652,70 m² platībā un 
noliktavas telpām 345,40 m² platībā. 

Šī ražošanas teritorija uzņēmējam 

turpmākai izmantošanai tiks nodota 
piemērojot publisko nomas tiesību iz-
soles kārtību. Informācija par izsoles 
izsludināšanu un nomas tiesību ie-
gūšanas nosacījumiem tiks publicēta 
Daugavpils novada domes  mājas lapā,  

informatīvajā ziņojumā Daugavpils 
novada vēstīs, reģionālajā laikrakstā 
– Latgales Laiks u.c. medijos.

Viens no galvenajiem nomas tiesību 
izsoles nosacījumiem, kas būs jāizpil-
da komersantam, kurš izsoles rezul-
tātā iegūs nomas tiesības uz šo ražo-
šanas teritoriju, paredz, ka līdz 2022.
gadam jārada ne mazāk kā 30 jaunas 
darba vietas un  jānodrošina nefi nan-
šu investīcijas komersanta nemateri-
ālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 
ne mazāk kā 30 000 tūkst. eiro apmē-
rā.

Daugavpils novada dome izsaka 
pateicību visiem, kuri piedalījās pro-
jekta realizēšanā. Ēkas projektēšanu 
un autoruzraudzību veica SIA “ARHI-
TEKTA L.ŠMITA DARBNĪCA”, auto-
ruzraugs Laimonis Šmits. Būvuzrau-
dzību veica SIA “REM PRO” atbildīgā 
būvuzrauga  Aleksandra Vasiļjeva 
vadībā. Būvniecības darbus veica SIA 
“Borg”, atbildīgais būvdarbu vadītājs 
Sergejs Skorodihins, kuri būvobjektā 
sāka strādāt 2017. gada septembrī, 
un, atbilstoši termiņiem, darbus pa-
beidza 2018. gada 18. maijā. 

Vita Rūtiņa 
projekta vadītāja
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Ņems aizņēmumu bērnu rotaļu laukumu izveidei Ambeļos, Kalkūnē, Sventē, Taborē un Laucesā 
Novada domes deputāti sēdē pieņē-

ma lēmumu ņemt Valsts kasē aizņē-
mumu 50 504, 19 eiro apmērā Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai projekta “Bērnu rotaļu laukumu 
izveidošana Daugavpils novada Am-
beļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un 
Laucesas pagastos” īstenošanai. 

2017. gadā Daugavpils novada 
dome īstenoja projektu „Bērnu rota-
ļu laukumu izveidošana Daugavpils 
novada Naujenes, Salienas un Višķu 
pagastā” ar mērķi uzlabot dzīves vi-
des kvalitāti Daugavpils novada ie-
dzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar 
bērniem drošu un draudzīgu atpūtas 
vietu izveidošanu. 

Šī gada 24. janvārī Daugavpils no-
vada dome ir saņēmusi Lauku atbal-
sta dienesta lēmumu par augstākmi-
nētā projekta apstiprināšanu. 

Projekta mērķis ir uzlabot dzīves 
vides kvalitāti Daugavpils novada ie-
dzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar 
bērniem drošu un draudzīgu atpūtas 
vietu izveidošanu Ambeļu, Kalkūnes, 
Sventes, Tabores un Laucesa pagas-

tos. Projekta īstenošanas rezultātā 
novada teritorijā būs ierīkoti 5 jau-
ni bērnu rotaļu laukumi novada pa-
gastu ciemos, kuros dzīvo visvairāk 
bērnu: Ambeļu pagastā, Kalkūnes 
pagasta Randenes ciemā, Sventes pa-
gastā, Tabores pagastā un Laucesas 
pagastā. 

Plānotās projekta kopējās izmak-
sas ir 50504,19 eiro, kas ir būvdarbu 
izmaksas rotaļu laukumu izveidei. 
Daugavpils novada dome ir veikusi 
iepirkumu, un ir noteikts iepirkuma 
uzvarētājs.

Atbilstoši Daugavpils novada do-
mes lēmumam „ Par aizņēmumu 
projekta „Bērnu rotaļu laukumu iz-
veidošana Daugavpils novada Am-
beļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un 
Laucesas pagastos” īstenošanai”, pro-
jekta būvdarbu izmaksas tiks fi nan-
sētas, veicot aizņēmumu Valsts kasē. 
Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. 
gada 1. oktobrim.

Olga Davidova

Latvijas simtgadei atjaunota liepu aleja Ambeļos 
Ambeļu pagasta darbinieki un ie-

dzīvotāji pulcējās, lai veiktu pagasta 
liepu alejas atjaunošanas darbus un 
papildinātu to ar jauniestādītiem ko-
kiem Latvijas simtgadei. 

Senā Ambeļu liepu aleja ir pagas-
ta vizītkarte, - tā ir gan vēsture, gan 
lepnums. Katrs pagasta iedzīvotājs 
ar pārliecību var teikt, ka tā te ir bi-
jusi vienmēr. Saskaņā ar bibliotēkas 
novadpētniecības materiāliem ir pa-
mats uzskatīt, ka šo aleju 19. gadsim-
ta beigās iestādījis Ambeļu muižas 
īpašnieks.

Cik gan izmaiņu tā ir piedzīvojusi 
visu šo gadu garumā – to ir ietekmē-
juši dažādi ārējie faktori, piemēram, 
dabas parādības, ceļu satiksmes ne-
gadījumi, vandālisms. Ambeļu pa-
gasta vadība pieņēma lēmumu veikt 
alejas atjaunošanu. Darbi tika izda-
rīti vairākos posmos, kas ilga dažus 

gadus – tika izgriezti bīstamie koki, 
veikta jaunaudzes kopšana, stād-
materiāla sagatavošana, stādu iz-
kārtojuma noteikšana un stādīšana. 
Vērojot stādu augšanu, nepārtraukti 
tiek īstenota panīkušo koku kontrole 
un to aizstāšana ar jauniem. Šis pro-
cess tiek kontrolēts kopš 2011. gada 
un tajā ir iesaistīts daudzu cilvēku 
darbs.  Šajā periodā kopumā iestādīti 
aptuveni 200 stādi. 

Latvijas valsts simtgadi sagaidot, 
tiek īstenots alejas atjaunošanas dar-
bu noslēguma posms, lai tā arī turp-
māk priecētu pagasta iedzīvotājus un 
viesus. Ceram, ka arī mūsu pēctečiem 
izdosies šo aleju saglabāt.  

Ambeļu pagasta pārvaldes kolek-
tīvs izteic milzīgu pateicību pagasta 
iedzīvotājiem par palīdzību darbā. 

Zoja Rubene

Piešķirts pašvaldības līdzfi nansējums  daudzdzīvokļu mājai Kalkūnē 
Daugavpils novada domes sēdē ap-

stiprināja pašvaldības līdzfi nansēju-
ma piešķiršanu energoefektivitātes 
paaugstināšanas darbiem Kalkūnes 
ciema daudzdzīvokļu mājai Ķieģeļu 
ielā 10, kuras apsaimnieko SIA “Nau-
jenes pakalpojumu serviss”.

Kopējās būvdarbu izmaksas ir 12 
233.50 eiro, no tiem 5055.17 eiro ir 
pašvaldības līdzfi nansējums. Saska-
ņā ar iepirkumu, siltināšanas darbus 
uzņēmies veikt SIA “VANPRO”. Būv-
darbu izmaksas un aizdevuma pro-
centus dzīvokļu īpašnieki segs divu 
gadu laikā, papildus aprēķinot par 
vienu dzīvokļa kvadrātmetru 0.265 
eiro/m² mēnesī. Dzīvokļu īpašnieku 
maksātspēja ir ļoti laba un pārskata 
periodā sastādīja 100.5%.

Ķieģeļu ielas māja Nr. 10 eksplua-

tācijā nodota 1970. gadā ar centrali-
zēto apkuri, mājā ir 27 dzīvokļi, 2 no 
tiem pieder pašvaldībai. Pēc īsteno-
tajiem darbiem, piegādātās enerģijas 
ietaupījums prognozēts 9.71kWh/m² 
jeb 4.96%.

Jau iepriekš vēstīts, ka 2018. gadā 
pašvaldības budžetā energoefektivi-
tātes pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamām mājām paredzēti 
120 000 eiro, no tiem vēl neapgūti 
9818 eiro.

Elza Pučko
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“Latgales kultūras programma 2018” projektu pieteikumu konkursā atbalstīti 3 projekti
Latgales reģiona attīstības aģentū-

ra šī gada februāra nogalē izsludināja 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprog-
rammas “Atbalsts kultūras program-
mām reģionos” projekta Latvijas valsts 
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstītā “Latgales kultūras program-
ma 2018” projektu pieteikumu kon-
kursu. Projektu īstenošanas periods 
paredzēts no 2018. gada maija līdz de-
cembrim. 

Projektu konkursam tika iesniegti 
165 projekti ar pieprasīto fi nansējumu 
634 818,69 eiro. Ekspertu komisija vēr-
tēja projektu atbilstību programmas 
nolikumam, tajos ietvertajiem kvali-
tātes kritērijiem un izvirzīja projektus 
„Latvijas valsts mežu un Valsts kul-
tūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales 
kultūras programma 2018” fi nansiālā 
atbalsta saņemšanai ar kopēju fi nan-
sējumu 153 326 eiro.

Valsts Kultūrkapitāla fonda padome 
2018. gadā Latgales reģiona attīstības 
aģentūras administrētās programmas 
ietvaros apstiprināja fi nansiāla atbal-
sta piešķiršanu 65 projektiem, tostarp 
trim projektiem, kurus īstenos Dau-
gavpils novada Kultūras pārvalde. 

Viens no īstenojamajiem projektiem 
ir “Mākslinieku simpozijs Latgalē 
“20””. Šim projektam piešķirts fi nansē-
jums 1530 eiro apmērā. Simpozijs no-
tiks Raiņa mājā Berķenelē no 20. līdz 
25. augustam un tiks veltīts pirmajai 
mākslas akcijai Berķeneles pusmui-
žā, kas norisinājās 1998. gadā. Laika 
gaitā mākslas akciju rīkošana Raiņa 
mājā kļuva par tradīciju. Kopš mājas 
atklāšanas tajā notikušas 12 starp-
tautiskas mākslas akcijas, piedaloties 
māksliniekiem no Latvijas, Lietuvas, 
Polijas, Krievijas, Moldovas, Baltkrie-
vijas, Zviedrijas, Somijas un Gotlan-
des. Šajās akcijās tapušie mākslas ob-
jekti harmoniski iekļaujas Berķeneles 
vidē, savieno pagātni ar tagadni, jo visi 
darbi tapuši Raiņa daiļrades un dzīves-

stāsta iespaidā. 
Simpozijs, kas ieplānots kā plenērs, 

apvienos kopā māksliniekus ar bagātu 
pieredzi un tos, kas ir tikai sava ceļa 
sākumposmā. Plenēra pirmajā dienā 
pirmo mākslas akciju Berķenelē da-
lībnieki dalīsies pieredzē ar jaunajiem 
māksliniekiem, uzklausot to idejas 
jauna vides objekta tapšanai un ak-
ceptējot to. Jano objektu veidos astoņi 
mākslas studenti no Rīgas, Rēzeknes 
un Daugavpils Igora Dobičina un Iva-
ra Mailīša vadībā. Sešu dienu garumā 
paredzētas dažādas ekskursijas un 
pieredzes apmaiņa. Interesanti ir tas, 
ka jaunā mākslas objekta tapšanai 
līdzi varēs sekot jebkurš Berķeneles 
apmeklētājs. Noslēguma dienā tiks ai-
cināti visi iepriekšējo mākslas akciju 
dalībnieki, lai dalītos atmiņās par dar-
bošanos Berķenelē. 

Ar dotā projekta īstenošanu tiks vei-
cināta kultūras tūrisma attīstība, tā 
īstenošanas rezultātā Raiņa māja Ber-
ķenelē varēs sniegt daudzpusīgāku un 
plašāku kultūras piedāvājumu sabied-
rībai. 

Ar piešķirto fi nansējumu 700 eiro 
apmērā atbalstīts projekts “Mācību 
semināri Latgales reģiona kultūras 
darbiniekiem”. Mācību semināri plā-
noti no septembra līdz decembra vi-
dum. To mērķis ir paaugstināt profe-
sionālās kompetences kultūras darba 
speciālistiem, lai sekmīgi organizētu 
darbu kultūras institūcijās. Mācību 
seminārā par reklāmas materiālu iz-
gatavošanu dalībnieki apgūs kompo-
zīcijas pamatprincipus un iemācīsies 
saprast to nozīmi vizuālās reklāmas 
materiālu sagatavošanā. Apmeklējot 
mācību nodarbību “Publiskā runa un 
prezentācijas prasmes”, tās dalībnieki 
iegūs un papildinās zināšanas, kā arī 
praktiskās iemaņas par sagatavoša-
nos prezentācijai, veidos uzstāšanās 
struktūru un mācīsies izmantot ķer-
meņa valodu. Savukārt zināšanas par 

to, kādu apģērbu valkāja latviešu zem-
nieki Vitebskas guberņas Daugavpils, 
Rēzeknes un Ludzas apriņķī, varēs se-
minārā “Apģērba attīstība Latgalē 18.-
19.gs.”. Praktiskajā seminārā  “Krievu 
tradicionālā dziedāšana” apmācību 
dalībnieki ne vien gūs zināšanas par 
krievu tradicionālo dziedāšanu, bet arī  
meistarklases laikā praktiski iepazīs 
elpošanas vingrinājumus un izpildīs 
praktiskos dziedāšanas vingrināju-
mus. 

Finansējums 1500 eiro apmērā pie-
šķirts projekta “Munys pusis ļaudis” 
īstenošanai. Projekta mērķis ir izzināt 
un popularizēt latgaliskās identitātes 
un kultūras mantojuma elementus, 
amatu un prasmju daudzveidību Vabo-
les un tās kaimiņu pagastos. Projekta 
idejas koncepcijas autore ir Vaboles 
pagasta Skrindu dzimtas muzeja di-
rektore Anna Lazdāne. Iepriekšējos 
gados īstenotie projekti rāda, ka Vabo-
les un tai blakus esošo pagastu terito-
rijās dzīvo dažādu kultūru un tradīciju 
pārstāvji ar savu īpašo dzīves pieredzi, 
tādēļ ir būtiski parādīt Latvijas valsts 
simtgades vēstures stāstu, atklājot ci-
tiem vietējo iedzīvotāju atmiņas un lie-
cības, ko vēl var saglabāt, integrējot tos 
izzinošajā tūrismā. 

Iecerētais pētījums ietvers vēsturis-
ko liecību apzināšanu, kas tiks sasais-
tīts ar cilvēku dzīvesstāstiem dažādos 
Latvijas valsts vēstures laika periodos 
un par vairāk nekā 100 gadu senām, 
mantotām amatu prasmēm. Katrā pa-
gastā ir ļaudis – izcili amatnieki, saim-
nieces, kultūras un mākslas pārstāvji, 
literāti un publicisti, kuru dzīvesstās-
tus jānodod citiem. 

Projekta laikā tiks veikti pētījumi 
trīs posmos, kas ietvers sagatavošanos 
ekspedīcijai, ekspedīciju un pēcekspe-
dīcijas posmu, kurā tika apstrādāti 
un atspoguļoti iegūtie materiāli DVD 
ierakstos, izstādes izveidošanai mu-
zejā, kā arī ceļojošās izstādes izveide. 

Projekta ietvaros tiks vāktas nozīmī-
gas vēsturiskas fotogrāfi jas un liecības 
– lietiskie priekšmeti, veikta cilvēku 
fotografēšana un atmiņu stāstu fi ksē-
šana. Plānts, ka muzejā iekārtotā pat-
stāvīgā lietisko priekšmetu izstāde būs 
pieejama muzeja apmeklētājiem. Foto 
stāstos, kas tiks novietotas gar sienām 
muzeja iekštelpās, tiks iemūžināti cil-
vēki dažādos darba procesos, amatnie-
ki un audēji, mākslinieki un kultūras 
darbinieki un viņu radītās vērtības. 

Ekspedīciju braucieni norisināsies 
no jūnija līdz septembrim, savukārt te-
matiskās izstādes “Mana puses ļaudis” 
atklāšana ieplānota 12. novembrī. 

Nodibinājums “Letonikas fonds” par 
piešķirto fi nansējumu 5500 eiro apmē-
rā izdos monogrāfi sko rakstu krājumu 
“Daugavpils novads: vietas vērtība”. 
Nodibinājuma darbības mērķis ir veikt 
Latvijas novadu reģionālo īpatnību iz-
pēti, dokumentēšanu, kā arī letonikas 
mantojuma popularizēšanu. Šogad no-
dibinājums ir ieplānojis divus gadus 
Daugavpils novadā veiktos pētījumus 
rezultēt grāmatā. Pamats krājuma 
tapšanai ir zinātniskajā konferencē 
“Identitātes un vērības meklējumi: 
Daugavpils novads” 2017. gada noga-
lē nolasītie referāti, kā arī ekspedīciju 
laikā iegūtie audio un video materiāli. 

2017. gada ekspedīcijā tika uzņemti 
video ekspedīcijas interesantākie mir-
kļi, iefi lmējot saistošākās intervijas. 
Darbs pie dokumentālās fi lmas izvei-
des par Daugavpils novada cilvēkiem 
un vietām jau notiek. Tā tiks prezen-
tēta grāmatas atvēršanas svētkos, kas 
ieplānota jūlijā. 

Iecerēts, ka dotais projekts veicinās 
integrācijas procesu daudznacionālajā 
Daugavpils novadā, jo rakstu krājuma 
publikācijās tiks runāts par dažādu 
tautu un konfesiju pārstāvjiem.

Olga Davidova  

Medumos norisinājās patriotiskākais skrējiens
4. maijā Medumu pagasta iedzīvotāji 

un viesi kopīgi sanāca jau tradicionāla-
jam skrējienam pa Medumu pagasta ie-
lām “Lielais skrējiens 2018”, kas katru 
gadu ir veltīts Latvijas Republikas Ne-
atkarības atjaunošanas dienai.

Šogad dalībnieku skaits bija jo īpa-
ši kupls. Reģistrācija notika 3 vecuma 
kategorijās 3 dažādiem skrējieniem 
- bērnu un lielajam skrējienam, kā arī 
ģimenu skrējienam. Kopumā reģistrēto 
dalībnieku skaits bija 42, no kura kuplu 
skaitu sastādīja ģimenes un Medumu 
pagasta viesi, Daugavpils skrējēju ko-
piena “Daugavpils Runners” (facebook.
com/DaugavpilsRunners).

Paralēli notika arī reģistrācija jaunam 
ieviesumam skrējienā - konkursam par 
patriotiskākā skrējēja titulu pieaugušo 
un bērnu starpā. Tas tika organizēts 
ar mērķi veicināt dalībniekus izpaust 
patriotismu vizuālajā izskatā. Kaut arī 
tas bija jauninājums, daudzi dalībnieki 
ar interesi bija sagatavojušies šim kon-
kursam - tajā piedalījās 12 dalībnieki, 
kuru starpā bija arī kuplas ģimenes. Un 
šogad, pēc visu dalībnieku izvērtēšanas, 
šajā konkursā uzvarēja Kurpnieku un 
Petkunu ģimene. Viņi savā īpašumā ie-

guva ļoti patriotiskas balvas, kuras sa-
rūpēja Medumu pagasta pārvaldes un 
Latvijas simtgades birojs.

Vecākie patrioti šogad bija - Romans 
Saušs, Jurijs Koposovs un Vladimirs 
Jermaļonoks - viņiem tika pasniegtas 
goda medaļas un papildbalvas.

Vēlamies īpaši pateikties Daugavpils 
novada pašvaldībai, Medumu pagasta 
pārvaldei par sniegto fi nansējumu do-
tajam pasākumam, kā arī īpašu paldies 
sakām Latvijas simtgades birojam, kas 
dotajam pasākumam nodrošināja lielu 
skaitu papildbalvu ar Latvijas simtga-
des tematiku. Pateicoties tam, pasāku-
ma noskaņojums izdevās īpaši jauks un 
svinīgs.

Galveno vietu ieguvēji saņēma meda-
ļas, diplomus no Medumu pagasta pār-
valdes, kā arī papildbalvas no Latvijas 
simtgades biroja. Arī pārējie dalībnieki 
saņēma veicinošās balvas no Medumu 
pagasta pārvaldes un Latvijas simtga-
des biroja.

Paldies visiem dalībniekiem. Tieka-
mie arī nākamgad!

Elizabete Poddubnova  
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Svin Latvijas atdzimšanas dienu 
Pie baltiem galdautiem klātiem gal-

diem Daugavpils novada ļaudis pul-
cējās, lai kopā svinētu Latvijas Neat-
karības deklarācijas pasludināšanas 
gadadienu, kas 1990. gadā bija izšķi-
rošs un jauns sākums Latvijai, kļūstot 
par iedvesmu citām Latvijas cilvēkiem 
svarīgām norisēm. 

Baltā galdauta svētki norisināju-
šies daudzviet Latvijā, un to mērķis ir 
stiprināt tradīciju 4. maijā cilvēkiem 
pulcēties pie viena galda ģimenes, 
draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, 
apzināti svinot savas valsts esību un 
godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un 
nosargāt. Baltā galdauta svētkus cilvē-
ki rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar 
savu cienastu, katrs pievieno galdā un 
kopīgajās sarunās savu devumu, kopī-
gi radot svētku sajūtu.

Naujenes pamatskolas skolēni Baltā 
galdauta svētkos rīkoja sadziedāšanos. 
Skolas pagalmā, skanot patriotiskām 
un skanīgām dziesmām, pulcējās viss 
skolas kuplais kolektīvs. Pamatskolas 
mūzikas skolotāja Līvija Koroļkova at-
zina, ka bērniem patīk dziedāt un svi-
nēt Latvijas valstij nozīmīgus svētkus. 
Taču bērni patriotismu un piederību 
savai valstij izjūt ne vien caur dziesmu, 
bet arī katrs savās mājās un ģimenē. 
Viņasprāt, svarīga ir patriotisma au-
dzināšana arī skolā, biežāk stāstot un 
rādot, kā var darīt labus darbus. “Caur 
dziesmu vēlējāmies šodien parādīt, ka 
esam lepni dzīvot Latvijā, runāt latvie-
šu valodā, apbrīnot mūsu dzimtenes 
dabu un cilvēkus. Esam gandarīti arī 
par to, ka esam dziedātāju tauta, un 
visos mums svarīgos un svinīgos brīžos 
dziedam un priecājamies”, tā skolotāja 
L. Koroļkova. Naujenes pamatskolas 
skolnieces pastāstīja, ka gan Valsts 
svētkus, gan 4. maiju svin gan skolā, 
gan ģimenē. Arī skolēni kopā ar sko-
lotājiem cienājās ar Naujenes pagas-
ta saimnieču pašcepto maizi pie balti 
klātiem galdiem. Meitenes priecājas, 
ka Latvijas iedzīvotājiem ir savas tra-
dīcijas, dziesmas un valoda, kā arī par 
to, ka viņām ir iespēja dzīvot brīvā Lat-
vijas valstī. 

Naujenes ciema centrā tā iedzīvo-
tāji pulcējās labo domu piknikā, lai 
vienotos dziesmās, stāstos, sarunās 
un darbos. Pēc kopīgas sadziedāšanās 
folkloras kopas “Rūžeņa” pavadībā ie-
dzīvotāji sēdās pie balti klāta galda, lai 
dalītos labās domās un vēlējumos. 

Pasākums tika uzsākts ar uzrunu un 

sava pagasta labklājību, darbojoties un 
attīstot to. Kopā ar biedrību pārstāv-
jiem un visiem klātesošajiem pasāku-
ma noslēgumā kā atgādinājums par 
“Labo domu pikniku” un Baltā galdau-
ta svētkiem Naujenē tika iestādīti Lat-
vijas nacionālie koki – ozoli un liepas.

Kalupes pagastā turpinās Baltā 
galdauta aušanas akcija Latvijas simt-
gadei. Arī šeit, baudot pašcepto maizīti 
un sieru, pie balta galda visas dienas 
garumā nāca vietējie iedzīvotāji. Svēt-
ku galdam sieru sasēja kalupietes Vija 
Grigorjeva, Silvija Baida un Sarmīte 
Raščevska, maizi  izcepa Biruta Mu-
kāne, Aija Raščevska un Ināra Rimša, 
medu sarūpēja Anna Melne. Pagasta 
ēkā bija apskatāma krāsaino darbu iz-
stāde, kurā vienuviet apkopoti vietējo 
audēju un rokdarbnieču darbi. Izstādē 
skatāmas segas un galdauti, kas dari-
nāti pat pirms simts gadiem. Daudzas 
no autorēm jau aizsaulē, viņu darbi 
paliks par piemiņu bērniem, mazbēr-
niem un mazmazbērniem. Šī nezūdošā 
vērtība un lepnums par to, ka Kalupe 
ir tik bagāts pagasts, bagāts ar šo gara 
mantojumu. Ar krāsainajiem rokdar-
biem priecēja Viktorija Bartuseviča, 
Genovefa Mukāne, Reģīna Sauša, Sil-
vija Baida, Ivanda Zavadska, Irēna 
Kukle, Ināra Mukāne, Ināra Rimša u. 
c. rokdarbnieces.

Kalupietes Genovefa Mukāne, Lūcija 
Kolosovska un Viktorija Bartuseviča 
stāsta, ka Latgales ļaudis izsenis ir sē-
dējuši pie baltiem galdautiem klātiem 
galdiem - visos godos un arī ikdienā. 
Kundzes atzīst, ka lieliski atceras 
1990. gadu, kad Latvija atkal kļuva 
neatkarīga. “Atceramies to laiku, kad 
klausījāmies katru Tautas frontes sēdi, 
laika nebija pat lopus mājās padzirdīt. 
Tik ļoti mēs priecājāmies! Tagad mūsu 
solis palicis lēnāks, lai Dievs dod spē-
ku jaunajai paaudzei, lai viņiem veicas 
labi!”, atmiņās dalījās Genovefa, Lūcija 
un Viktorija. 

Līdz ar 4. maija svētkiem un baltā 
galdauta izklāšanu daudzos novada 
pagastos radīti un skaisti nosvinēti 
labo domu svētki - tā pavisam vienkār-
ši un vienlaicīgi arī iedvesmojoši. 

Olga Davidova
Dajana Baškirova

aicinājumu doties simboliskā gājienā 
ar plakātiem, uz kuriem bija rakstīti 
gaiši un pozitīvi saukļi. Pirms visi sē-
dās pie Naujenes saimes galda, tika 
veikts arī sens latviešu rituāls – galda 
apdziedāšana. Senie latvieši ticējas, 
ka, apdziedot galdu viņi pievelk pārti-
cību, bagātību, pasakās par to, kas ir 
uz galda un lūdz, lai turpmāk arī nekā 
netrūktu. Pie galda notika kopīga sa-
dziedāšanās Ingas Zeiles un folkloras 
kopas “Rūžeņa”, Zitas Nitišas un senio-
ru vokālā ansambļa “Dzeipurs” vadībā. 
Visiem klātesošajiem amatu meistara 
Valda Grebeža vadībā no māla varēja 

izgatavot “Laimes pogas” sev un sa-
viem tuvajiem, iemīcot mālā visas sa-
vas labās domas. Kopīgiem spēkiem 
naujenieši ar saviem gaišajiem novē-
lējumiem izplaucēja arī “Novēlējumu 
koku”.

“Labo domu piknikam” pievienojās 
arī Naujenes pagasta biedrību pārstāv-
ji – Olgas Kuzminas un Intas Uškā-
nes biedrība “RAXTU SĒTA”, Diānas 
Čiževskas biedrība “Sieviešu klubs 
“Šarms””, Oļesjas Nikitinas Jauniešu 
biedrība “Esam kopā” un Staņislavas 
Locikas biedrība “Zelta ābele”, jo tieši 
biedrībās ir tie cilvēki, kuri rūpējas par 

Ģimene Latvijas simtgadei
13. maijā Līksnas pagasta muižas teritorijā pulcējās 

audžuģimenes no tuvākiem un tālākiem novadiem Lat-
gales reģionā, lai vienotos kopīgā ģimenes dienas pasā-
kumā par godu Latvijas simtgadei. 

Pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa svētku uz-
runā pateicās audžuģimenēm par lielo ieguldījumu bēr-
nu audzināšanā un to socializācijā, novēlot arī turpmāk 
būt stipriem, zinošiem un radošiem. 

Svētkus ieskandināja koncerts, kurā piedalījās Va-
boles vidusskolas 1.-3. klašu deju kolektīvs “Kukainīši” 
(vad. Ināra Podniece), folkloras kopa “Kanči” (vad. Elga 
Kursīte), Sintija Giptere un grupa “Brõļi” (vad. Didzis 
Vanags) no Aglonas novada. 

Gada atraktīvākā  Alika un Genovefas Prusaku au-
džuģimene muižas parkā stādīja pīlādzi kā ģimenisku-
ma simbolu stiprām un kuplām Latgales ģimenēm. 

Muižas kapellā pasākuma dalībnieku acis un sirdis 
priecēja līksnietes Regīnas Rokjānes cimdu personāliz-

stāde, ko organizēja Biruta Ondzule. 
Savukārt pagasta bibliotēkā varēja skatīt lietuvietes 

Violetas Astrauskienes fotoizstādi “Plāteri – Švekšnas 
grāfi ”. 

Parka austrumu daļā Alda Rokjāna pavadībā bērni 
piedalījās dažādās sporta aktivitātēs, saņemot par to 
veicināšanas balvas. 

Svētku noslēgumā prieku un gandarījumu par kopā 
būšanu papildināja kopīga skābeņu zupas baudīšana, 
ko sarūpēja Līksnas pagasta sieviešu apvienības “Sau-
les taka” pārstāves – Marina Vingre, Vanda Karpenko, 
Marina Konovalova, Biruta Ondzule un Anna Koma-
rovska. 

Pasākumu apmeklēja 156 dalībnieki.

Marija Pupiņa 
Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrības 

“Muna sāta” vadītāja
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Raiņa mājā Berķenelē skolojās
Starptautiskajā akcijā “Muzeja nakts” 

piedalījās visi Daugavpils novada mu-
zeji, tostarp Raiņa māja Berķenelē un 
Skrindu dzimtas muzejs. 

Raiņa māja Berķenelē veidoja alter-
natīvu pasākumu – Muzeju diena “Bēr-
nības lauki ir tuvu!”, jo diena ir vairāk 
saistošs laiks atpūtai ģimenēm ar ma-
ziem bērniem. 

Dzīvojot Berķenelē, Rainis, toreiz vēl 
Jānis Pliekšāns, uzsāka savas mācību 
gaitas Ēgiptes pastorātā, Grīvas vācu 
skolā, vēlāk arī Rīgas ģimnāzijā. Mācī-
bu procesā Jānis ieguva  zināšanas, ku-
ras izmantoja visas dzīves laikā. Ar lielu 
pateicību Rainis atcerējās Berķeneles 
posma skolotājus: mācītāju Svensonu, 
vecāko māsu Līzi, skolotāju Bazeneru 
un citus. 

Lai uzsvērtu skolotāju nozīmi cilvē-
ku dzīvē, Muzeju diena Berķenelē tika 
veidota kā “mācību stundas” ar sešiem 
mācību priekšmetiem un vienu ārpus-
klases pulciņu.

Pirmā mācību stunda, vingrošana, 
notika brīvā dabā un fi ziski sagatavoja 
“skolēnus” garīgo zināšanu uzņemša-
nai. Starpbrīdī atpūtušies un saņēmuši 
atzīmes no vingrošanas skolotāja, “sko-
lēni” devās uz vēstures stundu. Tur vi-
ņiem vajadzēja pildīt patstāvīgo darbu, 

stunda. Mūsdienu cilvēkiem ir ļoti grūti 
rakstīt ar tinti, bet vēl divkārt sarežģī-
tāk ir rakstīt vecajā drukā! Tomēr sko-
lēni lieliski tika galā arī ar šo uzdevumu 
un solīja turpināt mācīties rakstīt ar 
tinti arī mājās.

Pēdējā stunda bija zīmēšana. Tā kā 
Jānis Pliekšāns mācījās ne tikai Dau-
gavpilī, bet arī Rīgā, vadīt stundu tika 
aicināta skolotāja no galvaspilsētas – 
Agnese Aizpuriete. Skolotāja mācīja 
veidot krāšņas grāmatzīmes un pastās-
tīja par savu, Berķeneles pusmuižā iz-
vietoto izstādi “AIZ...” Agnese Aizpurie-
te ir ne tikai māksliniece, bet arī bērnu 
grāmatu “Trakā lapsa” un “Trakā lapsa 
ceļo” autore un ilustratore. 

Noslēgumā visi dalībnieki saņēma 
liecības ar teicamām atzīmēm un su-
venīrus piemiņai. Pacietīgākie Muzeju 
dienas apmeklētāji varēja piedalīties 
ārpusklases pulciņā “Mode 19. gadsim-
tā” vai radošajās darbnīcās. Berķeneles 
kolektīvs izsaka lielu pateicību Muzeju 
dienas skolotājiem un to palīgiem!

Lilita Novicka
Raiņa māja Berķenelē 

Naujenes Novadpētniecības muzejā atklātas trīs jaunas izstādes
19. maijā Naujenes Novadpētniecī-

bas muzejs iesaistījās Starptautiskajā 
akcijā „Muzeju nakts”, savukārt 20. 
maijā vēra durvis Starptautiskā tau-
tas mākslas festivāla “Augšdaugava” 
dalībniekiem. Šajās dienās apmeklē-
tājiem tika atklātas 3 jaunas izstādes.

19. maijā, piedaloties LR zemkopības 
ministram J.Dūklavam un Daugavpils 
novada domes vadībai, tika atklāta iz-
stāde “Vakarēšana jeb supratkas Nau-
jenē. Senie rokdarbi”. 

2017. gada nogalē Naujenes Novad-
pētniecības muzejs uzsāka jaunas tē-
mas pētīšanu, kura ir saistīta ar tradi-
cionālām amatu prasmēm Daugavpils 
novadā. Uzmanības lokā nonāca Nīc-
gales un Naujenes pagasti. 

Muzeja darbinieki devās uz Nīcga-
les pagasta Jauno sādžu, lai tiktos ar 
vecticībnieku kopienas pārstāvjiem 
un iepazītos ar viņu kultūras manto-
jumu. Ekspedīcijas laikā tika iegūta 
informācija par Nīcgales pagasta rok-
darbniecēm Genovefu Vanagu, Geno-
vefu Orbidāni un Jenafu Saveļjevu. 
Rokdarbnieču radinieki labprāt dalījās 
atmiņās, izrādīja ģimenes albumus 
un dāvinājumā muzejs saņēma senus 
priekšmetus. Muzeja krājumu papildi-
nājas arī  Naujenes pagasta iedzīvotajā 
Viktora Karabeškas dāvinājums – 49 
mātes  izšūtās sedziņas un galdauti. 
Tika apzināti arī rokdarbu tradīciju 
pratēji un turpinātāji mūsdienās. Mu-
zeja ekspedīciju laikā iegūto priekšme-
tu bija pietiekoši, lai izveidotu izstādi 
“Vakarēšana jeb suprātkas Naujenē. 
Senie rokdarbi”, kuras atvēršanas pa-
sākumu ieskandināja skanīgās Nīcga-
les dziedātāju balsis.  

Muzeju nakts laikā bija skatāms ne 
tikai Daugavpils novada rokdarbnie-
ču veikums. Valentīnas Zeiles ekspo-
zīciju zālē varēja aplūkot Salacgrīvas 
novada rokdarbnieces Agras Jēgeres 
noadīto 1,6 m x 10 m garu fragmentu 

nājuši muzeja krājumu. Ir skatāmi 
priekšmeti, kuri datējami ar 18.gad-
simta sākumu,  interesanti 20.- 30. – to 
gadu eksponāti, kā arī mūsdienās pie-
mirsti, bet vēl visai nesenā pagātnē lie-
toti padomju laika sadzīves priekšme-
ti. Muzejs dāvinājumā kopš 2016. gada 
ir saņēmis 8524 priekšmetus.  Bez sa-
biedrības atbalsta muzejam nav viegli 
veidot krājumu, tādēļ Muzeju nakts 
laikā muzejs godināja dāvinātājus, pa-
sniedzot piemiņas suvenīrus.

Izstādē bija apskatāma tikai neliela 
daļa no dāvinātajiem priekšmetiem, 
tāpēc nelielās grupās muzeja apmek-
lētājiem bija iespēja apmeklēt mu-
zeja krājuma telpas un iepazīties ar 
muzeja ikdienas darba aizkulisēm. 
Uzzināt, kāds ir uzdāvinātā priekš-
meta ceļš līdz izstādei un noslēgumā 
iespēja iesaistīties interesantā akti-
vitātē no dāžādiem seniem priekšme-
tiem pamēģināt izveidot savu izstādi.  
Savukārt 20.maijā Naujenes muzeja 
ekspozīcijā „Slutišķu vecticībnieku lau-
ku sētā“  tika atklāta  izstāde „Kaimiņu 
stāsts. Jaunā sādža“. Tas ir stāsts par 
Nīcgales pagasta Jauno sādžu, kurā 
kādreiz bija 70 vecticībnieku mājas ar 
iekoptām saimniecībām.  Krievu zem-
nieku sādža Nīcgales pagastā izveido-
jās ap 1784. gadu. Mūsdienās sādžā 
saglabājušās tikai nedaudzas mājas. 

Vairāk kā desmit gadus vecticībnie-
ce Anfi sa Smagare vāc, pieraksta un 
apkopo Jaunās sādžas vecticībnieku 
vēsturi.  Pateicoties Anfi sai Smagarei, 
Līdei Vanagai, Mihailam Saveļjevam, 
Raidai Sokolovai, Nikolajam Vasi-
ļjevam, Irinai Šeršovai un Agripinai 
Saveļjevai kaimiņu sādžas stāsts un 
vecticībnieku sētās izmantotie sadzī-
ves priekšmeti būs skatāmi muzeja 
ekspozīcijā līdz tūrisma sezonas noslē-
gumam.

 Evita Kusiņa – Koļesņika
Naujenes Novadpētniecības muzejs

lai uzzinātu informāciju par Pliekšānu 
ģimenes dzīvi Berķeneles pusmuižā. 
Jāteic, visi stundas apmeklētāji lielis-
ki tika galā ar šo uzdevumu un saņē-
ma teicamu novērtējumu. Dziedāšanas 
stundā skolēni ne tikai skanīgi dziedāja 
(piemēram, dziesmu “Pūt, vējiņi!” u.c.), 
bet arī mācījās rakstīt notis ar tinti. Pēc 
trīs mācību stundu apmeklējuma visi 

devās pelnītā pusdienu pārtraukumā, 
kur varēja baudīt ugunskurā pagatavo-
to grūbu biezputru.

Pēc sātīgām un garšīgām pusdienām, 
sekoja dabaszinību stunda, kurā skolo-
tāja stāstīja par Berķeneles dārzā un 
dīķī dzīvojošām radībām – kukaiņiem, 
vardēm un putniem. Visinteresantā-
kā un arī sarežģītākā bija kaligrāfi jas 

Lielajam Augšdaugavas musturdeķim. 
Ceļā uz Naujeni ir jauns 5 m garš deķa 
fragments ar krāšņiem rakstiem un no 
sirds nākušiem novēlējumiem. 

Muzeju nakts laikā pirmo reizi Nau-

jenes muzejā tika atklāta jauniegūto 
muzeja krājuma priekšmetu izstāde 
“Atmiņu šūpulis”. Izstādē var aplūkot 
nozīmīgākos jauniegūtos eksponātus, 
kuri no 2016. – 2018. gadam papildi-

gumam.
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Skrindu dzimtas muzejā iešūpoja simtgadi
Skrindu dzimtas muzejā iešūpoja Lat-

vijas 100 gades šūpuli un kopīgi ielūko-
jās brāļu Skrindu atstātajā mantojumā. 

Muzeja speciālistiem iejusties 20. 
gs. sākuma noskaņās palīdzēja Dau-
gavpils cietokšņa tērpu salons “At-
miņu lāde”. Apmeklētājiem apskatei 
tika atvērta novadnieka, mākslinie-
ka Jāņa Svenča ekspozīcija – izstā-
de. Paldies sakām māksliniekam par 
atsaucību un muzejam dāvinātajām 
grafi kām un linogriezumiem. Intere-
senti varēja izmantot iespēju apgūt 
prasmi darboties uz mākslinieka J. 
Svenča grafi kas darbu spiedes. Klāt-
esošos uzrunāja J. Svenča krustdēls 
Vitālijs Svenčs. 

Ar izsmalcināto toņu un  krāsu ba-
gātību apmeklētājus priecēja māks-
linieces Silvas Linartes gleznojumi. 

Pasākuma laikā tika lasīta dzeja no 
A. Skrindas 1914. gadā izdotās dze-
jas antoloģijas “Kukle”. Vakara gaitā 
klātesošos uzrunāja un lasīja dzeju 
mūsu novadnieki: Egita Terēze Jonā-
ne un Valentīns Lukaševičs. Muzeju 
apmeklēja daudzi vabolieši un Vasar-
svētku sadanča dalībnieki. 

Anna Lazdāne
Skrindu dzimtas muzejs 

Vasarsvētku sadancim Vabolē – 25! 

Jau 25. gadu Vaboles parka lauku-
mā notika Daugavpils novada tautas 
deju kolektīvu Vasarsvētku sadancis. 
Pasākumā piedalījās 21 tautas deju 
kolektīvs, kas izdejoja XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku  
lieluzveduma „Māras zeme” program-
mu. Koncertā piedalījās vieskolektīvi  
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departamenta VEF kultūras 
pils Tautas deju ansamblis „Gatve”, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Gat-
ve – otrā iespēja” (abiem vad. Gunta 
Raipala), Ventspils novada Usmas pa-
gasta vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Usma” (vad. Agnese Sarma-Šķeste-

kolektīvs „Ezerzvani” (vad. Oksana Pe-
taško), Vaboles kultūras nama jaunie-
šu deju kolektīvs „Aisma” (vad. Anita 
Šalkovska), Daugavpils novada Kul-
tūras centra „Vārpa” vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Līksme”, Tautas deju 
ansamblis „Līksme” (abiem vad.Aija 
Daugele). 

Pēc koncerta notika zaļumballe kopā 
ar grupu „Brōļi optimisti laivā”.

Pasākumu atbalstīja Daugavpils no-
vada dome un Vabo les pagasta pārval-
de.

re), Alūksnes Kultūras centra deju 
kopa „Olysta” un deju kopa “Jukums” 
(abiem vad. Agris Veismanis), Lubānas 
kultūras nama jauniešu deju kolektīvs 
“Žuburi” (vad. Laila Ozoliņa ), Līvānu 
novada Jersikas Tautas nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Latiņš” (vad. 
Madara Turkopole), Ilūkstes novada 
vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozol-
zīles” (vad. Sandra Stašāne), Ērgļu no-
vada deju kolektīvs „Pastalnieki” (vad. 
Mārīte Taškāne), Krāslavas novada 
Krāslavas kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs „Raita” (vad. Valda Ti-
mule), Krāslavas pilsētas pamatskolas 
un Krāslavas bērnu un jauniešu centra 

deju kolektīvs “Pastaliņas” (vad. Valda 
Timule), Dobeles novada Jaunbērzes 
Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs 
„Māra” (vad. Aigars Bajārs), Jēkabpils 
bērnu un jauniešu centra deju kolek-
tīvs “Delverēni” (vad. Ingrīda Feldma-
ne), Daugavpils Valsts ģimnāzijas jau-
niešu deju kolektīvs „Leiļi” (vad.Aija 
Daugele). 

Daugavpils novada kolektīvi – Līks-
nas kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Daugaveņa” (vad. Vil-
ma Tāraude), Nīcgales pagasta Tautas 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Lakši” (vad. Aija Daugele), Sventes 
Tautas nama vidējās paaudzes deju 

Remigrācijas pilotprojekts aicinās atgriezties mājās 
Latgales plānošanas reģiona remig-

rācijas koordinatore Astrīda Leščinska 
piedalījās Daugavpils novada domes in-
formatīvajā sanāksmē, lai pagastu pār-
valžu un iestāžu vadītājus informētu 
par VARAM pilotprojekta  “Reģionālais 
koordinators remigrācijas veicināšanai” 
aktivitātēm Latvijā un Latgalē.

LPR koordinatore Astrīda Leščinska  
aicināja  Daugavpils novada pagastu 
pārstāvjus informēt gan vietējos iedzī-
votājus (remigrantu radus), gan pašus 
remigrantus par iespēju saņemt atbal-
stu, ko paredz šis remigrācijas pilotpro-
jekts.

Šis projekts paredzēts, lai veicinātu 

tautiešu interesi atgriezties Latvijā. 
Kopš 2009. gada emigrējuši vairāk nekā 
200 000 iedzīvotāju. Dienā emigrē 55 ie-
dzīvotāji, vairākumā vīrieši, visvairāk 
no Latgales. Galvenais emigrācijas fak-
tors ir darba iespējas un augstāks lab-
klājības līmenis. Emigranta tipiskais 
portrets ir 25-29 gadu vecs jaunietis. 
A.Leščinska pastāstīja, ka jau šobrīd 
ir uzrunāti 200 potenciālie remigranti 
un notiek darbs ar 21 ģimeni, kas plā-
no atgriezties. “Mans uzdevums būt par 
mediatoru starp remigrantu un pašval-
dību. Remigranti interesējas par vietām 
pirmsskolas un vispārējās izglītības 
iestādēs, brīvajiem pašvaldības dzīvok-

ļiem, potenciālajām darba vietām un 
uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalstu.”

Pilotprojekts paredz arī iespēju sa-
ņemt reālu fi nansiālu atbalstu uzņēmēj-
darbības uzsākšanai. Šobrīd plānots, 
ka katrā no reģioniem tiks atbalstīti 
vismaz 4 uzņēmējdarbības projekti, 
kuriem tiks piešķirts fi nansējums līdz 
9000 eiro katram. Šis fi nansējums būs 
atspēriena punkts, atgriežoties mājās. 
Projekta iesniedzējam ir nepieciešams 
piesaistīt vismaz 50% investīcijas no ko-
mercbanku, ALTUM vai citām atbalsta 
programmām, vai ieguldot personīgos 
līdzekļus. Finansējumu varēs saņemt 
pēc pamatlīdzekļu iegādes, ko izmaksās 

VARAM. 
Daugavpils novada pagastu pārvalžu 

pārstāvji atzina, ka ir jāveicina remig-
rantu atgriešanās dzimtajos pagastos, 
kas nodrošinās pašvaldības attīstību 
kopumā. Daudzas pagastu pārvaldes 
ir gatavas remigrācijas procesam. Tās 
spēj nodrošināt aizbraukušajiem valsts 
piederīgajiem labiekārtotu vidi un izglī-
tības iespējas viņu atvasēm.

Sadarbība ar Latgales plānošanas re-
migrācijas koordinatori tiks turpināta.

Elza Pučko
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P E R S O N Ī B A

Sava ceļa gājējs, novadpētnieks un vēsturnieks Romualds Gadzāns

Romualds Gadzāns ir novadpētnieks, 
vēsturnieks un gids. Patiesībā daudz-
šķautnaina personība, kas sevi šobrīd 
piepilda, strādājot Vaboles pagasta 
Skrindu dzimtas muzejā. Romualds ne-
mīl stāstīt par nākotnes plāniem, tāpēc 
par iesāktajiem, bet vēl līdz galam neīste-
notajiem projektiem nestāsta. Sākotnēji 
sevi dzīvē īstenojis kā mēbeļu galdnieks, 
vēlāk kā celtnieks, bet  dzīves brieduma 
gados nolēma pievērsties vēsturei. 

- Romuald, Jūs esat novadnieks? 
Vai Līksna ir Jūsu dzimtā puse? 

R.G. Nē, esmu dzimis Kalupes pagas-
tā, taču dzīves gaitā gan Līksna, gan 
Kalupe, gan Vabole, gan Nīcgale man ir 
bijušas vienlīdz mīļas un tuvas. Mana 
bērnība pagāja toreizējās Nīcgales ciema 
padomes Ķirupē, kolhozā “Dzimtene”. Ar 
šo vietu es saistu  savu identitāti. Māte 
bija no Kalupes, bet tēvs –  no Ķirupes 
“Gančevskiem”. Tēva mājas ir tepat kai-
miņos, aiz kalna, bet māja, kurā es dzīvo-
ju, savulaik mantota no tēta krusttēva. 
Tolaik nevarēja mājas ne pirkt, ne pār-
dod, bet dāvināt gan. Par dāvinājumu 
ir saglabājies ofi ciāls dokuments. Tēva 
krusttēvs ar ģimeni pārcēlās uz Turku 
pagastu, kas tagad atrodas Līvānu no-
vadā. Šajā mājā es dzīvoju kopš 10 gadu 
vecuma. Mācījos Ķirupes pamatskolā, 
tad – Līksnas astoņgadīgajā skolā. Sko-
lā mums bija kolosāla, draudzīga klase. 
Vēl joprojām visi tiekamies absolventu 
salidojumos. Klases biedrus, kuri bija no 
manas puses, skolā  sauca par ķirupie-
šiem vai dzimteniešiem. Klasē bijām 26 
skolēni: 15 zēni un 11 meitenes.

- Kādi ir Jūsu lielākie dzīves skolo-
tāji, padomdevēji? 

R.G. Tā grūti pateikt. Esmu dzīvē vai-
rāk skatījies ne uz pozitīvo, bet uz nega-
tīvo, lai redzētu un zinātu, kā nevajag 
darīt. Es meklēju savu ceļu, būtībā arī 
līdz šai dienai palieku uz tā. Esmu sava 
ceļa gājējs, un mani citu viedoklis īpaši 
nesatrauc. 

- Lai arī kāds tas būtu – labs vai 
slikts? 

R.G. Nav man tāda dalījuma, ir vie-
doklis. Būtībā cilvēki visi domā, ka viņi 
dara labu savās domās, bet sanāk tā, kā 
sanāk. Katram ir savs vērtējums un ska-
tījums. Arī es nekāds eņģelis neesmu! 

- Kura no rakstura vai personības 
īpašībām Jūs raksturo vislabāk? 

grupā pabeidzu Rīgas lauksaimniecības 
tehnikumu kā tehniķis – celtnieks un tā 
nostrādāju vēl 15 gadus savā kolhozā. 
Viss, ko redzat pie manis mājās, ir manis 
paša darināts, būvēts un restaurēts. Es-
mu uzbūvējis arī pirti. Vienīgais, ko ne-
pārvaldu, ir mūsdienu tehnoloģijas. No 
celtniecības aizgāju 90. gadu beigās. Pēc 
tam esmu tikai piestrādājis celtniecības 
darbos. Tad, kad 37 gadu vecumā sāku 
studēt vēsturi, daudzi bija pārsteigti un 
nespēja to pieņemt. Kāds gan no galdnie-
ka var sanākt vēsturnieks? Bet tagad  ir 
otrādi - esmu vairāk vēsturnieks. 

- Kas mudināja studēt vēsturi?
R.G. Man jau skolas laikā patika vēstu-

re un ģeogrāfi ja. Studēt ģeogrāfi ju neaiz-
gāju ķīmijas dēļ, jo tā man vēl joprojām ir 
“ķīniešu ābece”. Mācījos sev, jo mani tas 
interesē. Studēju  kultūras vēsturi, pie 
tam – krievu katedrā pie profesora Fjo-
dorova. Studējot bakalaura programmā, 
paralēli kultūrvēsturei tika pasniegta 
arī pedagoģija. Pedagoģija nebija obligā-
tais priekšmets, taču to apmeklēju, jo tā 
bija iekļauta stundu sarakstā. Kad sā-
ku strādāt skolā par vēstures skolotāju, 
pabeidzu arī maģistra programmu, bet 
jau vēstures zinātnē. Kopējais skolotāja 
darba stāžs man ir vairāk kā 20 gadi. 
Strādāju Līksnas pamatskolā, Vaboles 
vidusskolā, nedaudz Sventes vidussko-
lā un bijušajā Birznieku pamatskolā. 
Daugavpils novadā biju divu metodisko 
apvienību vadītājs – kultūrvēstures un 
vēstures. 

- Tad tomēr aicinājums ir  vēsture? 
R.G. Es domāju, ka viss, ko esmu da-

rījis un daru, man savijās. Cilvēks ir 
daudzšķautnaina būtne, viņš nevar būt 
kaut kas viens. Protams, labi ir saņemt 
uzslavu par savu darbu, bet dzīve pierā-
da, ka ne vienmēr tu tādu saņemsi. La-
bāk ej savu ceļu un dari savu darbu, kā 
teica Ziedonis, “un jau pēc tevis skaidrībā 
tiks citi, vai esi dzīvojis vai tikai izlicies”. 

- Vai bērniem skolā patīk vēsture? 
R.G. Viss atkarīgs no skolotāja. Lepo-

jos ar to, ka  mana bijusī skolniece Inese 
Skrinda  strādā par vēstures skolotāju 
Vaboles vidusskolā  un Ilze Ozoliņa strā-
dā Vaboles pagasta Skrindu dzimtas mu-
zejā. Vēl varētu nosaukt daudzus citus, 
kas studēja vēsturi un turpina ar to sais-
tīt savu darba dzīvi. Tā ka, mana vieta 
tukša nepaliks. 

- Vai nevelētos atsākt strādāt sko-
lā? 

R.G. Nē, esmu noguris, gribas kaut ko 
mierīgāku. Man patīk Skrindu dzimtas 
muzejā. Mums ir izveidojusies ļoti laba 
sadarbība ar Skrindu muzeja vadītāju 
Annu Lazdāni. Gribas paspēt intervēt 
vecos cilvēkus, paspēt ar viņiem parunāt. 
Gribās izpētīt vecās mājas, kamēr šo mā-
ju vietā neplešas līdzenumi. 

- Kad sākāt strādāt Skrindu dzim-
tas muzejā? Zinu, ka bija pārtrau-
kums, līdz atkal atgriezāties strādāt 
uz Vaboli. 

R.G. Strādājot Līksnas pamatskolā, 
izveidoju muzeju, jo uzskatīju, ka tam 
tur bija jābūt. Līksnā ir dziļas vēsturis-
kas saknes, kuras jau  ir pētītas un tas 
jāturpina darīt. Uzskatu, ka Līksnā ir 
jābūt savam muzejam. Ar Līksnas pa-
matskolas muzeju esam startējuši dau-
dzos muzeju konkursos, bijām ierindoju-
šies desmit labāko skolu muzeju skaitā  
valsts līmenī. Ir saglabājušies visi mūsu 
iegūtie diplomi un goda raksti. Līdz ar 
darbošanos skolas muzejā, aizsāku vēs-
tures materiālu vākšanu. Sāku meklēt 
personības un atcerējos, ka netālu no 
manām mājām bija dzīvojis grafi ķis un 
gleznotājs Jānis Svenčs. Sākās sadarbī-
ba, un viņš savus pirmos darbus dāvi-
nāja Līksnas skolas muzejam. Strādājot 
Vaboles vidusskolā, sākās mana iepazī-
šanās ar Skrindu dzimtas muzeju. Viens 
no maniem hobijiem ir fotografēšana. Pa-
rādīju savas fotogrāfi jas Annai Lazdānei 
- tā aizsākās mūsu sadarbība. Sakarā ar 
to, ka Līksnas skolas muzejs tika likvi-
dēts, Jānis Svenčs savus darbus novēlēja 
Skrindu dzimtas muzejam. Sadarbība 
ar mākslinieku turpinās, drīzumā atkal 
braukšu pie viņa, jo Muzeju naktī Vabolē 
ieplānota iepazīšanās ar mākslinieka ra-
došās daiļrades mantojumu. Tiks atklāta 
jauna ekspozīcija, kā arī  varēs aplūkot 
grafi kas iespieddarbu demonstrējumus 
uz mākslinieka grafi kas darbu spiedes. 
Viņš muzejam dāvinās klišejas un  savus 
darbus. Jānis Svenčs raksta arī dzeju, 
un muzejā, projekta ietvaros, paredzēta 
viņa dzejas grāmatas izdošana. Muzeju 
naktī būs skatāma arī mākslinieces Sil-
vas Linartes gleznu izstāde.  

- Ar kādiem interesantiem projek-
tiem saistās Jūsu darbs muzejā? 

R.G. Bija tāds projekts, ko aizsākām 
2010. gadā, apzinot Līksnas un  Vaboles 
pagastā esošās lauku sētas un to īpašnie-
kus.  Kopā to ir 927! Šo sētu fotogrāfiju 
sanāca vairāk par 2000. Visas tās tika 
saliktas fotoalbumos. Tas bija laikā, kad 
vecajās mājās vēl netika mainīti koka lo-
gi. Tad es no muzeja aizgāju prom un to 
pētniecības darbu turpināja citi. Tas bija 
viens no lielākajiem un laikietilpīgāka-
jiem projektiem. 

- Vai varat pastāstīt par citiem pro-
jektiem, kuru realizācija vēl tikai 
priekšā? 

R.G. Es neesmu no cilvēkiem, kas runā 
par darbu, kas vēl nav padarīts. Kad būs 
izdarīts, tad arī runāsim. 

- Jūs esat izgājis arī gidu kursus. 
Vai joprojām vadiet ekskursijas? 

R.G. Ekskursijas sāku vadīt ilgu laiku 
pirms gidu kursiem, tad, kad vadīju sko-
las muzeju. Uz pagastu vai skolu brauca 
ciemiņi un aicināja novadīt ekskursiju, 
pastāstīt par nozīmīgākajām vietām 
Līksnā un tās apkārtnē. Grūti pateikt, 
kad tas sākās, pagājušajā gadsimtā vai 
šajā. (Smejas.) Ekskursiju vadīšana nav 
mans pamatdarbs, taču brīvajā laikā es 
labprāt to daru. Kāpēc gan to nedarīt, ja 
ir pieprasījums un laba grupa, kas man 
pašam patīk? Kāpēc man tas ir intere-

santi? Jo  pāris gadus atpakaļ uzskatīju, 
ka pilnībā viens pats varu dzīvot, ka man 
ir laba veselība, daudz ko protu. Bet tā 
nav. Sapratu, ka man pietrūkts sabiedrī-
bas. Beidzot es saprotu tos cilvēkus, kas, 
aizejot pensijā, turpina strādāt. 

- Pastāstiet par fotoizstādi “Neska-
ties saulē”, kas visu aprīli bija skatā-
ma Vaboles kultūras namā. 

R.G. Tās fotogrāfi jas, kas ir izstādē, es 
kādreiz fotografēju ar fi lmiņu kameru, 
tur nav nevienas digitālās bildes. Tām 
sanāk labāks asums un, fotografējot, ir 
jāmeklē katrs kadrs, jo uzklikšķinot, ne-
ko vairs mainīt nevar. Fotografēt ar fi l-
miņu kameru sagādā lielāku baudījumu 
pašam fotogrāfam - gan vajadzīgā rakur-
sa meklējumi, kadra atrašana, pat kame-
ras klikšķis fotografēšanas brīdī!  Izstāde 
tapa, jo Vaboles kultūras nama direktore 
Vija Pabērze atrada muzeja arhīvā ma-
nas bildes, kuras viņai iepatikās. Tā tika 
veidota izstāde. Izstādes nosaukums ra-
dies, pārkāpjot nerakstīto fotografēšanas 
likumu - pret sauli nefotografēt. Pēdējos 
trīs gadus neesmu fotografējis. Pirms ne-
dēļas izvilku veco kameru, laikam iešu 
nopirkt  fi lmiņu. Redzēs, kas sanāks. 

- Par ko savā dzīvē esat lepns? 
R.G. Lepojos ar saviem bērniem – mei-

tu Maiju un dēlu Viesturu. Abi dzīvo 
Rīgā. Maija ir datordizainere, ilgu laiku 
strādāja fi rmā “MOOZ” pie Ērika Sten-
dzinieka, pašlaik audzina manu mazmei-
tiņu Annu. Dēls ir būvinženieris. 

- Tātad dēls ir aizgājis tēva sliedēs. 
R.G. Vienu laiku viņš man teica, ka 

būšot par skolotāju. Es teicu, lai vispirms 
iegūst normālu profesiju. Būt par skolo-
tāju var būt hobijs. Viņš pabeidza  Cē-
su arodskolu un izmācījās par namdari, 
kaut arī es gribēju, lai viņš mācītos vi-
dusskolā. Brīvajos brīžos mēs kopā dar-
bojamies pie lauku mājas uzlabošanas. 
Mums ir kokapstrādes darbnīca un gate-
ris. Es domāju, ka viņš dzīvē nepazudīs.

- Kādām nodarbēm veltiet savu 
brīvo laiku? 

R.G. Patīk ceļot. Vēstures izzināšana 
un ceļošana vairāk sāka aizraut, strādā-
jot skolā. Norisinājās dažādi konkursi, 
kurus vinnējām un devāmies pārgājienos 
un ekskursijās pa Latviju un ārpus tās. 
Pateicoties šiem mazajiem ceļojumiem, 
pats uzzināju daudz vairāk par apkārt-
nes vēsturi. Pirms vairākiem gadiem 
kaimiņiene uzdāvināja amarilli. Kopš tā 
laika audzēju amariļļus sev par prieku. 
Nesen pievērsos mājas vīna darīšanai. 
Man patīk veidot neparastas garšas bu-
ķetes vīnus. Man garšo skābie vīni, tādus 
arī darinu. Pirms 6 -7 gadiem aizrāvos ar 
peldēšanu, to daru joprojām - katru die-
nu peldos no rītiem pirms darba cēliena. 
Peldēšanas sezonu atklāju pavasarī, kad 
vēl ir ledus, un noslēdzu rudenī, kad dī-
ķis sāk aizsalt. Dažus gadus esmu nopel-
dējies cauru gadu, jo ledus nebija. 

- Un nekad neslimojat?
R.G. Nē, slimoju, nesen biju izmežģījis 

kāju. 
- Kas, Jūsuprāt, ir laime?
R.G. Kad debesis sapurinās, ir tāds 

mirklis, kad zvaigznes uz kādu mirkli 
sastājas tā, kā tam priekš tevis ir jābūt. 
Un tad tu esi laimīgs. Ne vienmēr tu ap-
zinies, ka esi laimīgs tagad, varbūt tā 
apziņa nāks pēc gadiem. Tā ir tāda ļoti 
sarežģīta padarīšana. 

Ar Romualdu Gadzānu sarunājās 
Olga Davidova

R.G. Sevi ir ļoti grūti rakstu-
rot. Nekad neesmu piekritis, ka 
sevi var raksturot ar kādu vie-
nu īpašību. Tās īpašības dzīves 
gaitā mainās. Varbūt es esmu 
vairāk romantiķis, kas mani pa-
šu ļoti kaitina un nepatīk. (Sme-
jas.) Romantiķi ir tādi naivi cil-
vēki, nedaudz bohēmiski. 

- Pēc profesijas esat vēstu-
res skolotājs, bet pēc aicinā-
juma?

R.G. Padsmit gados mani aiz-
rāva vēsture, ģeogrāfi ja, amat-
niecība un galdniecība. Esmu 
daudzas skolas izgājis, un pirmā 
man ir bijusi Cēsu 4. arodskola. 
Pēc tās, 4-5 gadus nostrādāju 
par mēbeļu galdnieku Daugav-
pils mēbeļu rūpnīcā. Mēbeles es 
izgatavoju un arī restaurēju līdz 
pat šai dienai. Kad atgriezos no 
dienesta armijā, daudzi mani 
vienaudži palika kolhozā. Pilsē-
tas dzīve mani neuzrunāju, tā-
dēļ atgriezos šeit. Man piedāvā-
ja darbu  “XXV kongresa” vārdā 
nosauktā kolhoza galdniecībā. 
Nostrādājot gadu, sapratu, ka 
ir jāmācās tālāk. Neklātienes 
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Daugavas lokos notika Vislatvijas ūdenstūristu saiets

19. un 20. maijā dabas parkā “Dauga-
vas loki” jau ceturto reizi notika Vislat-
vijas ūdens tūristu saiets “Lielais plosts 
2018”, lai popularizētu ūdens tūrismu 
Latgalē un sekmētu Latvijas iedzīvo-
tāju pievēršanos veselīgam un aktīvam 
dzīvesveidam. Centrālais notikums – 

nieki izbrauca pa grupām, veidojot uz-
raksta “Latvijai 100” burtus. Uzdevums 
izrādījās ļoti izaicinošs, tomēr tika pa-
veikts, lai arī notika cīņas gan ar upes 
straumi, gan vēju.

Laivu brauciena dalībnieki veiksmī-
gi fi nišēja Slutišķos. Tur viņus kuplā 
skaitā sagaidīja starptautiskā tautas 
mākslas festivāla “Augšdaugava” dalīb-
nieki un apmeklētāji. Izveidotās latvie-
šu rakstu zīmes fi nišā laivotāji izvietoja 
vides objektā Daugavas krastā.

Vislatvijas ūdenstūristu saietu “Lie-
lais plosts 2018” rīkoja sabiedriskā or-
ganizācija sporta klubs “Beibuks” sa-
darbībā ar Krāslavas novada Tūrisma 
informācijas centru, Daugavpils novada 
aģentūru “TAKA” un brīvdienu māju 
“Škerskāni”.

Anna Briška 

laivu brauciens “100 laivas Latvijai” 
Daugavas posmā no Krāslavas līdz Slu-
tišķiem notika svētdien, 20. maijā.

Kā pastāstīja saieta iniciators Ilmārs 
Lociks, šogad saietā piedalījās ap 250 
dalībniekiem no visas Latgales, dažā-
dām Latvijas vietām – Gulbenes, Jūr-

malas, Ķekavas, Kandavas, Rīgas, kā 
arī no kaimiņvalstīm – no Smoļenskas 
(Krievija) un Utenas (Lietuva). Latvijas 
simtgadei veltītajā laivu braucienā “100 
laivas Latvijai” devās vairāk kā 100 lai-
vas.

Vislatvijas ūdens tūristu saieta aktivi-
tātes notika divas dienas. Sestdien, 19. 
maija vakarā, saieta dalībnieki pulcējās 
Krāslavā, kur notika Latgales kulinārā 
mantojuma vakariņas, latgaliešu fl eš-
mobs, nakts orientēšanās pa Krāslavu, 
kā arī Muzeju nakts pasākumi Krāsla-
vas grāfu Plāteru pils kompleksā. Da-
lībnieki apmetās telšu pilsētiņā.

Svētdien, 20. maijā, dalībnieki uzsāka 
ceļu no Krāslavas līdz Daugavpils nova-
da Slutišķiem. Brauciena laikā bija arī 
vairākas apstāšanās. Brīvdienu mājās 
“Skerškāni” laivu brauciena dalībnieki 
viesmīlīgajiem saimniekiem palīdzēja 
sakraut malku un veidoja latviešu raks-
tu zīmes. Savukārt Lielbornes muižas 
pieturā laivotāji pusdienās baudīja “Ga-
niņu zupu”. No šīs pieturvietas dalīb-

Arī šovasar Daugavpils novada pašvaldība skolēniem piedāvā iespēju strādāt
Kopš 2013. gada Daugavpils novada 

dome, sadarbojoties ar Daugavpils no-
vada uzņēmējiem, īsteno Daugavpils 
novada skolēnu vasaras nodarbinātī-
bas programmu. Šogad darbs skolē-
niem tiks piedāvāts periodā no 4. jūni-
ja līdz 31. augustam, kurā piedalīsies 
Daugavpils novadā deklarētie skolēni 
vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kas mā-
cās vispārējās, speciālās vai profesio-
nālās izglītības 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. 
Kopumā 2018. gadā tika saņemti 30 

uzņēmēju pieteikumi 152 skolēnu dar-
ba vietu izveidei un 28 pieteikumi no 
Daugavpils novada pašvaldības iestā-
dēm. Tomēr 2018. gada budžetā līdzek-
ļi ļauj nodrošināt darbu vien aptuveni 
111 skolēniem, kas ir par 35 mazāk 
nekā 2017. gadā,  prioritāri – nodarbi-
not pie uzņēmēja. Ņemot vērā augsto 
uzņēmēju atsaucību, tiks meklētas 
iespējas atrast papildus fi nansējumu. 
Darbam pieteikušies 190 skolēni. 

Maijā pagastu pārvaldes ar darba 
devēju noslēgs pakalpojuma līgumu, 
savukārt darba devējs ar skolēnu slēgs 
darba līgumu, nodrošinot skolēnam 
darba vadītāju, kurš jaunietim palī-
dzēs apgūt darbam nepieciešamās pa-

matprasmes un integrēties darba vidē.
Lai mudinātu skolēnus izvēlēties 

strādāt lauksaimniecībā, šogad sko-
lēniem, kas strādās lauksaimniecības 
uzņēmumā vai zemnieku saimniecībā 
kā lauksaimniecības palīgstrādnieki, 
tiks piemērota paaugstināta samaksas 
likme, piemaksājot papildus 10%. Pā-
rējiem nodarbinātajiem skolēniem tiks 
piemērota valstī noteiktā minimālā 
stundas tarifa likme. 

Daugavpils novada pašvaldība nodro-
šinās dotāciju darba devējam skolēna 
darba algai 2018. gadā valstī noteiktās 
minimālās stundas likmes apmērā, kā 
arī paaugstināto dotāciju, piemērojot 
koefi cientu 1,1 skolēnu nodarbināša-
nai lauksaimniecības palīgstrādnieka 
profesijā. Pašvaldība nodrošinās fi nan-

sējumu 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 kompensāciju par neizmanto-
to atvaļinājumu. Darba devēja sociālo 
nodokli apmaksā pats darba devējs, kā 
arī nodrošina darba vadītāju. 

Daugavpils novads iesaistās arī NVA 
nodarbinātības programmā. Esošās 
NVA Daugavpils reģionālās fi liāles 
kvotas ietvaros atbalstīts tika 23 va-
kances. 

Jāzeps Krukovskis 
Attīstības pārvaldes komercdarbības 

konsultants

2018. gada 22. martā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.19 (protokols Nr.27., 4.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2011. gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teri-
torijā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011. gada 12. maija saistošajos no-
teikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 35. un 36.punktu šādā redakcijā:
“35. Ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums samaksāt par atkritumu 
apsaimniekošanu saskaņā ar apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas 
maksu un noslēgtajiem līgumiem.
36. Slēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, tiek piemērota Daugav-
pils novada domē apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa.”;

1.2. izteikt 38.un 39.punktu šādā redakcijā:
“38. Līguma darbības laikā atkritumu apsaimniekotājs var iesniegt pašval-
dībai atkritumu apsaimniekošanas maksas grozījumu priekšlikumu, ja bū-
tiski izmainās apsaimniekošanas izmaksas ietekmējošie faktori:

38.1. vidējā darba alga privātajā sektorā;
38.2. degvielas cenas;
38.3. citi faktori (piemēram, mainās nodokļu likmes).

39. Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā tiek apstiprinātas Dau-
gavpils novada domes sēdē.”;

1.3. svītrot 40.punktu;
1.4. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

“47. Daugavpils novada dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem 
lēmumu par komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta 
sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018. gada 11. marta saistošajiem noteiku-

miem Nr.19 „Grozījumi Daugavpils novada dome 2011. gada 12. maija 
saistošajos noteikumos Nr.12 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Daugavpils novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu                                 
Nr. 19 „Grozījumi Daugavpils novada dome 2011. gada 12. maija saistošajos no-
teikumos Nr.12 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā” projekts izstrādāts, pamatojoties uz Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti nosacījumi par atkritumu 

apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību, kā arī tiek noteikts, ka turpmāk 
par atkritumu apsaimniekotāju lems Daugavpils novada dome.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. Lai no-

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

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms 
saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums. Saistošo noteikumu tiesis-
kais regulējums attiecināms un skar visus novada iedzīvotājus un juridiskās 
personas.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar visu no-

vadā esošo pagastu pārvalžu vadītājiem. Saistošo noteikumu projekts izskatīts 
Daugavpils novada domes tautsaimniecības komitejā. Saistošo noteikumu pro-
jekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interne-
ta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.
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2018. gada 22. martā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.18 (protokols Nr.27., 3.&), Precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2018. gada 17. maija lēmumu Nr.787 (protokols Nr.31., 1.&) “Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35.panta otro, trešo un ceturto daļu, 
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā ap-
rēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi par 
garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumu Nr.1036 ,,Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un Mi-
nistru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par so-
ciālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 
31. un 31.1punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada domes apstiprinātā budžeta 

ietvaros piešķiramo sociālo pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus un apmērus, 
pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību per-
sonām (ģimenēm), kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus, kā arī pieņemto 
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.       

2. Noteikumos  lietotie  termiņi:
2.1. Ģimene – šo saistošo noteikumu izpratnē ir personas, kas sastāv no lau-

lātajiem un/vai personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras 
dzīvo vienā mājoklī un tā uzturēšanu veic kopīgi; 

2.2. Pabalstu pieprasītājs – šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona un 
tās   ģimenes locekļi, kuri personīgi vai ar likumiskā pārstāvja starpnie-
cību vēršas sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt sociālo palīdzību; 

2.3. Daugavpils novada Sociālais dienests – pašvaldības izveidota iestā-
de, kas organizē sociālās palīdzības sniegšanu un sociālos pakalpojumus 
pašvaldības iedzīvotājiem; 

2.4. Darbspējīga persona – persona no 15 gadu vecuma (izņemot invalīdus 
un personas, kas iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesio-
nālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu) līdz valsts vecuma 
pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam; 

2.5. Ienākumus un materiālo resursu apliecinoši dokumenti – doku-
menti, kas apliecina personas ienākumus, īpašuma tiesības un uzkrāju-
mus, likumīgo apgādnieku materiālo stāvokli, izsniegtos aizdevumus un 
parādsaistības, noslēgtie uztura līgumi; 

2.6. Izdevumus apliecinošie dokumenti – elektronisko kases aparātu 
čeki, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģināli, kuros norādīts 
sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksāju-
ma mērķis un samaksas summa;

2.7. Līdzdarbības pienākumi – pilnīgu ziņu sniegšana, personiskā ieraša-
nās, pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai, ārstēšanai un atveseļoša-
nās pasākumiem un iesaistīšanās nodarbinātības veicinošos pasākumos; 

2.8. Audžuģimene – ģimene, kas nodrošina bērnam, kuram uz laiku vai   pa-
stāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama 
palikšana savā ģimenē, īpašu valsts un pašvaldības palīdzību un aizsar-
dzību līdz brīdim, kamēr bērns nav atgriezies savā ģimenē, vai ja tas 
tiek adoptēts, viņam nodrošināta aizbildnība, vai bērns ir ievietots bērnu 
aprūpes un audzināšanas iestādē; 

2.9. Trūcīga ģimene/persona – atzīstama, ja tās vidējie ienākumi katram   
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 
euro. 

3. Daugavpils novada pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir organizēt un 
sniegt materiālu atbalstu trūcīgām ģimenēm (personām), bāreņiem vai bez  
vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un krīzes situācijā no-
nākušajām personām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu līdz-
darbību savas situācijas uzlabošanā. 

4. Saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt personām, 
kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā teri-
torija. 

II.  Pabalstu veidi
5. Normatīvos aktos noteiktie pašvaldības izmaksājamie pabalsti:

5.1. pabalsts garantētā minimālā iztikas līmeņa nodrošināšanai;
5.2. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
5.3. pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;
5.4. pabalsts audžuģimenei.

6. Citi pabalsti, kurus nosaka šie saistošie noteikumi:
6.1. pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai;
6.2. veselības aprūpes pabalsts.

7. Lai saņemtu sociālo palīdzību, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumiskais pār-
stāvis personīgi vēršas Daugavpils novada Sociālajā dienestā (turpmāk – So-
ciālais dienests) un iesniedz iesniegumu, norādot vēlamās palīdzības vai pa-
balsta veidu. 

8. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists sastāda un noslēdz vienošanos ar 
pabalsta pieprasītāju par līdzdarbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai. 

9.  Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc informācijas par ģimenes (per-
sonas) ienākumu, materiālās situācijas, sadzīves apstākļu apsekošanas un 
līdzdarbības izvērtēšanas, sagatavo lēmumu projektu par sociālo palīdzību 
un iesniedz Sociālā dienesta vadītājai lēmuma pieņemšanai. 

10. Lēmumu piešķirt un atteikt piešķirt sociālo pabalstu pieņem Sociālā dienes-
ta vadītājs vai Sociālā dienesta vadītāja prombūtnes laikā – Sociālā dienesta 
vadītāja pienākumu izpildītājs.

11. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē klientu par pieņemto 
lēmumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

12. Sociālais dienests piešķirto pabalstu personai var izmaksāt skaidrā naudā, 
pārskaitīt personas norādītajā kontā vai pabalsta summas apmērā apmaksāt 
preces un/vai pakalpojumus. 

III. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai
13. Tiesības saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai ir tām ģimenēm vai 

atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un kuru ienākumi 
ir zemāki par Ministru kabineta noteikto GMI līmeni, un kuras līdzdarbojas 
savas sociālās situācijas uzlabošanā un pilda līdzdarbības pienākumus. 

14. Garantētais minimālais ienākumu līmenis trūcīgai personai ir 56,91 euro 
mēnesī.

IV. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
15.  Sociālais dienests pieņem lēmumu par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā pie-

šķiršanu, kad ģimene (persona) daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamat-
vajadzības stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos.

16. Pabalsta saņemšanai pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, 
kurā iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru, pievienojot atbilstošus 
dokumentus, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās. 

17. Vienreizējo pabalstu piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, 
bet ņemot vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas un speciālista veiktu 
ģimenes (personas) individuālu pamatvajadzību izvērtējumu. 

18. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā nepārsniedz 200,00 euro apmēru vienai 
ģimenei vai personai. 

V. Pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam
19. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir pašvaldī-

bas sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves 
kvalitātes uzlabošanai un par kuriem Daugavpils novada Naujenes, Līksnas, 
Kalkūnes, Višķu, Skrudalienas bāriņtiesas pieņēmušas lēmumu par bērna ie-
vietošanu ārpusģimenes aprūpē. 

20. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bēr-
nam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe:
20.1. pabalsts paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, 

kura apmērs   ir 249,71 euro; 
      20.2. pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums; 

20.3. pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
veidā.

21. Pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram 
beidzas ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā:
21.1. pabalsts paredzēts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 
21.2. pabalsta apmērs ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā; 
21.3. pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

22. Pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam izglītī-
bas iegūšanai ikmēneša izdevumiem: 
22.1. pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionā-

lās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglī-
tības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifi kāciju 
apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības programmu un izglītī-
bas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst 
studiju programmu; 

22.2. pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, 
kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju pro-
cesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst 
studiju programmu; 

22.3. pabalsta apmērs ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā un 
tiek izmaksāts katru mēnesi līdz izglītības iestādes beigšanai; 

         22.4.  pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums.
23. Pabalstu bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam izglītības 

iegūšanai ikmēneša izdevumiem izmaksu aptur studiju pārtraukšanu studiju 
procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pilngadību sasnie-
gušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

VI. Pabalsts audžuģimenei
24.  Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Daugavpils novada Naujenes, Līksnas, 

Kalkūnes,  Višķu, Skrudalienas bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem par bērna 
ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģi-
menes statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē.

25. Pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē bērnam  līdz septiņu 
gadu vecumam – 215,00 euro, no septiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 
– 258,00 euro.

26. Vienreizējs pabalsts apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegā-
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dei katram bērnam ir 142,29 euro. 
VII. Bērnu izglītības procesa nodrošināšanai

27. Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai: 
 27.1. vienreizējais pabalsts mācību līdzekļu iegādei:

27.1.1. pabalstu piešķir kancelejas preču, mācību grāmatu, darba burt-
nīcu vai citu izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei, 

27.1.2. pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, kuru bērni uzsāk vai 
turpina mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecu 
gadu vecuma, 

27.1.3. pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, uzsākot jaunu mācību 
gadu, 

27.1.4. pabalsta apmērs trūcīgai ģimenei 22,00 euro vienam skolniekam,
27.1.5. pabalsts tiek izmaksāts mantiskā vai naudas veidā, 
27.1.6. pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

 27.1.6.1. iesniegums,
 27.1.6.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina 

mācīties, gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā; 
 27.2. pabalsts skolēnu ēdināšanas apmaksai: 

 27.2.1. pabalstu piešķir ēdināšanas apmaksai Daugavpils novada izglītī-
bas iestāžu audzēkņiem un arī tiem bērniem, kuriem nav pieejama 
vispārējā izglītība Daugavpils novada teritorijā. Atsevišķus gadī-
jumus, pabalsta piešķiršanai ēdināšanas apmaksai, izskata Dau-
gavpils novada domes izveidota profesionāla speciāla komisija un 
sniedz ieteikumus Sociālā dienesta vadītājai lēmuma pieņemšanai, 

 27.2.2. pabalsts tiek piešķirts Daugavpils novada trūcīgo ģimeņu bērniem, 
bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri 
mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, 

 27.2.3. pabalsta apmērs ir atbilstošs skolas vispārizglītojošās iestādes no-
teiktai ēdināšanas maksai, 

 27.2.4. pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:
 27.2.4.1. iesniegums,
 27.2.4.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina 

mācīties, gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā, 
27.2.5. pabalsts tiek maksāts, katru mēnesi mācību gada laikā saskaņā 

ar atbilstošās vispārizglītojošās iestādes ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzēja piestādīto rēķinu un/vai pakalpojuma saņēmēju sarakstu 
vai saņem skaidrā naudā. 

VIII. Veselības aprūpes pabalsts
28. Pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināša-

nai un ietver materiālu palīdzību medicīnas preču iegādei un tehnisko pa-
līglīdzekļu īrei vai iegādei, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību mājas apstākļos:

28.1. veselības aprūpes pabalstu var pieprasīt trūcīgas ģimenes (personas) vie-
nu reizi gadā, nepārsniedzot 36,00 euro apmēru,

28.2. pabalsta saņemšanai pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:
28.2.1. iesniegumu, 
28.2.2. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz ģime-

nes ārsts vai ārsts speciālists (nosūtījuma kopija pie speciālista vai 
stacionāru vai izrakstu no ambulatorās kartes), 

28.2.3. izdevumus apliecinoša dokumenta no ārstniecības iestādes un/vai 
aptiekas kopija, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, nepie-
ciešamības gadījumā uzrādot dokumenta oriģinālu. 

29.  Pabalsts paredzēts ortodonta pakalpojumu izdevumu segšanai trūcīgo ģime-
ņu bērniem:   

29.1. pabalstu ortodonta pakalpojumu segšanai var pieprasīt vienu reizi gadā, 
nepārsniedzot 100,00 euro;

29.2. pabalsta  ortodonta pakalpojuma saņemšanai pieprasītājs Sociālajā die-
nestā iesniedz: 

29.2.1. iesniegumu, 
29.2.2. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz ģime-

nes ārsts vai ārsts speciālists (nosūtījuma kopija pie speciālista vai 
stacionāru vai izrakstu no ambulatorās kartes), 

29.2.3. izdevumus apliecinoša dokumenta no ārstniecības iestādes un/vai 
aptiekas kopija, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, nepie-
ciešamības gadījumā uzrādot dokumenta oriģinālu.

30.  Pabalsts paredzēts briļļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem ar redzes traucē-
jumiem:

30.1. pabalstu briļļu iegādei var pieprasīt vienu reizi gadā, nepārsniedzot 
36,00 euro;

30.2. pabalsta saņemšanai briļļu iegādei pieprasītājs Sociālajā dienestā ie-
sniedz:

30.2.1. iesniegumu,
30.2.2. izdevumus apliecinoša dokumenta par iegādātajām brillēm kopija, 

kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, nepieciešamības gadīju-
mā uzrādot dokumenta oriģinālu.

IX. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
31. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Daugavpils novada domē. 
32. Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

X. Noslēguma jautājumi
33. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā 

daļā noteiktajā kārtībā.
34. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē šādi Daugavpils 

novada domes saistošie noteikumi:
37.1. 2010. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību 

Daugavpils novadā”;
37.2. 2010. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 27 “Grozījumi Daugav-

pils novada pašvaldības 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.3. 2012. gada 11. oktobra saistošie noteikumi Nr. 18 “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.4. 2013. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.5. 2013. gada 17. oktobra saistošie noteikumi Nr. 20 “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.6. 2013. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 47 “Grozījums Daugav-
pils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.7. 2014. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījumi Daugav-
pils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.8. 2015. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Daugav-
pils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.9. 2016. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 “Grozījums Daugavpils 
novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par so-
ciālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.10. 2017. gada 13. jūlija saistošie noteikumi Nr. 3 “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.11. 2017. gada 14. decembra saistošie noteikumi Nr. 11 “Grozījumi Daugav-
pils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018.gada 22.marta saistošajiem 

noteikumiem Nr.18 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo 

daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35.panta otro, trešo un 
ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienā-
kumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.pun-
ktu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi 
par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, Ministru kabineta 2006.
gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 ,,Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu 
un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 
30., 31. un 31.1punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi paredz materiālā pabalsta piešķiršanu novada trūcīgām 

ģimenēm (personām), bāreņiem vai bez  vecāku gādības palikušiem bērniem, au-
džuģimenēm un krīzes situācijā nonākušajām personām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  

pašvaldības teritorijā
Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms 

saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama 
personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada administratī-
vā teritorija.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi paredz, ka lēmumus un līgumus par saistošajos noteiku-

mos minētās sociālās palīdzības piešķiršanu  pieņems un apstiprinās Daugavpils 
novada Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.
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I Z S O L E S

Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2018. gada 12. jūnijā plkst. 09:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība „Regīna 1” ar kadastra apzīmē-
jumu 4450 008 0262    1.91 ha platībā , 
kas atrodas  Demenes pagastā, Daugav-
pils novadā. Zemes vienība atrodas bla-
kus autoceļam V723 Daugavpils – De-
mene - _Grivočka - Lietuvas robeža , ~5 
km attālumā no Demenes un ~22 km no 
Daugavpils. Apkārtnē ainavu pamatā 
veido meža zemes, lauksaimniecības ze-
mes un atsevišķas lauku viensētas. Pie-
braukšanas iespējas pie zemes vienības 
vērtējamas kā labas. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 1862.
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-

miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2018. 
gada 8. jūnijam plkst. 15.00. 

2018. gada 12. jūnijā plkst. 09:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) „Piegaldnieki” ar 
kadastra apzīmējumu 4460 004 2495    
0.06 ha platībā,  kas atrodas  Kalkūnes 
pagastā, Daugavpils novadā, apdzīvotā 
vietā Galdnieki, ~ 1.5 km attālumā no 
Kalkūnes ciemata,  

~ 6.5 km attālumā no Daugavpils pil-
sētas centra. Līdz zemes gabalam pie-
braukšanas ceļa nav.

Objekta sākotnējā cena –  EUR  1006.
2018. gada 12. jūnijā plkst. 10:00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota ze-
mes vienība (starpgabals) ar kadastra 
apzīmējumu 4488 004 0036    8.72 ha 
platībā, kas atrodas Sventes pagastā, 
Daugavpils novadā,  ~ 8 km attālumā 
no Sventes ciemata,  ~ 25 km attālumā 
no Daugavpils pilsētas centra. Piekļūša-
na pie zemes gabala  nav iespējama.

  Objekta sākotnējā cena –  EUR  
18806.

2018. gada 12. jūnijā plkst. 10:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals) ar kadas-
tra apzīmējumu 4488 005 0751    1.07 
ha platībā, kas atrodas Sventes pagas-
tā, Daugavpils novadā apdzīvotā vietā 
Jana Križovka,   ~ 4 km attālumā no 
Sventes ciemata,  ~ 15 km attālumā no 
Daugavpils pilsētas centra. Piekļūšana 
pie zemes gabala  ir apgrūtināta.

  Objekta sākotnējā cena –  EUR  1326.
2018. gada 12. jūnijā plkst. 10:30 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) ar kadastra apzī-
mējumu 4488 005 0581    4355 m2 pla-
tībā, kas atrodas Sventes pagasta cen-
trālā daļā, Daugavpils novadā ~ 4,5 km 
attālumā no Sventes ciemata,  ~ 13 km 
attālumā no Daugavpils pilsētas centra. 
Piekļūšana pie zemes gabala  ir apgrūti-
nāta ( pa kaimiņu īpašuma zemes ceļu).  
Objekta sākotnējā cena –  EUR  951.

2018. gada 12. jūnijā plkst. 11:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) ar kadastra apzī-
mējumu 4488 009 0378    1.15 ha pla-
tībā, kas atrodas Sventes pagasta dien-
vidaustrumu daļā, Daugavpils novadā 
~ 2.5 km attālumā no Sventes ciemata,  
~ 13 km attālumā no Daugavpils pilsē-
tas centra. Piekļūšana pie zemes gabala  
ir apgrūtināta ( pa kaimiņu īpašuma 
zemes ceļu). Objekta sākotnējā cena –  
EUR  619.

2018. gada 12. jūnijā plkst. 11:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes 
vienība (starpgabals) ar kadastra apzī-
mējumu 4488 009 0062    6323 m2 pla-
tībā, kas atrodas Sventes pagasta dien-
vidaustrumu daļā, Daugavpils novadā 
~ 4 km attālumā no Sventes ciemata ~ 
13 km attālumā no Daugavpils pilsētas 
centra. Piekļūšana pie zemes gabala  
ir apgrūtināta ( pa kaimiņu īpašuma 
zemes ceļu).  Objekta sākotnējā cena –  
EUR  1159.

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., 19. kabinetā (darbdie-
nās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu 
EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) 
un nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

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

Kapu svētki Daugavpils novadā
Višķu draudzes kapos 
2. jūnijā 
plkst. 12.00 Kukaru kapos 
plkst. 13.00 Putānu kapos 
3. jūnijā plkst. 13.00 Raudinkas kapos 
9. jūnijā 
plkst. 13.00 Rogoču kapos 
plkst. 15.00 Klekeru kapos 
10. jūnijā plkst. 14.00 Augškalnes ka-
pos 
17. jūnijā plkst. 13.00 Klobānu kapos 
5. augustā plkst. 14.00 Ambeļu kapos 
19. augustā plkst. 13.00 Višķu kapos 
Līksnas draudzes kapos
4. augustā plkst. 13.00 Patmaļu kapos 
(Sv. Mise)
18. augustā
Plkst. 12.00 Vaikuļānu kapos
Plkst. 13.30 - Koķinišķu kapos
25. augustā
Plkst. 12.00 - Mukānu kapos 
Plkst. 13.30 - Motivānu kapos
1. septembrī plkst. 12.00 - Mištelu ka-
pos (Sv. Mise)
Nīcgales draudzes kapos
7. jūlijā plkst. 14.00 - Sv.Mise Nīcgales 
baznīcā, pēc Sv. Mises kapusvētki 
Nīcgales kapos
Kalupes draudzes kapos 
2. jūnijā
Plkst. 12.00 Dubnas kapsēta 
Plkst. 13.00 Zarānu kapos 
3. jūnijā plkst. 15.00 Kondavnieku ka-
pos 
9. jūnijā 
Plkst. 12.00 Pelēču kapos
Plkst. 13.00 Gurnejašu kapos
Plkst. 14.00 Bramaņu kapsētā 
30. jūnijā Kalupes baznīcā plkst. 12.30 
Dievkalpojums un kapusvētki Baltaču 
kapsētā
7. jūlijā 
Plkst. 12.00 Lazdānu kapos
Plkst. 14.00 Ratnieku kapos
21. jūlijā
Plkst. 12.00 Ārdavas kapos 
Plkst. 13.00 Krasnagorkas kapos
Dubnas draudzes kapos 
2. jūnijā plkst.12.00 Dubnas kapos 
2. jūnijā plkst.13.00 Zarānu kapos 
3. jūnijā plkst.15.00 Kondavnieku ka-
pos 
17. jūnijā plkst.13.00 Klobānu kapos
Medumu pagastā 
Zemgales katoļu draudze 
16. jūnijā plkst. 11.00 Puščas kapos 
19. jūnijā 
Plkst. 10.00 Svilpišku vecticībnieku 
kapos 
Plkst. 12.00 Maļinovkas vecticībnieku 
kapos 
23. jūnijā plkst. 10.00 Medumu vecti-
cībnieku kapos un 26. jūnijā plkst. 6.00 
Dievkalpojums 
Vasarišķu katoļu draudze 
9. jūnijā plkst. 14.00 Duļkinu kapos 

16. jūnijā plkst. 14.00 Baltaču kapos 
24. jūnijā plkst. 15.00 Vasarišķu kapos 
Jezupovas draudzes kapos 
Gribustu kapos - 3. jūnijā plkst. 15.00 
4. jūnijā  plkst. 8.00 - Sv. Mise par mi-
rušajiem 
Bukštu kapos - 10. jūnijā plkst. 15.00 
11. jūnijā plkst. 8.00 - Sv. Mise par mi-
rušajiem
Lāču kapos - 24. jūnijā plkst. 15.00 
25. jūnijā plkst. 8.00 - Sv. Mise par mi-
rušajiem
Ciršu kapos - 7. jūlijā plkst. 15.00
9. jūlijā plkst. 8.00 - Sv. Mise par miru-
šajiem 
Stropu kapos - 8. jūlijā plkst. 14.00
10. jūlijā plkst. 8.00 - Sv. Mise par mi-
rušajiem
Kokinu kapos - 15. jūlijā plkst. 15.00
16. jūlijā plkst. 8.00 - Sv. Mise par mi-
rušajiem
Jurīšu kapos - 21. jūlijā plkst. 15.00
23. jūlijā plkst. 8.00 - Sv. Mise par mi-
rušajiem
Spruktu draudzes kapos 
5. augustā baznīcā plkst. 12.00 Sv. Mi-
se par mirušajiem, pēc Sv. Mises kapu 
svētki Spruktu kapos 
11. augustā baznīcā plkst. 12.00 Sv. 
Mise par mirušajiem, pēc Sv. Mises ka-
pu svētki Vecpils (komunālajos) kapos 
25. augustā plkst. 12.00 baznīcā Sv. 
Mise par mirušajiem, pēc Sv. Mises - 
kapu svētki Rudānu kapos 
Sventes draudzes kapos 
7. jūlijā plkst. 12.00 Plikā kalna kapos
8. jūlijā plkst. 15.00 Sventes kapos 
14. jūlijā plkst. 14.00 Raudas kapos 
21. jūlijā plkst. 14.00 Timšāņu kapos 
28. jūlijā plkst. 14.00 Purnieku kapos 
Demenes draudzes kapos 
9. jūnijā 
Plkst. 11.00 Matkuncu kapos 
Plkst. 14.00 Daukštānu kapos 
28. jūlijā plkst. 12.00 Šemberga kapos 
4. augustā plkst. 12.00 Faļtopu kapos 
Kalkūnes pagastā 
3. jūnijā plkst.15.00 Papušinas kapos
Maļinovas pagastā 
10. jūnijā plkst. 15.00 Bukštu katoļu 
kapos 
15. jūlijā plkst.15.00 L.Kokinu katoļu 
kapsētā 
Skrudalienas draudzes kapos 
1. jūlijā Raguļišku katoļu kapos 
7. jūlijā Silenes katoļu kapos 

Mūžībā aizgāj uši
Biķernieku  pagastā

Romanova Ļuba (1948.g.)
Demenes pagastā

Babahins Vladimirs (1948.g.)
Teivāne Anastasija (1927.g.)

Kalkūnes pagastā 
Jakimovičs Oļegs (1949.g.)
Tabunova Madara (2009.g.)
Šalakiska Marfa (1932.g.)
Danilovs Igors (1998.g.)

Kalupes pagastā
Jaškulis Francis (1950.g.)

Bogdanovs Andrejs (1966.g.)
Rupaine Jugasija (1924.g.)

Laucesas pagastā 
Galvāns Ivans (1946.g.)

Kuprijanovs Nikolajs (1950.g.)
Līksnas pagastā

Kursiša Albīne (1938.g.)
Skrinda Staņislavs (1940.g.)

Medumu pagastā
Bikuļčs Eduards (1960.g.)

Rižijs Valērijs (1975.g.)
Naujenes pagastā

Bolotņikovs Viktors (1949.g.)
Ivanova Ludmila (1971.g.)

Salienas pagastā
Tukāns Mečislavs (1945.g.)

Tabores pagastā
Petrovs Anatolijs (1947.g.)

Vecsalienas pagastā 
Petkuns Pjotrs (1949.g.)

Višķu pagastā
Ņikitina Jeļizaveta (1925.g.)

Gude Anna (1932.g.)
Kokina Anna (1963.g.)
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Ģimenes svētkos “Savij ap mani gadus!” sveica laulātos pārus
Piekto gadu pēc kārtas Kultūras cen-

trā “Vārpa” pulcējās novada stiprās 
ģimenes, lai kopā svinētu Daugavpils 
novada ģimeņu svētkus “Savij ap mani 
gadus!”. Pasākumu organizēja Dau-
gavpils novada Dzimtsarakstu nodaļa. 
Pasākums tiek rīkots ar mērķi popula-
rizēt ģimeniskās vērtības, apzināt un 
godināt tos pārus, kuru dzīve ritējusi 
kopsolī 20, 30, 35, 40, 50 un vairāk ga-
dus. Pārus sveica Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
un priekšsēdētājas vietnieks Aivars 
Rasčevskis. 

Ar laulību divdesmit piecu gadu jubi-
leju tika sveikti Dana un Vitālijs Ma-
tisāni, Natālija un Mihails Zdanovski. 
Trīsdesmit gadus kopā aizvadījuši no-
vada 6 pāri - Alla un Broņislavs Ivbuļi, 
Nadežda un Aleksejs Čerņavski, Eli-
zabete un Andris Kusiņi, Natālija un 
Ivans Dvorjaņikovi, Anna un Sergejs 
Šahmanovi, Gaļina un Pjotrs Aņisjko. 
Trīsdesmit piecu gadu jubilejā sveica 
Annu un Juriju Bendus, Aleksandru 
un Aleksandru Aļošinus, Tatjanu un 
Ivanu Staltmaņus, Raisu un Janu Li-
vanovičus, Olgu un Stefanu Katovičus, 
Ritu un Jāzepu Matisānus, Broņislavu 
un Timofeju Hrapunovus. Četrdesmi-
to laulību jubileju šogad svin Faina 
un Antons Tumanovski, Valentīna un 
Aivars Zvinguļi, Olga un Alfons Moli, 
Tatjana un Nikolajs Mirošničenko, La-
risa un Jefi ms Kuļikovi, Vija un Jānis 
Pabērzi. 

41. kāzu gadadienu atzīmēja Broņis-
lava un Grigorijs Pankratjevi, Ija un 
Anatolijs Golovko, Manefa un Pjotrs 
Hohlovi. 42 gadus kopā nodzīvojuši 
Dorosida un Pjotrs Ivanovi, 43 gadus 
– Aldona un Oļegs Šatreviči, 44 gadus 
– Anna un Serfgejs Vasiļjevi. 

Safīra kāzu jubileju jeb 45 gadus at-
zīmēja 3 pāri - Guļčira  un Antons Kaš-
kuri, Marija un Jakovs Ņevļevi, Kristi-
na un Aloizs Anči.

46 gadus kopā ir Irina un Jānis Pi-

un Jānis  Zinovjeva no Līksnas pa-
gasta, Ludmila un Aleksejs Pučinski 
no Skrudalienas pagasta, Marija un 
Andrejs Krasiļņikovi no Skrudalienas 
pagasta, Mārīte un Jānis Augustāni no 
Naujenes pagasta, Elena un Vladimirs 
Staričkovi no Naujenes  pagasta, kā arī 
Veronika un Eduards Artimoviči  no 
Demenes pagasta. 

Tika sumināti arī pāri, kas savas 
Zelta kāzu gadadienas jau atzīmējuši. 
51 gadus kopā ir Nadežda un Ernests 
Zemnieki, Feodora un Nikita Šersti, 54 
gadus – Jadviga un Staņislavs Samso-
noviči. 

Safīra kāzas jeb 55 gadus kopā ir 
Ksenija un Fedors Vasiļjevi no Biķer-
nieku pagasta, Marija un Aleksejs 
Luzko no Maļinovas pagasta.  

Bet visilgāk roku rokā savas dzīves 
vadījuši Vanda un Jāzeps Kučinski no 
Vaboles pagasta, kuri šogad svinēja 
57. kopdzīves gadadienu. Pāris savu 
laulību reģistrēja 1961. gada 24. jūnijā 
Augšguļānu ciema padomē. Abi viens 
otrā ieskatījušies, dzīvojot blakus kai-
miņu mājās. Abi ir aktīvi Līksnas kato-
ļu draudzes locekļi, viņu ģimeni priecē 
dēls un divi mazbērni. 

Visi pāri, kuri kopā ir vairāk kā 50 
gadus, dalījās laimīgas kopdzīves no-
slēpumā, kuras pamatā ir cieņa vie-
nam pret otru, raksturu saderība, ko-
pīgi hobiji un visam pāri – mīlestība. 

Pasākumu vadīja Viktors Petaško 
un Inese Locika. Svētku dalībniekus 
priecēja Klubs “Tamideja” un  Austru-
mu deju studijas ”Juventa” “Bolivu-
das” grupa, Kalkūnes pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis „Pērles”, Kalupes 
pamatskolas deju grupa, Deju un cirka 
studija”Vivat”, Kalupes pagasta vīru 
vokālais ansamblis “Čvartaks”. Pirmo 
valsi un balli iegrieza Ilona Kiruka un 
Enriko Galickis. 

 Elza Pučko
lači, 47 gadus Ruta un Boļeslavs Neš-
pori, 48 gadus Valentīna un Mihails 
Piroviči, 49 gadus - Janīna un Antons 

Savicki. 
Zelta kāzu gadadienas gaviļnie-

ku vidū ir 6 novada pāri - Ludvika 

Sociālā darba speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Nīderlandē 
Daugavpils novada sociālā darba 

speciālisti piedalījās pieredzes apmai-
ņas braucienā Nīderlandē, Rotterda-
mas pašvaldības kopienu konsultāciju 
centru sociālajos jautājumos.

Brauciena laikā speciālistiem bija 
iespēja iepazīties ar sociālās politikas 
vadlīnijām Nīderlandē, tās pilsētu 
un lauku teritorijas specifi ku. Nīder-
landes kolēģi iepazīstināja ar sociālo 
darbinieku darbības saturu, apjomu, 
sociālajām garantijām, aizsargmehā-
nismu un izglītības iespējām.

Pieredzes apmaiņas rezultātā iegū-
ta informācija par deinstitucionalizā-
cijas procesu, kas Nīderlandē darbo-
jas jau vairākus gadus, un personām 
ar garīgās attīstības traucējumiem, 
gan bērniem, gan pieaugušajiem, tiek 
sniegti pakalpojumi atbilstoši vajadzī-
bām.  

Vizītes laikā tika apmeklēts centrs, 
kas darbojas, pateicoties iedzīvotāju 
ziedojumiem. Tajā tiek sniegti pakal-
pojumi trūcīgām ģimenēm ar bērniem, 
bezdarbniekiem, tostarp arī trešo val-
stu iedzīvotājiem. Tiek organizēts 

viņu brīvais laiks, prasmju mācīšana 
sadzīvē, dzīvojamās telpas iekārtoša-
nā, ēdiena gatavošana no esošajiem 
produktiem, dārza iekārtošana un 
kopšana. Sociālā darba speciālisti ap-
skatīja centra telpas un paraugveidla-
pas sociālajā lietvedībā.

Otrs centrs, kas tiek fi nansēts no 
pašvaldības līdzekļiem, ir viens no mo-
dernākajiem Rotterdamas apkārtnē. 
Šī centra mērķis ir sniegt palīdzību 
dažādām marginālajām grupām, kas 
ir nonākušas grūtībās. Tās ir ģimenes 
ar bērniem, bēgļi, alkoholatkarīgie un 
personas, kas cieš no cita veida at-
karībām, kā arī vardarbībā cietušie 
un veci cilvēki. Centrā tiek piedāvāts 
plašs pakalpojumu klāsts, kas sākas 
ar individuālo klienta sarunu par viņa 
problēmām, vajadzībām, interesēm 
un iespējām. Kopīgi ar centra sociā-
lajiem darbiniekiem tiek izstrādāts 
plāns situācijas uzlabošanai.

Kā, analizējot pieredzes apmaiņas 
brauciena ieguvumus, rezumēja no-
vada Sociālā dienesta vadītāja Anna 
Jegorova, novadā ir jāparedz plašākas 

pret konkrēto problēmu un klientu, jā-
strādā pie pakalpojumu un palīdzības 
lietderības izvērtēšanas. 

Anna Jegorova
Sociālā dienesta vadītāja

sadarbības iespējas ar profesionāļiem 
un institūcijām, kas iesaistās sociālo 
problēmu risināšanā, kā arī iespējas 
sociālo pakalpojumu klāsta pilnvei-
došanai tieši trūcīgām ģimenēm ar 
bērniem, bezdarbniekiem un veciem 
cilvēkiem. Jāizvērtē katra attieksme 
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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

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

Sveicam jaunlaulātos un vecākus ar bērniņu piedzimšanu!

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 saistošos noteikumus Nr.10 „Par koku 
ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas 
pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, 
vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un mājokļu drošību, 
nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks: 2018. gada 5. jūnijs 
plkst. 10.00 Dubnas kapi, nozāģēšanai paredzētas divas priedes;
plkst. 10.30 Zarānu kapi, nozāģēšanai paredzēti divi bērzi un viena kļava;
plkst. 11.00 Petrānu kapi, nozāģēšanai paredzēti trīs bērzi.

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteikta-
jā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2018. ga-
da 14. jūnijam sniegt savus priekšlikumus par 
koka nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personī-
gi Dubnas pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65475217, 
65475232. 

Briģenes ezerā ielaisti zandartu mazuļi 

18. maijā projekta „Daugavpils no-
vada Demenes pagasta Briģenes ezera 

zivju resursu papildināšana” ietvaros, 
Briģenes ezerā tika ielaisti 13000 zan-
dartu mazuļu. Projekta kopējas izmak-
sas 3901,04 eiro, no kurā Zivju fonda 
fi nansējums ir 3485,93 eiro, kas sastā-
da 89% no attiecināmajām izmaksām, 
Daugavpils novada pašvaldības līdzfi -
nansējums 429,11, kas sastāda 11% no 
attiecināmajām izmaksām.

No 20. aprīļa  līdz  24. maijam  novadā dzimuši 
13 bērniņi, no tiem – 4 meitenes un 9 zēni. 

Maijā  laulību noslēguši 13 pāri,
 no tiem  5 pāri -  novada iedzīvotāji.

Sirsnīgi sveicu Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā! 

Lai bērnu prieks un smaidi sasilda un ielīksmo,
lai vecākiem netrūkst mīlestības un spēka katrai dienai! 

Daugavpils novada domes vārdā, priekšsēdētāja Janīna Jalinska  


