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Rakstu krājuma “Daugavpils novads: vietas vērtība” atvēršanas svētki

Latvijas Universitātes profesores 
Janīnas Kursītes - Pakules redakci-
jā nācis klajā monogrāfisks rakstu 
krājums “Daugavpils novads. Vietas 
vērtība” (izdevēji: apgāds “Zinātne”, 
nodibinājums “Letonikas fonds”), kas 
raksturo viena Latvijas novada kul-
tūrvēsturisko un dabas daudzveidī-
gumu. Tā atvēršanas svētki notika 
26. oktobrī Vaboles pagasta kultūras 
namā.

Grāmatas priekšvārdā profesore 
Janīna Kursīte – Pakule raksta tā: 
“Parasti apskatām un fotogrāfijās vai 
video mirkļos fiksējam arī kultūrainas 
savdabību. Kaut arī Latvija nepieder 
pie lielākajām Eiropas valstīm, tomēr 
tās teritorija ir pietiekami plaša, lai 
vēstures gaitā izveidotos ārpusnie-
kiem pamanāmi, vietām gluži unikāli 
kultūrfenomeni. Viens no tādiem – 
Daugavpils novads abpus Daugavai”. 

Krājuma pamatā – 2016. un 2017. 
gada vasarā Latvijas Universitātes 
un Daugavpils Universitātes pētnieku 
un studentu kopīgās mutvārdu vēstu-
res un folkloras ekspedīcijās Daugav-
pils novadā ieraudzītais, sajustais un 
izpētītais. Lai gūtu dziļāku un pla-
šāku ieskatu, piesaistīti arī pētnieki, 
kuri nepiedalījās lauka pētījumos, bet 
kuru zinātnisko interešu lokā ir nori-
ses Daugavpils novadā.

Krājumā Daugavpils novada sav-
dabība atklāta 23 publikācijās, kas 
ietilpinātas trijās tematiskās noda-
ļās: 1. Novada identitāte: stabilais un 
mainīgais; 2. Novada vēsture, kultūr-

vēsturiskais un dabas mantojums; 3. 
Daugavpils novads 2016 – 2017: sta-
tus quo un jautājumi nākotnei.

Krājuma autoru vidū ir gan Latvijas 
Universitātes, Daugavpils Universitā-
tes un Latvijas Kultūras akadēmijas 
mācībspēki, gan citu institūciju noza-
res eksperti. 

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska pasniedza 
Atzinības rakstu LU Humanitāro zi-
nātņu fakultātes profesorei Janīnai 
Kursītei – Pakulei par zinātniskā dar-
ba vadīšanu Daugavpils novada dabas 
un kultūrvides izpētē, sabiedrības iz-
pratnes veidošanā par kultūras man-
tojuma nozīmi mūsdienās un radošo 
ieguldījumu krājuma “Daugavpils no-
vads: vietas vērtība” izdošanā. Patei-
cības raksti pasniegti LU Humanitāro 
zinātņu fakultātes docentei Jolantai 
Staugai un Rīgas mākslas un medi-
ju tehnikuma pedagogam Robertam 
Ķipuram. Apsveikumiem pievienojās 
novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika un Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne. 

Autoru mērķis ir stiprināt sabied-
rībā izpratni par šīs teritorijas kul-
tūrvēsturisko un mūsdienu nozīmi, 
iepazīstinot ar daudzveidīgu dabas 
un kultūras vidi, kas abpus Daugavai 
cauri laikiem vienojusi dažādu etnosu, 
konfesiju un sociālo slāņu pārstāvjus.

Grāmatas atvēršanas svētkos bija 
iespēja satikt rakstu autorus un grā-
matas radošo komandu, piedzīvot ek-
spedīciju laikā tapušās Rīgas Mākslas 

un mediju tehnikuma dokumentālās 
filmas “No sētas uz sētu. Daugavpils 
novads” pirmizrādi un baudīt Vaboles 
pagasta etnogrāfiskās kopas “Vabaļis” 
muzikālu pārsteigumu. 

Janīna Kursīte – Pakule vairākkārt 
savā uzrunā izteica pateicību cilvē-
kiem, kas sniedza intervijas un stās-
tījumus par savu piedzīvoto, ar laip-
nību izrādīja savas mājas un aicināja 
ciemos vēl un vēl. Profesore atzina, ka 
Daugavpils novadā dzīvo sirds bagāti, 
atsaucīgi un pretimnākoši ļaudis. 

Grāmata un filma tapusi ar Latvijas 
Universitātes, Daugavpils Universi-
tātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, 
Daugavpils novada domes, kā arī Lat-

gales reģiona attīstības aģentūras, 
Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S 
“Latvijas valsts meži” finansiālu at-
balstu.

Grāmatas radošā komanda viesojās 
Daugavpils novada Skrudalienā, Vec-
salienā, Līksnā, Demenē, Naujenē, 
Vabolē, Kalupē, Laucesā, Medumos 
un citviet. Rakstu krājums "Daugav-
pils novads. Vietas vērtība" tagad būs 
pieejams un lasāms visās Daugavpils 
novada bibliotēkās. 

Olga Davidova
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Daugavpils novada seniori prot novecot skaisti

Atzīmējot Starptautisko veco ļau-
žu dienu, Daugavpils novada kultū-
ras centrā “Vārpa” noritēja svētkiem 
veltīts pasākums, pulcējot aktīvākos 
pagastu seniorus. Pasākumā viesiem 
tika sniegti vērtīgi padomi, kā saglabāt 
veselību un dzīvesprieku. Tautā iemī-
ļotais un pazīstamais ārsts, profesors 
Anatolijs Danilāns savā lekcijā atklāja 
gan veselīgas ēšanas noteikumus, gan 
to, ka kustība un dzīvesprieks  ir kvali-
tatīvas dzīves pamatā. Pēc lekcijas se-
niori atzina, ka gūtas vērtīgas atziņas 
un daži aizliegtie produkti, piemēram, 
kafija, atkal būs iekļauta viņu uzturā. 
Šī iedvesmojošā tikšanās tika organi-
zēta, pateicoties projektam “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profilaksei Daugav-
pils novadā”. 

Tāpat seniorus priecēja muzikālā 
pauze ar Kalupes vīru vokālo ansam-
bli “Čvartaks” un dziedošo Vaļkovsku 
ģimeni no Naujenes. 

To, ka arī novadā ir seniori, kuri ik-
dienā nesūkstās un ir enerģijas pilni, 
apliecināja aktīvāko senioru godinā-
šana. Katra pagasta pārvalde izvirzīja 
vienu aktīvāko šī gada senioru, kura 
sabiedriskais darbs ir lielisks piemērs, 
kā novecot skaisti. Senioriem dāvanas 
pasniedza Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska. 

Ambeļu pagastā aktīva seniore ir 
Marija Rajecka, kura ir liela rokdarb-
niece un aktīvi darbojas baznīcas 
draudzē, Biķernieku pagasts lepojas 
ar gādīgu vecmāmiņu Ņinu Vasiļjevu, 
savukārt Demenes pagastā Regīna 
Beinaroviča un Regīna Ivanova ikdie-
nā ada zeķes aprūpes centra bērniem 
un daudzbērnu ģimenēm. Anastasija 
Keļauskiene no Dubnas ir rokdarb-
niece un nūjošanas sporta piekritēja, 
kura turklāt interesējas un ikdienā 
praktiski izmanto interneta sniegtās 
priekšrocības. Leontīna Garkalne ir 
pensionāru apvienības “Čaklās skud-

riņas” valdes locekle, savukārt Astrīda 
Mihailova no Kalupes labprāt iesaistās 
pagasta rīkotajos pasākumos. Stefāni-
ja Žalnerčika no Lauceses ir ansambļa 
“Prieks” dalībniece, kurai labi padodas 
organizēt ekskursijas. Līksniete Anto-
ņina Luberte ir Līksnas aktīvo sieviešu 
apvienības “Saules taka” biedre, kuras 
sirdsdarbs ir vientuļo pensionāru ap-
meklēšana un nodarbošanās ar labda-
rību. 

Nonna Iļjina no Maļinovas dzied pa-
gasta vokālajā ansambļi “Ivuški” un  ir 
novada pensionāru biedrības locekle. 
Medumiete Olga Kušnere rāda citiem 
sportisku piemēru nūjojot, tikmēr nau-
jenietis Eduards Rudāns sniedz palī-
dzību Naujenes sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības centram, kā arī 
piedalās teritorijas labiekārtošanā. 
Ludmila Murņika no Nīcgales iesaista 
seniorus pasākumos un ekskursijās, 
kā arī dzied vokālajā ansamblī “Dzirk-
stelīte”. Zelma Redzobe no Salienas ir 
ne tikai laba saimniece, bet arī sniedz 
palīdzīgu roku pagasta labiekārtoša-
nas jautājumos, bet Valentīna Maren-
kova no Skrudalienas organizē ekskur-
sijas. Veronika Meinarte ir Sventes 
Tautas nama senioru interešu grupas 
“Sventes pērlītes” vadītāja, Aļbina Šeš-
kina ir Tabores pagasta patriote, kura  
labprāt lasa dzeju. Romāns Saušs no 
Vaboles novembrī atzīmēs 85 gadu ju-
bileju, tomēr viņa sportisko garu var 
apskaust pat jaunākā paaudze. Viņam 
pieder lieli panākumi Republikas un 
starptautiska mēroga veterānu sporta 
sacensībās. Vera Ļaha no Vecsalienas 
pazīstama ar gardajiem sieriem, bet 
Valentīna Andiņa no Višķiem darbojas 
pensionāru biedrībā, dejo Višķu pagas-
ta senioru deju kopā “Magones”, kā arī 
rūpējas par pensionāru dzīves kvalitā-
tes uzlabošanu. 

“Ļoti patīkams un negaidīts novēr-
tējums, esmu sajūsmā. Tāds prieks 

un tāda laime šodien!”, savu prieku 
neslēpa Andiņas kundze. Višķāniete 
Valentīna visu mūžu ir bijusi aktīva, 
vairāk kā 20 gadu pieredze kluba va-
dītājas amatā devusi labu pieredzi, 
kas noder, organizējot ekskursijas un 
rīkojot pasākumus pagasta un novada 
senioriem. “Šogad mēs ar novada pen-
sionāriem bijām interesantā ekskursi-
jā Rokišķos Lietuvā, ar deju kolektīvu 
“Magones” piedalījāmies dižkoncertā 
Riebiņos, piedalījāmies arī Višķu pa-
gasta svētkos. Tā mēs kustamies!”, 
stāsta Valentīna Andiņa. Viņa norāda, 
ka senioriem ir aktīva sabiedriskā dzī-
ve, ja vien cilvēks ir gatavs doties ār-
pus mājām un iziet ļaudīs. 

Novada labā tikpat enerģiski darbo-
jas arī Veronika Meinarte no Sventes, 
vadot interešu grupu “Sventes pērlī-
tes”. Savu dzīves sparu viņa skaidro ar 
to, ka ir lauku cilvēks. “Lauku cilvēks 
nepārtraukti kustās, es ceļos piecos 
no rīta, līdz pulksten deviņiem esmu 
izravējusi dārzu, tad pārnāku un “plo-
sos” pa mājām. Reizi nedēļā sapulcējas 
biedrības “Sventes pērlītes” dalībnie-
ces, mēs nodarbojamies ar rokdarbiem. 
Pirms diviem gadiem noadījām pāri 
600 fragmentu Augšdaugavas mustur-
deķim. Šobrīd mums tikai pietrūkst 
diegu, lai mēs turpinātu adīt. Izšujam 
Latvijas simtgadei podziņas un citus 
darbiņus ar valsts simboliku,” savu 
ikdienu apraksta Veronikas kundze. 
Biedrībā aktīvi darbojas līdz 12 rok-
darbniecēm, turklāt biedrība ir atvērta 
visu vecumu iedzīvotājiem, kuri vēlas 
apgūt kaut ko jaunu. 

Nepalikt malā un skaisti novecot 
aicina arī Valentīnas kundze: “Es se-
nioriem novēlu veselību, izturību un 
laimi, lai būtu prieks visiem!”

Elza Pučko

Skolotāji svin savus profesionālos svētkus
J.Jalinska aicināja ar klusuma brīdi 
pieminēt mūžībā aizgājušo ilggadējo 
Izglītības pārvaldes metodiķi interešu 
izglītībā Jolantu Urbāni. 

Izglītības pārvaldes vadītāja Jani-
ta Zarakovska: “No visas sirds vēlos 
pateikt paldies skolotājiem, ka jūs pa-
liekat uzticīgi novada skolām, par spī-
ti tam, ka varbūt nav tā lielākā alga. 
Paldies, ka jūs esat darbīgi, atbalstiet 
savus skolēnus un ieguldiet savu laiku. 
Paldies par visiem sasniegumiem, kuri 
mums ir bijuši šajā mācību gadā!” 

Savukārt pašvaldības izpilddirekto-
re Vanda Kezika uzsvēra, ka, par spīti 
Saeimas vēlēšanu rezultātiem un to 
turpmāko ietekmi uz izglītības refor-
mas virzību, pašvaldība turpinās cīnī-
ties par mazo skolu un to skolu, kuras 
nodrošina kvalitāti, saglabāšanu. 

Pasākumā tika sveikti astoņi jaunie 
pedagogi, kuri uzsākuši savas darba 
gaitas novada skolās. Olga Ivanova 
kļuvusi par Sventes vidusskolas ķī-
mijas skolotāju, Diāna Sedjukeviča ir 
Salienas vidusskolas informātikas sko-
lotāja, Naujenes Mūzikas un mākslas 
skola ieguvusi jaunu vizuāli plastiskās 
mākslas skolotāju Jūliju Ļuļi un sak-
sofona un klarnetes spēles skolotāju 
Juriju Murņikovu, kā arī novada sko-
las kļuvušas par četriem sporta skolo-
tājiem bagātākas – Arni Kaļiņinu un 
Anitu Smani Naujenes pamatskolā, 
Dmitriju Jefimovu Sporta skolā un Ive-

ti Staltmani Salienas vidusskolā. 
Turpinot tradīciju, ar apbalvojumiem 

sveica arī tos skolotājus, kuri šajā gadā 
svin 10, 20, 30 un 40 darba gadus. Pa-
teicības par darba stāžu tika piešķirtas 
17 skolotājiem un 3 administrācijas 
darbiniekiem. Vislielāko stāžu – 40 ga-
dus – šogad atzīmē Špoģu vidusskolas 
sākumskolas skolotāja Edīte Strupā, 
savukārt starp administrācijas darbi-
niekiem 30 gadu darba stāžu svin Lau-
cesas pamatskolas direktore Valentīna 
Vavžiņaka. 

Tika sveikti arī divi pensionējušies 
skolotāji, kuri šogad devušies pelnītā 
atpūtā. Tā ir Medumu internātpamat-
skolas skolotāja Gaļina Koršņakova un 
Salienas vidusskolas skolotāja Zinaida 
Šuhametova. 

Tika sveikti arīdzan labākie skolo-
tāji, kuriem piešķirts darba kvalitātes 
stimulēšanas pabalsts 250 eiro apmē-
rā. Šādus pabalstus piešķīra 48 peda-
gogiem.

Skolotājus svētkos muzikāli sveica 
Naujenes Mūzikas un mākslas sko-
las instrumentālais ansamblis (vad. 
T.Jukuma), Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas skolotājs Gļebs Beļa-
jevs un dziedošā Tihovsku ģimene. 

Elza Pučko

Daugavpils novada kultūras centrā 
“Vārpa” tika atzīmēta Skolotāju diena, 
suminot izcilākos novada pedagogus. 
Pasākums noritēja Latvijas simtga-
des zīmē, atgādinot, ka skolotājiem 
bija nozīmīga loma valsts dibināšanā. 
Savulaik tieši skolotāji, kuri devās stu-
dēt uz Tērbatu, Pēterpili un Maskavu, 
guva pieredzi un lielu vērību pievērsa 
latviešu valodai un latviskā gara iz-
kopšanai. Pakāpeniski tika atvērtas 
skolas viena pēc otras, arī Daugavpils 
novada Biķernieku, Kalupes, Nauje-
nes, Špoģu un Silenes pusē. Latviešos 
aizvien vairāk dzima pārliecība par sa-

viem spēkiem, sapnis par savas valsts 
dibināšanu kļuva par īstenību, un 
1918.g. 18. novembrī sevi pieteica jau-
na, neatkarīga valsts – Latvija. Skolo-
tāji gan toreiz ir gaismas nesēji, gan 
tagad, vedot skolēnus zināšanu kalnā. 

Savā uzrunā Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētāja Janīna Jalinska 
norādīja, ka skolotāji ikdienā ne tikai 
sniedz zināšanas, bet nereti pilda arī 
vecāku, sociālā darbinieka un psiholo-
ga funkcijas. Skolotāji ir arī jaunu iz-
aicinājumu priekšā, lai spētu ieintere-
sēt bērnus, kurus aizvien vairāk vilina 
un aizrauj jaunās tehnoloģijas. Tāpat 
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Daugavpils novada domes priekšsēdētāja  
Janīna Jalinska

Iedzīvotāju pieņemšanas novembrī nenotiks
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Arvīds Kucins
29.11. Sventes pagasta pārvalde 15.00-16.00
Aivars Rasčevskis
05.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
12.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Jānis Belkovskis
05.11. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
26.11. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns
05.11. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-16.00

20.11. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs 
“Laucesa” 09.00-12.00

Valērijs Hrapāns
07.11. Skrudalienas daudzfunkcionālais centrs 10.00-12.00
14.11. Skrudalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00

21.11. Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojumu centrs, 
Demenes pag. 10.00-12.00

Viktors Kalāns
05.11. Salienas pagasta pārvalde 10.00-13.00
26.11. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

Iedzīvotāju pieņemšanas novembrī nenotiks
Janīna Kursīte

Iedzīvotāju pieņemšanas novembrī nenotiks
Jānis Kudiņš

05.11. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

26.11. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, 
215. kab. 15.00-17.00

Juris Livčāns
07.11. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
14.11. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
28.11. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
01.11. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
08.11. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
22.11. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
05.11. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
12.11. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
20.11. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
Vjačeslavs Moskaļenko
06.11. Dubnas pagasta pārvalde 09.00-11.00
13.11. Laucesas pagasta pārvalde  09.00-11.00
20.11. Tabores pagasta pārvalde  09.00-11.00
27.11. Kalupes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Olesja Ņikitina
05.11. Naujenes pagasta pārvalde   16.00-18.00
12.11. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
26.11. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
06.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
13.11. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-18.00
23.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna Tamane
13.11. Sventes pagasta pārvalde 13.00-15.00
20.11. Tabores pagasta pārvalde 13.00-15.00
27.11. Laucesas pagasta bibliotēka 13.00-15.00

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

	Apstiprināja projektu „Naujenes bērnu nama ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana” un “Dienvidlatga-
les pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņē-
mējdarbības attīstībai” ieņēmumu un izdevumu tāmes.
	Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumus: 622933,67 

euro - projekta „Naujenes bērnu nama ēkas energo-
efektivitātes paaugstināšana” īstenošanai, 347115,71 
euro - projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto 
teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īs-
tenošanai, 118683,13 euro - projekta “Sociālā atbalsta 
pakalpojuma centra izveide Lielā iela 43, Kalupē,  Ka-
lupes pagastā” īstenošanai un 57776,64 euro - Nīcgales 
pagasta Skolas ielas un Daugavas ielas posmu asfalta 
seguma atjaunošanas darbiem.
	Grozīja novada domes 14.07.2016. lēmumu Nr. 575 

„Par maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā”.
	Atļāva Naujenes pagasta pārvaldei norakstīt uz 

pārējiem ieņēmumiem no saistību dzēšanas ar SIA 
”MARK INVEST LATVIA” avansa maksājuma atliku-
mu par smilts - grants maisījuma ieguvi sakarā ar to, 
ka SIA izslēgta no komercreģistra.
	Piešķīra papildus finansējumu no novada domes lī-

dzekļiem neparedzētiem gadījumiem  Demenes pagas-
ta pārvaldei 5395 euro skolēnu pārvadājumos iesaistītā 
autobusa Iveco Daily 50 remontam.
	Iedalīja no pašvaldības ceļu fonda 2018.gada nesa-

dalītā  atlikuma Nīcgales  pagasta pārvaldei - 19258,88 
euro Skolas ielas un Daugavas ielas posmu asfalta se-
guma atjaunošanas darbu apmaksai, Līksnas pagasta 
pārvaldei - 4578,52 euro Jaunatnes ielas nobrauktuv-
ju remontam, Kalkūnes  pagasta  pārvaldei - 2502,75 
euro Kalkūnes ielas 21 nobrauktuves  remontam  un 
2331,72 euro ceļa “Randene-Kūlīši” avārijas bedru 
aizbēršanai, Maļinovas pagasta pārvaldei - 8017,60 
euro dzelzceļu pārbrauktuves Nr.351 -518. km (Zaļu-
mi)  melnā seguma izbūvei, Višķu pagasta pārvaldei 
- 8709,68 euro ielas “Laivu stacija” paplašinājuma 
melnā seguma remontam, Skrudalienas pagasta pār-
valdei - 4014,50 euro Baznīcas ielas pārbūves tehniskā  
projekta izstrādei un SIA “Makfors” - 938,68 euro ceļa 
zīmju atjaunošanai uz pašvaldības ceļiem pie dzelzceļu 
pārbrauktuvēm.
	Atbalstīja pašvaldības energoefektivitātes pasā-

kumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nr.13, 
Skolas iela, Špoģi, Višķu pagasts.
	Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpašumu Lau-

cesas, Maļinovas un Sventes pagastā izsoles rezultātus.
	Noteica sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzī-

voklim Nr.8, Vecpils iela 6, Naujene, Naujenes pagasts.
	Atcēla sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvok-

lim Nr.1, Skolas iela 7, Nīcgale, Nīcgales pagasts.
	Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus par 

koku ciršanu Naujenes pagastā.
2018. gada 4. oktobra ārkārtas sēdē pieņemti 2 lē-

mumi:
	Apstiprināja ar 01.09.2018. pašvaldības vispārē-

jās izglītības iestāžu pedagogu, pašvaldības izglītības 
iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā no-
darbināto pedagogu un interešu izglītības programmu 
īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
paredzētās mērķdotācijas sadali, kā arī valsts mērķdo-
tāciju Medumu internātpamatskolai.
	Apstiprināja pašvaldības vispārējās un pirmssko-

las izglītības iestāžu vadītāju darba slodzes 2018./2019. 
mācību gadam un noteica ar 01.09.2018. pašvaldības 
vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 
un Medumu internātpamatskolas vadītāja mēneša 
darba algas likmi.

2018. gada 11. oktobra sēdē pieņemti 25 lēmumi:
	Precizēja novada domes 23.08.2018. saistošos no-

teikumus Nr.25 „Daugavpils novada kapsētu darbības 
un uzturēšanas noteikumi”.
	Noteica ar 01.09.2018. Naujenes un Špoģu Mūzikas 

un mākslas skolas un novada sporta skolas direktoram 
mēneša darba algu.
	Apstiprināja ar 01.09.2018. pašvaldības izglītības 

iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu (audzēkni) gadā pa-
mata, vispārējās vidējās izglītības iestādēs un pirms-
skolas izglītības iestādēs.
	Atbalstīja pašvaldības projekta idejas “LEDLAU-

ZIS” iesniegšanu atklātajā projektu konkursā “At-
balsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un 
attīstībai” Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2018.gadam ietvaros.
	Grozīja novada domes 15.09.2016. lēmumu Nr. 773 

“Par ieceri piedalīties Eiropas Sociālā fonda 8.4.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci” projekta īstenošanā laikā no 
2017.līdz 2022.gadam”, nozīmējot atbildīgo par projek-
ta sagatavošanas un ieviešanas aktivitāšu īstenošanu 
Kultūras pārvaldes Mācību un informācijas centra va-
dītāju.
	Grozīja novada domes 12.07.2018. lēmumu Nr.937 

“Par Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības prog-
rammas projekta Nr. LLI-337 “Zarasu rajona un 
Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju 
radošuma un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstī-

šana, izmantojot sociālkultūras pasākumus (Radītu, 
lai paliktu)” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu”, nosakot Kultūras pārvaldes 
daļu – 145855 euro, no kuras ERAF finansējums ir 
84499,35 euro, Valsts budžeta dotācija - 4970,55 euro, 
pašvaldības finansējums - 56385,00 euro, un apstipri-
nāja projekta  ieņēmumu un izdevumu tāmi Kultūras 
pārvaldes daļai. 
	Piešķīra ikmēneša pašvaldības stipendiju divām 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 1.kursa stu-
dentēm. 
	Atļāva uzsākt iepirkuma procedūru jauna 

19+1-vietīga pasažieru autobusa iegādei Dubnas pa-
gasta pārvaldes vajadzībām skolēnu pārvadāšanai.
	Atļāva atsavināt Biķernieku pagasta pārvaldes 

īpašumā esošo piekabi MMZ-771B un 2PTS 4, nosakot 
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
	Nolēma pārdot 5 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Dubnas, Kalkūnes, Naujenes un Līksnas pagastā.   
	Nolēma norakstīt Sventes pagasta pārvaldes bez-

cerīgos debitoru parādus 2 personām, par kuriem atzī-
ta piedziņas neiespējamība.
	Piešķīra vienreizējo pabalstu apkures krāsns re-

montam 2 personām Demenes un Tabores pagastā.
	Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Maļinovas un Višķu pagastā.

2018. gada 25. oktobra sēdē pieņemti 24 lēmumi:
	Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.15 „Daugavpils novada pašvaldības bu-
džets 2018.gadam””.
	Piešķīra novada domes balvu „Gada cilvēks 2018” 

nominācijā „Uzņēmējdarbība” un nominācijā „Kultū-
ra”.
	Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumus: 411272,44 

euro - projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas 
infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes 
mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme”” 
īstenošanai, 188681,12  euro - pašvaldības prioritārā 
investīciju projekta „Daugavpils novada Laucesas pa-
gasta Parādes ielas asfalta seguma atjaunošana”  īste-
nošanai, 119563,09 euro - projekta “Zarasu rajona un 
Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju ra-
došuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, 
izmantojot sociālkultūras pasākumus” īstenošanai un 
15425 euro - kurināmā iegādei 2018./2019.gada apku-
res sezonas uzsākšanai Sventes ciema katlu mājā.
	Nolēma uzsākt Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam projekta “Zivju resursu aizsardzības 
pasākumiem Daugavpils novada ūdenstilpēs” īsteno-
šanu un apstiprināja projekta ieņēmuma un izdevuma 
tāmi.
	Grozīja  novada domes 28.09.2017. lēmumu Nr. 329 

“Par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināša-
nu” un apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi jaunā redakcijā.
	Grozīja novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.562 

“Par projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas 
infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes 
mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšze-
me””,  Nr.5.4.1.1/17/A/020 ieņēmumu un izdevumu tā-
mes apstiprināšanu” un apstiprināja projekta ieņēmu-
mu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
	Grozīja novada domes 14.07.2016. lēmumu Nr. 574 

„Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu 
īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads”.
	Atļāva Līksnas pagasta pārvaldei  organizēt ie-

pirkuma procedūru būvprojekta izstrādei Līksnas pa-
gasta pārvaldes administratīvās  ēkas pārbūvei par 
daudzfunkcionālo centru, paredzot ēkas daļas (kultū-
ras nams) nojaukšanu.
	Nolēma nodot no novada domes valdījuma Deme-

nes pagasta pārvaldes valdījumā savulaik projekta īs-
tenošanai pārņemto nekustamo īpašumu – vienstāva 
ēku Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts.
	Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāma-

tā uz pašvaldības vārda 3 dzīvokļiem Līksnas pagastā. 
	Apstiprināja 4 pašvaldības nekustamo īpašumu 

Kalkūnes, Nīcgales un Višķu pagastā izsoles rezultā-
tus.
	Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus par 

koku ciršanu Kalupes un Naujenes pagastā.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašval-

dības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

2018. gada 27. septembra sēdē pieņemts 21 lē-
mums:
	Aktualizēja novada attīstības programmas 2012.-

2018.gadam Investīciju plānu 2018.-2020.gadam.
	Apstiprināja Višķu sociālās aprūpes centra Die-

nas aprūpes centra invalīdiem un pensijas vecuma 
personām Dienas aprūpes centra pakalpojumu cen-
rādi.
	Apstiprināja pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sa-

dales precizēto plānu ceļu ikdienas uzturēšanai 2018.
gadam.
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Apstiprina novada izglītības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmaksas
Viena skolēna izmaksas Daugavpils 

novada skolās mēnesī svārstās no 61 
līdz 175 eiro. Vismazākās skolēnu uztu-
rēšanas izmaksas ir vidusskolās, jo ta-
jās tradicionāli ir lielāks skolēnu skaits. 
Sventes vidusskolā tie ir 61,67 eiro 
mēnesī, Špoģu vidusskolā - 66,14 eiro, 
Zemgales vidusskolā – 68,06 eiro, Salie-
nas vidusskolā – 81,04 eiro un Vaboles 
vidusskolā – 114,07 eiro mēnesī. 

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pa-
matskolās. Vismazākās izmaksas uz 
vienu skolēnu ir Lāču pamatskolā ar 
94,57 eiro mēnesī, tai seko Laucesas 
pamatskola ar 104,53 eiro mēnesī, Ran-

denes pamatskola – 106,73 eiro, Nauje-
nes pamatskola ar 107,72 eiro mēnesī, 
Biķernieku pamatskola – 114,48 eiro, 
Kalupes pamatskola – 128,47 eiro. Vis-
augstākās izmaksas pamatskolu grupā 
ir Medumu pamatskolā, kas ir 165,75 
eiro mēnesī uz vienu skolēnu un Silenes 
pamatskolā, kur viens skolēns izmaksā 
175, 03 eiro. Naujenes pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Rūķītis” viens audzēknis 
mēnesī izmaksā 136,52 eiro, savukārt 
Nīcgales PII “Sprīdītis” – 154,92 eiro. 

Savstarpējos norēķinos Daugavpils 
novads 2018. gadā citām pašvaldībām 
par savu bērnu izglītošanu mācību ies-

Paaugstinās Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitāti
mēt energoefektivitātēs paaugstinā-
šanu un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu pašvaldībās ēkās” projek-
ta Nr.4.2.2.0/17/I/098  „Naujenes bērnu 
nama ēkas energoefektivitātes paaug-
stināšana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt primā-
rās enerģijas patēriņu, sekmējot ener-
goefektivitātes paaugstināšanu un paš-
valdību izdevumu samazināšanos par 
siltumapgādi, veicot ieguldījumus Nau-
jenes bērnu nama ēkā atbilstoši Dau-
gavpils novada pašvaldības attīstības 
programmā noteiktajām prioritātēm. 

Projekts atbilst Daugavpils nova-
da attīstības programmas 2012.-2018. 
gadam Vidējā termiņa prioritātei, kas 
paredz kvalitatīvas dzīves telpas pieeja-
mības nodrošināšanu novada teritorijā, 
rīcības virzienam, kas nosaka rezultatī-
vu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības pieejamību, kā arī 
uzdevumam pilnveidot sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības sniegšanu, 
piemērojot to personas vajadzībām un 
iznākuma efektivitātei”. Projekta ideja 
tāpat ir iekļauta Daugavpils novada at-
tīstības programmas Investīciju plānā 
2018.-2020.gadam. 

Kopējais projekta izmaksas sastāda 

775676,27 eiro, no kuriem ERAF finan-
sējums – 169 714,00 eiro, pārējo finan-
sējumu nodrošinās Daugavpils novada 
dome, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Projekta ietvaros tiks veikti būvdar-
bi tagadējā Naujenes bērnu nama ēkā, 
veicot ēkas siltināšanu, proti, ēkas fasā-
des, cokola, bēniņu siltināšanu un jum-
ta nomaiņu, logu un ārdurvju nomaiņu 
un pilnu apkures sistēmas pārbūvi.

Tāpat tiks veikti ēkas iekštelpu pār-
būves darbi, pielāgojot turpmāk telpas 
jauniešu mājas izveidei un telpas, kas 
veicina ģimenisku sajūtu un individu-
ālu pieeju katram bērnam. 

Projekts tiks īstenots sinerģijā ar 
9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa  9.3.1.1. 
pasākuma "Pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai" ietvaros paredzēto 
projektu “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Daugavpils novada pašval-
dībā”.

Būvdarbi uzsākti 2018. gada oktobrī. 
Projekts jārealizē 21 mēneša laikā no 
Vienošanās parakstīšanas brīža.

Vita Rūtiņa
Attīstības pārvaldes vadītāja

tādēs plāno samaksāt 655 tūkst. eiro, 
turpretī paredzams, ka citas pašval-
dības Daugavpils novada pašvaldības 
budžetā ieskaitīs aptuveni 225 000 eiro. 

Līdz šī gada oktobrim Daugavpils 
novada dome par savu bērnu izglītoša-
nos Daugavpilī ir samaksājusi jau 483 
tūkst. eiro. Lielākās summas Daugav-
pils novads iemaksāja kaimiņu pašval-
dību budžetos – Līvāniem, Ilūkstei un 
Krāslavai, tomēr lielākā summa – 423 
985 eiro – tika novirzīta Daugavpils pil-
sētas domei. Savukārt Preiļu, Krāsla-
vas, Ilūkstes, Aglonas novadu un Rīgas 
pilsētas pašvaldības visvairāk norēķi-

nājušās par Daugavpils novada skolās 
izglītojamajiem. Daugavpils pilsēta 
gada laikā ir ieskaitījusi novadam 119 
017 eiro. Jāmin, ka 633 bērni, kas dek-
larēti Daugavpils novada administra-
tīvajā teritorijā, mācās citu pašvaldību 
izglītības iestādēs. To skaits kopš pērnā 
gada palielinājies par sešiem bērniem. 
Savukārt Daugavpils novada izglītības 
iestādēs no citām pašvaldībām mācās 
248 bērni, iepriekšējā periodā to skaits 
bija 270. 

Olga Davidova

2018. gada 21. septembrī Daugav-
pils novada dome parakstīja Vieno-
šanos ar Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru par 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa  “Atbilstoši pašvaldības integ-
rētajām attīstības programmām sek-

Rekonstruēta dzīvnieku patversmes “Otrā māja” ēka

2014. gadā biedrība “Otrā māja dzīv-
niekiem” izveidoja dzīvnieku patvers-
mi “OTRĀ MĀJA” Daugavpils novada 
Demenes pagastā, netālu no Jāņucie-
ma – mājas “Vēži 1”. Kopš patversmes 

izveidošanas, tajā tika pieņemti vairāk 
kā 250 kaķi, vairāk kā 520 suņi, jau-
nas mājas tika atrastas vairāk kā 315 
dzīvniekiem, sterilizēti vairāk kā 620 
bezpajumtes kaķi. Līdz šim biedrība 

dzīvnieku patversmes vajadzībām iz-
mantoja dzīvojamo ēku – vecu lauku 
māju, to iekārtojot saviem spēkiem un 
ar brīvprātīgo darbinieku un ziedotāju 
palīdzību. Šādi tika nodrošinātas dzīv-
nieku – patversmes iemītnieku mini-
mālās vajadzības. Diemžēl laika zoba 
sagrauztā koka mājiņa vairs neatbilda 
mūsdienu prasībām – nebija iespējams 
nodrošināt pietiekami labus dzīves 
apstākļus visiem tiem dzīvniekiem, 
kuriem nepieciešams siltums, nebija 
atsevišķas telpas veterināra kabine-
tam un telpas dzīvniekiem pēc operā-
cijām un atveseļošanās stadijā, kā arī 
nebija iespējams nodrošināt iekļūšanu 
patversmes telpās cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un māmiņām ar bērnu ra-
tiņiem. Trūka arī iespējas īstenot izglī-
tojošus pasākumus, kurus atbilstošu 
telpu trūkuma dēļ nācās rīkot ārā.

Šobrīd ir pabeigta ēkas pilna re-
konstrukcija, vecā vienstāva koka ēka 
tika pilnībā pārbūvēta un tapa jauna, 
mūsdienīga, daudzfunkcionāla, visām 
sanitārajām un estētiskajām normām 
atbilstoša dzīvnieku patversme. Tajā 
tagad būs iespējams ne tikai sniegt pa-

līdzību dzīvniekiem, bet arī organizēt 
izglītojošus pasākumus, uzņemt ap-
meklētājus, kā arī tūristu un skolēnu 
grupas. Šobrīd rekonstruētā ēka at-
bilst mūsdienu prasībām - higiēnas un 
epidemioloģiskajām normām, iespējām 
uzņemt klaiņojošos dzīvniekus un tos 
izvietot dzīvnieku fizioloģiskajām va-
jadzībām atbilstošās telpās, nodrošinot 
karantīnas iespējas, higiēnisko apkopi, 
sterilizēšanu un veterināro palīdzību. 

Biedrības misija ir palīdzēt slimiem 
un ievainotiem bezpajumtes dzīvnie-
kiem – mājdzīvniekiem un savvaļas 
dzīvniekiem, klaiņojošo dzīvnieku vai-
rošanās ierobežošana humānā veidā, 
cilvēkiem un dzīvniekiem drošas un 
draudzīgas vides veidošana. Biedrības 
pamatdarbība notiek Daugavpils no-
vada un Daugavpils pilsētas teritori-
jā. Savu mērķu sasniegšanai biedrība 
sadarbojas ar līdzīgām organizācijām 
visā Latvijā un arī ārzemēs.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2018. gada 1. novembrī 5

No jaunā mācību gada Medumu internātpamatskolā varēs apgūt pavāra palīga profesiju

Medumu internātpamatskolā no šī 
mācību gada sāk darboties arodklase, 
kurā mācības varēs turpināt internāt-
pamatskolas audzēkņi pēc 9. klases 
absolvēšanas, apgūstot pavāra palīga 
profesiju. Programma “Ēdināšanas pa-
kalpojumi. Pavāra palīgs” ir licencēta 
un dotās programmas apguves ilgums ir 
divi gadi. Programmas laikā skolēni ap-
gūs viesu apkalpošanas pamatus, ēdie-
nu pagatavošanu, kalkulācijas pamatus, 
lietišķo valodu, svešvalodu, darba aizsar-
dzību, sanitāriju un higiēnu. 

Šī ir profesionālās izglītības program-
ma, kuras mērķis ir izglītības procesa 
rezultātā sagatavot ēdināšanas uzņēmu-
ma darbinieku, kurš ir ieguvis vispārējo 
pamatizglītību un speciālista vadībā veic 
pārtikas produktu pirmapstrādi, prot 
rīkoties ar ēdināšanas uzņēmumu aprī-
kojumu, gatavo vienkāršus ēdienus un 

piedevas, veic ēdināšanas uzņēmumu 
aprīkojuma apkopi, ievēro sanitārijas, 
higiēnas un darba drošības noteikumus, 
prot strādāt komandā.

Medumu internātpamatskola atrodas 
Medumu pagastā. Lielākā daļa skolēnu 
šeit mācās no Daugavpils novada, taču 
ir skolēni arī no citiem novadiem. Skolā 
audzēkņi ne tikai mācās, bet arī dzīvo; 
vairums skolēnu te ierodas pirmdienās 
un tikai piektdienās pēc stundām brauc 
mājās. Šajā mācību gadā te savas gaitas 
iesākuši un turpina 95 izglītojamie. Sko-
la īsteno vairākas izglītības programmas 
izglītojamiem ar garīgās attīstības trau-
cējumiem vai vairākiem smagiem attīs-
tības traucējumiem. 

Skolas direktore Gaļina Piščuļonoka 
stāsta, ka, tā kā skolā mācās bērni ar 
īpašām vajadzībām, skolotāji izmanto 
metodes, kuras atvieglo skolēniem mācī-

bu vielas apgūšanu. Plaši tiek izmantota 
rotaļu metode un citas alternatīvās mā-
cību formas.

Direktores vietniece izglītības jomā 
Inga Ruskule Medumu internātpamat-
skolā strādā jau 10 gadus un labi pārzi-
na šīs iestādes darba specifiku. Par labu 
jaunās izglītības programmas ieviešanai 
skolā tika lemts, meklējot jaunas iespē-
jas, kā skolai piesaistīt izglītojamos. “Tā 
kā bērniem ar garīga rakstura traucē-
jumiem ir daudz grūtāk atrast darbu, 
izvēlējāmies programmu “Ēdināšanas 
pakalpojumi. Pavāra palīgs”. Izglītības 
pārvalde mūs atbalstīja un mēs šo prog-
rammu licencējām. Lai pasniegtu šajā 
programmā, pedagogam bez pedago-
ģiskās izglītības ir jābūt arī atbilstošai 
profesijai un tāds skolotājs mums bija. Ir 
pagājis pirmais mācību mēnesis un jāsa-
ka, ka tas nebija viegls. Bet visi audzēkņi 
ir apmierināti un mācās labprāt. Dažreiz 
gadās kādas ikdienas problēmas un daži 
psiholoģiskie momenti, bet kopumā mā-
cību process norit veiksmīgi. Šīs prasmes 
noteikti viņiem noderēs ikdienas dzīvē, 
pat, ja viņi neatradīs sev atbilstošu dar-
bu”, tā I. Ruskule. 

Skolotājs Aleksejs Korotkovs kopā ar 
bērniem šodien darbojas pa virtuvi, kas 
ierīkota skolas mājturības klasē. Šo-
dien tiek pagatavotas plānās kartupeļu 
pankūkas. Pedagogs uzsver, ka skolē-
niem ne vienmēr patīk apgūt teorētisko 
materiālu, taču praktiskos uzdevumus 
viņi veic ar īpašu rūpību, centību un inte-
resi. “Katru nedēļu mums ir kāds prak-
tiskai darbs. Ir bērni, kuriem labi sanāk, 
ir audzēkņi ar kustību traucējumiem, 
kuriem ir grūtāk. Programmā mācās 
bērni no 17 līdz 25 gadiem. Vienai au-

dzēknei, kas pabeidza skolu pirms asto-
ņiem gadiem un tagad mācās šajā prog-
rammā, protams, ir grūtāk kā citiem”, tā 
bilst skolotājs. 

Medumu internātpamatskolas au-
dzēknis Matīss Pupiņš ir ļoti draudzīgs, 
runātīgs un aktīvs. Skolotāji stāsta, ka 
Matīss ir ciemojies pie Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa, uzvarot skolēnu dom-
rakstu konkursā “Latvijas bērni raksta 
par Sibīriju”. Arī Matīss šī gada septem-
brī kopā ar citiem 7 audzēkņiem ir uzsā-
cis mācības arodklasē un pavāra palīga 
profesiju apgūst ar īpašu prieku. Matīss 
stāsta, ka viņam te patīk, jo labprāt da-
žādi ēdieni tiek pagatavoti arī mājās. 
“Visvieglākais šodien bija rīvēt kartu-
peļus (novērojām, ka kartupeļu rīvēša-
na Matīsam padevusies tiešām jo īpaši 
raiti), nedaudz grūtāk bija tos satīrīt. 
Pirms tam mēs arī gatavojām, visvairāk 
man patika griezt gaļas salātus. Tas, ko 
pagatavoju, mācoties arodklasē, mēģinu 
pagatavot arī mājās. Mamma mani uz-
liela”, tā savās domās dalās Matīss. Pēc 
šīs mācību programmas apgūšanas Ma-
tīss plāno strādāt kādā no ēdināšanas 
uzņēmumiem.  

Otrajā programmas apguves gadā au-
dzēkņiem būs jāiziet praksi skolas ēdnī-
cā vai kādā no ēdināšanas uzņēmumiem 
ārpus skolas. Skolotājs Aleksejs Korot-
kovs tāpat pastāstīja, ka programmas 
apguvei prasās pēc plašākām telpām, tā-
pēc drīzumā tiks padomāts par darbnīcu 
telpu izmantošanu, kas atrodas atseviš-
ķā ēkā. Tur tiks ierīkota lielāka virtuve.

Olga Davidova

Veiks iepirkumu Līksnas pagasta daudzfunkcionālā centra būvprojekta izstrādei
Novada domes sēdē deputāti atļāva 

iepirkuma procedūras veikšanu būvpro-
jekta izstrādei Līksnas pagasta pārval-
des administratīvās ēkas pārbūvei par 
daudzfunkcionālo centru, paredzot ēkas 
daļas (kultūras nama) nojaukšanu. 

Pēc spraigām diskusijām Finanšu ko-
mitejas sēdē, kā arī iztirzājot ēkas teh-
niskās apsekošanas atzinumu, lemts, 
ka šajā situācijā ēkas ekspluatācija ir 
bīstama. Jābilst, ka šis bija jau ceturtais 
atzinums. 

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinu-
mā rakstīts, ka kopējais ēkas konstruk-
ciju stāvoklis ir daļēji neapmierinošs, 
notiek grunts pamatnes aktīva deformā-
cija, kā arī sienu un pamatu plaisāšana. 
Savukārt par galveno problēmu atzīta 
nepareizi būvēta dzelzsbetona sijas bal-
stīšana uz silikātķieģeļa mūra sienām. 
Zem katra siju balsta mezgla jau izvei-
dojas plaisa, un sabrukums var notikt 
jebkurā laikā. 

Ēkai, kas būvēta 1968. gadā, pirmo 
reizi plaisas konstatētas 2014. gadā, bet 
2016. gadā izstrādāts būvprojekts, kas 
paredzēja administrācijas un kultūras 
ēku pārbūvi par daudzfunkcionālu cen-
tru. Taču pārāk dārgo projekta izmaksu 
dēļ, kura aptuvenā summa tika plānota 
1,3 miljona apmērā, projekts tālāk vir-
zīts netika. 

Pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa ko-
mitejas sēdē ziņoja par to, ka ir izstrādāts 
projektēšanas uzdevuma uzmetums un 
iespējamā shēma. Atšķirībā no iepriek-
šējā projekta, ēka ir noteikta kā otrās 
grupas būve (līdz 100 cilvēkiem), kas 
nozīmē, ka būvprojektam nav jāveic ek-
spertīze un uzraudzību neveic Būvniecī-
bas uzraudzības birojs. Jaunajā projektā 
ir samazināts skatītāju vietu skaits līdz 
90 personām. Tiek piedāvāts palielināt 
ēkas platumu par 3 metriem, līdz ar ko 
ēkas kopējā platība pieaugtu par aptu-
veni 100 kvadrātmetriem. Tur, atbilstoši 

normatīviem, varētu tikt ierīkoti korido-
ri, vestibils un garderobe, kā arī tualetes, 
tostarp paredzot tās cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. “Tas ir tas, kas būtu funk-
cionāli nepieciešams. Īstenojot šo pro-
jektu, būs jādomā par noliktavas izbūvi 
kurināmā uzglabāšanai, jo esošajā katlu 
telpā to nebūs iespējams nodrošināt. Tā-
pat būs nepieciešama plašāka noliktava 
dekorācijām”, tā B. Ozoliņa. 

Drošības apsvērumu dēļ šobrīd ir slēg-
ta ēkas daļa, kur atradās kultūras nama 
telpas, taču piebūvē joprojām strādā 
pagasta pārvaldes darbinieki. Kultūras 
centra zāli un tam piederošās telpas no 
pagasta pārvaldes administrācijai pare-
dzētās daļas atdala nesošā siena. 

Finanšu komitejas sēdē izskanēja 
priekšlikumi evakuēt pagasta pārvaldes 
darbiniekus, savukārt ēku nožogot un 
pēc iespējas ātrāk veikt tās demontāžu. 
Tāpat deputāti ierosināja pagasta pār-
valdes darbiniekus pārcelt uz Līksnas 

vecās skolas ēku vai izīrēt telpas kādā 
no privātīpašumiem. Pagasta pārval-
des vadītāja kā vienīgo iespēju paredz 
pārcelšanos uz publiskā interneta telpu 
bibliotēkā, kas arī tiks darīts, taču tas 
prasīs laiku.  

Līksnas pagastā dzīvo 1089 iedzīvotāji, 
kā arī darbojas pieci pašdarbības kolek-
tīvi, kuriem diemžēl radušās situācijas 
iespaidā trūkst telpu mēģinājumiem. Jā-
bilst, ka arī telpu pagasta organizētajiem 
pasākumiem nav, jo rosība Līksnas Mui-
žas parkā atkarīga no laikapstākļiem. 

Olga Davidova 

Dzīvnieku patversmē tiek nogādāti 
bezpajumtes dzīvnieki, tādā veidā sa-
mazinot epidēmiju riskus un saglabā-
jot drošu dzīves vidi. Dzīvniekiem tiek 
nodrošināta ārstēšana, sterilizācija, 
čipēšana, vakcinēšana, socializācija, 
tiek meklēti viņus pazaudējušie saim-
nieki vai jaunas mājas (adopcija). Bied-
rība aktīvi darbojas arī ar iedzīvotāju 
izglītošanu dzīvnieku aizsardzības un 
aprūpes jautājumos, kā arī iesaista 
apkārtējo sabiedrību ar bezpajumtes 

Dzīvnieku patversmes mājas lapa: 
www.otramaja.lv
e-pasts - info@otramaja.lv
tālrunis: +371 20045442 vai +371 
29790219

Žaneta Sosnāre
Biedrības "Otrā māja" valdes locekle

dzīvniekiem saistīto problēmu risinā-
šanā.

Projekta pieteikums sagatavots un 
guvis atbalstu no:

- Vietējās rīcības grupas biedrības 
„Daugavpils un Ilūkstes novadu part-
nerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 2015.—
2020. gadam izsludinātajā projektu 
pieteikumu iesniegšanas. Projekts īs-
tenots Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.—2020. gadam pasāku-

mā „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai finansēju-
mu. Valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanu administrē Lauku 
atbalsta dienests; 

- Daugavpils novada domes;
- Starptautiskas Labdarības Fonda 

“Dogs Trust Worldwide”;
- Fizisku un juridisku personu ziedoju-

miem;
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Apstiprināti Daugavpils novada stipendiju fonda ieguvēji
cijās, agronoms ar specializāciju lauk-
kopībā un ciltslietu zootehniķis, pārti-
kas produktu tehnoloģija ar iegūstamo 
kvalifikāciju “Pārtikas un dzērienu 
tehnoloģiju inženieris” un būvniecība 
ar iegūstamo kvalifikāciju “Inženieris 
būvniecībā”. 

Stipendiju piešķiršanas komisija, 
kas pulcējās septembra sākumā, no-
lēma pārtraukt stipendijas izmaksu 
Andrejam Elksniņam, kas absolvēja 
LLU Veterinārmedicīnas studiju prog-
rammu un uzsāka darba attiecības 
zemnieku saimniecībā “Meža ceļš”. 
Savukārt Annai Kumpiņai un Alvim 
Murānam komisija lēma turpināt sti-
pendijas piešķiršanu. Anna sekmīgi 
turpina apgūt Veterinārmedicīnas 
studiju programmu un ir noslēgusi vie-
nošanos ar Sventes pagasta zemnieku 
saimniecību “Stārķi”, ka pēc augstsko-
las beigšanas turpmākos trīs gadus 
nostrādās par veterinārārsti šajā saim-
niecībā. Savukārt Alvis sekmīgi turpi-
na apgūt Medicīnas studiju program-
mu Rīgas Stradiņa universitātē un ir 
vienojies ar SIA “Daugavpils reģionālā 
slimnīca” pēc rezidentūras beigšanas 
turpmākos trīs gadus nostrādāt šajā 
ārstniecības iestādē. 

Novada domes sēdēt tika pieņemts 
lēmums piešķirt pašvaldības stipendiju 
Valērijai Ančevskai. Valērija ir absol-
vējusi Daugavpils Krievu vidusskolu – 
liceju, iestājās Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātē un apgūst akreditētu 
izglītības programmu agronoma spe-
cialitātē ar specializāciju laukkopībā. 
Tāpat viņa ir noslēgusi vienošanos ar 
zemnieku saimniecību „Ainava”, kurā 
apņemas pēc studiju beigšanas nostrā-

dāt turpmākos trīs gadus.
19. oktobrī tika noslēgts stipendijas 

izmaksas līgums starp Daugavpils no-
vada domi, studenti Valēriju Ančev-
sku un uzņēmēju Valēriju Ančevski. 
Stipendijas ieguvējai pirmajā mācību 
gadā tiks maksāta stipendija 150 eiro 
apmērā, otrajā un trešajā studiju gadā 
– 200 eiro un vēlākajos kursos – pa 
250 eiro mēnesī. Pati Valērija atzīst, 
ka studiju programmu ir izvēlējusies 
apzināti, jo pēc studijām vēlas palikt 
strādāt un dzīvot Daugavpils novadā, 
attīstot lauksaimniecības nozari tēva 
vadītajā saimniecībā. 

Stipendija no šī mācību gada tiks pie-
šķirta arī Špoģu vidusskolas absolven-
tei Diānai Varslavānei, kas uzsākusi 
studijas pārtikas produktu tehnoloģijā 
un noslēdza stipendijas izmaksas lī-
gumu ar SIA “Latgales Bekons”. Arī 
Diāna studiju programmu izvēlējusies 
apzināti, paredzot prakses iespējas vie-
tējā uzņēmumā un arī darba gaitas pēc 
diploma iegūšanas. 

Komisijas noraidīts bija Oļesjas Ba-
buškinas iesniegums stipendijas sa-
ņemšanai, jo diemžēl veterinārārsta 
profesija, ko šobrīd studē Oļesja, nav 
Daugavpils novada domes apstiprināto 
prioritāro profesiju sarakstā šajā mācī-
bu gadā. Ņemot vērā studentes izrādī-
to interesi, deputāti pārrunāja iespēju 
iekļaut veterinārārsta profesiju nāka-
mā gada atbalstāmo prioritāro profesi-
ju sarakstā. Oļesjai ir noslēgta vieno-
šanās ar SIA “EKA paipalas” Sventes 
pagastā. 

Olga Davidova

Pašvaldību stipendijas būtībā nav 
jaunums, tomēr tendence ir tāda, ka 
arvien vairāk pašvaldību izvēlas finan-
siāli atbalstīt savus iedzīvotājus aug-
stākās izglītības ieguvē.

Piemēri rāda, ka pašlaik vairāku 
pašvaldību piešķiramās stipendijas 
pamatā ieviestas ar diviem mērķiem 
– lai palīdzētu talantīgiem topošajiem 
studentiem un to vecākiem, piešķirot 
līdzekļus mācību maksas vai, piemē-
ram, dzīvošanas izmaksu segšanai, kā 
arī līdz ar stipendiju piesaistīt jaunos 
speciālistus un motivēt tos atgriezties 
savā novadā.

Daugavpils novada pašvaldības sti-
pendiju fonds tika izveidots ar mērķi 
veicināt nepieciešamo kvalificētu spe-
ciālistu piesaisti Daugavpils novadā, 
kas ilgtermiņā ir nozīmīgi novada at-
tīstībai, kā arī sekmējot jauniešu at-
griešanos.  

Daugavpils novada pašvaldības sti-
pendijām katru gadu var pieteikties 
valsts akreditētās augstākās izglītības 
programmās jebkurā kursā studējošie. 
Novada dome nosaka atbalstāmās aug-
stākās izglītības studiju specialitātes 
un studējošo skaitu katrā specialitātē, 
kuriem var tikt piešķirta Stipendija, 
kā arī norāda Domes apzinātos uzņē-
mējus, kuriem ir nepieciešami šādi 
speciālisti.

Stipendiju konkursa kārtībā var sa-
ņemt studējošais, kas apgūst noteikto 
atbalstāmo specialitāti, sekmīgi apgūst 
studiju programmu (vidējais vērtējums 
ne mazāk par 6 ballēm), pēc augstsko-
las beigšanas apņemas turpmākos trīs 
gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīga-
jā specialitātē pie novada uzņēmēja. 

Šogad mainījušās atbalstāmās aug-
stākās izglītības studiju specialitātes, 
tās ir: lauksaimniecība divās kvalifikā-

Piešķir pašvaldības līdzfinansējumu
Kulinārā mantojuma telpas izveidei Vaboles pagastā

pils novada Kultūras pārvaldes daļa 
ir 145 855 eiro, no kuriem EFAR fi-
nansējums sastāda 84 499, 35 eiro un 
valsts budžeta dotācija – 4 970 eiro. 

Projekta lielākā aktivitāte ir Vabo-
les vidusskolas darbnīcu renovācija 
Kulinārā  mantojuma telpas izvei-
dei, tādā veidā paplašinot Skrindu 
dzimtas muzeja pakalpojumu klāstu. 
Projekta ideja ir iekļauta Daugavpils 
novada attīstības programmas In-
vestīciju plānā 2018. - 2020. gadam. 
Projekta rezultātā tiks veicināta no-
vada nemateriālā kultūrmantojuma 
tradīciju saglabāšana, nodrošināta to 
popularizēšana un pārmantojamība. 
Renovētajās telpās paredzēts organi-
zēt prasmju skolas par latviešu, lat-
galiešu, vecticībnieku un citu tautu 
tradīciju rituāliem un ēdieniem. Sa-
vukārt, projekta globālie uzdevumi 
ir novadpētniecības struktūras dar-
bības efektivitātes palielināšana kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-
nas un pieejamības nodrošinājumā 
– novada muzeju kompleksu integrē-
šana etnogrāfiskā ciema tēlā, kā arī 
muzeju pielāgošana radošās darbības 

piedāvājuma un eksponēšanas telpas 
paplašināšanai.

Septembrī tika izsludināts iepir-
kums būvdarbiem - Vaboles vidus-
skolas darbnīcu ēkas jumta, ieejas 
mezgla un cokola remontam, lai no-
drošinātu, ka visa ēka varētu pilnvēr-
tīgi funkcionēt un kalpot kultūras un 
izglītības vajadzībām ilgtermiņā. 

Novada domes sēdē Kultūras pār-
valdes vadītāja Ināra Mukāne depu-
tātus informēja, ka, lai ēka varētu 
pilnīgi funkcionēt, ir nepieciešams 
visa jumta remonts nevis tikai daļējs, 
kā tas tika plānots sākotnēji. 

Iepirkumā uzvarēja SIA “Vanpro”. 
Taču, tā kā projekta tāmes tika sa-
gatavotas pirms diviem gadiem un 
kopš šī laika vērojams cenu sadār-
dzinājums, tika veikti nepieciešamie 
grozījumi projekta izdevumu tāmē, 
piešķirot pašvaldības līdzfinansēju-
mu 56 385 eiro apmērā. 

Olga Davidova

Apstiprināti grozījumi lēmumā 
“Par projekta “Zarasu rajona un Dau-
gavpils novada  mazaktīvo teritoriju 
iedzīvotāju radošuma un uzņēmēj-
darbības aktivitātes atbalstīšana, 
izmantojot sociālkultūras pasāku-
mus” īstenošanu un ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu, kas 

pieņemts šī gada 12. jūlijā. Līdz ar 
to, jaunā redakcijā tiek izteikta ieņē-
mumu un izdevumu tāme, paredzot, 
ka šis projekts tiks priekšfinansēts, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē 119 
563,09 eiro apmērā. 

Projektā, kurā vadošais partneris 
ir Zarasu kultūras centrs, Daugav-
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Tautastērps fotogrāfijās, dzejā un izšuvumos

Novada kultūras centrā “Vārpa” at-
klāta izstāde “Mans tautastērps”. Tā ir 
īpaša, dziļi izjusta un personiska. Spilg-
tajos stāstos ir dokumentētas 25 latvie-
šu sievietes, kuras tērptas savos tautas 
tērpos, kopā ar skatītājiem ļaujot izdzī-
vot īpašo lepnumu par savu piederību 
Latvijai. Ieceres radošā komanda – fo-
togrāfe Ilze Strēle, rokdarbniece Ginta 
Zaumane un dzejas autore Dace Sada-
ka apkopo mūsdienu latvju sievu, vīru 
un ģimeņu stāstus par viņu īpašajiem 
tērpiem. Tie ir stāsti, kurus atklāj paši 
tautastērpu īpašnieki – par savām sajū-
tām, par savu dzimtu, par satiktajiem 
meistariem, par sev svarīgo. 

Ilze Strēle stāsta, ka brīvprātīgā dar-
ba projekta “Mans tautastērps”, kas 
tika aizsākts 2015. gada rudenī, sākot-
nējā iecere bija kalendāra izveide, kurā 
tiktu ietverti 12 tautastērpu stāsti un 
fotogrāfijas, taču projekta gaitā šo stās-
tu skaits dubultojies. 

Kopš 2018. gada sākuma tika uzsākts 
darbs pie grāmatas izveides, lai tajā 
ietilpinātu daļu no sirdsdarba un dāvi-
nātu Latvijai simtgadē. Grāmata tikai 
pirms neilga laika ir ieraudzījusi die-
nasgaismu, un tajā ikviens var iepazīt 
latviešu tautastērpu nēsātājam svarīgo 
– mantoto, paša radīto vai no jauna iz-
domāto. Tā ir grāmata, kurā apkopots 
materiāls par Latvijas simtgades laikā 
sastopamajiem tērpiem – gan precīzām 
kopijām, gan stilizētiem tautastērpiem, 
gan raksturtērpiem. 

Par to, kā nosargājam sevī latvis-
kumu, nododam to nākamajām paau-
dzēm, par tērpiem ar senatnes garšu 
un mūsdienu piesitienu, vislabāk stāsta 
tautastērpu nēsātājas. 

Inese Bērziņa ir Raiņa mājas Berķe-
nelē direktore un arī viņai ir pašai savs 
tautastērps. “Esmu ļoti lepna un paci-
lāta. Esmu dejotāja, vairākus gadus 
esmu vilkusi dažādu Latvijas novadu 

tautastērpus, katram no tiem ir atšķirī-
gas nianses. Un kādā brīdī ienāca doma 
pašai par savu. Esmu pārņēmusi īpašu-
mā lauku māju, ko mantoju no vecvecā-
kiem. Par godu maniem senčiem Valsts 
svētkos nostāšos pie mājas karoga mas-
ta un pateikšu paldies viņiem par to, 
ka atstājuši mantojumā tādu bagātību. 
Iecere darināt tautastērpu nāca brīdī, 
kad tam atlika visvairāk brīvā laika. 
To es vēlējos darināt pēc iespējas au-
tentiskāku savas vecmammas dzimtajā 
pusē Ziemeļvidzemē valkātajiem tēr-
piem. Man mugurā ir Vijciema brunči, 
jaka, kas šūta pēc Vidzemes piemēra 
un, protams, torņcepure ar oriģinālo iz-
šuvumu. To man palīdzēja izšūt tautas 
tērpu centrs “Senā klēts”. Blūzīti šuvu 
pati, savukārt brunčus noaust palīdzēja 
amatniecības darbnīca “Rūja”, kur strā-
dā brīnišķīga meistare Rasa Ozoliņa. 
Par tautastērpa pamatkrāsām tika iz-
vēlētas dzīvīgi zaļā un gribasspēka krā-
sa - oranžā. Vilnas lakatu Berķenelē es 
uzaudu pati. Tagad šajā tērpā iešu visos 
svētkos un godos. Tas nekas, ka dzīvoju 
Latgalē”, tā par savu tautastērpu stāsta 
Inese. 

Inesei uz izstādes atklāšanas brīdi 
līdzi ir arī Augšzemes jeb Sēlijas tau-
tastērps, ko sen, sen atpakaļ darinājusi 
viņas vecmamma. 

Kultūras centra “Vārpa” folkloras ko-
pas “Dyrbyni” vadītājai Annai Briškai 
un kopas dalībniecei Anitai Lipskai arī 
ir savi stāsti. Anna teic, ka apzināties, 
ka vēlas pati savu tautastērpu sāka, 
dziedot folkloras kopā.

“Kad izvēlējāmies folkloras kopas da-
lībniecēm tautastērpus, veidojām tos 
pēc iespējas dažādākus, lai katram ir 
savs stāsts par to. Izvēlējāmies kreklus, 
brunčus, vainagus, jostas, zeķes. Tas 
process bija tik aizraujošs, ka pakāpe-
niski tapa arī mans personīgais tau-

tastērps, kas ir folkloras kopas tautas-
tērpa kopija. Un lakats man ir mantots 
no vecmammas. Pēc šī lakata piemēra 
pasūtījām lakatus arī pārējām kopas 
dalībniecēm. Tas ir silts un lieti noder, 
kad uzstājamies ar koncertiem vēsākā 
laikā”, stāsta A. Briška. 

Savukārt Anitas Lipskas tautastērpa 
stāsts aizsākās ar bērnībā vecmāmiņas 
dāvināto jostu. Anitas īpašumā ir arī 
vecmāmuļas darinātais vainadziņš, kas 
kādu laiku tika likts galvā. Tieši pēc šī 
vainadziņa piemēra tika darināti vai-
nagi arī pārējām folkloras kopas dalīb-
niecēm. Jau kādu laiku vainagu Anitai 
nomainījis lakats, kas ir Annas Briškas 
roku darināts un uzdāvināts. Koncertē-
jot vasarā, pa virsu tam tiek likts dzīvo 
ziedu vainags.  

Pateicoties vecmammas tieši pirms 
simts gadiem darinātajai jostai, kas go-
dam nostāvējusi līdz šai dienai ģimenes 
pūra lādē, tapusi ideja par savu tautas 
tērpu Initai Ivdrai. Balstoties uz jostā 
dominējošai oranžai krāsai, tapa brunči, 
savukārt pārējās tērpa krāsas saistītas 
ar debesīm un tajā rotājošos saulrietu. 

Līvāniete Maija Kulakova, kuras 
dzimtas saknes ir Sventes pagastā, 
savā tautas tērpā, kas tapis projekta 
“Katram savu tautastērpu” gaitā, iegu-
va trešo vietu Dziesmu svētku tautas 
tērpu skatē Rīgā pašdarināto tautas 
tērpu grupā. Maija stāsta, ka, nēsā-
jot tautastērpu, viņu caurstrāvo īpašs 
lepnums par piederību savai zemei un 
tautai. 

Daugavpils novada Kultūras centrā 
“Vārpa” izstāde skatāma līdz 3. novem-
brim. 

Olga Davidova

Līksnas pagasta VPDK “Daugaveņa” svin 10 gadu jubileju

Daugavpils novada kultūras centrā 
“Vārpa” ar krāšņu koncertu “Pļouvu 
sīnu par vysu dīnu” tika atzīmēta Līks-
nas pagasta vidējās paaudzes deju ko-
lektīva “Daugaveņa” (vadītāja Vilma 
Tāraude) desmit gadu jubileja. Dejotā-
ji skatītājus priecēja gan ar Vispārējo 
latviešu dziesmu un deju svētku reper-
tuāru, gan citām iemīļotām latviešu 
dejām.  Koncertu papildināja kolektīva 
draugi – Dvietes pagasta VDPK “Dvie-
te”, Stopiņu pagasta VPDK “Luste” un 
mūziķe Olga Čapule – Ivaņeca.

Šis gads “Daugaveņai” ir īpašs – ko-
lektīvs piedalījās XXVI Vispārējos lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, 
pārstāvot novadu ne tikai deju lieluz-
vedumā Māras zeme, bet viņi bija arī 
vienīgie no Daugavpils novada, kuri iz-
cīnīja iespēju piedalīties koncertā “Vēl 
simts gadu dejai” Arēnā Rīga.

Pirms desmit gadiem “Daugaveņa” 
radās kā draugu iniciēta kopa, kuras 
vadību sākotnēji uzņēmusies vadīt 
Anita Šalkovska, bet pēc diviem ga-
diem iesākto darbu turpināja Vilma 

Tāraude. Kolektīvs īsā laikā sasniedza 
augstvērtīgu līmeni un pierādīja sevi 
kā vienu no spēcīgākajiem kolektīviem 
Daugavpils novadā. Deju kolektīvā 
dejo gan vietējie līksnieši, gan dejotāji 
no tuvākajiem pagastiem un Daugav-
pils.

Jubilejas koncertā skatītāji viktorīnā 
noskaidroja arī vairākus interesantus 
faktus par kolektīvu, piemēram, ka 
šajos dziesmu un deju svētkos “Dauga-
veņa” nodejoja 180 tūkstošus soļus jeb 
164 kilometrus, kolektīva kopīgā sa-
saukšanās pirms koncertiem ir “Mūsu 
pagasts – Līksna!”, dalībnieku vidējais 
vecums ir 38 gadi, savukārt gada laikā 
mēģinājumos tiek pavadītas 120 stun-
das.

Svētkos kolektīvu sveica viesi, drau-
gi un atbalstītāji. Līksnas pagasta pār-
valdes vadītāja Biruta Ozoliņa savā 
apsveikuma runā atzina, ka jūtas ļoti 
lepna par kolektīvu un novēlēja arī 
turpmāk nākotnē sagaidīt arvien jau-
nas jubilejas.  Daugavpils novada do-
mes vārdā deputāts Jānis Belkovskis 
pasniedza Vilmai Tāraudei Atzinības 
rakstu par augstvērtīgu māksliniecis-
ko devumu Daugavpils novada kul-
tūrvides veidošanā, Vispārējo latviešu 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas uz-
turēšanā, ieguldījumu kultūras vērtī-
bu popularizēšanā, svinot kolektīva 10 

gadu jubileju.
Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 

Mukāne: “Pirms “Daugaveņas” dibinā-
šanas, Daugavpils novadā, līdzīgi kā 
citos novadus, valdīja uzskats, ka lau-
kos dejo mazliet vienkāršāk, savukārt 
uz novada kultūras centru skatuvēm 
deju kolektīvi dejo spilgtāk un ar lielā-
kiem panākumiem. Bet jau no pirma-
jām deju skatēm un Dziesmu un deju 
svētkiem, mēs sapratām, ka Līksnas 
pagastā ir izveidojies ļoti spēcīgs kon-
kurents. Tā arī ir – nekad deju skatēs 
“Daugaveņa” zemāk par 1. pakāpi nav 
noslīdējusi. Gan šis raitais deju solis, 
gan panākumi, kas vienmēr ir pava-
dījuši kolektīvu, ir liels iepriecinājums 
Kultūras pārvaldei, jo mēs vienmēr va-
ram lepoties un būt droši, ka kolektīvs 
ir gatavs uzņemties arī papildus sais-
tības, kā tas ir bijis arī šajos Latvijas 
simtgades dziesmu un deju svētkos.”

Kolektīvu sveica arī Līksnas pagasta 
kultūras nama amatierteātris “Mas-
kas”, bērnu un jauniešu dramatiskais 
kolektīvs “Sprīdītis”, Daugavpils Lat-
viešu kultūras centra deju ansamblis 
“Laismeņa” un Daugavpils novada 
Kultūras centra tautas deju ansamblis 
“Līksme”.

Elza Pučko
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Labiekārtota Luknas ezera krasta teritorija 

Ar informatīvajiem stendiem papildināts vēsturiskais Vaboles parks 
viktorīnā par jaunajos stendos atro-
damo informāciju. Ievērtības cenīgākā 
ir Moltkes liepa, kura 2010. gada zie-
mas snigšanā cieta. Tomēr tai veidojas 
stumbra lapotne un ir redzamas jau-
nas atvases. Molktes liepa ir svešzemju 
augs, kas Latvijā sastopams tikai 8 vie-
tās. Tāpat vērtīga ir lapegļu audze un 
liepu aleja, kura arī cieta 2010. gada 
vētrā. Tāpat ar neparastu stumbru le-
pojas parastais osis. Vaboles parkā ir 
arī neparastas lauces un angļu stila 
parkam raksturīgās ainavas. 

Aina Pabērza norāda, ka Vaboles par-
kā jau Latvijas brīvvalsts laikā notiku-
ši skolēnu pasākumi, aizsargu dziesmu 
svētki, mazpulku salidojumi; padomju 
gados – skolas izlaidumi un jubilejas, 
savukārt no 1993. gada -  “Vasarsvētku 
sadancis” un tradicionālais pasākums 
“Aizgavienī cīmūs braucu”.

Kopējais projekta sniegtais finansē-
jums ir 1400 eiro. Informatīvo stendu 
tekstu autore ir Jolanta Bāra, kon-
sultācijas sniedza zinātnieks Pēteris 
Evarts - Bunders, fotogrāfiju autors – 
Guntis Kaminskis, stendus uzstādīja 
SIA “R.REN”. 

Elza Pučko

krasta (pie laivu stacijas uz sabiedris-
kās pirts) teritorijas labiekārtošana”.

Šis jau ir ceturtais projekts, kas tiek 
realizēts teritorijas un objektu ap laivu 
staciju attīstīšanai – 2013. gadā bied-
rība “Višķu attīstība” realizēja EZF 
projektu “Višķu uz viļņa”, atjaunojot 
laivu stacijas un piestātnes darbību, 
2014. gadā biedrība “Niedrājs”, rea-
lizējot EZF projektu, iegādājās laivu 
stacijas darbībai nepieciešamo aprīko-
jumu – laivas, katamarānus, ūdens ve-
losipēdus un pumpabaikus, savukārt 
2015. gadā Višķu pagasta pārvalde pie 
laivu stacijas realizēja ELFLA projek-
tu “Jauna sadzīves pakalpojuma – Sa-
biedriskās pirts izveide Višķu pagastā”, 
izbūvējot tur jaunu sabiedrisko pirti. 
Tomēr, neskatoties uz būtiskajiem ie-
guldījumiem objektu un pakalpojumu 
attīstīšanā, apkārtnes ap sabiedrisko 
pirti un laivu staciju sakārtošana līdz 
šim netika veikta.

Tāpēc, lai pabeigtu vides un ainavas 

sakātošanu ap laivu staciju un sabied-
risko pirti, biedrība “Višķu attīstībai” 
2016. gadā izstrādāja projektu, kuram 
noslēdzoties ir veikta ceļa seguma iz-
būve piebraukšanai pie laivu staci-
jas un ezera, pabeigta kanāla nogāžu 
nostiprināšana, veikta kāpņu izbūve 
nokļūšanai līdz piestātnes koka klā-
jam, celiņu izbūve, koka tiltiņa izbūve 
grāvja šķērsošanai pludmales virzienā, 
aizsargapmaļu ap laivu staciju izbūve, 
teritorijas planēšana un zālienu atjau-
nošana, atpūtas vietas izveidošana pie 
sabiedriskās pirts un citi projektā pare-
dzēti darbi.

Projekta izmaksas sastādīja 
36343,68 eiro, no kurām 32709,31 eiro 
(90%) finansēs Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonds lauku attīstībai (ELFLA), bet 
3634,37 eiro (10%) projekta īstenošanai 
ir piešķīrusi Daugavpils novada dome.

Jānis Vanags
19. oktobrī Daugavpils novada būv-

valde pieņēma būvdarbus, kurus 
būvuzņēmējs SIA “Apola-D” veica, 

realizējot biedrības “Višķu attīstī-
bai” ELFLA projektu Nr.16-03-AL28-
A019.2201-000010 “Luknas ezera 

Vaboles parkā izveidoti jauni infor-
matīvie stendi, kas vēsta par parka 
izveides vēsturi un tajā atrodamajiem 
vērtīgajiem stādījumiem. Stendi ta-
puši Latvijas Pašvaldību savienības 
projekta “Pašvaldību labie darbi Lat-
vijas simtgadei” ietvaros, tā kopējais 
finansējums sastādīja 1400 eiro. Pro-
jekts noritēja trīs gadus, to laikā veikti 
labiekārtošanas darbi, lai saglabātu un 
uzlabotu parka ainaviskās vērtības. 

Vaboles parks veidots kā ainavu jeb 
angļu stila grāfu Plāteru – Zībergu 
pusmuižas parks. Parka 7 hektāru 
plašajā teritorijā atrodamas 53 gan 
vietējās, gan svešzemju koku un krū-
mu sugas. Vaboles pagasta pārvaldes 
vadītāja Aina Pabērza norāda, ka pro-
jekts ir bijis vērtīga ierosme saskatīt 
vērtīgo vecajos parkos, kā arī domāt 
par to turpmāko attīstību, izveidojot 
jaunu parka apsaimniekošanas plānu. 

“Pirmajā realizācijas gadā mēs iestā-
dījām 105 dažāda veida sugu un šķirņu 
kokus un košumkrūmus. Mūsu par-
kam pietrūkst otrais līmenis – pirmais 
līmenis ir zāle, otrais līmenis ir lielie 

koki, bet trešais līmenis, kas ir košum-
krūmi, pārprastas apsaimniekošanas 
dēļ bija pazudis. Pērn tika atjaunots 
tiltiņš pār Aukstiņas upīti, nodrošinot 
drošāku pārvietošanos parka apmeklē-
tājiem un skolēniem, kas ikdienā mēro 
ceļo no Vaboles vidusskolas pamatē-
kas uz sākumskolas ēku, kur atrodas 
ēdnīca. Šogad kā rozīnīte, punkts uz i, 
ir tas, ka mēs tās vērtības, kuras kopā 
ar zinātniekiem esam apzinājuši, esam 

ielikuši informatīvajos stendos. Tagad 
parkā ir viens lielais informatīvais 
stends un pieci mazie katedras tipa 
stendi, kas atrodas pie vērtīgajiem un 
neparastajiem Vaboles parka objek-
tiem,” par projekta gaitu dalījās Aina 
Pabērza. 

Dendroloģiskās vērtības stendu at-
klāšanas dienā izzināja arī skolēni, 
kurus Vaboles vidusskolas bioloģijas 
skolotāja Maruta Kuriga iesaistīja 

Pabeigta Daugavas ielas pārbūve Kraujas ciemā
Pabeigta Daugavas ielas pārbūve 

Naujenes pagasta Kraujas ciemā. Šajā 
ciemā dzīvo apmēram 900 iedzīvotāji, 
un Daugavas iela šķērso ciema lielāko 
daļu. Ielas posms pretī trim daudzdzī-
vokļu trīsstāvu mājām pirms pārbū-
ves atradās ļoti sliktā stāvoklī. Gājēju 
ietves bija bez apmalēm, bedrainas, ar 
izspiedušos armatūru, kas apdraudēja 
pārvietošanos pa tām. Ielu braucamās 
daļas melnais segums vietām neeksis-
tēja, bija izveidojušās dziļas bedres, 
kurās pēc lietus pastāvīgi uzkrājās 
ūdens. Gan transporta, gan gājēju 

pārvietošanās pa to bija nedroša. 
Daugavas ielas posma pārbūve bija 

iekļauta Daugavpils novada attīstības 
programmas Investīciju plānā. Tās 
tehniskais projekts tika uzrakstīts 
2015. gadā, savukārt šogad aktuali-
zēts un īstenots. 

Naujenes pagasta pārvaldes vadī-
tāja Ināra Miglāne stāsta, ka projek-
tam, kas izstrādāts jau pāris gadus 
atpakaļ, šogad novada domes deputāti 
deva savu atbalstu: “Esam ļoti priecī-
gi, vienīgi gribētos, lai tikpat skaisti 
tagad būtu visā ciemā. Šobrīd esam 

izremontējuši šo 220 metrus garo ie-
las posmu, blakus atrodas arī rekons-
truētais valsts ceļš. Ļoti paveicās, ka 
abi šie ceļi tika sakārtoti vienlaicīgi. 
Pateicoties pārmaiņām, ciems izska-
tās pavisam citāds”. 

Būvdarbus veica SIA «DM Buvex», 
kuriem šis bija pirmais objekts Dau-
gavpils novadā. Ar viņu veikumu Inā-
ra Miglāne ir apmierināta. Darbi vei-
cās ātri, un ielas posms rekonstruēts 
vien četru mēnešu laikā. Kopējās pro-
jekta izmaksas sastādīja 98 000 eiro. 

Kā bilst pārvaldes vadītāja, vietējo 

māju iedzīvotāji sākotnēji bija iztei-
kuši vairākus priekšlikumus, kā, vi-
ņuprāt, jāveic šī posma atjaunošana. 
Darbi veikti, balstoties uz projektē-
to un sasniegtie rezultāti ir teicami. 
“Ielas platums ir daudz lielāks nekā 
iepriekš, izveidotas mašīnu stāvvie-
tas, kuru līdz šim nebija. Tagad ielas 
braucamā daļa ir 3,5 metrus plata, 
savukārt stāvvietai izbūvēti vairāk kā 
4 metri. Arī mājas galā ierīkota auto-
mašīnu stāvvieta”, tā I. Miglāne. 

Naujenes pagasts ir lielākais nova-
dā pēc iedzīvotāju skaita. Vietējie ie-
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Daugavpils novadā veikti uzlabojumi aktīvā tūrisma infrastruktūrā

Daugavpils novadā tūrisma nozarē 
2018. gada vasarā viens no galvena-
jiem uzdevumiem bija attīstīt velotū-
risma un ūdenstūrisma infrastruktū-
ru, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu, 
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu 
un dabai draudzīga tūrisma pakalpoju-
mu sniegšanu. 

Minēto mērķu sasniegšanai Daugav-
pils novada Naujenes, Tabores, Vec-
salienas, Salienas, Višķu, Sventes un 
Medumu pagasta teritorijā ar norādēm 
tika nomarķēti trīs velomaršruti “Dau-
gavas loki” (Nr.35), “Augšzemes ezeru 
loks” (Nr.778) un “Luknas ezera loks” 
(Nr. 779). Tāpat arī tika uzstādīti pa-
visam pieci informatīvie stendi ar ceļā 
noderīgu informāciju velobraucējiem 
– maršruta karte un apraksts, apska-
tes objekti, dabas un kultūras vērtības 
u.c. Savukārt ūdenstūrisma maršrutā 
“Augšdaugava” posmā no Slutišķiem 
līdz Kraujai tika uzstādīti 10 stendi ar 
informāciju ceļotājiem pa ūdeni. Tāpat 
arī tika izgatavots un Medumos, bla-
kus šosejai A13, uzstādīts lielais stends 
par populārākajiem apskates objek-

tiem Daugavpils novadā un pilsētā.
Viens no velomaršrutiem – “Augš-

zemes ezeru loks” (Nr.778), kas ved 
cauri Sventes, Medumu un Kalkūnes 

pagastu šogad tika marķēts pilnībā no 
jauna – daļa no tā ir ieplānota dabas 
aizsardzības plānā aizsargājamo aina-
vu apvidum “Augšzeme” (2016–2028), 
bet daļu maršruta projekta īstenotājs 
izstrādāja un aprobēja saviem spē-
kiem. Daļa no šī maršruta, tāpat kā at-
sevišķi posmi no maršruta “Daugavas 
loki” (Nr.35) ir iekļauti starptautiskā 

velomaršruta “EuroVelo 11” trasē, ko 
apstiprināja Vidzemes tūrisma asoci-
ācija (VTA), kam ir deleģētas funkcijas 
koordinēt Latvijā velomaršrutu veido-
šanu un numurēšanu.

Visas minētās aktivitātes tika veik-
tas, īstenojot biedrības “Daugavpils no-
vada tūrisma informācijas centrs” pro-
jektu “Velotūrisma un ūdenstūrisma 
infrastruktūras attīstība Daugavpils 
novadā”, kuru finansēja Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai (ELFLA) un atbalstīja 
Zemkopības ministrija un Lauku at-
balsta dienests. Projekta attiecināmās 
izmaksas bija  12832,44 EUR, no ku-
riem 11549,20 EUR bija ELFLA finan-
sējums, bet 1283,24 EUR Daugavpils 
novada domes līdzfinansējums.

Projekta ieviešanā biedrība “Dau-
gavpils novada tūrisma informācijas 
centrs” sadarbojās ar Daugavpils nova-
da domi un pagastu pārvaldēm, Dau-
gavpils novada pašvaldības aģentūru 
“TAKA”, vietējiem uzņēmējiem, Dabas 
aizsardzības pārvaldi, AS “Latvijas 
valsts meži”.

Anna Briška

Labiekārtots vēsturiskais Lielbornes muižas parks
ar prieku informē novadniekus par 
2018.gadā paveikto. Ir īstenots LAD  
Leader programmas ietvaros reali-
zētais sabiedriskā labuma projekts 
Nr.17-03-AL28-A019.2201-000039 
„Vēsturiskā Lielbornes muižas par-
ka atjaunošana, labiekārtošana un 
aprīkošana daudzpusīgai brīvā laika 
pavadīšanai”. Projekta ietvaros vēs-
turiskajās vietā uzstādīts pastaigu 
tilts pār Bornes upi, kā arī atjauno-
ta skatu platforma pretī Lielbornes 
kungu mājai, bet nogāzes otrā pusē 
- lapene, no kuras vēsturiski pavē-
ries skats uz Daugavu un tās lokiem. 
Attīrītas pastaigu takas vairāk kā 
1.5 km garumā, no kurām vairāk kā 
500 m ir apgaismotas. Parkā vietu 
atradis atrakciju parks, kurā ietilpst 
bērnu rotaļu laukums ar šūpoļu kom-
plektu, trošu trase, kāpšanas siena, 
āra trenažieris. Un kā tad bez 2 lab-

iekārtotām ugunskura vietām nestei-
dzīgai atpūtai brīnišķīgā vietā. Parka 
apmeklētāju ērtībām izveidots plašs 
stāvlaukums, padomājot arī par ri-
teņbraucēju ērtībām. Parks atvērts 
no 1. maija līdz 30. septembrim no 
plkst. 7.00 līdz 21.00. Aicinām ciemos 
2019. gadā!

Nora Poiša

dzīvotāji ir gandarīti par rezultātiem, 
taču arī citos pagasta ciemos ceļu un 
ielu remontus gaida ar lielu nepacie-
tību. Kraujas ciema iedzīvotāja Lidija 
Vihrova atzīst, ka pirms rekonstruk-
cijas asfalta segums bija bedrains un 
izsists, taču tagad – līdzens. “Tagad 
viss ir labi, staigājam un neklūpam. 
Paldies pagastam par darbu. Izbūvē-
tas ļoti ērtas ietves gājējiem, pa ceļu 
var piebraukt gan autobraucēji, gan 
velosipēdisti. Stāvvietas ļoti labi noder 
dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir mašī-
na vai pat divas”, tā Lidijas kundze. 

Arī sētniecei Valentīnai Arhipovai ir 
ko teikt, jo renovētā iela tagad no ru-
dens lapām tiek atbrīvota ātri un bez 
problēmām. “Tagad ir pavisam cita lie-
ta! Nav vairs tās bedres, no kurām bija 
problemātiski iztīrīt lapas un sniegu. 

Viss jaunais jau vienmēr ir labi. Ta-
gad gan staigāt te patīkami, gan sa-
kopt – ceļš ir līdzens. Mēs dzīvojam kā 
Parīzē! Arī apkārtējie ceļi ir sakārtoti 
un skaisti. Pie mums Kraujā ir tīrāk 
kā pilsētā! Ja visus ceļus Kraujā tā sa-
kārtotu, mēs būtu ārkārtīgi pateicīgi”, 
savu redzējumu pauž Valentīna. 

Vasaras periodā būvniecības darbi 
izpildīti arī uz autoceļa Stropi, Krauja 
posmā no ciema sākuma līdz krustoju-
mam ar valsts galveno autoceļu Rīga 
– Daugavpils – Krāslava – Baltkrievi-
jas robeža. Būvdarbus veica ceļu bū-
ves firma SIA “Binders”. 

Olga Davidova

Dabas parkā „Daugavas loki” eso-
šās Lielbornes muižas īpašniece SIA 

„Education Centre DURBE”, tās val-
des locekles Noras Poišas personā, 
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P E R S O N Ī B A

Ligita Kursiša “Izglītībā šis ir skaists laiks - kā vienmēr, kad tiek ieviests kaut kas jauns”
Oktobra sākums ir laiks, kad svinam 

Skolotāju dienu. Skolas laiku arī jaunī-
bas un brieduma gados atceramies ar 
īpašu siltumu sirdī – pirmā skolotāja, 
pirmā grāmata, pirmais skolas biedrs. 
Naujenes pamatskolas direktora viet-
niece izglītības darbā jau desmit gadus 
ir Ligita Kursiša. Sešpadsmit pirmie 
gadi, kas veltīti izlgītības nozarei, pava-
dīti bijušajā Līksnas pamatskolā. Šogad 
Skolotāju profesionālajos svētkos Ligita 
Kursiša sumināta par nostrādātajiem 
20 gadiem izglītības iestāžu administrā-
cijā, savukārt pērnā gada novembrī pa-
godināta ar Daugavpils novada domes 
Atzinības rakstu par profesionalitāti un 
radošumu izglītības procesa organizēša-
nā un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu mā-
cību un audzināšanas darbā. 

- No kurienes Jūs nākat, kur ir Jū-
su dzimtas saknes?

L.K. Es nāku no Sēlijas mazpilsētas 
Aknīstes, kur esmu dzimusi, augusi un 
mācījusies. No Aglonas puses nākusī mā-
miņa un dvietietis tētis tandēmā radīja 
vienreizējo un neatkārtojamo mani. 

- Kur esat mācījusies, studējusi? 
L.K. Mācījos Aknīstes vidusskolā, kurā 

vairāk nekā 50 gadus par krievu valodas 
kā svešvalodas skolotāju nostrādāja ma-
na mamma. Pēc tam mācības turpināju 
Daugavpils pedagoģiskajā institūtā fizi-
kas un matemātikas fakultātē matemā-
tikas un informātikas specialitātē. Lai 
arī iestāties fizmatos bija samērā viegli, 
mācīties tik viegli nebija. Doto fakultāti 
izvēlējos, pateicoties manai matemātikas 
skolotājai  Anastasijai Cālītei. Viņa bija 
ļoti stingra un prasīga, taču man mate-
mātika labi padevās un patika. Varbūt 
tāpēc man patīk, kad visas lietas manā 
dzīvē un darbā ir sakārtotas, saplānotas, 
un jebkura haotiska vai neplānota rīcība 
manī vieš nemieru. Jau vēlak, strādājot 
skolā, studēju maģistrantūrā skolvadību.

-Kāda ir Jūsu darba pieredze līdz 
līdzšinējam amatam?

L.K. Savas darba gaitas uzsāku uzreiz 
pēc augstskolas absolvēšanas 1993. gadā 
Līksnas pamatskolā, kur piecus gadus 
strādāju par matemātikas un mājturības 
skolotāju. Darbā mani pieņēma torei-
zējais direktors Antons Škutāns, kuru 
joprojām atceros kā īstenu skolas saim-
nieku, prasīgu un saprotošu. Mājturību 
pasniedzu piecām klasēm, bija daudz 
stundu. Nācās iegūt  mājturības skolotā-
jas specialitāti  Daugavpils Universitātes 
eksternatūrā neklātienes nodaļā. Kad 
pati mācījos skolā, man ne visai patika 
mājturība- tā ķimerēšanās ar adatām, 
diegiem. Taču, kad man piedāvāja mācīt 
bērniem mājturību, man tas bija sava 
veida izaicinājums.Manuprāt mājturībai 
ir daudz kopīga ar matemātiku- precizi-
tāte, plānveidīgums. Bija interesanti! Tik 
daudz kumēdiņu piedzīvots! Man tika ie-
dota vienreizēja audzināmā klase. Nelie-
lās vecuma atšķirības dēļ, attiecības ar 
skolēniem bija ļoti draudzīgas. To laikam 
tikai jaunībā var piedzīvot.Toreiz klasē 
bija 12 skolēni. 

1998. gadā pēc Antona Škutāna doša-
nās pensijā konkursa kārtībā tiku pie-
ņemta par direktori Līksnas pamatskolā. 
Toreiz biju gados jaunākā direktore visā 
Daugavpils rajonā un arī savā skolā biju 
gados jaunākā. 

- Vai grūti bija pāriet no pedago-
ģiskā darba uz skolvadību? 

L.K. Nebija grūti, jo kolēģi mani ļoti at-
balstīja, palīdzēja. Līksnā bija vienreizējs 
kolektīvs. Vēl līdz šai dienai katru gadu  
satiekamies kopā, parunājamies, pada-
lāmies ar jaunumiem. Tas bija laiks, ko 
šobrīd atceros ar smaidu, mazliet nostal-
ģiju un lielu, lielu pateicību  saviem kolē-
ģiem – Līksnas pamatskolas skolotājiem. 
Tas bija laiks, kad es vārda vistiešākajā 
nozīmē mācījos. Mācījos dzīves un darba 
skolā. Tā pagāja 16 gadi, no tiem 11 - di-

rektores amatā. Grūtāk bija tikt galā ar 
skolas administrēšanu. No sava tagadējā 
redzesloka skatoties, daudz ko būtu darī-
jusi citādāk. Toreiz man nebija tādas pie-
redzes. Tagad esmu daudz ko iemācīju-
sies no Pāvela Brovkina. Paskatoties, kā 
viņš organizē un vada darbu, redzu, ko 
Līksnas pamatsskolas vadības gados va-
rēju darīt  savādāk. Bet, neskatoties uz 
to, viss notika. 2009. gads manā atmiņā 
palicis kā lielo pārvērtību gads. Līksnas 
pamatskola tika slēgta. Tas bija lielās 
ekonomiskās krīzes gads un pārmaiņu 
gads arī rajonam, jo visā valstī tika īste-
nota administratīvi teritoriālā reforma.  

- Kā esat nokļuvusi Naujenes pa-
matskolā un cik ilgi te jau strādājat?

L.K. Pēc lielajām pārmaiņām un Līks-
nas pamatskolas slēgšanas, bija smags 
laiks. Likās, ka brūk pamats zem kājām. 
Tanī gadā mani uzaicināja strādāt Nau-
jenes pamatskolā par direktora vietnieci 
izglītības jomā, un es pieņēmu piedāvāju-
mu. Man te uzreiz iepatikās – tāda maza, 
gaiša, silta skola. Strādāju te jau desmito 
gadu. Tagad, atskatoties atpakaļ pagāt-
nē uz tā laika notikumiem, saprotu, ka tā 
tam bija jānotiek. Ja esi iesīkstējies vienā 
vietā un tas, ko tu dari, paliek par rutīnu, 
tas vairs nenes prieku. Tad ir laiks kaut 
ko mainīt. Šajā mācību gadā no skolas ir 
aizgājuši daži skolotāji un es sāku mācīt 
matemātiku vairākās klasēs. Tātad dzī-
ve vēlreiz pierāda, ka viss, kas notiek, no-
tiek uz labu. Jūtos laimīga, jo neesmu ie-
sīkstējusi, man ir pamainījusies darbības 
sfēra. Nāku uz darbu ar prieku. Tas, ko 
gūstu, nākot uz stundām un esot saskar-
smē ar bērniem, man daudzko nozīmē. 

- Bet joprojām dzīvojat Līksnas pa-
gastā? 

L.K. Jā, braucu katru dienu uz darbu 
no Līksnas. Kamēr braucu, paspēju pa-
mosties, saplānot savu dienu. Naujenes 
pamatskolā mācījās arī mans dēls, pa 
šiem deviņiem gadiem, mērojot ceļu uz 
skolu un mājup, mācījāmies kopā dzejo-
ļus, angļu valodas alfabētu, reizrēķinu, 
daudzko pārrunājām. 

- Kādi ir Jūsu lielākie dzīves sko-
lotāji?

L.K. Manuprāt, cilvēka dzīves dažādos 
periodos ir dažādi skolotāji. Bērnībā ne-
apstrīdami tie bija vecāki un vecvecāki, 
kuru padomi lieti noder arī šodien. Pēc 
tam – skola, skolotāji. Joprojām ar mī-
lestību un cieņu atceros daudzus savus 
Aknīstes vidusskolas skolotājus. Vēlāk 
- kolēģi, vienkārši laikabiedri. Arī no 
dzīves mācos. Ir gan labi, gan ne tik la-
bi momenti, taču arī negatīva pieredze ir 
pieredze. Ļoti daudz esmu iemācījusies 
no skolas direktora Pāvela Brovkina. 
Kad atnācu strādāt uz Naujeni, man bija 
sava vērtību sistēma un redzējums. Kad 
ieraudzīju, kā strādā viņš un kāda ir viņa 
dzīves nostādne, tas man bija pārsteidzo-
ši. Ja viņam ieplānots kāds darbiņs, viņš 
to neatliks un izdarīs uzreiz. Ja darba 
veikšanai ir vajadzīgs ilgāks laiks, viņš 
nekad neatstās to bez uzraudzības. Ja 
cits var izdarīt darbiņu pēc shēmas “ ir 
un labi”, tad Pāvels izdara darbu pēc shē-
mas “labi ir”. Tur tā atšķirība. Viņš ir es-
tēts, viennozīmīgi. Tagad varu mācīties 
arī no sava dēla – jauniešos ir vienreizējs 
potenciāls, viņu neparastais skatījums 
uz dzīvi, pozitīvisms, ko vienkārši nepie-
ciešams pārņemt. Jo, gadiem ejot, cilvē-
kos iesakņojas negatīvisma– tas ir slikti, 
un šis ir slikti, valdība nepareiza, kaimi-
ņi slikti, lietus līst… Savukārt bērni spēj 
atrast labo un pozitīvo vienmēr. 

- Vai bieži nākas risināt jautāju-
mus, kas nav Jūsu kompetencē?

L.K. Manuprāt skolā nevar būt tādi 
jautājumi, kas nav skolotāja, vietnieka 
vai direktora kompetencē. Nelielās sko-
las rakstuīgas ar to, ka visi par visiem 
visu zina. Tāpēc lielākā vai mazākā 
mērā katrs pedagogs ir spējīgs risināt 

dažādus jautājumus. Skolotājs jau arī 
pilda daudzus uzdevumus. Stundā viņš 
saviem skolniekiem ir gan pedagogs, gan 
aktieris, gan režisors, auklīte, reizēm arī 
sociālais darbinieks. Tā noteikti ir skolo-
tāja profesijas patīkama īpatnība. Man 
jau otro gadu ir audzināmā klase, tādēļ 
daudzi jautājumi tiek risināti ar skolēnu 
vecākiem telefoniski, jo uz vecāku sapul-
cēm daudzi nevar ierasties. 

- Kā izturaties pret izglītības refor-
mām un to, ka nav rentabli uzturēt 
skolas ar mazu izglītojamo skaitu? 
Kā bez skolas saglabāt pagasta iden-
titāti, jo, cik zinām, skola pagastā ir 
dzīvības avots? 

L.K. Par reformām tiešām runāts un 
spriests ir daudz. Teikšu tā – pret izglī-
tības reformu izturos mierīgi. Tā ir ne 
pirmā un, cerams, ne pēdējā manā darba 
mūžā. Par mazo skolu uzturēšanas ren-
tabilitāti, lietderīgumu, pievienoto vērtī-
bu var runāt daudz, viedokļi arī ir dažā-
di. Skaidrs ir viens - mazās skolas ne ar 
ko nav sliktākas, bet atsevišķās pozīcijās 
pat pārākas par lielajām. Mans dēls šo-
pavasar absolvēja Naujenes pamatskolu 
un izvēlējās turpināt izglītību mūsu pašu 
novada Vaboles vidusskolā, kuru man 
nu nekādi negribētos saukt par nelielu 
lauku vidusskolu. Tā ir pašpietiekama 
vidusskola, kurā strādā zinoši un rado-
ši mācībspēki, kuras absolventi ir kon-
kurētspējīgi gan iestājoties augstskolās, 
gan darba tirgū. Kā pozitīvāko vērtību 
varu minēt individuālo pieeju katram 
skolēnam, iespējas skolēniem iesaistīties 
savu interešu un talantu attīstībā skolas 
vidē  un bez maksas, kas nav mazsvarīgi 
lauku iedzīvotājiem. Latvijā tādu skolu 
nav mazums. Varbūt valstsvīriem būtu 
jāpadomā par iespēju mazās skolas pa-
sludināt par Latvijas nacionālo bagātību, 
kas mūs padara īpašus un atšķirīgus no 
citiem, nevis spriest par to nerentabilitā-
ti? 

Mazajām skolām ir jādzīvo. Ne katra 
ģimene spēj nodrošināt izglītību savām 
atvasēm skolās, kuras atrodas tālu no 
dzīvesvietas. Pagasta identitātes sagla-
bāšana visnotaļ ir pagasta vadības ziņā- 
cik prasmīgi, spējīgi un ieinteresēti viņi 
ir savu vērtību saglabāšanā un uzturē-
šanā.

- Naujenes pamatskola ir vizuā-
li pievilcīga, sakārtota un vienmēr 
laipni uzņem savējos un arī ciemi-
ņus. Kā tas tiek panākts?

L.K. Es atnācu strādāt uz Naujeni, kad 
pamatskola jau bija pārnākusi uz bijušās 
Vecpils skolas telpām. Pie tam jau bija 
beidzies kapitālais skolas ēkas remonts. 
Tā nu es to satiku - renovētu, skaistu un 
mājīgu skolu. Bet katru gadu skolas tēls 
tiek vizuāli pilnveidots un uzlabots. Vis-
lielākie nopelni pie tā ir skolas direkto-
ram. Viņš ir ļoti neparasts. Ļoti stipras 
gribas cilvēks, kurš vienmēr tur doto vār-
du, nekad neatliek saplānotos darbus, 
ar lielisku izdomu un pilnīgs estēts. Iet 
solsolī ar laiku, pateicoties viņam skola ir 
apgādāta pat vairāk kā ar nepieciešamo 
pilnvērtīga mācību procesa nodrošināša-
nai. Jā, tas ir mūsu direktors, kas, cienot 
un saglabājot tradīcijas, virza un vada 
skolas dzīvi. 

- Kādi ir Naujenes pamatskolas 
skolotāji? 

L.K. Naujenes pamatskolā strādā īs-
ti Skolotāji, Skolotāji ar lielo burtu. Īsti 
sava amata meistari. Atvērti visam jau-
najam, elastīgi un vienmēr gatavi reali-
zēt dzīvē pat visneprātīgākās idejas. Ar 
tādiem skolotājiem ir ļoti viegli sadarbo-
ties. 

- Un kādi ir bērni?
- L.K. Bērni ir jauki! Viņu enerģija un 

darboties spēja ir vienkārši apbrīnojama. 
Viņiem patīk būt skolā, daudzi brauc mā-
jup ar pēdējo autobusu, lai pēc iespējas 
ilgāk uzturētos skolā. Te viņi apmeklē 

dažādus interešu pulciņus un individu-
ālās nodarbības.  

- Izglītības kvalitātes paaugstinā-
šana. Bieži nākas dzirdēt, ka skolē-
nu izglītības līmenis pēc lauku sko-
las absolvēšanas ir krietni zemāks 
pret lielo pilsētas skolu absolven-
tiem. Vai tā ir?

L.K. Godīgi sakot, neesmu šo jautāju-
mu pētījusi un man nav tādu statistikas 
datu. Manuprāt, tas ir mīts. Jo skolēni ar 
dažādiem zināšanu līmeņiem ir kā lielās, 
tā mazās skolās gan laukos, gan pilsētās. 

- Jaunā kompetenču izglītība. Kā 
šīs kompetences tiek pielietotas 
Naujenes pamatskolā.

L.K. Man ir patiess  prieks par to, ka 
mūsu izglītības sistēmas senseji iet līdzi 
laikam, virza un pilnveido izglītības sis-
tēmu kopumā un mācību saturu kā tās 
sastāvdaļu. Jaunā kompetenču izglītība 
noteikti būs rīks, kas ļaus paaugstināt 
skolēnu izglītības līmeni, izlīdzinās tā at-
šķirību starp lauku mazajām un pilsētu 
lielajām skolām. 

Naujenes pamatskolā viss notiek, lai 
pilnvērtīgi uzsāktu kompetenču izglītī-
bas īstenošanu. Skolotāji nemitīgi tur-
pina izglītoties tālākizglītības program-
mās, iegūtās zināšanas pielieto mācību 
procesā. Skola tiek nodrošināta ar mācī-
bu līdzekļiem, tiek papildināta materiāl-
tehniskā bāze. Mācību stundās skolotāji 
bieži izmanto dažādus mācību sociālos 
tīklus mācību procesa pilnveidošanai, 
atgriezeniskās saites veidošanai, skolē-
nu motivācijai. Mūsu skolā katra klase 
un kabinets ir nodrošināti ar datoru ar 
internetpieslēgumu un multimediju pro-
jektoru. Ir portatīvie un planšetdatori, 
kurus lieto skolēni. Tiek dažādotas mācī-
bu stundas - klasiskās mācībstundas tiek 
aiztātas ar alternatīvām, kompetencēs 
balstīta mācību satura atbilstošām.

Izglītībā šis ir skaists laiks - kā vien-
mēr, kad tiek ieviests kaut kas jauns - ne-
drošība un bažas mijas ar cerībām un uz-
drīkstēšanos. Galvenais ir nebaidīties no 
jaunā, spēt pārvērtēt vērtības, nospraust 
mērķus un neatlaidīgi tos īstenot!

- Kur Jūs sevī rodat enerģiju un 
spēku?

L.K. Lielākā vērtība man ir ģimene. 
Dēls, vīrs, mamma - cilvēki, kuri piepilda 
dzīvi ar jēgu. Spēku un mīlestību smeļos 
ģimenē. Brīvo laiku patīk pavadīt pie 
ūdeņiem. Ievēroju, ka, laikam ritot, ar-
vien biežāk jūtu vajadzību pēc atpūtas 
dabā: ar makšķeri pastaigāties pa ūdens-
tilpnes krastu, pabūt prom no burzmas 
un problēmām, sakārtot domas un smel-
ties enerģiju jaunam darba cēlienam.

Ar Ligitu Kursišu sarunājās
 Olga Davidova



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2018. gada 1. novembrī 11

Pievilcīgākos Sventes pagasta objektus savienos velotaka

Domes sēdē deputāti apstiprināja 
grozījumus projekta 5.4.1.1/17/A/020 
“Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas 
infrastruktūras tīkla veidošana antro-
pogēnās slodzes mazināšanai aizsar-
gājamo ainavu apvidū „Augšzeme”” ie-
ņēmumu un izdevumu tāmē. Projekts 
tiek īstenots Darbības programmas 
«Izaugsme un nodarbinātība» 5.4.1. 
specifiskā atbalsta mērķa «Saglabāt un 
atjaunot bioloģisko daudzveidību un 
aizsargāt ekosistēmas» 5.4.1.1. pasā-
kuma «Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un rekonstruk-
cija Natura 2000 teritorijās» ietvaros 
ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

atbalstu. Nepieciešamība veikt izmai-
ņas radusies, sadārdzinoties būvniecī-
bas izmaksām. 

Tāpat deputāti lēma projekta īsteno-
šanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē. 
Kopējās ar projektu saistītās izmaksas 
ir 414 714,89 eiro. 

Projekta mērķis ir mazināt antro-
pogēnās slodzes, tostarp tūrisma, eit-
rofikācijas un vides piesārņojuma ie-
spējamo ietekmi uz Sventes ezera un 
tā apkārtnes īpaši augstas kvalitātes 
Eiropas Savienības un Latvijas aizsar-
gājamajiem biotopiem, savienojot aiz-
sargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” 
apmeklētākos objektus Sventes ezera 

publisko pludmali un Jaunsventes par-
ku ar kombinēta velomaršruta kvalita-
tīvu infrastruktūru. 

Tās rezultātā plānots, ka pievilcīgā-
kos Sventes pagasta objektus savienos 
velotaka. Tiks realizēts būvprojekts 
“Sventes ezera krasta labiekārtoša-
nai”, kas iekļauj sevī pašvaldības ceļa 
“Bangas-Rožlauki” posma uzlabošanu 
un Sventes ezera publiskās pludmales 
teritorijas labiekārtošanu. Jaunsven-
tes parkā paredzēts atjaunot vēsturis-
ko ceļu un rekonstruēt pastaigu celiņu 
tīklu, papildinot to ar stāvlaukumu au-
tomašīnām, soliņiem, piknika vietām, 
pastaigu laipām, skatu platformām, la-
penēm, tualeti un citiem elementiem. 

Dabas parka “Svente” publiskā plud-
male un tai netālu esošais “Jaunsven-
tes parks” ir īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas “Augšzeme” apmeklētākie 
objekti, kur sastopami pārsvarā neor-

ganizētās atpūtas piekritēji, kas pār-
vietojas ar automašīnu vai velosipēdu. 
Ņemot vērā vietas ainavisko un kul-
tūrvēsturisko vērtību koncentrāciju un 
to, ka velomaršruts Eurovelo 11 iet gar 
Sventes ezeru, projekts paredz izveidot 
velotaku ap Sventes ezeru, organizējot 
to kā abu apmeklētāko objektu savie-
nojumu. Velotaka piedāvās daudzvei-
dīgas pieturvietas dabas izziņai, pēc iz-
vēles aktīvām vai pasīvām aktivitātēm 
dabā. Tāds risinājums palīdzēs regulēt 
apmeklētāju plūsmu un koncentrēt to 
labiekārtotajās vietās, nodrošinot da-
bas vērtību aizsardzību. Projekta re-
zultātā 17974.28 ha liela īpaši aizsar-
gājamo sugu dzīvotņu platība ainavu 
apvidū “Augšzeme” saņems atbalstu, 
lai panāktu labāku aizsardzības pakā-
pi.

Olga Davidova

Turpinās mājokļu siltināšanas projekti
Laikā, kad laukā kļūst rudenīgi vēss, 

daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpaš-
nieki biežāk sāk aizdomāties par savu 
māju atjaunošanu un siltināšanu.

Izrādīt iniciatīvu un iniciēt mājas 
atjaunošanu var ikviens dzīvokļa īpaš-
nieks. Viss ir pašu rokās. Dažām mā-
jām šo procesu piedāvā organizēt mā-
jas apsaimniekotājs, pārējām mājām 
tas jāorganizē pašu spēkiem, izvirzot 
pilnvaroto personu, kurai jābūt juri-
diskam statusam. Pilnvarotā persona 
var būt, piemēram, dzīvokļu īpašnieku 
biedrība.

Gādājot par to, lai Daugavpils no-
vada daudzdzīvokļu mājas tiktu uztu-
rētas kārtībā, nezaudējot savu funk-
cionalitāti, novada dome jau vairākus 
gadus realizē daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes veicināšanas 
pasākumu līdzfinansējuma program-
mu. 

Tikai šogad apgūti 140 000 eiro no 
Daugavpils novada pašvaldības līdzfi-
nansējuma daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes veicināša-
nas pasākumiem, taču šis nav pirmais 
gads, kad, pateicoties tai, tiek siltinā-
tas novada daudzdzīvokļu mājas. Prog-
ramma ir aktīva jau kopš 2012. gada. 

Programma ir tik apjomīga, ka nā-
kas risināt dažādus tehniskus un ju-
ridiskus jautājumus, sadarboties ar 
projektētājiem, pārraudzīt būvniecī-
bas darbus. Lai mājas atjaunošanas 

process noritētu raitāk, visā projekta 
gaitā palīdz namu apsaimniekotājs. 
Lēmumu par apsaimniekošanas funk-
ciju nodošanu uzņēmumam, dzīvokļu 
īpašnieki var pieņemt paši. SIA “Nau-
jenes pakalpojumu serviss” apsaimnie-
ko daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
vairākos pagastos, arī dalība energo-
efektivitātes veicināšanas pasākumu 
līdzfinansējuma programmā tiem nav 
sveša. 

Kā stāsta namu apsaimniekošanas 
uzņēmuma “Naujenes pakalpojumu 
serviss” jurists Sergejs Smirnovs, ik 
gadu paliek arvien vairāk to daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotāju, kas vēlas 
izmantot šo programmu, tādā veidā 
uzlabojot ēkas stāvokli. 

Šogad programmas līdzfinansējums 
piešķirts energoefektivitātes pasāku-
mu veikšanai Silenes ciemā, Skais-
tā ielā 12 un 14, Kalkūnes pagasta 
Kalkūnes ciema Ķieģeļu ielā 6, 8 un 
10, Randenes ciema Randenes ielā 4 
un Naujenes pagasta Vecstropu ciemā 
18. novembra ielā 428. 

Pērn programmas atbalstītas bija 
trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Naujenes pagastā, aptverot šīm mēr-
ķim novada pašvaldības piešķirtos 37 
554.61 eiro. Šīm mājām veikta jumta 
seguma nomaiņa un bēniņu pārsegu-
ma siltināšana, gala sienu siltināšana 
un apkures sistēmas atjaunošana.

Pavisam nesen noslēgusies daudzdzī-

vokļu dzīvojamās mājas 18. novembra 
ielā 428 ārējo sienu siltināšana Nau-
jenes pagasta Vecstropu ciemā. Būv-
darbus veica SIA “Builder industry”. 
Nesaktoties uz to, ka ēka ekspluatācijā 
tika nodota 1981. gadā, šo gadu desmi-
tu laikā tās ārējās sienās jau parādīju-
šās plaisas, kā rezultātā tika novēroti 
būtiski siltuma zudumi. Aukstajos zie-
mas mēnešos mājas iedzīvotājiem par 
kvadrātmetru bija jāmaksā teju 2 eiro. 
Tiek lēsts, ka ēkas siltināšanas rezul-
tātā siltuma zudumi samazināsies par 
10 procentiem. 

SIA “Builder industry” valdes priekš-
sēdētājs Artūrs Čipats stāsta: “Tā 
siena, kas atrodas tuvāk mežam, bija 
diezgan sliktā stāvoklī, jo tai blakus ir 
daudz koku, kuru dēļ tā atrodas ēnas 
pusē. Mitruma ietekmē ķieģeļi sāka 
drupt. Tieši skartākajā ēkas pusē sā-
kumā tika atjaunota gala siena, tās 
apmetums un tikai pēc tam sākām 
veikt siltināšanas darbus. Četras gala 
sienas tika siltinātas ar apmetumu, 
savukārt tai gala sienai, kas ir tuvāk 
mežam, turpmākai ēkas ekspluatācijai 
projektētājs ir izvēlējies četras cemen-
ta loksnes”. 

Kā norāda būvnieks, bieži vien mājas 
dzīvokļu īpašniekiem ir grūti izšķirties 
par labu renovācijas darbiem, jo daļai 
no viņiem rada bažas jautājuma finan-
siālā puse un traucē nespēja izvērtēt 
kopējo ainu un domāt ilgtermiņā. 

“Bieži vien, nākot uz sapulcēm, sa-
nāk daudzi dzīvokļu īpašnieki, un 
katram no viņiem ir savas domas šajā 
jautājumā. Īpaši gala sienu siltināša-
nas nepieciešamību neizprot ne malējo 
dzīvokļu īpašnieki. Taču ir jāsaprot, ka 
kopējais siltumenerģijas patēriņš tiek 
aprēķināts visai dzīvojamai mājai kopā 
– siltumapgādes uzņēmums no ēkā uz-
stādīta skaitītāja nolasa rādītājus par 
patērēto siltumenerģijas daudzumu, 
sareizina šo lielumu ar siltumenerģi-
jas tarifu un nosūta ikmēneša rēķinu 
namu apsaimniekotājam. Jo vairāk 
siltumenerģijas patērēts, jo lielāks būs 
gala maksājums un otrādi – samaksa 
būs zemāka pie neliela siltumenerģijas 
patēriņa”, tā A. Čipats. 

Dzīvojamās mājas 18. novembra 
ielā 428 kopējās projekta izmaksas sa-
stāda gandrīz 70 000 eiro, no kuriem 
teju 40 000 eiro ir novada pašvaldības 
līdzfinansējums. Būvdarbu izmaksas, 
aizdevuma pamatsummu un procen-
tus dzīvokļu īpašniekiem būs jāsedz 
septiņu gadu laikā, piemaksājot papil-
dus 0,07 eiro centus mēnesī par vienu 
dzīvokļa kvadrātmetru pie esošās dzī-
vojamās mājas maksas, kas pašlaik ir 
0,32 eiro centi. 

Olga Davidova

Kalupes pagastā veidos Sociālā atbalsta pakalpojuma centru
Novada domes sēdē deputāti lēma 

ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta 
“Sociālā atbalsta pakalpojuma centra 
izveide Lielā iela 43, Kalupē, Kalupes 
pagastā” īstenošanai. Aizņēmuma ap-
joms sastāda 118683,13 eiro. 

Daugavpils novada Sociālais dienests 
ir Daugavpils novada pašvaldības iz-
veidota iestāde, kas nodrošina sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sniegšanu Daugavpils novada teritori-
jā. 

Dienesta uzdevums ir īstenot Latvi-
jas Republikas normatīvajos aktos un 
ar Daugavpils novada domes lēmu-
miem noteiktos sociālos pakalpojumus 
un palīdzības pasākumus personām, 

kuras deklarējušas savu dzīvesvietu 
Daugavpils novada teritorijā, kā arī 
citām personām, kuras atbilst spēkā 
esošās likumdošanas prasībām, to-
starp, sniegt sociālos pakalpojumus un 
sociālo palīdzību sociāli neaizsargātām 
personām un ģimenēm, lai palīdzētu 
pārvarēt ikdienas grūtības un integrē-
ties sabiedrībā. 

Lai risinātu esošās problēmas, Dau-
gavpils novada dome ir pieņēmusi lē-
mumu izveidot Daugavpils novada 
Sociālā dienesta sociālo atbalsta pakal-
pojumu centru, izvietojot to pašvaldī-
bas īpašumā esošās ēkas 1. stāvā, Lie-
lā ielā 43, Kalupes pagastā. Šīs telpas 
pašlaik netiek izmantotas. 

Izveidotais centrs atradīsies ģeogrā-
fiski izdevīgā vietā sabiedriskā trans-
porta, nodarbinātības, izglītības un ve-
selības aprūpes pieejamības jomā. 

Tajā tiks veikts sociālais darbs, ma-
zinot vai likvidējot sociālās problēmas 
un veicinot novada iedzīvotājiem spēju 
pašiem pārvarēt savas grūtības, būt 
neatkarīgiem, atjaunot un uzturēt soci-
ālās ikdienas prasmes. Tāpat tiem tiks 
sniegta palīdzība bērnu audzināšanas 
un izglītošanas jautājumos un nodroši-
nāta veselības aprūpes pieejamība.

Sociālā atbalsta centra izvietošanai 
Lielā iela 43, Kalupes pagastā tiks 
veikta ēkas 1. stāva vienkāršota at-
jaunošana, kur paredzēts veikt telpu 

pārplānošanu, remontu, logu nomai-
ņu, jaunas ieejas ierīkošanu, tualetes 
pārbūvi, teritorijas pie ieejas labiekār-
tošanu, vides pieejamības nodrošinā-
šanu un inženiersistēmu atjaunošanu. 

Būvniecības darbu veikšanai ir veik-
ta iepirkuma procedūra, kuras rezul-
tātā tiks noslēgts iepirkuma līgums 
114160,15 eiro vērtībā. Līgumu izpil-
des termiņš ir 2018. gada decembris. 

Olga Davidova
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Pārbūvēta Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēma
Šī gada 23. maijā SIA «Naujenes pa-

kalpojumu serviss» un SIA «Energo-
baltika» parakstīja būvdarbu līgumu 
projekta „Nīcgales ciema centralizētās 
siltumapgādes sistēmas pārbūve” id. 
Nr. 4.3.1.0/17/A/002 ietvaros, pama-
tojoties uz iepirkuma „Nīcgales ciema 
centralizētās siltumapgādes sistēmas 
pārbūve” id. Nr. NPS 2018/02 rezultā-
tiem. Projekta gaitā tika rekonstruētas 
esošās siltumtrases daļas, izbūvēti jau-
ni siltumtrases posmi un jauni auto-
mātiskie siltummezgli. 

Projekta ietvaros veiktā Nīcgales 
ciema siltumapgādes sistēmas pār-
būve iekļāva esošās sistēmas daļēju 
rekonstrukciju, daļēju jaunu posmu 
izbūvi un patērētāju siltummezglu re-
konstrukciju. Projekta galvenās akti-
vitātes – siltumtīklu kanālu rakšana, 
rūpnieciski izolētu cauruļvadu uzstā-
dīšana, siltumtīklu kanālu aizrakšana, 
seguma virskārtas atjaunošana. Kopē-
jā būvdarbu līgumcena sastādīja 316 
362.78 eiro bez PVN, 40% no attiecinā-

majām izmaksām segtas ar Kohēzijas 
fonda atbalstu.  

Projekta rezultāti ir rekonstruēta 
siltumtrase 311m garumā un jaunu 
siltumtrašu posmu izbūve 499 m ga-
rumā, nodrošinot efektīvu siltumener-
ģijas sadali un padevi patērētājiem un 
paaugstinot siltumapgādes sistēmas 
energoefektivitāti. Projekta mērķis ir 
veicināt energoefektivitāti, samazinot 
siltumenerģijas zudumus par 213,13 
MWh/gadā siltuma tīklu cauruļvados 
Nīcgales ciemā. 

Projektu īstenoja SIA „Naujenes pa-
kalpojumu serviss”, kura no 2. oktobra 
nodrošina ciemata centralizēto siltum-
apgādi.

Pašlaik centrālajai apkurei Nīcgalē 
pieslēgta visa pašvaldības infrastruk-
tūra un divas daudzdzīvokļu mājas. 
Nīcgalē līdz šim siltumtrase atradās 
avārijas stāvoklī. 

Olga Davidova

Noslēgusies ceļa “Mežniecība – Dukurieši” pārbūve Nīcgales pagastā
Nīcgales pagastā pabeigti būvniecī-

bas darbi trīs kilometru garajam paš-
valdības ceļam “Mežniecība  – Duku-
rieši”. Darbus veica ceļu būves firma 
“Latgales Ceļdaris”. Ceļa rekonstruk-
cija veikta  projekta “Daugavpils nova-
da pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros, 
piesaistot Lauku atbalsta dienesta fi-
nansējumu un pašvaldības finansē-
jumu ar mērķi uzlabot publiskās ceļu 
infrastruktūras kvalitāti lauku teri-
torijās, veicinot uzņēmējdarbību un 
saglabājot apdzīvotību. Nīcgales ceļa 
pārbūvei tika piešķirts finansējums 
310434 tūkst. eiro apmērā. 

Nīcgales pagasta pārvaldes vadītājs 
Pēteris Stikāns pastāstīja, ka šis ceļa 
posms tika izvēlēts, konsultējoties ar 
zemniekiem. “Apspriedē, objektu ie-
kļaušanai Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” projektā, Nīcga-
lē,  mēs diskutējām, vai pārbūvēt ceļu 
“Ozoli – Avotiņi” (1.19km) vai “Mežnie-
cība – Dukurieši” (3km). Zemnieki no-
lēma, ka ceļš “Mežniecība – Dukurieši” 
ir prioritārs, jo gar to atrodas pagasta 

spēcīgākās zemnieku  saimniecības - 
SIA “Jaundīķi”, SIA “Lamari”, z/s “Lī-
dums” un z/s “Ūsiņš”. Arī blakus eso-
šais Zaķupurvs ir lielākās vienlaidus 
apstrādājamās zemes platības. Patei-
coties Autoceļa fonda piešķirtajiem lī-
dzekļiem, rekonstrukciju izdevās veikt 
arī ceļam “Ozoli – Avotiņi”. 

Līdzīgi kā citiem grants ceļiem bez 
cietā seguma, kas pārbūvēti LAD fi-
nansētā projekta ietvaros, arī Nīcgales 
ceļam izveidoti un sakārtoti sāngrāvji, 
nomainītas lielās caurtekas, izveidotas 
ērtas nobrauktuves, kā arī paplašināti 
ceļa posmi, kur tie bija dabiski sašau-
rinājušies. “Būvniecības darbu laikā 
zemnieki aktīvi iesaistījās, koriģējot 
nobrauktuvju atrašanās vietas, kā arī 
sniedzot ierosinājumus par bebru da-
ļēji sabojāto novadgrāvi. Šie jautājumi 
tika sekmīgi atrisināti ar uzņēmēju, 
būvuzrauga un novada domes speciā-
listu palīdzību,” norāda P. Stikāns. 

Jāatzīmē, ka projekts “Daugavpils 
novada pašvaldības ceļu pārbūve” tika 
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības 
Fonda lauku attīstībai Lauku attīstī-
bas programmas 2014. – 2020. gadam 

pasākumā “Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos” un 
tā ietvaros pārbūvēti ceļi un ceļu pos-
mi vairākos novada pagastos. Šobrīd 
būvniecības stadijā atrodas vēl pieci 

ceļi Salienā, Līksnā, Medumos, Skrud-
alienā un Naujenē.

Olga Davidova

Laucesā iesvētīja Polijas leģionu karavīru atjaunotās atdusas vietas

29. oktobrī Laucesā notika svinīgs 
dievkalpojums, kas tika veltīts par 
godu 1919. gadā kritušo Polijas Leģio-
nu karavīru piemiņai. Dievkalpojumā 

un atjaunoto Polijas leģionu kapavietu 
iesvētīšanā piedalījās Polijas Republi-
kas vēstniece Latvijā Monika Mihališi-
na, PR Konsuls M. Hejduk – Gromek 

un citas augstas Polijas Republikas 
amatpersonas, kā arī Latvijas Repub-
likas Aizsardzības ministrijas un Kul-
tūras ministrijas pārstāvji, garīdznie-
ki, LR Zemessardze, Polijas Armijas 
Godasardzes bataljons, Latvijas Poļu 
savienības Daugavpils nodaļa “Pro-
meņ”, Daugavpils novada un pilsētas 
vadība, kā arī vietējie iedzīvotāji. Diev-
kalpojumu celebrēja Jelgavas diacēzes 
bīskaps Eduards Pavlovskis. 

Laucesas katoļu kapos atdusas par 
Latgales atbrīvošanu kritušo Polijas 
leģiona I divīzijas karavīri, kurus va-
dīja ģenerālis Edvards Ridza – Smilga. 
Leģionāri krituši 1919. gada 27. un 
28. septembrī un 1920. gada janvārī 
cīņās par Grīvas tiltu. Tā saucamajā 
“Latgales kampaņā” cīnījās apmēram 
95 tūkst. poļu karavīri un vairāk nekā 
1500 no viņiem atdeva savas dzīvības 
par Latvijas neatkarību. 

1919. gada rudenī Laucesas kapos 
tika apglabāti 65 Polijas armijas ka-
ravīri. 1995. gadā Daugavpils rajona 
pašvaldība sadarbībā ar Poļu kopienu 
atjaunoja zemes kapu kopas, novietoja 
metāla krustu un akmeni ar piemiņas 
uzrakstu. 2017. gada 21. oktobrī apbe-

dījuma vietā tika guldītas vēl deviņu 
Polijas armijas karavīru mirstīgās at-
liekas, kuras tika atrastas un identifi-
cētas arheoloģisko izrakumu pētījumu 
laikā 2016.-2017. gadā. Karavīru vietu 
apbedījumu atjaunošanas darbi Lau-
cesā noritēja 2017.-2018. gadā, patei-
coties Polijas Republikas Kultūras un 
nacionālā mantojuma ministrijas un 
fonda  «Pomóc Polakom na Wschodzie» 
(“Palīdzība poļiem Austrumos”) finan-
siālajam ieguldījumam.

Pēc Sv. Mises un sekojošām amat-
personu uzrunām, ceļš militārā orķes-
tra pavadībā turpinājās uz karavīru 
kapavietām, kur tās iesvētīja bīskaps 
E.Pavlovskis. Uz piemiņas akmens 
tika nolikti ziedi un, godinot kritušos, 
tika izšautas goda zalves. 

Pēc Laucesas apmeklējuma, Daugav-
pils novada kultūras centrā “Vārpa” 
notika koncerts par godu Polijas valsts 
neatkarības simtgadei, kā arī tikšanās 
ar vietējo poļu diasporu.

Elza Pučko
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
2018. gada 23. augustā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie no-
teikumi Nr.25 (protokols Nr.39., 2.&), precizēti ar Daugavpils novada domes 
2018. gada 11. oktobra lēmumu Nr.1096 (protokols Nr.44., 25.&) "Daugavpils no-
vada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 6.punktu un 
trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības (turpmāk - Pašval-

dība) īpašumā esošo kapsētu (turpmāk - kapsēta) darbību un uzturēšanu, kapavietu 
piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču iz-
mantošanas kārtību, kapsētu pārziņu un kapavietas uzturētāja tiesības un pienā-
kumus.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. aktēšana - nekoptu kapavietu apzināšana, apsekošana un akta noformē-

šana;
2.2. apbedījums - mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana 

kapavietā;
2.3. apbedīto reģistrs - kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido 

mirušo reģistrācijas grāmatas (arī elektroniskā formātā), apbedījumu vietu shēmas, 
par ko atbild kapsētas apsaimniekotājs;

2.4. atvērta kapsēta - kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas 
kapavietas;

2.5. bezpiederīgo mirušais - mirušais, kura apbedīšanai nav pieteikušies pie-
derīgie vai citas personas, un kura apbedīšanu organizē Daugavpils novada Sociā-
lais dienests;

2.6. daļēji slēgta kapsēta - kapsētā, kurā mirušo apbedī ģimenes kapavietās, 
bet jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota;

2.7. kapavieta - zemes teritorija kapsētā ar noteiktām robežām viena vai vairā-
ku mirušo apbedīšanai, kapavietas izveidošanai un kopšanai;

2.8. kapavietas uzturētājs - persona, kas nodrošina kapavietas izveidošanu 
un kopšanu;

2.9. kapliča - ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ce-
remonijas norisei;

2.10. kaps - vieta, kurā tiek apbedīts mirušais;
2.11. kapsēta - īpaša teritorija, kas saskaņā ar Pašvaldības teritorijas plānoju-

mu ierādīta mirušo apbedīšanai;
2.12. kapsētas apsaimniekotājs - attiecīgā pagasta pārvalde, kuras adminis-

tratīvajā teritorijā atrodas Pašvaldības īpašumā esoša kapsēta;
2.13. kapsētas pārzinis - persona, kura pilda saistošajos noteikumos un amata 

aprakstā paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus;
2.14. neuzraudzīta kapavieta - kapavieta, kura netiek kopta trīs gadus pēc 

kārtas;
2.15. slēgta kapsēta - kapsēta, kas ir slēgta apbedījumiem un virsapbedīju-

miem;
2.16. virsapbedījums - mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīša-

na virs esošā apbedījuma šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
3. Daugavpils novadā ir atvērtas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas. Kapsētas 

statusu nosaka vai maina Daugavpils novada dome normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

4. Daugavpils novada dome lemj par jaunas kapsētas izveidošanu un esošo papla-
šināšanu.

II. Kapsētu kārtības noteikumi
5. Kapsētās aizliegts:

5.1. ievest dzīvniekus un pieļaut to atrašanos kapsētās;
5.2. patvaļīgi mainīt ierādītās kapavietas robežas;
5.3. iebraukt ar automašīnām vai citiem motorizētiem transportlīdzekļiem, iz-

ņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas pārziņa atļauja. Ja darbu veikšanai ir 
nepieciešams transports, drīkst izmantot tikai tos celiņus, kuri atbilst transportlī-
dzekļu izmēriem;

5.4. veikt rakšanas, apbedīšanas vai pārapbedīšanas darbus bez saskaņošanas 
ar kapsētas pārzini;

5.5. piesārņot un piegružot kapsētas un tām pieguļošās teritorijas ar atkritu-
miem, izmest tos neatļautās vietās;

5.6. patvaļīgi stādīt vai nozāģēt kokus bez saskaņošanas ar kapsētas pārzini.
III. Kapsētu apsaimniekotāja un kapsētas pārziņa pienākumi

6. Kapsētu apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt:
6.1. kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu (iekšējo ceļu un celiņu, koplieto-

šanas laukumu, vēsturisko piemiņas vietu, sētu, solu uzturēšanu un remontu, ār-
pus kapavietām esošo stādījumu un koku apkopšanu, atkritumu savākšanas vietas 
ierādīšanu, atkritumu izvešanu un tīrību laukumos pie konteineriem tualetes un 
ūdensvada ierīkošanu u.c.);

6.2. ievērojamu novada personību atdusas vietu uzturēšanu un kopšanu, ja nav 
piederīgo;

6.3. kapsētu topogrāfisko un inventarizāciju, apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, 
kā arī nodrošināt datu pieejamību;

6.4. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;
6.5. kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēstu-

riskajām tradīcijām;
6.6. apbedījumu uzskaiti kapu grāmatās un elektroniskā datu bāzē;
6.7. informācijas stendu izvietošanu pie kapsētām, kurā norādīta informācija 

par kapsētas apsaimniekotāju, kapsētas pārziņa kontaktinformācija, un  šie saisto-
šie noteikumi;

6.8. neuzraudzīto kapavietu aktēšanu;
6.9. veikt kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar no-

teiktā kārtībā apstiprinātajiem projektiem, kuros būtu apzīmēti zemes gabali apbe-
dīšanai, gājēju celiņu izmēri, izvietojums un labiekārtojums, zaļo stādījumu izvieto-
jums, funkcionālo ēku un iekārtu (kapliča, sabiedriskā tualete, ūdensvads, iežogo-
jums u.c.) izvietojums.

7. Kapsētas pārzinis nodrošina:
7.1.  kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā;
7.2. kapsētas un kapličas sakopšanu pēc bēru ceremonijas un kapsētas teritori-

jas ikdienas uzturēšanu;
7.3. mirušo reģistrāciju kapu grāmatās un elektroniskā datu bāzē, kurā norāda 

datus par apbedīto personu, apbedīšanas datumu, kapavietas izmēru, kapavietu uz-
turētāju.

IV. Kapavietas piešķiršanas kārtība un uzturēšana
8. Kapavieta tiek piešķirta un ierādīta, pamatojoties uz:

8.1. miršanas apliecību vai miršanas izziņu;
8.2. sociālās aprūpes institūcijas amatpersonas rakstveida iesniegumu par ka-

pavietas piešķiršanu un ierādīšanu, ja tiek apbedīta sociālās aprūpes institūcijā dzī-
vojušā persona.

9. Kapavietas uzturētājam ir tiesības tikt apglabātam, kā arī apbedīt savus pie-
derīgos, viņam piešķirtajā kapavietā, ģimenes vai dzimtas kapavietā. Daļēji slēgtās 
kapsētās gadījumos, kad mirušajam ir tiesības tikt apbedītam ģimenes kapavietā, 
bet saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesību kapavietā veikt virsapbedījumus, kap-
sētas apsaimniekotājam ir tiesības izlemt jautājumu par kapavietas piešķiršanu.

10. Apstādījumi ap kapavietu jāveido ierādītās teritorijas iekšpusē, kapa aprīko-
jumam jābūt uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt kapu un netiktu traucēti blakus 
esošie kapi. 

11. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm, krūmu vai-
nags nedrīkst pārsniegt 1 m.

12. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15 
cm augstumu. Kapavietas labiekārtošanas rezultātā aizliegts sašaurināt celiņu 
starp kapavietu rindām.

13. Bez kapsētas pārziņa atļaujas aizliegts izcirst kokus, kuru diametrs pārsniedz       
12 cm, kā arī stādīt kokus, kuri augšanas laikā augstums lielāks par 1.5 m.

14. Atkritumi pēc kapu kopšanas jānogādā ierādītajās atkritumu savākšanas vie-
tās vai uzstādītajos atkritumu savākšanas konteineros. Aizliegts veidot patvaļīgas 
atkritumu vietas kapsētās.

15. Pabeidzot kapavietas aprīkojuma montāžu, jānovāc visi būvatkritumi un tie 
jāizved no kapsētas teritorijas uz speciāli norādītām atkritumu izgāztuvēm.

16. Kapavietas uzturētājam jākopj ierādītā kapavietas teritorija.
17. Kapavietas uzturētāja pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot 

kapavietu un to regulāri kopt. 
18. Jaunveidojamo kapavietu nožogošanai aizliegts izmantot neatbilstošus mate-

riālus (šīferi, skārdu, plastmasas izstrādājumus un citus nepiemērotus izstrādāju-
mus). Kapavietas nožogojuma augstums nedrīkst pārsniegt 0.5 m.

19. Virsapbedījumu kapavietās var izdarīt 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma.
20. Ja tiek apbedīts bezpiederīgo mirušais, kapavieta tiek saglabāta piecus gadus 

un tās kopšanu organizē kapsētas apsaimniekotājs.
V. Apbedīšanas kārtība

21. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētājs.
22. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas datumu un laiku.
23. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazāk 

par    2 m, platumam – 1 m, dziļumam - 1.8 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, 
izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

24. Urna ar mirušā pelniem jāierok ne mazāk kā 1 m dziļumā. Attālumam starp 
urnu kapu kopiņām jābūt ne mazāk kā 0.5 m.

25. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, 
jaunā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā 
kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

26. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1.6 m līdz 
zārka vākam.

27. Jaunizveidots kaps nedrīkst būt tuvāk par 1 m līdz kokam un 0.3 m līdz pie-
mineklim.

28. Ierādāmo kapavietu izmēri:
Kapavieta Garums, m Platums, m Laukums, m2

Vienvietīga 3.00 1.75 5.25
Divvietīga 3.00 3.00 9.00
Trīsvietīga 3.00 4.50 13.50
Četrvietīga 3.00 6.50 19.50
Piecvietīga 3.00 7.50 22.50

29. Kapsētu apsaimniekotājs bēru gadījumos iznomā kapliču mirušā novietošanai 
līdz apbedīšanas brīdim un atvadu ceremonijai. Mirušo, kas novietots kapličā, drīkst 
apmeklēt ar kapsētas pārziņa atļauju, pārējā laikā kapliča ir slēgta.

30. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt, saņemot kapsētas apsaimniekotāja atļauju.
31. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

informējot par to kapsētas apsaimniekotāju un kapavietas uzturētāju.
VI. Neuzraudzītas kapavietas aktēšana

32. Aktēšanas mērķis ir apzināt līdz tekošā gada 1.oktobrim kapavietas, kuras 
netiek koptas, lai Pašvaldība tās nākotnē izmantotu virsapbedījumu veikšanai.

33. Kapsētas pārzinis reizi gadā, apsekojot kapsētu, konstatē un nofotografē neuz-
raudzītās kapavietas.

34. Neuzraudzītās kapavietas tiek marķētas ar brīdinājuma zīmi, kur tiek norā-
dīts apsekošanas datums un kapsētas pārziņa kontaktinformācija. Pēc neuzraudzī-
tas kapavietas marķēšanas, kapsētas pārzinis sagatavo aktu un izdara atzīmi kapu 
grāmatā.

35. Saskaņā ar sagatavoto aktu, kapsētas pārzinis nosūta kapavietas uzturētajam 
(ja tāds ir norādīts) informāciju par neuzraudzītas kapavietas aktēšanu un par iespē-
jamo kapa kopiņas nolīdzināšanu.

36. Ja akts par neuzraudzītu kapavietu tiek sastādīts 3 gadus pēc kārtas, tad ka-
pavieta pāriet kapsētas apsaimniekotāja apsaimniekošanā, 30 dienas par to iepriekš 
brīdinot kapavietas uzturētāju.
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2018. gada 13. septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.26 (protokols Nr.41., 2.&), “Par neapbūvēta zemesgaba-
la, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas 
maksas apmēru”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu

Neapbūvētiem zemesgabaliem, kas tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību 
vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku ap-
vidos” 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 
saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā 
atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts - nomas maksa 
gadā 1.5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 euro 
gadā.

euro līdz     0,10 euro, nesasniedzot nomas maksas administrēšanas izmaksu ap-
mēru.

2. Īss projekta izklāsts
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt neapbūvēta zemesgabala, kurš 
tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par 
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam ar nosacījumu, ka 
nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazi-
nātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams 
kā komercdarbības atbalsts, nomas maksas apmēru.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, bet pašlaik nav ie-
spējams veikt konkrētus aprēķinus. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, 
nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā
Saistoši noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz visām personām, kuras 
nomā pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu, kurš tiek iz-
mantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā saistošie noteikumi neskars.

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

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. 

Veikti grozījumi Saistošajos noteikumos 
„Daugavpils novada pašvaldības budžets

 2018. gadam”
Apstiprinātie grozījumi paredz ieņē-

mumu un izdevumu pozīciju palielināju-
mu. Konsolidētā budžeta ieņēmumi pēc 
veiktajiem grozījumiem sastādīs 25 408 
579 eiro, tie palielināti par 1 563 960 
eiro. Savukārt izdevumi sastādīs 30 747 
350 eiro, tie palielināti par 4 175 830 eiro, 
nosakot tos atbilstoši funkcionālajām un 
ekonomiskajām kategorijām. 

Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 
14 284 eiro, maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi palielināti par 21 018 
eiro. Transferti veido lielāko pieaugumu 
ieņēmumos un sastāda 1 518 463 eiro. 
Lielākais finansējums piešķirts no valsts 
budžeta 1 337 127 eiro, galvenokārt izglī-
tības nozarei pedagogu darba atlīdzībai. 

Izdevumi par 2 092 230 eiro palieli-
nāti ekonomiskai darbībai, kas saistīta 
ar projektu īstenošanu, tostarp tiem, 
kas paredz novada ceļu remontdarbus. 
Izdevumi vides aizsardzībai palielināti 
par 91 306 eiro, teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai – par 597660 eiro, at-
pūtai, kultūrai un reliģijai – par 343 357 
eiro, izglītībai – 1 038 596 eiro, sociālai 
aizsardzībai – 363 195 eiro. 

Pēc ekonomiskajām kategorijām šis 
palielinājums sadalās uz uzturēšanas 
izdevumiem, kas sastāda 1 509 167 eiro 
un kapitālajiem izdevumiem, kas savu-
kārt sastāda 2 666 663 eiro. 

Grozīts tiek arī Saistošo noteikumu 2. 
punkts un apstiprināts novada pašval-
dības konsolidētā pamatbudžeta deficīts 
5 338 771 eiro apmērā, palielinot to par 
2 611 870 eiro. Tā segšanai tiks izman-
tots naudas līdzekļu noguldījumu atli-
kums gada sākumā 2 310 681 eiro apmē-
rā, saglabājot atlikumu uz gada beigām 
249 195 eiro apmērā. Lielākais palieli-

nājums ir saņemto aizņēmumu apjoms, 
kas palielināts par 2 842 827 eiro. Tiks 
nodrošināta arī iepriekš plānoto aizņē-
mumu atmaksa, kas noteikta 2 439 548 
eiro apmērā. 

Palielināta līdzdalības maksa radnie-
cīgo uzņēmumu kapitālā, un tā noteikta 
234 515 eiro apmērā, palielinot to par 
220 047 eiro SIA “Naujenes pakalpoju-
mu serviss” pamatkapitāla palielinā-
šanai, Nīcgales ciema centralizētās sil-
tumapgādes sistēmas pārbūves projekta 
īstenošanai. 

Jaunā redakcijā tiek izteikts arī Sais-
tošo noteikumu 6. punkta 3. pielikums, 
kurā minētas Daugavpils novada paš-
valdības uzņemtās saistības, to apjoms 
palielināts par 2 856 776 eiro un sastā-
da 20 708 518 eiro, t.sk. 2018. gadam 
1 467 530 eiro, kas ir 7,38 procenti no 
plānotajiem pamatbudžeta ieņēmu-
miem. 

Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna 
Timšāne ziņoja arī par ieņēmumu izpildi 
2018. gada deviņos mēnešos. Ieņēmumi 
izpildīti par 75,32 %. Nodokļu ieņēmumi 
izpildīti par 75,6 %, ievērojamu procen-
tu ir pienesusi īpašuma nodokļa izpilde 
89,57 % apmērā, savukārt iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa izpilde ir 71,33 %. Pil-
nā apmērā netiek saņemta dotācija  no 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
(71,99%). Labi tiek pildīts dabas resursu 
nodoklis, šobrīd tā izpilde sastāda 118,83 
%. Nenodokļu ieņēmumu izpilde – 82,41 
%, maksas pakalpojumu izpilde ir ar ie-
kavēšanos un sastāda 65,71 %. Par ko-
munālajiem pakalpojumiem izpilde ir 
kritiski zema (58,33%).

Mūžībā aizgājuši  
Dubnas pagastā 

Jelizaveta Stepanova (1934.g.)
Kalkūnes pagastā 

Nikolajs Voitehovičs (1957.g.)
Antoņina Čerņevska (1965.g.)

Kalupes pagastā
Valija Ķeire (1942.g.)

Vladimirs Ustinovs (1941.g.)

Andrejs Nešpors (1963.g.)
Jānis Lazdāns (1960.g.)

Veronika Gadzāne (1936.g.)
Juris Salītis (1958.g.)
Janīna Salīte (1922.g.)

Laucesas pagastā 
Aleksandrs Lavreckis (1976.g)

Naujenes pagastā
Antons Viļmans (1948.g.)

Janīna Komarovska (1931.g.)

Ivans Nikolajevs (1936.g.)
Apolinarija  Masļakova (1938.g.)

Ļubova Rumjanceva (1940.g.)
Anatolijs Bukejs (1953.g.)
Skrudalienas pagastā

Alberts Radzevičs (1936.g.)
Sventes pagastā

Tatjana Vuškāne (1925.g.)

Vecsalienas pagastā 
Vjačeslavs Linčiks (1960.g.)

Višķu pagastā
Vladislava Minkeviča (1941.g.)

37. Neuzraudzītām kapavietām, kur konstatēts, ka apbedījums veikts pirms div-
desmit pieciem gadiem, var veikt virsapbedījumu.

VII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana
38. Personas par šo saistošo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un 
vainas pakāpi.

39. Par šo saistošo noteikumu 5.1., 5.2., 5.4.apakšpunktā, 13. un 16.punktā noteik-
to nosacījumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām 
personām līdz 360 euro, juridiskām personām līdz 1400 euro.

40. Uzraudzību un kontroli par šo saistošo noteikumu izpildi veic Daugavpils no-
vada attiecīgā pagasta pārvalde.

41. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratī-
vo pārkāpumu protokoliem, izskata Daugavpils novada pašvaldības administratīvā 
komisija.

V. Noslēguma jautājums
42. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Daugavpils nova-

da domes 2011. gada 13. oktobra saistošie noteikumi Nr.21 “Par kapsētu uzturēšanu 
Daugavpils novada teritorijā”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018.gada 23.augusta  saistošajiem noteiku-
miem Nr.25 “Daugavpils novada kapsētu darbības un uzturēšanas sais-

tošie noteikumi”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Pašlaik spēkā ir Daugavpils novada domes 2011.gada 13.oktobra saistošie no-
teikumi Nr.21 “Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā”. Ņemot vērā 
Valsts kontroles pēc revīzijas par pašvaldību kapsētu saimniecību Latvijā ieteiku-
mus, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 4., 6.punktu un trešo daļu.

2. Īss projekta izklāsts
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt Daugavpils novada pašvaldī-

bas īpašumā esošo kapsētu darbību un uzturēšanu, kapavietas piešķiršanas, kop-
šanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtī-
bu, kapsētas pārziņu un kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumus, kapsētu 
apsaimniekošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institū-
cijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Saistošie noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi paredz administratīvo atbildību par šo noteikumu neievē-
rošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018. gada 13. septembra  saistošajiem notei-
kumiem Nr.26 “Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek izmantots perso-

nisko palīgsaimniecību vajadzībām,  nomas maksas apmēru”
1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu un noteiktais 
nomas maksas apmērs neapbūvētiem zemesgabaliem, kuri tiek izmantoti perso-
nisko palīgsaimniecību vajadzībām, atsevišķos gadījumos tiek aprēķināta  no 0,01 
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Agra Jēgere no Mērniekiem dāvinājusi Naujenes muzejam 
27 metrus musturdeķa Latvijas likteņupes Daugavas sildīšanai

vairāk kā 20 gadus dziedājušas Lim-
bažu korī, ko vadīja koru diriģents, 
sabiedriskais un kultūras darbinieks 
Arnolds Skride. Margrietas kundze 
ir liela Latvijas valsts un savas darba 
patriote, kas vēl arvien paliek uzticīga 
ārsta profesijai. 81 gada vecumā viņa 
vēl joprojām turpina strādāt par ārstu 
otorinolaringologu Limbažos.  

Augšdaugavas musturdeķa veidoša-
na sākās par godu Naujenes Novad-
pētniecības muzeja 15 gadu jubilejai 
2011. gadā. Ideja par lielākā Latvijas 
mursturdeķa veidošanu pieder Nauje-
nes Novadpētniecības muzeja direkto-
rei Evitai Kusiņai – Koļesņikai. Mus-
turdeķa veidošanas mērķis ir vairāku 
gadu desmitu garumā izveidot lielāko 
musturdeķi Latvijā, kuru varētu no-
stiept no viena Daugavas krasta līdz 
otram, iesaistot šī deķa veidošanā pēc 
iespējas vairāk cilvēku un iekļūstot Gi-
nesa rekordu grāmatā. 

Musturdeķa veidošanas fragmentus, 
gan lielākus, gan mazākus, ada, tam-
borē un auž gan novadnieki, gan citu 
Latvijas novadu un pat valstu piederī-
gie. Gandrīz divi ar pus tūkstoši krāš-
ņu kvadrātiņu musturdeķim ir veido-
juši Siguldas 1. pamatskolas skolotāji, 
skolēni un viņu vecāki, savukārt no Sa-
laspils 2. vidusskolas un rokdarbnieču 
kopas «Sirdsprieks»  atceļojuši 1475 
fragmenti, ļoti aktīvi akcijā iesaistās 
arī citu Latvijas skolu kolektīvi. Frag-
mentus sūta arī vairāku senioru bied-
rību un pulciņu pārstāves no visas Lat-

vijas, seniori no sociālajiem aprūpes 
centriem, pansijām un pansionātiem, 
rokdarbnieces no malu malām. Ikviens 
musturdeķa fragmentu dāvinātājs tiek 
iegrāmatots un tam izteikta pateicība 
par dalību akcijā. Lielajā Augšdauga-
vas musturdeķī ievīti dažādi cilvēku 
stāsti un likteņi. Nereti fragmentu 
dāvinājumi tiek atsūtīti kopā ar vēs-
tuli vai kādu vēstījumu. Bieži dāvinā-
jumu pavada arī kādas dzejas rindas. 
Augšdaugavas mustrudeķa ideja pa-
tiesi ir izgājusi cauri daudzu cilvēku 
sirsniņām, vairojot skaisto, pozitīvās 
emocijas un dāvināšanas prieku. 

Lielā Augšdaugavas musturdeķa 
veidošanas akcija turpinās. Veidosim 
kopā lielāko musturdeķi Latvijā un 
pasaulē! Tāpēc aicinām ikvienu pie-
dalīties nākošā lielā musturdeķa frag-
menta veidošanā. Lai iesaistītos akci-
jā, nepieciešams jebkurā tehnikā un 
krāsā noadīt, noaust vai notamborēt 
10 x 10 cm vai 20 x 20 cm lielu rokdar-
ba fragmentu-(s) (kvadrātu). Lai mus-
turdeķi nostieptu no viena Daugavas 
krasta līdz otram to nepieciešams iz-
veidot 500 metrus garu un 1,6 m platu. 

Pašlaik 400 m garajam un 80 cm 
platajam musturdeķim tiek šūta klāt 
otrā puse. Ja dalībnieki veido vairākus 
fragmentus, tad vēlams tos jau sašūt 
kopā, lai muzeja speciālistiem darbs uz 
priekšu ietu raitāk!

Olga Davidova

Salacgrīvas novada Mērniekos dzī-
vojošā Agras kundze pirms pieciem 
gadiem saņēma titulu "Latvijas lep-
nums". Viņa bija aizrāvusies ar zeķu 
adīšanu un dāvināšanu. Gadu tūkstoša 
sākumā, kādas sievietes rosināta, viņa 
sākusi uzskaitīt, cik zeķu pārus no-
adījusi. Piereģistrēts 2200! Iesaistīties 
Naujenes Novadpētniecības muzeja 
Lielā Augšdaugavas musturdeķa vei-
došanā Agru mudinājusi viņas drau-
dzene Margrieta Hanis. Kādu laiku 
atpakaļ uz muzeju atgādāti 10 mus-
turdeķa metri, savukārt tagad – vēl 17. 
Kopā atvestie musturdeķa fragmenti 
sver 27 kilogramus. Uz muzeju atbrau-
kusī Margrieta stāsta, ka musturdeķa 
gabaliņi adīti un kopā šūti vairāku ga-

du garumā. Pati Agra izrēķinājusi, ka 
musturdeķa darināšanai viņai būtu 
aizgājuši pilni pieci mēneši viņas dzī-
ves, ja tas taptu bez pārtraukumiem. 
Musturdeķa krāsainos kvadrātiņus 
rotā uzraksti “Saules mūžu Latvijai”, 
“Skaidras debesis novēl Salacgrīvas 
novads”, “Daugavu sveic Salaca” un 
citi. Tagad šis apjomīgais musturdeķa 
fragments iekļausies pārējo musturde-
ķa darinātāju veikumā. 

Pati Margrieta Hanis ir no Limba-
žiem, pārstāv trimdas latviešu organi-
zāciju “Daugavas vanagi”. Magrietas 
kundze sevi sauc par kūdītāju, kas 
pirms vairākiem gadiem rosināja sa-
vu draudzeni Agru Jēgeri sākt veidot 
musturdeķa fragmentus. Abas kopā ir 

Veicināšanas balvu konkursā “Sējējs 2018” saņēma SIA “Agraris”
ris”, kurā saimnieko Aleksandrs Harla-
movs. 

Aleksandrs Harlamovs apsaimnieko 
1031 hektāru zemes Višķu un Kalupes 
pagastā. Jau ne pirmo gadu desmitu gal-
venais saimniecības darbības virziens ir 
graudkopība, gadā tiek realizētas vairāk 
kā 6 tūkstoši tonnas augkopības produk-
cijas. 

SIA “Agraris” vadītājs aktīvi piesaista 
Eiropas Savienības finansējumu, moder-
nizējot uzņēmumu un uzlabojot ražoša-
nas efektivitāti. 2008. gadā sāka īstenot 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) projektu “Graudu 
pirmapstrādes līnijas iegāde”. Jaunā 
graudu pirmapstrādes līnija tika būvē-
ta ar mērķi paaugstināt graudu novāk-
šanas ātrumu sezonas laikā. Turpinot 
paaugstināt darba efektivitāti, uzstādīti 
divi graudu uzglabāšanas bunkuri ar 
kopējo ietilpību – 3 tūkstoši tonnu. 2017. 
gadā tika īstenota kaltes modernizācija. 
Ir realizēta pirmsapstrādes – kaltēšanas, 
pieņemšanas un izkraušanas, pilnīga 
automatizācija. Tajā pat gadā realizēts 

projekts, saistīts ar tehnikas parka efek-
tivitātes uzlabošanu. Tika uzstādītas 3 
automātiskās stūrēšanas sistēmas un 
iegādāta datora programma digitālajai 
lauksaimniecības darbu uzskaitei. 

SIA “Agraris” nodarbina vietējos iedzī-
votājus, kā arī sniedz prakses iespējas 
studentiem. Uzņēmējs labprāt piedalās 
un finansiāli atbalsta novada kultūras 
dzīvi. Viņš ir licis pamatus biedrībai 
“Lauku studija”, kur lietderīgi brīvo lai-
ku var pavadīt dažādu paaudžu cilvēki. 
Viņš nekad neatsaka palīdzību Špoģu vi-
dusskolai un Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolai.

Aleksandrs Harlamovs 2016. gadā 
apbalvots ar Daugavpils novada domes 
balvu “Gada cilvēks” nominācijā “Uz-
ņēmējdarbība”, kā arī viņam piešķirta 
Latgales Plānošanas reģiona balva kon-
kursā “Latgales reģiona uzņēmējs 2016” 
nominācijā “Gada lauksaimnieks”.

28. septembrī VEF kultūras pilī Rīgā 
tika sveikti Zemkopības ministrijas kon-
kursa “Sējējs 2018” laureāti un vecinā-
šanas balvu saņēmēji – lauksaimnieki, 

tostarp arī jaunie zemnieki, pārtikas 
ražotāji un mazpulki. Nominācijā “Gada 
lauku saimniecība” veicināšanas balvu 
saņēma Daugavpils novada SIA “Agra-

Atjaunos Laucesas pagasta Parādes ielas posma asfalta segumu
Deputāti lēma ņemt aizņēmumu 

Valsts kasē 188 681,12  eiro apmērā 
novada pašvaldības prioritārā investī-
ciju projekta „Daugavpils novada Lau-
cesas pagasta Parādes ielas asfalta se-
guma atjaunošana”  īstenošanai.  

Projekts „Daugavpils novada Lau-
cesas pagasta Parādes ielas asfalta 
seguma atjaunošana” ir iekļauts Dau-
gavpils novada attīstības programmas 
Attīstības plānā. Parādes iela ir Mir-
nija ciema centrālā iela, kurai asfalta 

segums ieklāts 1986. gadā. Parādes 
ielā ir intensīva transportlīdzekļu kus-
tība - regulāri kursē AS „Daugavpils 
satiksme” autobusi, Daugavpils nova-
da pašvaldības Laucesas pamatskolas, 
Zemgales vidusskolas un Salienas vi-
dusskolas autobuss, vietējo uzņēmēju 
transports, kā arī pagasta iedzīvotāji 
aktīvi izmanto šo ceļu braucieniem uz 
Daugavpils pilsētu. Pēdējos gados ceļš 
atrodas sliktā tehniskā stāvoklī. Ik 
gadu Laucesas pagasta pārvalde veica 

ceļa bedrīšu remontu, ieguldot līdzek-
ļus, taču tas uzlabo ceļa stāvokli tikai 
uz īsu laiku. Balstoties uz augstāk mi-
nētajiem faktiem, tika lemts par labu 
esošā ceļa remontdarbiem.

Tika veikta iepirkuma procedūra 
„Daugavpils novada Laucesas pagasta 
Parādes ielas no 0.000 līdz 1.565 km 
asfalta seguma atjaunošana”, kā rezul-
tātā tika izvēlēta ceļu būves firma SIA 
„Binders”, ar kuru 9. oktobrī noslēgts 
būvdarbu līgums. 

Būvdarbu gaitā tiks veikta esošā as-
faltbetona seguma izlīdzinošā frēzēša-
na, karstā asfalta profila labošana un 
izbūve, kā arī aku lūku regulēšana. 
Darbus plānots pabeigt līdz šī gada 12. 
novembrim. 

Olga Davidova
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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 – 7383 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfijas 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

No 25. septembra līdz 25. oktobrim  novadā dzimuši
 12 bērniņi, no tiem - 8 meitenes, 4 puikas

Oktobrī  laulību noslēguši 19 pāri,
 no tiem 7 pāri -  novada iedzīvotāji

Mūžībā devusies Goda virsdiriģente
 Terēzija Broka

Mūžībā devusies kordiriģente, pe-
dagoģe, kultūras darbiniece, aktīva 
Latgales reģiona mūzikas dzīves vei-
cinātāja un organizatore, Dziesmu un 
deju svētku Goda virsdiriģente Terēzi-
ja Broka. 

Līdztekus darbam Daugavpils Mū-
zikas koledžā, kur strādājusi par Kor-
diriģēšanas nodaļas pedagoģi, Terēzija 
Broka pārņēmusi daudzu Latgales re-
ģiona koru vadību. 

Terēzija Broka sniegusi nenovērtē-
jamu ieguldījumu Daugavpils novada 
kultūras attīstībā. Terēzija Broka uz-
sāka vadīt jaukto kori “Latgale” 1972.
gadā, ieguldot lielu darbu tā skanīgu-

ma un dziesmu mākslinieciskā izpildī-
juma pilnveidošanā. Viņa vadīja kori 
līdz 1988.gadam, kam sekoja neliels 
pārtraukums, korim darbojoties diri-
ģentes Skaidrītes Ērlihas vadībā, taču 
ar 1993.-1994.gada sezonu korī atkal 
atgriezās Terēzija Broka. 

T.Broka allaž lepojusies, ka koris 
ir piedalījies visos Latgales Dzies-
mu svētkos, visos Vispārējos latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos, divos Zie-
meļu un Baltijas valstu Dziesmu svēt-
kos, kā arī vairākos nozīmīgos latviešu 
komponistu, klasiķu jubilejas koncer-
tos.  Kora ilggadējā diriģente nekad ne-
aizmirsa savus koristus un vienmēr tos 
uzmundrināja, sakot: „Dziediet! Dzie-
diet savai Latgalei, savai Māras ze-
mītei! Dziediet, kad sāp, dziediet, kad 
prieks! Dziesmā atdodiet savu dvēseli, 
savu mīlestību cilvēkiem – un to paši 
saņemsiet pretī…”

Terēzijas Brokas profesionālais ie-
guldījums ir novērtēts: Latvijas Nopel-
niem bagātā mākslas darbiniece (1977), 
Latvijas Tautas skatuves māksliniece 
(1986), Triju Zvaigžņu ordeņa virsnie-
ce (1995), Kultūras ministrijas bal-
vas tautas mākslā un Spīdolas balvas 
(1998) laureāte, Lielās mūzikas balvas 
2003 un Latvijas Republikas Ministru 
kabineta goda diploma un balvas iegu-
vēja (2005). Diriģentei piešķirta Lat-
galiešu Kultūras gada balva “Boņuks” 
par mūža ieguldījumu latgaliešu kultū-
rā (2013) un Daugavpils domes balva 
“Par mūža ieguldījumu” (2015).

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt 
kokus ārpus meža teritorijas: 

1) vienu apsi un vienu osi Špoģu ciemā pie Špoģu katlu mājas, jaunās katlu 
mājas teritorijas labiekārtošanai;

2) trīs vītolus estrādes teritorijā;
3) vienu ozolu Višķu tehnikuma ciemā pretī mājai Nr. 1.;
4) četrus elkšņus un vienu kļavu pie pagasta pārvaldes ēkas.
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 

(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2018. gada 5. novembra līdz 2018. gada 25. 
novembrim. 

Publiskā apspriešana notiks 2018. gada 27. novem-
brī: Višķu tehnikumā pie mājas Nr.1 plkst. 9.30, Višķu 
tehnikumā pie estrādes plkst. 9.40, Špoģos pie katlu 
mājas plkst. 9.50, Špoģos pie pārvaldes ēkas plkst. 
10.10

Novada volejbola komandai 
pārliecinoša uzvara debijā

14. oktobrī Lāču pamatskolas sporta 
zālē pirmo debijas spēli Latvijas volej-
bola līgas 2. divīzijā aizvadīja jauniz-
veidotā Daugavpils novada volejbola 
komanda (galvenais treneris – Elmārs 
Rudovičs). Pretinieku rindās stājās Rī-
gas volejbola skolas komanda, pār kuru 
mājiniekiem izdevās gūt pārliecinošu 
uzvaru 3:0 (18;12;18). Diemžēl nāka-
majā izbraukuma spēlē tikpat pārlie-
cinoša bija Jelgavas komanda, mūsējos 
apspēlējot ar rezultātu 0:3 (21;16;23). 

Daugavpils novada domes Sporta no-
daļas vadītājs Gunārs Kucins informē, 
ka novada komanda tika izveidota, lai 
apvienotu daudzos vietējos talantus, 
kas līdz šim trenējās Daugavpils Volej-
bola skolā un pārstāvēja citas koman-

das. Daugavpils novada komandā ir 
iekļauti 15 cilvēki, jaunākie no tiem ir 
2003. gadā dzimušie. Pateicoties Dau-
gavpils novada domes finansējumam, 
komandai ir iegādātas jaunas divu vei-
du sporta formas un nepieciešamais 
inventārs. 

Tā kā komanda ir nupat izveidota, 
tai šogad ir jāstartē zemākajā divīzijā. 
Par uzvaru sacenšas vēl piecas koman-
das - Rīgas Volejbola skola, Murjāņu 
Sporta ģimnāzija / Jaunsardze, kā arī 
komandas no Jelgavas, Kuldīgas un 
Talsiem. 

Novada volejbolistiem nākamās būs 
mājas spēles Lāču pamatskolas sporta 
zāles telpās 4.,  8. un 25. novembrī.


