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Gaidot 
Kristus piedzimšanas svētkus, 
meklēsim to spožo un īpašo

 Ziemassvētku zvaigzni, 
kas mudina kalpot līdzcilvēkiem. 

Lai visi savā garā 
veicam ceļu uz Betlēmi 

ar maigu un gādīgu sirdi 
kā dāvanu Kristum. 

Lai gaiši svētki un piepildīts 
Jaunais 2019. gads!Jaunais 2019. gads!
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Lai gaiši svētki un piepildīts 

Artjoma Porado zīmējums “Ziemassvētki visur” 
(Medumu internātpamatkola, 5. klase)
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Noteikti Ziemassvētku atklātņu konkursa uzvarētāji 
ras tēmas – “Ziemassvētki baznīcā”, 
“Ziemassvētki mežā”, “Ziemassvētku 
nakts” un “Ziemassvētku zvaigzne”. Pēc 
konkursa nolikuma konkursantiem tika 
dots uzdevums veidot vizuālās mākslas 
darbus jebkurā tehnikā – tas varēja būt 
zīmējums, gleznojums, grafi ka vai cits. 

Komisija izvērtēja 16 skolas audzēk-
ņu iesniegtos darbus, sniedzot savu 
atzīmi par darba atbilstību tēmai un 
nolikuma prasībām, kā arī izpildījuma 
kvalitātei un oriģinalitātei. Par Ziemas-
svētku apsveikumu autoriem tika izvē-
lēti trīs no tiem. Rezultātā priekšroka 
tika dota internātpamatskolas 6. klases 
audzēknei Veronikai Jerošonokai un 
darbam “Ziemassvētki katrā mājā”, 5. 
klases skolniekam Artjomam Porado 
ar darbu “Ziemassvētki ir visur” un 9. 
klases skolniecei Irēnai Zavadskai ar 
darbu “Ziemassvētki mežā”. Konkursa 
žūrijas simpātiju balvu ieguva Snežana 
Gribute no 9. klases ar darbiņu “Brī-
nums aiz loga”. 

Irēnas Zavadskas darbiņš tiks izman-

tots Ziemassvētku atklātņu veidošanai 
sūtīšanai pa pastu, Veronikas Jerošono-
kas zīmējums būs apskatāms pašvaldī-
bas mājas lapā www.daugavpilsnovads.
lv, kā arī sociālajos tīklos, savukārt Art-
joma Porado “Ziemassvētki ir visur” jau 
priecē izdevuma “Daugavpils Novada 
Vēstis” lasītājus. Snežanas Gributes 
“Brīnums aiz loga” priecēs Daugavpils 
novada domes apmeklētāju acis un tiks 
izvietots uz stenda 1. stāva foajē. 

Ikviens no konkursa dalībniekiem 
tika pie Pateicībām un saldām dāva-
nām. 

Visiem bērniem pateicamies par ori-
ģināliem un rūpīgiem darbiem, skolotā-
jām Viktorijai Celminskai un Natālijai 
Kuvšinovai – par profesionalitāti un 
palīdzību. Īpašs paldies Medumu inter-
nātpamatskolas direktorei Gaļinai Piš-
čuļonokai par atsaucību un palīdzību 
konkursa norisē. 

Olga Davidova

Sekojot ikgadējai tradīcijai, Daugav-
pils novada domes Informācijas un sa-
biedrisko attiecību daļa organizēja Zie-
massvētku atklātņu konkursu, šogad 

iesaistot šajā mākslinieciskajā procesā 
Medumu internātpamatskolas audzēk-
ņus. 

Skolēniem šogad tika piedāvātas čet-
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Krīt sniegpārslas baltas, baltas
No debesu klajumiem augstiem.

Piesnigs mirkļi, stundas un dienas,
Piesnigs sapņi mums balti, balti.

Ticēsim Ziemsvētku mirklim,
Jo Laimes māte mums katram klusi

Būs Debesīs zvaigzni aizdegusi.
Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemas-

svētku laikā ienāk gaisma un siltums, lai 
reizē ar svētku prieku visur iemājo arī sa-
ticība, patiesa mīlestība citam pret citu!

Dubnas pagasta pārvalde

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod 
spēku visu cerību un domu piepildījumam 
Jaunajā gadā! 

Biķernieku pagasta pārvalde 

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,

Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici - tas ir tavā varā

Nest gaismu, kā to sveces dara!

Lai Ziemassvētku miers un prieks ienāk 
un mājo sirdī, ģimenē un starp cilvēkiem, 
dāvājot veselību, saticību, izdošanos un 
panākumus itin visās iecerēs un labajos 
darbos 2019. gadā!

 Līksnas pagasta pārvaldePirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,

ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli

un tici – tas ir Tavā varā
nest gaismu, kā to sveces dara…

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no 
mums, lai sirds siltums sasilda ikvienu, 
ko satiek savā ceļā, un dāvā tam gaišumu, 
laimi un mīlestību! 

Kalupes pagasta pārvalde

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,

Laiku zvaigžņu skaitīšanai,
Mazus brīnumus ikdienā
Un lielus brīnumus sirdī,

Eņģeli uz pleca  un mīļus cilvēkus blakus,
Mīlestību pret Dievu, sevi pašu

Un mīlestību pret pasauli aiz loga.

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu 
Jauno gadu!

Sventes pagasta pārvalde 

Lai silti un laimes pilni Ziemassvētki, 
piepildīti ar mieru, prieku un mīlestību! 
Lai Jaunais 2019. gads ir veiksmes un 
labklājības pārpilns! 

Kalkūnes pagasta pārvalde
Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes, 

Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks, 
Lai vēji visas bēdas projām aiznes 

Un pats sev nejuties kā parādnieks.
Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes

Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes

Un sirdīs mīlestību sēj.

Priecīgus, mierpilnus Ziemassvētkus un 
panākumiem bagātu Jauno gadu!

Skrudalienas pagasta pārvalde

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība 
un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem!

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu 
klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku!

Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet 
spēkus lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku 

klātbūtne. 

Sveicam Ziemassvētkos un Jaunajā 
2019. gadā Daugavpils novada un Medu-
mu pagasta iedzīvotājus!

Medumu pagasta pārvalde 

Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri,
Tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes.

No mīlestības silto vārdu auras,
Lai atkal sasilst mūsu dvēseles!

Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemas-
svētku laikā ienāk gaisma un siltums, lai 
reizē ar svētku prieku iemājo arī saticība, 
patiesa mīlestība vienam pret otru, domu 
brīvība un apgaismība, jo: kurš staro 
gaismu citu cilvēku dzīvēs, pats nekad 
nepaliks tumsā.

Naujenes pagasta pārvalde

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.

Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.

/Kornēlija Apšukrūma/

Gaišus, miera un labestības piepildītus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2019. 
gadu! Lai nākošais gads nes visiem laimi, 
prieku, veselību un cerību piepildīšanos! 

Demenes pagasta pārvalde

Lai Ziemassvētku baltais miers
Nes gaišu mieru jūsu sirdīs

Lai Jaunais gads liek laimes liet,
Ar panākumu putām dzirkstī!

Mierpilnus un gaišus Ziemassvētkus, 
veselīgu, radošu un saticīgu Jauno gadu!

Vaboles pagasta pārvalde 
Vēlam gaišus un mīlestības pilnus Zie-

massvēkus, stipru veselību, veiksmi un 
sapņu piepildījumu Jaunajā 2019. gadā. 
Lai katrā mājā valda saticība un savstar-
pēja sapratne. Lai šis Jaunais gads atnes 
jums mieru un klusumu, un, lai tie ceļi, ko 
staigājat, rada gandarījumu.

Tabores pagasta pārvalde

Rūpes un raizes lai paliek pagātnē,
Cerību stariņš lai uzspīd nākotnē

Svecīšu liesmiņas eglītes zaros
Prieku un ticību nākotnei atdos..

Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pil-
nu Ziemassvētku noskaņu un sirdsmieru 
svētku laikā!

Vecsalienas pagasta pārvalde

Nāk  Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,

Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību gaismu dvēselē krāj.

Gaišus, siltuma  un mīlestības  apsta-
rotus Ziemassvētkus! Veiksmi un cerību 
piepildījumu Jaunajā 2019. gadā!

Ambeļu pagasta pārvalde
Šajos Ziemassvētkos novēlam piedzīvot 

mazus un lielus brīnumus, izbaudīt tos 
kopā ar mīļajiem, jo nav būtiski, ko mēs 
darām - mazus vai lielus darbus, sakām 
daudz vai maz, uzsmaidām sirsnīgi vai 

vienkārši esam viens otram blakus - 
svarīgākais, ka darām to no sirds.

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība ra-
dīt brīnumus, piepildīt mazus un lielus 
sapņus, saglabāt ticību, ka mēs katrs un 
visi kopā spējam radīt brīnumus!

Maļinovas pagasta pārvalde

Lai Ziemassvētku burvība valda katrā no 
mums,

Un sirds siltums sasilda ikvienu, ko 
satiekat savā ceļā,

Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, 
dāvājot tikai labu,

Un Jaungada brīnums vispirms notiek 
mūsos.

Lai piepildās sapņi un ieceres, iespaidī-
giem projektiem un radošiem darbiem ba-
gātīgs atnāk Jaunais 2019. gads!

Laucesas pagasta pārvalde

Atkal mēs esam ceļā -
Ceļā uz laimi,

Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,

Ceļā uz nezināmo,
Ceļā uz prieku,

Ceļā uz labākiem laikiem,
Ceļā uz sapni,

Ceļā uz dzīvi - kāda tā ir.
Un beigu beigās -

Ceļā uz Ziemassvētkiem.

Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un lai-
mīgu Jauno 2019.  gadu! Lai piepildās viss, 
kas iecerēts un jaunas virsotnes, ko sas-
niegt!

Salienas pagasta pārvalde 

Ļauj gaismas straumei
sirdij tecēt cauri, -

 tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes, 
No mīlestības silto vārdu auras,
lai atkal sasilst mūsu dvēseles! 

Priecīgus, mierpilnus un gaišus Ziemas-
svētkus! Laimīgu, saticības un panāku-
miem piepildītu Jauno gadu! 

Višķu pagasta pārvalde 

Lūk – eglē sveču liesmas gail
Tās šonakt sadedzinās visu drūmo, lai nav bail

Sākt jaunu rītu, jaunu dienu, gadu
Ar labu domu, darbu kādu.

Lai Ziemassvētkos apjaušam, ka brīnumu
ikkatrs pats nesam,

no sirds to dāvinot gan mazam, jaunam, 
vecam…

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā ģi-
menē un Jaunā gadā nezūd apņēmība ra-
dīt brīnumus, piepildīt sapņus un  īstenot 
mērķus!

Nīcgales pagasta pārvalde

ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMI
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins
21.01. Medumu pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

21.01. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
07.01. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

21.01. Malnavas koledžas izglītības programmu 
īstenošanas vieta Višķi 15.00-17.00

Andrejs Bruns
07.01. Laucesas pagasta pārvalde 14.00-18.00

15.01. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs 
“Laucesa” 09.00-13.00

Valērijs Hrapāns
10.01. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
17.01. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
24.01. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Jevgeņijs Gridasovs
09.01. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
16.01. Kalkūnes pagasta pārvalde 17.00-19.00
30.01. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns

Informācija www.daugavpilsnovads.lv
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
09.01. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
16.01. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
23.01. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
10.01. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
17.01. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
24.01. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
14.01. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
28.01. Biķernieku pamatskola 15.30-18.30
Guntars Melnis
07.01. Daugavpils novada dome, 53. kab. 15.00-17.00
21.01. Daugavpils novada dome, 53. kab. 15.00-17.00 
Vjačeslavs Moskaļenko

Deputāta pieņemšana janvārī nenotiks 
Olesja Ņikitina
07.01. Sventes pagasta pārvalde   16.00-18.00
21.01. Maļinovas pagasta pārvalde 16.00-18.00
28.01. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
11.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
22.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
25.01. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
Ilmārs Skuķis
08.01. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
22.01. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
Regīna Tamane
08.01. Demenes pagasta pārvalde 09.00-12.00

15.01. Naujenes Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrs  13.00-15.00

24.01. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
29.01. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00

Maina pašvaldības dzīvokļu īres maksas noteikšanas kārtību 
īres maksu tiek segta tikai neliela daļa 
no uzturēšanas izmaksām un dzīvokļa 
atjaunošanas darbu veikšanai līdzekļu 
faktiski nepaliek. Dzīvokļu uzturēšanas 
un remonta izdevumi rada papildus slo-
gu pašvaldības budžetam, jo dzīvokļa īre 
tiek iekasēta ēkas apsaimniekošanas 
maksas apjomā, nepiemērojot dzīvokļa 
nolietojuma izmaksas. Izīrējot pašval-
dības īpašumu par cenu, kas ir ne tikai 
vairākas reizes mazāka par vidējo tirgus 

cenu, bet arī nesedz dzīvokļa uzturēša-
nas izmaksas, pastāv risks par pašval-
dības fi nanšu līdzekļu izšķērdēšanu,” 
lēmumprojektu “Par Daugavpils novada 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā eso-
šo dzīvojamo telpu īres maksu, dzīvoja-
mo telpu īres un pakalpojumu līgumiem” 
skaidro un pamato Daugavpils novada 
domes Finanšu pārvaldes Īpašuma da-
ļas vadītāja Ilze Ondzule.  

Lai sagatavotu Daugavpils novada do-

 2018. gada 29. novembra sēdē pieņemts 41 lēmums:
 Izdeva reglamentu “Grozījumi Daugavpils novada do-

mes 2018. gada 25. janvāra reglamentā Nr.1 „Daugavpils 
novada domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku 
atlīdzības sistēmas reglaments””.
 Izdeva saistošos noteikumus “Nolikums licencētai 

makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes 
posmā Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā”, “Gro-
zījumi Daugavpils novada domes 2013. gada 17. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.37 „Par atvieglojumiem nekus-
tamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada 
pašvaldībā”” un “Grozījumi Daugavpils novada domes 
2011. gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr.12  “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā””.
 Izdeva Biķernieku pamatskolas nolikumu.
 Atļāva Arvīdam Kucinam savienot novada domes 

priekšsēdētāja amatu ar Latgales plānošanas reģiona At-
tīstības padomes locekļa un Daugavas upju baseina apga-
bala konsultatīvās padomes pārstāvja amatu.
 Noteica, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās 

dzīvojamās telpas pieder dzīvokļu īpašniekiem, tai skaitā 
novada pašvaldībai, apsaimniekošanas maksas apmērs 
tiek noteikts atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lē-
mumam.
 Noteica pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām 

dzīvojamām mājām, kā arī atsevišķiem dzīvokļiem un dzī-
vojamām telpām īres maksu mēnesī 1.0% no dzīvokļa īpa-
šuma kadastrālās vērtības, kura tiek noteikta pēc Valsts 
zemes dienesta datiem uz katra pārskata gada 1.janvāri, 
kā arī apstiprināja  dzīvojamo telpu īres līguma un līguma 
par pakalpojumu sniegšanu paraugu.
 Nolēma noslēgt līgumus par atkritumu apsaimnieko-

šanu Biķernieku un Kalkūnes pagasta teritorijā ar SIA 
„ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLAT-
GALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”, nosakot 
līguma spēkā stāšanās brīdi – 01.01.2019. un darbības ter-
miņu – 3 gadi, un noteica maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu sākot ar 01.01.2019.  6,67 euro par 1 m3 
atkritumu bez PNV,  ja 1 m3 atkritumu svars sastāda 130 
kg.
 Palielināja SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SER-

VISS” pamatkapitālu un apstiprināja pamatkapitāla pa-
lielināšanas noteikumus un statūtus jaunā redakcijā.
 Nolēma pārjaunot Valsts kases aizdevumu līgumus, 

kuri ir noslēgti līdz 31.12.2014. un kuru pamatsumma nav 
atmaksāta, apvienojot vienā aizdevuma līgumā 19 līgumus 
un otrā aizdevuma līgumā 23 līgumus.
 Apstiprināja novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu 

sadales precizēto plānu 2018. gadam.
 Iedalīja no novada pašvaldības ceļu fonda 2018. gada 

nesadalītā  atlikuma Biķernieku pagasta pārvaldei 703,00 
euro ceļa “Kudino-Akleņiški” avārijas bedrīšu remontam, 
Tabores  pagasta  pārvaldei 1166,00 euro ceļa “Buduški-
Bojāri” avārijas caurtekas  remontam un Sventes pagasta 
pārvaldei  967,03 euro ceļa “Svente-Gulbji” avārijas caurte-
kas  nomaiņas izpildīto darbu pievienotās vērtības nodokļa 
apmaksai.
 Atbalstīt projekta idejas „Publisko ezeru vides pieeja-

mības nodrošināšana Daugavpils novadā” un. “Daugavas 
upes apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada 
teritorijai” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda 
aktivitātē ”Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.  
 Apstiprināja projekta “Profesionāla sociālā darba attīs-

tība pašvaldībās” 01.10.2018. Vienošanos un ieņēmumu un 
izdevumu tāmi.
 Apstiprināja projekta “Deinstitucionalizācijas pasāku-

mu īstenošana Latgales reģionā” priekšfi nansējuma ieņē-
mumu un izdevumu tāmi.
 Grozīja novada domes 15.09.2016. lēmumu Nr.774 

“Par Biķernieku pamatskolas Eiropas Savienības 
Erasmus+ programmas projekta Nr.2016-1-IT02-
KA219-024427_2 “Radošā enerģija īpašu cilvēku aktivizē-
šanai”  (LAB4S.P.A.C.E. “Special people activating creati-
ve energy”) atbalstīšanu” un izteica projekta ieņēmumu un 
izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

 Grozīja novada domes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1101 
“Par aizņēmumu projekta Nr. LLI-337 “Zarasu rajona un 
Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju rado-
šuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izman-
tojot sociālkultūras pasākumus” īstenošanai”, nosakot aiz-
ņēmuma summu 119052,01 euro apmērā.
 Nolēma nodot no novada domes valdījuma Naujenes 

pagasta pārvaldes valdījumā dzīvokļa īpašumu Nr.10, Sko-
las iela 13, Naujenē  un Višķu pagasta pārvaldes vadījumā 
pašvaldības ceļu 98-62 “Balašķi-Mežvidi”.   
 Grozīja novada domes 13.08.2015. lēmumā Nr.701 

„Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
 Atcēla novada domes 09.08.2018. lēmumu Nr.973 “Par 

vienreizējā pabalsta piešķiršanu Marinai Sidorovai”.
 Nolēma atsavināt 8 īpašumus Ambeļu, Demenes, Dub-

nas, Kalkūnes, Maļinovas, Naujenes un Sventes pagastā.
 Nolēma pārdot izsolē 3 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Demenes un Kalkūnes pagastā un apstiprināja izsoles 
noteikumus.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos 

maksājumus, soda naudu un nokavējuma naudu 3 fi zis-
kām personām Ambeļu un Salienas pagastā.
 Atzina par  starpgabaliem pašvaldībai piekritīgās ze-

mes vienības Salienas un Vecsalienas pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus koku 

ciršanai Demenes  pagastā.
2018. gada 13. decembra sēdē pieņemti 23 lēmumi:
 Apstiprināja 2019. gada novada nozīmes pasākumu 

plānu.
 Noteica maksu par novada dzimtsarakstu nodaļas 

maksas pakalpojumiem.
 Grozīja novada domes 14.07.2016. lēmumu Nr.575 

„Par maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā”.
 Apstiprināja dzīvojamo māju apsaimniekošanas mak-

su dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājās Demenes pa-
gastā  un dzīvojamai mājai Parka iela 3, Svente, Sventes 
pagastā.
 Izsludināja novada  konkursu „Gada balva sportā 

2018” no 13.12.2018.-27.12.2018. un apstiprināja konkur-
sa vērtēšanas komisiju.
 Atļāva novada sporta skolai 2019. gadā uzsākt izglītī-

bas programmas “Volejbols” īstenošanu.  
 Grozīja Daugavpils novada pašvaldības īpašuma at-

savināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas, Īpašuma 
pārvaldīšanas komisijas, Daugavpils novada domes sil-
tumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu 
un sadzīves atkritumu savākšanas tarifu projektu izvērtē-
šanas komisijas un Ar lauksaimniecības zemi veikto darī-
jumu tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāvu. 
 Nolēma atļaut novada domei veikt iepirkuma proce-

dūru jaunas vieglās pasažieru automašīnas iegādei, kura 
nepieciešama novada domes funkciju veikšanai.
 Atļāva Naujenes pagasta pārvaldei slēgt iepirkuma 

līgumu “Būvprojekta izstrādāšana Bērnu un jauniešu cen-
tra ēkas pārbūvei par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, 
Naujenes pagasts, Daugavpils novads un autoruzraudzī-
ba”, paredzot fi nansējumu novada domes 2019. gada bu-
džetā 25809,30 euro. 
 Atzina par spēku zaudējušu novada domes 10.11.2016. 

lēmumu Nr.1018 “Par zemes nomu Sabiedrībai ar ierobe-
žotu atbildību “GRĪVAS POLIKLĪNIKA” piederošās ēkas 
uzturēšanai”.
 Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu Sventes pagas-

tā.
 Nolēma pārdot 3 pašvaldības nekustamos  īpašumus 

Naujenes, Maļinovas un Sventes pagastā.
 Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu un pārņemt no-

vada domes valdījumā 9 nekustamos īpašumus.
 Nolēma pārdot izsolē 2 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Kalkūnes un Demenes pagastā un apstiprināja 
izsoles noteikumus.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus koku 

ciršanai Višķu pagastā.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašval-

dības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

“Daugavpils novada pašvaldības ie-
dzīvotājiem bija un joprojām ir iespēja 
privatizēt dzīvokļus, taču atsavināšanas 
process notiek salīdzinoši kūtri. Pašval-
dībai šie privatizētie dzīvokļi ir jāap-
saimnieko, jāpārvalda un jāveic to uz-
turēšanas un remontēšanas darbi. Daļa 
no šīm ēkām ar to būvkonstrukcijām 
un inženierkomunikācijām ir nolietoju-
šās un to sakārtošanai ir jāiegulda diez 
gan apjomīgi līdzekļi. Ar līdzšinējo zemo 

mes sēdē deputātu apstiprināto lēmum-
projektu, tika izveidota darba grupa ar 
mērķi izstrādāt vienotu metodiku īres 
maksas noteikšanai Daugavpils novada 
pašvaldības dzīvojamām telpām. Veicot 
analīzi, tika secināts, ka, lai segtu visas 
apsaimniekošanas maksas un paliktu 
līdzekļi arī dzīvojamā fonda atjauno-
šanai, piemērotākā un izdevīgākā īres 
maksa ir 1.0 % no kadastrālās vērtības, 
kura tiks noteikta pēc Valsts zemes 
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Noteica maksu par Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 
No 2019. gada 1. janvāra spēkā stā-

sies lēmums par Dzimtsarakstu noda-
ļas maksas pakalpojumiem. Svinīgā 
laulības reģistrācija Červonkas pilī un 
Naujenes laulību zālē izmaksās 30 eiro, 
savukārt Raiņa mājā Berķenlē līdzšinē-
jo 30 eiro vietā būs jāmaksā 70 eiro. 

Maksa par telpu izmantošanu laulī-
bu reģistrācijai paliek iepriekšējo gadu 
līmenī. Palielināsies samaksa par svi-
nīgas laulību reģistrācijas ceremonijas 
sagatavošanu un vadīšanu ārpus paš-
valdības noteiktām vietām, kas iepriekš 
tika noteikta 186 eiro apmērā, tagad 
sastādīs 236 eiro. Savukārt maksa par 
kopdzīves gadu jubilejas ceremoniju ie-
priekšējo 23 eiro vietā tagad izmaksās 
30 eiro. 

Tāpat lēmumā noteikts, ka maksa 
par pakalpojumiem svinīgas laulības 
reģistrācijas ceremonijas sagatavošanai 
un vadīšanai pašvaldības noteiktajās 

vietās netiks iekasēta no personām ar 
invaliditāti, politiski represētām per-
sonām, Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidētājiem, personām, 
kurām piešķirts trūcīgas ģimenes vai 
personas statuss maksa par pakalpoju-
miem, ja statuss ir abiem pieteicējiem 
tiek samazināta par 100 %, ja vienam 
– par 50%, ja viens no laulības pieteicē-
jiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Dau-
gavpils novadā, maksa par pakalpoju-
miem tiek samazināta  par 60 %.

Par Dzimtsarakstu nodaļas pakal-
pojumiem tiek iekasēta valsts nodeva, 
kas par laulības reģistrāciju sastāda 14 
eiro. Laulības reģistrācija bez ceremoni-
jas nodaļas telpās (liecinieku klātbūtnē) 
izmaksās tikai valsts nodevu 14 eiro ap-
mērā. 

Par atkārtoto apliecību izsniegša-
nu un reģistru aktualizāciju jāmaksā 
valsts nodeva 7 eiro apmērā. Savukārt 

par vārda, uzvārda un tautības ieraksta 
maiņu valsts nodeva sastāda 71.14 eiro. 

No valsts nodevas, uzrādot attiecīgu 
statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo 
personu ar I vai II invaliditātes grupu; 
personu, kura atrodas pilnā valsts vai 
pašvaldības apgādībā; personu, kura 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir 
atzīta par trūcīgu; bāreni vai bez vecā-
ku gādības palikušu bērnu pēc pilnga-
dības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai; daudzbērnu ģimeni, ja tai 
un vismaz trim tās aprūpē esošiem bēr-
niem, tai skaitā audžuģimenē ievieto-
tiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta 
viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu 
adrese. 

Valsts nodevu neiekasē, ja: civilstā-
vokļa akta reģistra ierakstu papildina 
pēc adopcijas apstiprināšanas vai adop-
cijas atcelšanas; civilstāvokļa reģistru 
papildina pēc paternitātes atzīšanas, 

paternitātes noteikšanas, paternitātes 
fakta konstatēšanas vai paternitātes 
pieņēmuma apstrīdēšanas; dzimšanas 
reģistra ierakstā anulē ierakstu par 
bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Lau-
lības un ģimenes kodeksa 58. pantā 
paredzētajā kārtībā; civilstāvokļa akta 
reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu 
iestādes pieļautu kļūdu.

Daugavpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2018. gada 11 mēnešos noslēg-
tas 324 laulības. Visbiežāk laulības no-
slēgtas Červonkas pilī (123) un Dzimt-
sarakstu nodaļas telpās (123), mazāk 
– Naujenes laulību zālē (33) un orga-
nizētas izbraukuma laulības (19), sa-
vukārt Raiņa mājā Berķenelē laulības 
noslēgt izvēlējušies vien 3 pāri. 

Olga Davidova

Apstiprināts Daugavpils novada 2019. gada nozīmes pasākumu plāns
Daugavpils novada domes sēdē de-

putāti apstiprināja 2019. gada nozīmes 
pasākumu plānu. 

Janvāra mēnesī lielākie pasākumi 
gaidāmi izglītībā un sportā. Gads jau 
tradicionālie iesāksies ar Jaunatnes 
gada noslēguma pasākumu, kas ieplā-
nots 11. janvārī un norisināsies Nova-
da kultūras centrā “Vārpa”. Šis pasā-
kums novadā notiks jau trešo reizi, un 
tā laikā tiks godināti aktīvākie jaunat-
nes politikas virzītāji, pasniedzot pa-
teicības rakstus sekojošās nominācijās: 
“Gada jaunietis”, “Gada brīvprātīgais”, 
“Gada jaunatnes darbinieks”, “Gada 
aktīvākais pagasts darbā ar jaunatni”. 
Tiks sumināti arī jaunatnes politikas 
un jauniešu iniciatīvu atbalstītāji. Sa-
vukārt 18. janvārī norisināsies gal-
venais gada notikums sporta nozarē 
– “Gada balva sportā 2018”. Vairāku 
gadu garumā novadā tika organizēts 
konkurss “Sporta laureāts”, kura no-
slēgumā sumināja labākos no tiem, 
kuri snieguši ieguldījumu novada spor-
ta dzīves attīstībā un pašvaldības vār-
da popularizēšanā. Jau ierasti labākie 
tika apbalvoti vairākās nominācijās. 
Šogad tiks izstrādāts jauns konkursa 
nolikums. 

Februāri ievadīs Daugavpils novada 
iedzīvotāju Ziemas sporta svētki, kas 
notiks Kalupes pagastā 9. februārī. 
Savukārt 15. februārī Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolā noritēs Netradicio-

nālā modes skate – konkurss, kas kat-
ru gadu tiek veltīts konkrētai tēmai. 
Šogad konkursantiem tiek piedāvāta 
tēma “Priekšmets. Manta. Lieta.”. Tra-
dicionāli šis konkurss ir draudzību un 
starptautisko sadarbību veicinošs, jo 
aicina dalībai kā pārstāvjus no Latvi-
jas pašvaldībām, tā arī no kaimiņval-
stīm– Lietuvas un Baltkrievijas.  

2019. gads solās būt bagāts ar kolek-
tīvu pastāvēšanas jubileju svinībām. 
Tā, 55 gadu jubileju 16. februārī atzī-
mēs Daugavpils novada Kultūras cen-
tra «Vārpa» jauktais koris «Latgale», 
27. aprīlī savu 50. dzimšanas dienu ar 
krāšņu koncertu sagaidīs Daugavpils 
novada Kultūras centra «Vārpa» tau-
tas deju ansamblis «Līksme», 18. mai-
jā, kad Vaboles pagasta parkā uz Va-
sarsvētku sadanci kā ierasts pulsēsies 
deju kolektīvi un ansambļi no malu 
malām, Vaboles pagasta jauniešu deju 
kolektīvs «Aisma» svinēs savas pastā-
vēšanas 60. gadadienu. Vasaras piln-
briedā – 16. jūnijā, dziesmu festivālā 
“Šūpojamies dziesmās”, kas notiek 
Skrudalienas pagastā, nopelniem ba-
gātais vokālais ansamblis «Līgaviņas» 
dziedot atzīmēs savu 15. dzimšanas 
dienu. 

Februārī un aprīlī tiks organizēti divi 
vērienīgi Naujenes Mūzikas un māks-
las skolas konkursi - III Starptautis-
kais pūšaminstrumentu konkurss 
"Naujene WIND-2019”, kā arī visu 

iemīļotais un plaši pārstāvētais XVII 
Starptautiskais akordeonistu - solistu 
konkurss «Naujene -2019». 

Gada laikā notiks arī novada iedzīvo-
tāju un viesu jau iemīļotie pasākumi. 
Tādi kā Daugavpils novada 18. Grā-
matu svētki, Līgo svētki Višķu estrā-
dē, Daugavpils novadu folkloras kopu 
sadziedāšanās ‹»Aizgavenī cīmūs brau-
cu» un “Atvasara Juzefovā”, XVI Starp-
tautiskais Tautas muzikantu saiets, V 
Daugavpils novada čempionāts MTB 
maratons, Uzņēmēju godināšanas pa-
sākums u.c. 

Vairākos pagastos tiks rīkoti pagastu 
svētki – 4. maijā Demenes pagastā, 19. 
maijā – Naujenē, 13. jūlijā – Dubnā, 
20. jūlijā – Maļinovā, 9. un 10. augus-
tā – Biķerniekos, 17. augustā – Višķos, 
29. septembrī – Skrudalienā. 

Tiks paturpināti 2018. gadā iedibi-
nāti pasākumi un norises - mūsdienu 
deju kolektīvu festivāls “Hipeastrs”, 
kas norisināsies 23. martā Ambeļu pa-
gastā, velomaršruta Nr.35 „Daugavas 
loki” atklāšanas posmu braucieni, kas 
šogad tiks organizēti Daugavas kreisa-
jā krastā, Daugavpils novada mednie-
ku saiets Ambeļos 27. jūlijā un Dau-
gavpils novada izglītības iestāžu Goda 
diena, kuras norise ieplānota uz 13. 
novembri. Daugavpils novadā šogad 
iegriezīsies arī amatierteātru saiets 
«Spēlējam kopā», kas amatierteātru 
kolektīvus pulcēs 1. jūnijā Ambeļu pa-

gastā, savukārt Višķu pagasta estrāde 
16. jūnijā uzņems kuplo Latgales nova-
da senioru saimi, kas sabrauks uz Lat-
gales  novada 17. Senioru dziesmu un 
deju festivālu. 

Novada sporta dzīvi paspilgtinās 
tādi pasākumi kā Latvijas čempionāts 
svarbumbu celšanā garajā ciklā, kas 
janvārī norisināsies Sventē, pašvaldī-
bas darbinieku vasaras sporta spēles, 
Latgales VII čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem Višķu pagasta vieglatlēti-
kas stadionā un dalība Latvijas Jau-
natnes Olimpiādē 2019, kas norisinā-
sies Jelgavā. 

Jauniešu iniciatīvu un līdzdalību 
sabiedriskajā dzīvē veicinās dalība 
projektu konkursos  “Uzlabosim savu 
ikdienu” un “Attīsti sevi”. Oktobrī jau-
nieši dosies uz Alūksni, lai piedalītos 
Daugavpils novada jauniešu nevalstis-
ko organizāciju un to līderu pieredzes 
apmaiņas braucienā, savukārt augus-
tā jaunieši pulcēsies uz ikgadējo Dau-
gavpils novada jaunatnes salidojumu.

Gadu jau tradicionāli noslēgs Valsts 
proklamēšanas gadadienai veltīts svi-
nīgais sarīkojums, kura laikā tiks pa-
sniegti Daugavpils novada domes aug-
stākie apbalvojumi.  

 Olga Davidova

Noteiktas 2018. gadā neapstrādātās zemes vienības
Saskaņā ar MK 2010. gada 13.  jū-

lija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 
2010. gadu, Lauku atbalsta dienests 
(turpmāk tekstā LAD) bez zemes vie-
nības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai 
to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju 
zemes vienību apsekošanu, lai vizuāli 
pārbaudītu, vai vismaz 70% no LIZ ir 
apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē 
LIZ platība tiek apsaimniekota, ja līdz 
kārtējā gada 1. septembrim zeme tiek 
izmantota lauksaimniecības produk-
tu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot 

ražas novākšanu, dzīvnieku ganīša-
nu un turēšanu lauksaimniecības no-
lūkiem vai vismaz vienu reizi tajā ir 
veikta pļaušana, zāles novākšana vai 
sasmalcināšana un izkliedēšana, At-
bilstoši noteikumiem, LAD apseko ti-
kai tās zemes vienības, kurās saskaņā 
ar Valsts zemes dienesta informāciju ir 
vismaz 1,00 ha LIZ.

2018. gada novembrī LAD ir iesnie-
dzis Daugavpils novada domei apkopo-
tu informāciju par Daugavpils novada 
pašvaldības teritorijā 2018. gadā neap-

strādātajām zemes vienībām. Saskaņā 
ar likuma  «Par nekustamā īpašuma 
nodokli»  3. panta (11) daļu, šo zemju 
īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, līdz ar 
nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas paziņojumu par 2018. gadu, sa-
ņems arī nekustamā īpašuma nodokļa 
papildaprēķinu par neapsaimniekota-
jām platībām 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības 2018. gada 1.jan-
vārī. Ar neapstrādāto zemes vienību 
sarakstu var iepazīties mājas lapā 
daugavpilsnovads.lv sadaļā “Finan-

ses” – “Nekustamā īpašuma nodoklis” 
– “Aktuāli”. 

Ja nodokļu maksātājam ir pamato-
tas pretenzijas par zemes apsekošanas 
rezultātu, tad lūdzam iesniegt Dau-
gavpils novada domē vai attiecīgajā 
pagasta pārvaldē iesniegumu ar lūgu-
mu veikt atkārtotu lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes apsekošanu.

dienesta datiem uz katra pārskata gada 
1. janvāri.  No šīs īres maksas tiks segta 
apsaimniekošanas maksa un pārējā būs 
pašvaldības peļņas daļa. Pieņemot jauno 
lēmumu, īres maksa netiks aplikta ar 

PVN. 
Kā liecina aprēķini, pēc 2018. gada ka-

dastrālās vērtības vislielākā īres maksa 
ir par labiekārtotiem, siltinātiem, galve-
nokārt, piepilsētas pagastos esošajiem 

pašvaldības dzīvokļiem. Savukārt zemā-
ka īres maksa ir pašvaldības dzīvokļiem 
bez vai ar daļējām ērtībām. Īres maksas 
ir ļoti dažādas, tās svārstās no 2.55 EUR/
mēn. līdz 41.42 EUR/mēnesī. 

Par dzīvojamās telpas īres maksas iz-
maiņām īrnieki tiks brīdināti līdz 2018. 
gada 31. decembrim.

Elza Pučko
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Novada sociālais darbinieks pilnveidos zināšanas darbā ar personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 

Latvijas pašvaldību sociālajiem dar-
biniekiem iespējams apgūt uz perso-
nu vērstās domāšanas un plānošanas 
metodes, kas būtiski palīdz darbā ar 
personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem. Kursa dalībnieki tiks iepa-
zīstināti ar uz personu vērsto plāno-
šanu, kas ir viena no efektīvākajām 
un inovatīvākajām metodēm darbā ar 
cilvēkiem ar garīga rakstura traucēju-
miem. Uz personu vērstā domāšana un 
plānošana sākotnēji tika attīstīta ASV 
un šobrīd tiek izmantota lielākajā daļā 
valstu, kurās notiek deinstitucionalizā-
cijas process, tai skaitā arī Latvijā.

“2016. gadā Daugavpils novada 
dome un Labklājības ministrija noslē-

dza līgumu par apmācībām, kas skāra 
eksperta izglītošanu, kas strādās ar 
personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem. No Latgales reģiona tie bija 5 
cilvēki, tai skaitā viena Daugavpils no-
vada Sociālā dienesta sociālā darbinie-
ce. Šī gada oktobrī noslēgta vienošanās 
par projekta “Profesionāla sociālā dar-
ba attīstība pašvaldībās” īstenošanai, 
kas paredz apmācības sociālajam dar-
biniekam, kas turpmāk izstrādās me-
todiku darbam ar personām ar garīga 
rakstura traucējumiem”, tā komentēja 
Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegoro-
va. 

Uz personu vērstās domāšanas me-
todes ir īpaši svarīgas, strādājot ar 

cilvēkiem ar smagiem garīgiem traucē-
jumiem (t.sk. cilvēkiem, kuri nekomu-
nicē vispār vai arī ar kuriem iespējams 
komunicēt tikai ar alternatīvās komu-
nikācijas metožu palīdzību).

Daugavpils novada domes sēdē depu-
tāti apstiprināja projekta “Profesionā-
lā sociālā darba attīstība pašvaldībās” 
ieņēmumu un izdevumu tāmi un ļāva 
nodrošināt priekšfi nansējumu projekta 
īstenošanai. Projekts, kura kopējais fi -
nansējums sastāda 5 552 eiro, tiks pil-
nībā segts no Labklājības ministrijas 
puses. 

Kursa ietvaros sociālā darbiniece 
apgūs prasmes, kas palīdzēs veidot 
uzticībā balstītas attiecības, identifi -

cēt klienta vajadzības, vēlmes un sap-
ņus, kā arī efektīvi plānot individuālo 
darbu ar klientu, tā radiniekiem un 
sociālo tīklu, lai varētu veiksmīgi un 
patstāvīgi dzīvot sabiedrībā. Dažas no 
metodēm ir jo īpaši noderīgas saziņā 
ar cilvēkiem, kuri verbāli nekomunicē 
un „sarežģītiem” klientiem, kuri izrāda 
noteikta veida uzvedības problēmas.

Labklājības ministrijas projekts ilgs 
6 mēnešus un noslēgsies 2019. gada 
29. martā. Šī perioda laikā sociālais 
darbinieks apgūs 504 stundu apmācī-
bu kursu. 

Olga Davidova

Kalkūnes un Biķernieku pagastā 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniegs SIA “AADSO” 

Domes sēdē pieņemts lēmums 
Kalkūnes un Biķernieku pagasta te-
ritorijās atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu nodrošināšanu no 2019. 
gada 1. janvāra nodot SIA  “Atkritu-
mu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija” (turp-
māk –AADSO). Līdz šim Kalkūnes 
pagastu apkalpoja SIA “EKO LATGA-
LE”, Biķernieku pagastu – SIA “Clean 
R”, kuru noslēgtajiem līgumiem šogad 
beidzies derīguma termiņš. 

Saskaņā ar SIA “AADSO” piedā-
vāto tarifu, pagastu iedzīvotājiem un 
juridiskām personām par atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu sākot 
no 2019. gada 1. janvāra, būs jāmaksā 
12.88 EUR (bez PVN) par 1 m3, ko vei-
do sadzīves atkritumu savākšanas un 

pārvešanas  maksa  6.67 EUR, dabas 
resursu nodoklis - 2.74 EUR un tarifs 
par atkritumu apglabāšanu poligonā 
“Cinīši” - 3.37 EUR. Jāatzīmē, ka mi-
nētais tarifs ir lētāks par SIA„EKO 
LATGALE” (7.09 EUR) un SIA “Cle-
an R” (8,38 EUR) piemēroto sadzīves 
atkritumu savākšanas un pārvešanas 
maksu. 

Līgums ar SIA “AADSO” tik slēgts 
uz trīs gadiem. Maksa var tikt pārska-
tīta Daugavpils novada domes sēdē sa-
skaņā ar apsaimniekotāja iesniegumu 
vai pēc pašvaldības iniciatīvas. 

Kā deputātiem paskaidroja Daugav-
pils novada domes Juridiskās nodaļas 
vadītājs Andris Pļaskota, saskaņā ar 
Augstākās tiesas Administratīvo lietu 
departamenta spriedumu ir atzīts, ka 

pašvaldībai ir tiesības pašai izvēlēties 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpo-
juma sniedzēju, nepiemērojot publiskā 
iepirkuma procedūru, gadījumā, ja šo 
pakalpojumu nodrošina pašvaldību 
dibināta kapitālsabiedrība. Piešķirot 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas pakalpojumu sniegšanas tiesības 
pagastu teritorijās SIA “AADSO”, paš-
valdība visefektīvāk var nodrošināt 
tās autonomās funkcijas izpildi, tādēļ 
pašvaldība neuzskata par lietderīgu 
piemērot iepirkuma vai publiskās un 
privātās partnerības procedūru sadzī-
ves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei 
minētajā teritorijā. 

SIA “AADSO” ir izveidota 2009. gadā 
un tās dalībnieki ir 9 Dienvidlatgales 
reģiona pašvaldības: Daugavpils pil-

sētas dome, Daugavpils novada dome, 
Līvānu novada dome, Krāslavas nova-
da dome, Preiļu novada dome, Dagdas 
novada dome, Aglonas novada dome, 
Ilūkstes novada dome un Vārkavas no-
vada dome. Daugavpils novada dome ir 
viena no kapitāla daļu īpašniecēm un 
tai pieder 15,09% pamatkapitāla.

Jāatzīmē, ka Kalkūne un Biķernieki 
ir pirmie divi Daugavpils novada pa-
gasti, kuru teritorijās atkritumu ap-
saimniekošanu pārņem SIA “AADSO”. 
Pašvaldības plānos to ir ieviest visos 
pagastos, līdz ko beigsies noslēgto līgu-
mu termiņi ar līdzšinējiem pakalpoju-
ma sniedzējiem.

Elza Pučko

Pabeigta grants ceļa posmu pārbūve Salienā, Līksnā un Medumos
Lauku atbalsta dienesta fi nansētā 

projekta “Daugavpils novada pašvaldī-
bas ceļu pārbūve” ietvaros, šogad tika 
uzsākti pārbūves darbi ceļu posmiem 
četros pagastos – “Palabiški – Buras” 
Kalkūnes pagastā, “Liepnieki – Atvari” 
Medumu pagastā, “Saliena – Sergijev-
ka”, “Stenderi – Ormaņi – Adamovo – 
Šlapaki” Salienas pagastā un “Kudeiki 
– Ķirupe”, “Sterikāni – Ķirupe” Līks-
nas pagastā.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 567 
290 eiro, no kurām 90% sedz ELFLA 
un 10% – pašvaldība. Pašvaldības pro-
jekta līdzfi nansējums tika nodrošināts, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Novembrī darbi noslēgušies arī Sa-
lienā un Līksnā, savukārt 5. decem-
brī ekspluatācijā pieņemts ceļa posms 
“Liepnieki – Atvari” Medumu pagastā. 
Būvdarbus šajos pagastos veica ceļu 
būves fi rma SIA “Binders”.

Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja 
Biruta Ozoliņa norādīja, ka pārbūvē-
tie ceļa posmi ir ļoti nozīmīgi pagasta 
iedzīvotājiem. Pagasta ļaudis šo ceļu 
nodēvējuši par dzīvības ceļu, jo gar to 
atrodas praktiski visas lielākās zem-
nieku saimniecības. Līdz ar to, ka pa 
ceļu pārvietojas arī lielgabarīta trans-
portlīdzekļi, ceļš pārbūves procesā tika 
paplašināts.

Medumu pagastā izbūvēts ceļš 3 687 
m garumā, brauktuves platums papla-
šināts līdz 4.5 metriem, tāpat nomai-
nītas 42 caurtekas, tostarp, 10 lielās 
caurtekas 1m diametrā. Par paveikto 

gandarījumu pauda arī Medumu pa-
gasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Po-
ltavecs: “Šajā ceļa posmā atrodas vai-
rākas lielo zemnieku saimniecības, kā 
arī tas savieno abus valsts ceļus. Puse 
no šī ceļa pirms pārbūves bija ciešamā 
stāvoklī, bet otru pusi, faktiski, pat 
bija grūti nosaukt par ceļu, tā bija ar 
traktoru izbraukta stiga. Problemā-
tiskākais posms vijās tieši gar lielāko 
zemnieku saimniecību “Vītiņi”. Tagad 
ceļš ir labā kvalitātē, mēs priecājamies 
par paveikto. Arī iedzīvotāji ir noska-
ņoti labvēlīgi, pie katra zemes gabala 
izveidotas nobrauktuves un tika ievē-
rots arī lūgums, ka ceļš pagarināts līdz 
pat kapiem.”

Ar LAD atbalstu novadā tiek pār-
būvēti pašvaldību grants ceļi bez cietā 
seguma ar mērķi veicināt vietējo uzņē-
mējdarbību un saglabāt apdzīvotību. 
Projekta ietvaros ceļiem tiek izveidoti 
un sakārtoti sāngrāvji, meliorācijas 
grāvjos tiek nomainītas lielās caurte-
kas, izveidotas ērtas nobrauktuves uz 
dzīvojamām mājām, kā arī paplašināti 
ceļa posmi, kur tie ir dabiski sašauri-
nājušies. Pērn šādi darbi tika veikti 
Dubnas, Vaboles, Kalupes, Sventes 
un Višķu pagastā. Tehnoloģiskais pār-
traukums uz 2019. gadu izsludināts 
grants ceļu posmiem Skrudalienas un 
Naujenes pagastā, savukārt nākam-
gad gaidāmi darbi uz ceļiem Vecsalie-
nā, Demenē un Maļinovā. 

 Olga Davidova
Elza Pučko
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Pabeigta Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta renovācija 
katoloģizēšanu, bibliografēšanu un sa-
glabāšanu, kā arī nodrošina tajā eso-
šās informācijas publisku pieejamību 
un tās izmantošanu. Skrindu dzimtas 
muzejs ir Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes struktūrvienība .Tas atklāts 
1996. gadā. Muzejs ir piemiņas vieta 
pirmajiem tautas atmodas darbinie-
kiem brāļiem Skrindām-Benediktam 
(1869-1947), Kazimiram (1875-1919) 
un Antonam (1881-1918). Muzeja mi-
sija ir caur brāļu Skrindu ieguldījumu 
savas tautas izglītošanā sniegt ieskatu 
Latgales kultūrvēsturē, izceļot latga-
liešu valodas un katolicisma tradīciju 
nozīmīgumu Latgales kultūras dzīvē; 
apzināt kultūrvēsturisko mantojumu, 
dokumentēt kultūras dzīves, darba un 
sadzīves tradīcijas Daugavpils novadā 
(Vaboles, Līksnas, Kalupes un Nīcga-
les pagastos).

Vaboles pagasta bibliotēka un Skrin-
du dzimtas muzejs atrodas vienā no 
20. gadsimta sākumā celtajām grāfa 
Plātera-Zīberga muižas ēkām. Tā at-
rodas vietējās nozīmes arhitektūras 
pieminekļa „Vaboles muižas apbūve ar 
parku” aizsardzības zonā.

Ēkai jumts mainīts pagājušā gad-
simta 90 to gadu sākumā, taču darbi 
netika veikti kvalitatīvi, segums un 
siltinājums nebija mūsdienu prasībām 
atbilstošs. Nolietojušās lietus noteksis-
tēmas dēļ bija bojāta ēkas aizsargap-
male. 2017. gadā, veicot muzeja telpu 
remontu, konstatēti jumta bojājumi, 
kas apdraudēja bibliotēkas un muzeja 
krājumu saglabāšanu. Visu šo iemeslu 
dēļ tika lemts ēkas jumtu renovēt, ņe-
mot aizņēmumu Valsts kasē projekta 
īstenošanai. Kopējā projekta summa 
sastādīja 40 858,37 eiro.

Renovācijas gaitā veikta jumta se-
guma nomaiņa, frontonu logu iebūve, 
jumta lietus noteksistēmas ierīkošana, 
bēniņu siltināšana, ēkas aizsargap-
males atjaunošana un betona lieveņu 
izbūve. Vaboles pagasta bibliotēkas 
un Skrindu dzimtas muzeja jumta re-
monts bija iekļauts Daugavpils  nova-
da  Attīstības  programmas  investīciju 
plānā 2018.-2020. gadam un veiksmīgi 
renovēts.

Olga Davidova

Vaboles pagasta bibliotēka ir Dau-
gavpils novada pašvaldības Vaboles 
pagasta pārvaldes izglītojoša, informa-
tīva un kultūras struktūrvienība, kas 
Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā re-

ģistrēta Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijā un veic pasaules kultūras 
mantojuma – iespieddarbu, elektro-
nisko izdevumu, rokrakstu un citu do-
kumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

 Daugavpils novada Sporta skolā tiks atvērta 
volejbola treniņu grupa

Daugavpils novada domes sēdē de-
putāti lēma ar nākamo mācību gadu 
uzsākt izglītības programmas “Volej-
bols” īstenošanu novada Sporta skolā. 

Daugavpils novada Sporta sko-
la kopš tās dibināšanas brīža 2011. 
gadā cenšas atvērt treniņu grupas 
pēc iespējas vairākos pagastos un 
skolās, lai visiem novada bērniem 
būtu iespēja sevi realizēt sportā. Ar 
mērķi turpināt iesākto, tika secināts, 
ka treniņu grupu vajadzētu atvērt 
kādā no komandu sporta veidiem, jo 
uz šo brīdi bērni skolā var nodarbo-
ties tikai individuālajos sporta veidos 
– vieglatlētikā, brīvajā cīņā un boksā. 

Kaut arī novadam šajos sporta vei-
dos ir spēcīgas tradīcijas un atzīstami 
panākumi, tomēr jāatzīst, ka koman-
du sporta spēles bieži vien ir skatā-
mākas un atraktīvākas, un aizrauj 
ne vien sportistus, bet arī skatītājus. 
Ņemot vērā, ka Daugavpils izsenis 
valsts līmenī ir viena no līderēm vo-
lejbolā, ir iespējams nokomplektēt 
treneru personālu arī novada Sporta 
skolā. Jāmin, ka izbraukumu izmak-
sas un izmaksas uz inventāru šajā 
komandu sporta veidā ir salīdzinoši 
zemākas kā citos, piemēram, basket-
bolā, fl orbolā un futbolā. 

Novada sporta skolas direktors 
Jānis Skrinda ziņoja, ka, izvērtējot 
novada skolu iespējas (sporta zāle, 
bērnu skaits), tika secināts, ka reā-
lākā iespēja nokomplektēt volejbola 
treniņu grupu ir Vaboles vidussko-
lā. Vaboles skolā sakarā ar treneru 
trūkumu un sporta zāles renovāciju 
kopš 2015. gada decembra nevienā 
no sporta veidiem netika atvērta ne-
viena treniņu grupa. “Veicot aptauju 
Vaboles vidusskolā un tuvākajos pa-

gastos, noskaidrojām, ka uz šo brīdi 
būtu iespējams atvērt jaukto mācī-
bu - treniņu pirmā apmācības gada 
grupu ar vairāk kā 20 audzēkņiem. 
Ir saņemta arī mutiska piekrišana 
no Daugavpilī dzīvojoša trenera par 
iespējamo darbu ar šo jaunizveidoto 
treniņu grupu”, tā stāsta J. Skrinda. 

Pēc veiktās aptaujas rezultātiem, 
nodarboties volejbola grupā vēlmi iz-
teica 11 zēni un 9 meitenes no 2. līdz 
6. klasei. Atbilstoši MK noteikumiem 
Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts fi nansē 
profesionālās ievirzes sporta izglītī-
bas programmas”, grupā jābūt no 12 
līdz 20 bērniem vecumā no 8 līdz 10 
gadiem, kā arī šajā vecumā atļauts 
komplektēt jauktās grupas.

Lai Sporta skola 2020. gadā kopā 
ar jau esošajām programmām varētu 
akreditēt arī volejbola grupas prog-
rammu, jau nākamgad jaunizveido-
tajai volejbola grupai būtu jāuzsāk 
treniņu un administratīvais sagata-
vošanas process. 

Deputāti atbalstīja šo Sporta skolas 
un Daugavpils novada Sporta noda-
ļas iniciatīvu, iekļaujot nākamā gada 
budžetā fi nansējumu trenera algai 
un obligātajām sociālajām iemaksām 
par sešu stundu treniņu darbu nedē-
ļā, kā arī līdzekļus volejbola bumbu 
iegādei. 

Olga Davidova

 Bibliotekāri dalījās ar savas ikdienas 
iedvesmojošākajiem pieredzes stāstiem

Daugavpils novada pagastu biblio-
tēku darbinieki šī gada 12. decembrī 
pulcējās Daugavpils novada Kultūras 
centrā „Vārpa”, lai izstāstītu iedvesmo-
jošus pieredzes stāstus no sava ikdie-
nas darba.

Seminārā tika apspriesti organiza-
toriskie jautājumi, kas saistīti ar dalī-
bu Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 
Latvijas Bērnu un jaunatnes literatū-
ras padomes rīkotajās Nacionālās Ska-
ļās lasīšanas sacensībās. To kuratore 
Daugavpils novadā Inese Locika at-
gādināja par noteikumiem un sniedza 
vairākus praktiskus ieteikumus, lai 
sagatavošanās darbi ritētu veiksmīgi. 

Ar pašas izveidotā video palīdzību 
Demenes pagasta bibliotēkas vadītāja 
Jeļena Sterlāne sniedza ieskatu par 
šī gada spilgtākiem bibliotēkas dzīves 
momentiem un gūto pieredzi, apmek-
lējot Dānijas bibliotēkas. 

Salienas pagasta bibliotēkas vadītā-
ja Irēna Avlasina ne tikai prezentēja, 
bet arī uzdāvināja katrai pagasta bib-
liotēkai nesen iznākušo grāmatu „Sa-

lienas pagasts laikmeta griežos: noti-
kumi, pagasta iedzīvotāju dzīvesstāsti, 
veltījumi”, kura veltīta Latvijas valsts 
simtgadei un tapusi pateicoties Salie-
nas pagasta fi nansiālajam atbalstam. 

Par vēl vienu izdevumu, šoreiz vir-
tuālu, stāstīja Naujenes tautas biblio-
tēkas vadītāja Diāna Čiževska. Virtuā-
lā grāmata „Simts vēlējumi Latvijai” 
tapusi, pateicoties Naujenes pagasta 
iedzīvotāju atsaucībai, iesūtot vēlēju-
mus un Naujenes pagasta fotogrāfi jas. 
Savukārt par kopīgu gūto pieredzi ar 
Biķernieku pamatskolu, piedaloties 
Erasmus+ projektā, stāstīja Biķernie-
ku pagasta bibliotēkas vadītāja Vero-
nika Andrejeva.

Kā atzina pagastu bibliotēku vadītā-
jas, 2018. gads izdevies notikumu un 
iespaidu bagāts, bet kopīgā sanākšana 
gada nogalē ļauj novērtēt savu un citu 
darbu. 

Marina Baranovska
Daugavpils novada bibliotēku 

metodiskā centra vadītāja
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P E R S O N Ī B A

Iveta Čivkule: Stagnācija medicīnā nav iespējama 
Ģimenes ārstes Ivetas Čivkules prak-

sē Naujenes pagasta Kraujas ciemā ir 
reģistrēts pāri 1600 pacientiem. Ārste 
novadā strādā kopš 2007. gada. Šogad 
Ivetai Čivkulei pasniegts Daugavpils 
novada domes Atzinības raksts par god-
prātīgu un augsti profesionālu darbu 
veselības aprūpes pakalpojumu snieg-
šanā Naujenes pagasta iedzīvotājiem. 

Pastāstiet par sevi. Kur ir Jūsu 
dzimtas saknes, no kurienes nākat? 

I.Č. Esmu no Apes, tur dzimu un mā-
cījos vidusskolā. Tajā laikā Apē vēl atra-
dās slimnīca un dzemdību nodaļa, kur 
nācu pasaulē arī es. Studējot, iepazinos 
ar vīru, kas bija stažieris tiesu medicīnā 
un viņu nosūtīja strādāt uz Krāslavu. 
Krāslavas poliklīnikā bija arī mana pir-
mā darba vieta, strādāju par terapeiti 
Uzņemšanas nodaļā. Tas nebija viegls 
darbs, bet pieredze bija ļoti vērtīga. 

Kā izlēmāt savu dzīvi saistīt ar 
medicīnu? 

I.Č. Cik es sevi atceros, man nebija 
citas domas par savu izvēles profesiju. 
Vēl skolas laikā, kad bija jāraksta sace-
rējums par tēmu, kas vēlos kļūt, kad iz-
augšu, rakstīju, ka tikai par ārstu. Pro-
tams, nebija domās vēl tik agrā vecumā 
konkrēta specialitāte. Arī pabeidzot me-
dicīnas augstskolu, mums visiem diplo-
mā bija rakstīts, ka iegūts ārsta grāds. 
Principā, pēc tiem sešiem gadiem mēs 
neesam nekas. Vienīgā iespēja ir studēt 
rezidentūrā. Tolaik, kad pabeidzām, 
bija tāda ārstu - stažieru institūcija. 
Mums bija iespēja braukt un mācīties 
strādāt sertifi cētu ārstu pavadībā. Un 
mēs ar vīru braucām uz Krāslavu strā-
dāt par ārstiem stažieriem. Tās bija 90 
to gadu beigas, 2000. gadu sākums, kad 
bija tāds neskaidrības periods, algas bi-
ja mazas. Nostrādājot divus gadus, man 
piedāvāja darbu par pārstāvi Latgales 
reģionā vienā farmācijas fi rmā. Tajā lai-
kā izkristalizējās doma, kādu praksi vē-
lētos pati sev. Tad arī sapratu, ka vēlos 
būt ģimenes ārsts. Tas bija 2005. gads. 
Laiks,  kad ārstu stažieru - institūcijas 
vairs nepastāvēja, vienīgā iespēja tikt 
pie ārsta sertifi kāta bija studēt rezi-
dentūrā. Un es iestājos. Tad mums jau 
ar vīru bija trīs bērni. Paldies manam 
vīram, kas tolaik palika ar bērniem 
mājās, strādāja divos darbos. Tā slodze 
bija nenormāla. Atceros, kā trijos naktī 
sēdos autobusā, braucu uz Rīgu un va-
karā atpakaļ mājās. Rezidentūras laiks 
bija pusotrs gads. 2007. gadā Kraujas 
ciems palika bez ģimenes ārsta un es 
atbraucu šurp. Ārsta sertifi kātu ieguvu 
pēc gada.  

Kad Kraujas ciemā tika atvērta 
Jūsu prakse, doktorāta izveidi fi -
nansēja pašvaldība. Vai līdz ar to 
bija vieglāk uzsākt strādāt? 

I.Č. Tajā laikā valsts piešķīra fi nan-
sējumu jaunu prakses vietu atvēršanai. 
Taču kā tas bija. Lai tiktu pie fi nansēju-
ma, praksei jau bija jābūt pilnībā iekār-
totai. Tad atbrauca komisija, novērtēja, 
vai viss ir atbilstošs MK noteikumiem 
un tikai tad valsts slēdza līgumu ar ār-
stu, kas strādās praksē. Un tikai pēc 
tam varēja dabūt atpakaļ to fi nansēju-
mu. Doktorāta telpas tika izrenovētas 
ar pašvaldības atbalstu un vēlāk nau-
da atgriezta. Daļēji varēja atgūt naudu 
par aparatūras iegādi. Tas bija grūts 
laiks, to visu nepieciešamo aparatūru 
dabūt. Bija fi rmas, kas iedeva tikai uz 
goda vārda, ka tā naudiņa pēc tam tiks 
atgriezta. Tas bija tāds šaubu laiks, vai 
izdodies, bet beigās viss sanāca. 

Kā Jūs spējāt visu apvienot – mā-
cības, darbu, ģimeni? 

I.Č. Tolaik mums bija trīs bērni, tagad 

- pieci. Visu var izdarīt, ja ir mīlestība un 
vēlme mācīties. Studiju laikā mēs ar vī-
ru dzīvojām kopmītnēs, mazā istabiņā, 
kad piedzima mūsu pirmais dēliņš. Tad 
vēl kopmītnes, kas atradās Mārupes ie-
lā, nebija atremontētas, apakšā dušas 
telpas bija noplūdušas, vajadzēja iet uz 
dušām, kas atradās blakus kopmītnēs. 
Taču tas viss ir pārvarams, ja to ļoti vē-
las un tas patīk. Vecākais puika piedzi-
ma pēc ceturtā studiju kursa, piekto un 
sesto gadu mēs dzīvojām ar bērnu kop-
mītnēs. Kad saņēmām diplomus, dēls 
sēdēja tēvam klēpī, gāja līdzi uz skatu-
ves un visi aplaudēja, jo visi mūs pazi-
na. Viegli nebija, saviem bērniem es to 
nekad nenovēlētu. Tad, kad pabeidzām 
studijas, piedzima otrs puika, un, kad 
jau strādāju, piedzima meitene. Tagad 
mājās ir vēl divi bērniņi, puikam ir 6 ga-
di un meitiņai – 3. Reizēm nesaprotu to 
cilvēku čīkstēšanu un nevarēšu. Skatos 
uz saviem vecākajiem dēliem, kas paš-
laik studē un strādā. 

Kādu izglītību viņi iegūst? 
I. Č. Abi dēli mācījās Rīgā – Rīgas 1. 

ģimnāzijā un Franču licejā. Vecākais 
dēls studē par programmētāju, jo no 
skolas dienām ļoti patika matemāti-
ka. Viņam ir paveicies, ka viņam tas 
patīk un darbiņš šajā nozarē ir arī labi 
apmaksāts. Otrs dēls tā kā skatījās uz 
medicīnas pusi un pus gadu arī nomācī-
jās Medicīnas fakultātē, taču aizgāja, jo 
saprata, ka tas nav domāts viņam. Vi-
ņam patīk un padodas valodas. Tagad 
viņš Filoloģijas fakultātē studē somug-
ru valodas. Bet ir vēl trīs bērni, kuriem 
šī izvēle vēl tikai priekšā, varbūt kāds 
no viņiem izvēlēsies medicīnu.

Kādi ir Jūsu dzīves lielākie skolo-
tāji? 

I. Č. Man visu dzīvi ir bijuši vislabā-
kie skolotāji – skolā bija vienreizēja lat-
viešu valodas un literatūras skolotāja, 
kas iemācīja konspektēt, augstskolā 
bija vecā kaluma pasniedzēji, ļoti zino-
ši. Visi mēs vēl paralēli mācībām kaut 
kur strādājām, bieži bija nakts dežūras. 
Kad nācām uz lekcijām, pasniedzējs tei-
ca “Darbs pērtiķi padarīja par cilvēku, 
bet liels darbs var atkal padarīt par pēr-
tiķi”. Smejas. Pēc tam, strādājot Krāsla-
vas poliklīnikā, bija ārsti, kas neskopo-
jās ar savu pieredzi. Nakts dežūrās, 
kad paliku viena pati, varēju sazvanīt 
jebkuru speciālistu, kas bija vajadzīgs 
un ne reizes neviens neatteica. Reziden-
tūrā bija labi dakteri, farmācijas fi rmā 
labi kolēģi. Viss ir atkarīgs, ar kādu at-
tieksmi tu ej, mācies, strādā.  

Kā ārstus atvilināt uz Latgali? 
I. Č. Pirmā lieta, tas, protams, ir at-

algojums. Otra, ir attieksme. Latgales 
reģions ir grūts ar to, ka ne visi jaunie 
cilvēki zina krievu valodu. Tā ir barjera, 
kas daudziem liegs uz šejieni braukt. 
Svarīga ir arī dzīves vide un kolēģu at-
tieksme. Lauku reģionos ārstu darbs ir 
jāapmaksā labāk, jo pat apmācība, kas 
ārstiem nepieciešama, maksā ļoti dār-
gi. Arī darbinieku kolektīvam, kurā at-
brauc tas jaunais speciālists, jābūt pre-
timnākošam. Un mēs tiešām gaidām 
tos jaunos speciālistus. Man ļoti sāp 
sirds par Daugavpili, tik liela slimnīca, 
ar operāciju zālēm, bet trūkst operējošā 
ausu - kakla - deguna ārsta. To, ko bieži 
varētu izdarīt te uz vietas, mums jāved 
bērniņi operēties vai nu uz Jēkabpili vai 
uz Rīgu. Noteikti tai samaksai ir jābūt 
augstākai. Kamēr medicīnas students 
mācās tos sešus gadus, viņš ir pliks un 
nabags, rezidentūras gadi – pliks un na-
bags. Lielākai daļai no studentiem jau 
ir nodibinājušās ģimenes, jo jāmācās il-
gi. Un, kad ir mazi bērniņi, viss ir jāsāk 

no nulles, jāiekār-
to dzīvesvieta, jā-
paēd, jāapģērbjas. 

Viena daļa jau-
no ārstu aizbrauc 
strādāt uz ārze-
mēm, bet maz 
runā par to, ka 
daudz labu, tie-
šām labu jauno 
ārstu no valsts 
praksēm aiziet uz 
privātajām, kur ir 
citi darba apstāk-
ļi, nosacījumi un 
apmaksa. Valsts 
medicīnai tas ir 
pazaudēts spe-
ciālists, neskato-
ties uz to, ka ļoti 
daudz valsts jau ir ieguldījusi viņa iz-
glītošanā. Diemžēl par to neviens skaļi 
nerunā. Pēc gadiem 5-10 nebūs valsts 
medicīnas Latvijā, būs tikai privātā. 
Kvalitāti jau mēs visi gribam. Lai pretī 
ir zinošs, smaidīgs un atbildīgs ārsts. 

Jūs norādījāt, ka, neskatoties uz 
valsts piešķirto fi nansējumu me-
dicīnai, garas rindas uz izmeklēju-
miem saglabāsies. Kā risināt radu-
šos situāciju? 

I. Č. Tas piešķirtais fi nansējums reāli 
nesedz izmeklējuma cenu. Iestāde, pro-
tams, segs to cenu, jo viņi ir ieinteresēti, 
lai tā amortizācija tiktu nosegta. Tikpat 
labi mēs zinām, ja ārsts aizies uz privāt-
sektoru, par to pašu izmeklējumu viņš 
saņems daudz vairāk. Izmeklējumu 
aparatūru mēs varam piepirkt pilnus 
stūrus, bet, ja nebūs tā cilvēka, kas to 
izvērtēs, tai būs nulles vērtība. Par to 
ir jārunā ne tikai mediķiem. Citādi sa-
nāk, ka vienīgais gaidītājs ir ārsts. Var 
sabūvēt brīnišķīgas slimnīcas, taču, ja 
nebūs cilvēku, kas tajās strādā, nebūs 
nekas. Sirds turpinās sāpēt tiem, kas 
apzinīgi maksā valstij  nodokļus, bet 
pretī nesaņem neko. Vēl jāņem vērā pa-
cientu izpratne par veselības aprūpi. Ja 
pavērojam attīstītas un civilizētas val-
stis, arī tur nav tā, ka uzreiz nākamajā 
dienā pēc pieraksta tu tiec pie attiecīga 
ārsta. Tur gaidīšana ir mēnešiem ilgi, 
piemēram, pie urologa – ne mazāk kā 
pus gads. Ar to ir jārēķinās, ka cilvēk-
resursi ir tādi, kādi tie ir. Bet ultrasono-
grāfi skajiem izmeklējumiem būtu jābūt 
kā rutīnas izmeklēšanas metodēm, tā-
pat kā rentgenogrāfi skie izmeklējumi, 
kas pieejami tajā pat dienā, kad ir no-
sūtījums. Ja ir runa par nopietnākiem 
izmeklējumiem, ļoti labi darbojas “za-
ļais koridors”, kas paredz neierobežotu 
iespēju saņemt ātrāku diagnostiku un 
ārstēšanās uzsākšanu neatkarīgi no 
gaidīšanas rindām un kvotām onkolo-
ģiskajiem izmeklējumiem. 

Pērn Jūs ierindojāties to 15 ģime-
nes ārstu vidū, kuri izpildījuši vi-
sus kvalitātes kritērijus. Kādi ir šie 
kritēriji un cik viegli tos izpildīt? 

I. Č. Tās nav mākslīgi radītas prasī-
bas, kas mums būtu jādara ārpus mūsu 
darba pienākumiem. Tas, pirmām kār-
tām, ir profi laktiskais darbs. Tā ir jau-
nu pacientu reģistrācija. Nākamais kri-
tērijs ir gada laikā veikta vismaz 75% 
reģistrēto bērnu apskate. Nākamais 
kritērijs ir bērnu vakcinācijas aptvere, 
kas mūsdienās ir ļoti sāpīgs jautājums. 
Man uzskats ir, ka bērnus ir jāvakcinē. 
Tas ir viens no nākotnes medicīnas izai-
cinājumiem. Un tas ir ļoti smags darbs, 
pārliecināt vecākus par vakcinācijas ne-
pieciešamību. Diemžēl man bieži trūkst 
argumentu viņus pārliecināt, savukārt 
vecāku argumenti bieži vien ir ļoti 

virspusēji vai zinātniski pilnībā nepa-
matoti. Nākamais kritērijs ir pacientu 
atsaucība dzemdes kakla un krūts vēža 
profi laksei. Tāpat izdalām testus zarnu 
vēža pārbaudei, taču dažkārt tie tiek 
izmesti miskastē, pat nepametot prak-
ses telpas vai arī vispār netiek paņem-
ti. Cik tas ir sāpīgi! Lielākā daļa tomēr 
paņem un izpilda tos testus. Tāpat arī 
mamogrāfi skie izmeklējumi, tos ir ob-
ligātā kārtā jāveic. Nākamā grupa ir 
pacienti ar hroniskajām saslimšanām, 
2. tipa cukura diabēta pacienti. Mēs 
zinām, ka, lai nodrošinātu šo pacientu 
dzīves kvalitāti ne tikai šodien, bet arī 
rīt un turpmāko laiku, viņiem ir jāievē-
ro konkrētas prasības, lai komplikācijas 
mazinātu. Mans, kā ārsta pienākums, 
ir darīt to visu. Uzskatu, ka mani pa-
cienti nav tie pielaidīgākie, jo mēs visu 
laiku viņus sūtam uz pārbaudēm un 
izmeklējumiem un stāstam, ka zāles ir 
jādzer. Lai arī citi par to dusmojas, tas 
ir mūsu darbs. Protams, būtu ideāli, ja 
visi pacienti būtu paklausīgi un atsaucī-
gi, tad arī ārstēt būtu vieglāk. Pēdējais 
no kritērijiem ir uz vietas veikto mani-
pulāciju daudzveidība. Jo mēs vairāk 
varam palīdzēt pacientam uz vietas, 
nesūtot viņu tālāk, jo tas skaitās labāk. 
Bet tam atkal ir jābūt manas kompe-
tences ietvaros. Ar katru gadu palieli-
nās ārstu skaits, kas izpilda visus šos 13 
kritērijus. Es uzskatu, ka ģimenes ārsti 
pie mums strādā labi. Vienīgi, ģimenes 
ārstu vidējais vecums Latvijā ir diezgan 
liels. Esam vēl vienas katastrofas priek-
šā. Ja neatjaunosies tas ārstu sastāvs, 
mēs nevarēsim sasniegt tos kritērijus. 

Kāds ir Jūsu, kā ārsta, profesio-
nālais gandarījums?

I. Č. Tas rodas tad, ja patiešām pie 
manis atnāk pacients, kurš vēlas būt 
vesels. Veselība ir prioritāte. Ja viņam 
ir savs redzējums par to visu un ir sva-
rīgs  ārsta viedoklis, ir vēl lielāks gan-
darījums. Tad iespējams sasniegt labus 
rezultātus. Gandarījums ir par vesela-
jiem bērniņiem, kas atnāk uz profi lak-
tisko apskati. Priecājieties par saviem 
bērniem, jo viņi tik ātri aug! 

 Ar Ivetu Čivkuli sarunājās
 Olga Davidova

Pilnu interviju lasiet www.daugav-
pilsnovads.lv sadaļā "Personības"
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GADA NOTIKUMI 2018

Festivāls “Augšdaugava”  ar devīzi “Simtiem loku 
izlocīju” šogad atzīmēja 21. gadadienu, jau otro gadu 
desmitu atgādinot, cik svarīgi savulaik tautai bija no-
sargāt Augšdaugavas aizsargājamo dabas teritoriju, 
kā arī saglabāt šai vietai raksturīgo kultūras manto-
juma un tradīciju daudzveidību. Ar spilgtām norisēm 
visas dienas garumā Slutišķu vecticībnieku un Latga-
les sētā noritēja krāšņi koncerti un citas aktivitātes. 

Augusta nogalē Kalkūnē norisinājās Latvijas un 
Lietuvas glābšanas dienestu praktiskās apmācības, 
kas tika organizētas Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta “ResCo” ietvaros. 
Apmācības deva iespēju pārbaudīt Daugavpils pilsē-
tas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldī-
bu civilās aizsardzības komisijas darbības efektivitāti. 

Biedrība „Mednieku kolektīvs Ambeļi” realizēja pro-
jektu mednieku namiņa izveidei Ambeļu pagastā. Tas 
atrodas vēsturiskajā Ambeļu muižas saimniecības 
ēkā, kas vēl 90 tajos gados tika izmantota skolas vaja-
dzībām. Jaunizveidotais mednieku namiņš turpmāk 
kalpos par vietu, kur pulcēties medniekiem un to ko-
lektīviem, nodot un pārņemt labās prakses piemērus, 
izglītoties, kā arī nodrošināt vietējai sabiedrībai, īpaši 
jauniešiem, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

lāko daļu. Pēc pārbūves ielas braucamā daļa ir 3,5 
metrus plata, savukārt stāvvietai izbūvēti vairāk kā 
4 metri, mājas galā ierīkota automašīnu stāvvieta. 

Jūnija sākumā Daugavpils novadā norisinājās Lat-
vijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) 
sanāksme, pulcējot esošos un bijušos Latvijas pašval-
dību izpilddirektorus un svinot asociācijas 21 gada 
jubileju.

Višķu pagasta estrādē notika Daugavpils nova-
da bērnu un jauniešu jaunrades festivāls “Svētku 
prieks”, pulcējot kopā apmēram 700 Daugavpils no-
vada skolēnus un skolotājus, tostarp skolu korus un 
vokālos ansambļus, deju kolektīvus, folkloras kopu 
dalībniekus, vides eksperimentu komandas, mākslas 
pulciņu un plenēra dalībniekus, pirmsskolu un nova-
da Sporta skolas audzēkņus, kā arī brīvprātīgos jau-
niešus, marionešu teātra, instrumentālā ansambļa 
un mūsdienu dejas grupas dalībniekus.

Lauku atbalsta dienesta fi nansētā projekta “Dau-
gavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros 
šogad tika pārbūvēti ceļu posmi četros pagastos – 
“Palabiški – Buras” Kalkūnes pagastā, “Liepnieki 
– Atvari” Medumu pagastā, “Saliena – Sergijevka”, 
“Stenderi – Ormaņi – Adamovo – Šlapaki” Salienas 
pagastā un “Kudeiki – Ķirupe”, “Sterikāni – Ķirupe” 
Līksnas pagastā.

tuvas, Baltkrievijas, Vācijas un Gruzijas. Atjaunotie 
sadarbības līgumi parakstīti ar septiņām pašvaldī-
bām, ar kurām novadam ilgst sadarbība jau vairāku 
gadu desmitu garumā. 

Šogad apritēja 20 gadi kopš pirmās mākslas akci-
jas Raiņa mājā Berķenelē. Lai atcerētos šo notikumu, 
no 20. līdz 25. augustam Raiņa mājā Berķenelē tika 
rīkots mākslinieku simpozijs “20.” Kā pieredzējušu, 
tā jauno mākslinieku rokām mākslas plenēra laikā 
veidotie mākslas darbi papildināja jau esošo mākslas 
objektu klāstu, kuriem ir simboliska saistība ar Ber-
ķeneli, Raini un dzejnieka daiļrades devumu Latvi-
jas brīvvalsts tapšanā.

Daugavpils novadu šķērsoja Eiropas mēroga Mie-
ra skrējiena dalībnieki. Daugavpils novada Sporta 
skolas audzēkņi pievienojās skrējiena komandai, kas 
savu ceļu novadā sāka no Silenes robežpunkta. 

Tradicionālās Daugavpils novada dienas šogad 
noritēja devīto gadu pēc kārtas, savukārt pirms pie-
ciem gadiem aizsākās Daugavpils novada goda aplis, 
kurā tika godināta un tuvāk iepazīta kuplā novada 
19 pagastu saime. Goda apli šogad noslēdza pēdē-
jā trijotne – Dubnas, Maļinovas un Višķu pagasts. 
Daugavpils novada aplis iemirdzējās un atbalsojās 
Latvijas goda aplī.

Tika pabeigta Daugavas ielas pārbūve Naujenes 
pagasta Kraujas ciemā. Šajā ciemā dzīvo apmēram 
900 iedzīvotāji, un Daugavas iela šķērso ciema lie- Latvijas simtgades svētku nedēļā Daugavpils no-

vadā viesojās sadarbības valstu delegācijas no Lie-
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jums, kas tika veltīts par godu 1919. gadā kritušo 
Polijas Leģionu karavīru piemiņai. Karavīru vietu 
apbedījumu atjaunošanas darbi Laucesā noritēja 
2017.-2018. gadā, pateicoties Polijas Republikas Kul-
tūras un nacionālā mantojuma ministrijas un fonda 
“Pomóc Polakom na Wschodzie” (“Palīdzība poļiem 
Austrumos”) finansiālajam ieguldījumam.

Kalkūnes pagasta Randenes ciemā tika atklāts šū-
šanas ražošanas cehs. Līgums starp Daugavpils no-
vada domi un SIA “Lattex D” par renovēto ražošanas 
telpu iznomāšanu parakstīts jūnija nogalē. Šobrīd 
cehs aktīvi darbojas, šujot bērnu apģērbus, tādus zī-
molus kā “Lenne” un “Kerry”. 20% produkcijas tiek 
sūtīti uz Eiropu, savukārt 80% nonāk Krievijas tirgū. 

Divu mēnešu garumā visos 19 Daugavpils novada 
pagastos ceļoja Latvijas Tautas Saimes grāmata, ie-
mūžinot savās lappusēs vairāku dzimtu stāstus, cil-
vēku pārdzīvoto laikmetu griežos, domas par to, kā-
pēc ir labi, ka esam latvieši Latvijā, par tai saglabāto 
mīlestību, uzticību un ticību. Savus ierakstus grāma-
tā atstāja vairāk kā 100 novada iedzīvotāji, tostarp 
iestāžu vadītāji, skolotāji, skolēni, seniori, jaunieši, 
bērni, deputāti u.c.

Daugavpils  novada iedzīvotāji aktīvi iesaistījās 
kopīgā fotografēšanās akcijā Valsts Kultūrkapitā-
la  Fonda mērķprogrammas “Latvijai-100” projekta 
“Fotoliecības. Daugavpils novada iedzīvotāju valstis-
kās identitātes stiprināšana” ietvaros. Projekta no-
slēgumā tapa fotoizstāde no 20 fotogrāfijām, kurās 
iemūžināti pagastu iedzīvotāji uz Latvijas simtgades 
sliekšņa. 

Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošajos XXVI 
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 
Daugavpils novadu pārstāvēja 17 amatiermākslas 
kolektīvi jeb 368 dalībnieki. Tie pārstāvēja visdažā-
dākās tautas mākslas nozares – deja, koris, folklora, 
lietišķā māksla, pūtēju orķestri, koklētāju ansambļi 
un mazākumtautību kolektīvi.

Līksnā 14. un 15. jūlijā jau septīto reizi notika lat-
galiešu mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs”, kas 
šogad ļāva piedzīvot īpašas Latgales sajūtas. Dienas, 
vakara un nakts koncertos uz festivāla skatuvēm 
kāpa gan jaunie, gan visiem pazīstamie mūziķi un 
grupas, kas izpilda dziesmas latgaliski. 

Vaboles kultūras nama etnogrāfiskajam ansam-
blim “Vabaļis” ieskandināts jau trešais mūzikas 
albums “Labi dzeivōt kolchozā!”, kurā apkopotas 
un izpildītas kolhoza laiku dziesmas, kas savulaik 
dziedātas neformālos pasākumos un tikšanās reizēs. 
Dziesmas raksturo ironiska attieksme pret padomju 
ikdienu un visai skarbs humors.

Sagaidot Latvijas simtgadi, Daugavpils nova-
da dome pasniedza 24 Atzinības rakstus un balvas 
“Gada cilvēks 2018” nominācijās “Uzņēmējdarbība” 
un “Kultūra”. Latvijas Republikas proklamēšanas 
100. gadadienai veltītajā svinīgajā sarīkojumā “100 
gadi Latvijai” atskatījāmies uz XXVI Vispārējiem lat-
viešu Dziesmu un  XVI deju svētkiem, izskanot dzies-
mām un dimdot deju soļiem no svētku repertuāra.

Šogad lielāku interesi no aktīvā tūrisma piekritē-
jiem, it īpaši no velo braucējiem, sekmēja velo marš-
ruta “Daugavas loki” (Nr. 35) nomarķēšana un atklā-
šana šā gada vasarā. Šis maršruts sākas Daugavpilī 
un turpinās dabas parka “Daugavas loki” teritorijā 
Krāslavas un Daugavpils novadā un tā kopējais ga-
rums ir aptuveni 122,8 km. 

Skrudalienas pagastā tika atklāts Silene Resort 
& SPA jaunuzceltais korpuss, kurā ierīkota villa ar 
brīnišķīgu nosaukumu “Egles Villa”, ar komfortab-
lu numuru plašu izvēli nakšņošanai. Turpat atvērts 
arī itāļu restorāns, kas vilina savus viesus ar ēdienu 
vienkāršumu, itāļu tradīciju ievērošanu un augstas 
kvalitātes produktu izmantošanu ēdienos.

Īsi pirms Latvijas simtgades sagaidīšanas, Dau-
gavpils novada Kultūras centrā „Vārpa” pulcējās 
Daugavpils novada lauksaimnieki, uzņēmēji, aktīvā-
kie savas zemes un sētas kopēji, kuru darbs dara no-
vadu skaistāku, bagātāku un stiprāku. Daugavpils 
novada zemnieku un uzņēmēju godināšanas pasāku-
mā „Zelsim savam novadam!” sumināja cilvēkus, kas 
savu vārdu ierakstījuši Daugavpils novada un Latvi-
jas valsts vēsturē.

Augusta sākumā atpūtas bāzē “Višķezers” notika 
gaidītākais šī gada notikums jaunatnes dzīvē – tika 
aizvadīs jau 9. Daugavpils novada jaunatnes salido-
jumu ar saukli – “Lepns būt Latvijā!”. Divu dienu pa-
sākumā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits, kas 
pārstāvēja visus 19 novada pagastus.
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Guntaram Melnim darbs pašvaldībā ir labi pazīstams
Jaunais Daugavpils novada domes 

deputāts Guntars Melnis (“Latgales 
partija”) ievēlēts par Izglītības, kul-
tūras un sporta komitejas priekšsēdē-
taja vietnieku, kā arī strādā Finanšu 
komitejā. Guntaram Melnim darbs 
pašvaldībā nav svešs – kopš 1994. 
gada Kalupē strādājis par lauku at-
tīstības speciālistu, no 2009.-2013. 
gadam bijis Ambeļu pagasta pārval-
des vadītājs, šobrīd – Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības centra 
(LLKC) Daugavpils biroja vadītājs. 
Dzimis rīdzinieks, apguvis biškopja 
profesiju Vecbebru lauksaimniecības 
tehnikumā, vēlāk Latvijas Lauk-
saimniecības universitātē ieguvis ag-
ronoma izglītību un Daugavpils Uni-
versitātē maģistra grādu ekonomikā 
ar kvalifi kāciju uzņēmumu vadībā. 
Daugavpils novadu sauc par savām 
mājām kopš 1990. gada, kad Kalupes 
pagastā izveidoja zemnieku saimnie-
cību “Drava”. 

-Kas jūs mudināja balotēties 
pašvaldību vēlēšanām?

Guntars Melnis.: Mudināja zem-
nieki un tie lauku iedzīvotāji, ar 
kuriem es visvairāk kontaktējos ik-
dienā. Ir daudzas lietas, kas neap-
mierina lauksaimniekus. Darba pro-
cesā, runājot par lauksaimniecības 
politiku un attīstību pašvaldību līme-
nī, lauksaimnieki man nereti vaicāja, 
vai nevarētu pārstāvēt viņu intereses 
novada deputātu līmenī? Lauksaim-
niekiem lielākā sāpe ir ceļu stāvoklis, 
zemnieki maksā zemes nodokli un 
atbalsta pašvaldību, tāpēc cer sagai-
dīt pretī, ka šīs lietas tiks sakārtotas. 
Ir arī citas vajadzības. Piemēram, 
ir negodīga prakse, kad kaimiņš ra-
da  zaudējumus kaimiņam noganot 
un nobradājot sējuma platības, īpa-
ši aktuāli tas bija šajā sausajā gadā. 
Ļaundarim izdevīgāk ir samaksāt 
smieklīgi zemu soda naudu, nesedzot 
radušos zaudējumus, kas reizēm ir 
mērāmi simtos. Kaut kas nav kārtī-
bā, ja pārkāpējam ir izdevīgāk mak-
sāt sodus. Cilvēcīgi būtu kompensēt 
radītos zaudējumus un saglabāt po-
zitīvas attiecības. Līdzīgu situāciju 
ir daudz un ne vienmēr tās tiek ri-
sinātas cilvēcīgi, biežāk konfl iktu ri-
sināšana tiek uzticēta instrukcijām, 
paragrāfi em un likuma pantiem. Tas 
iedzīvotājos nostiprina netaisnīguma 
sajūtu un veicina vienaldzīgu attiek-
smi pret apkārt notiekošo. 

- Vai šobrīd ir labvēlīga situā-
cija, lai saimniekotu laukos? Kā 
vēl pašvaldība un valsts varētu 
sniegt atbalstu uzņēmējiem lau-
ku teritorijās? 

G.M.: Lauksaimniecībā ir ļoti sa-
režģīta situācija – viss noveco, cilvē-
ki, tehnika, savukārt jaunieši laukos 
neredz perspektīvas. Mēs neesam 
spējuši pienācīgi celt lauksaimnie-
cības prestižu, norādot, ka ir svarīgi 
lauksaimniecības produktus ražot 
uz vietas, nevis visu ievest. Droši 
vien tas saistīts ar to, ka ieņēmumi 
no lauksaimniecības joprojām nav 
tik lieli, kā, piemēram, IT vai banku 
sektorā. Lauksaimniecībā visa peļ-
ņa nepārtraukti tiek ieguldīta ražo-
šanā. Ražošanas līdzekļi nolietojas, 

tos vajag atjaunot, un tā cirkulācija 
ir nemitīga. Šobrīd saimniecības ne-
var izdzīvot bez Eiropas Savienības 
atbalsta un fi nansējuma. Šaubos, vai  
bez ES atbalsta, lielsaimniecības spē-
tu eksistēt, nerunājot par tirgus cenu 
svārstībām graudiem, pienam, gaļai. 
Ekonomiskais stāvoklis mājsaim-
niecībās ir sarežģīts un iedzīvotāju 
pirktspēja Latgales reģionā ir zema.

- Kādi varētu būt risinājumi, lai 
piesaistītu jauniešus dzīvei lau-
kos? 

G.M.: Par šo jautājumu domā dau-
dzi un sen, un joprojām nevar atrast 
vienotu risinājumu. Kādi turpina ģi-
menē iesāktos darbus, citiem ir sva-
rīga mājas vieta, vide, bet lielākā 
daļa vēlas sakrāt kapitālu, lai varē-
tu izveidot stabilu, materiāli neat-
karīgu ģimeni. Un valsts uzdevums 
ir sabalansēt nodokļus un algas, lai 
visi iedzīvotāji, nevis tikai atsevišķa 
sabiedrības daļa, varētu augt ekono-
miski, nevis censties izdzīvot ar ce-
rībām un solījumiem. Ja sabiedrībai 
stāsta, ka vidējā alga ir 1000 eiro, 
bet savos maciņos mēs to neredzam, 
tad rodas mazvērtības sajūta, ka ne-
esmu pietiekami labi strādājis, lai 
kļūtu vismaz par viduvējību! Vakar 
skatījos reklāmu, ka tagad noteikta 
modeļa mobilais telefons ir pieejams 
arī vidusmēra pircējam par 880 ei-
ro. Kādas jums ir sajūtas pēc šādas 
reklāmas? Es neesmu pat vidusmēra 
pircējs! Saglabājot šo nevienlīdzību, 
ne tikai jaunieši turpinās doties lie-
lākas peļņas meklējumos. Vai novadā 
ir iespēja iegādāties vai nomāt zemi, 
lai uzsāktu saimniekošanu jauniem, 
darboties gribošiem jauniešiem, 
ģimenēm? Lai apdzīvotu laukus, 
pašvaldībai nav jācenšas nopelnīt, 
pārdodot zemi, bet jāskatās, kā ro-
kās nonāk šis īpašums. Vai nākotnē 
tas ļaus iesakņoties jaunai ģimenes 
saimniecībai vai papildinās nekusta-
mā īpašuma tirgotāju sarakstu? Lau-
kos vēl joprojām ir daudz aizaugušas, 
nekoptas platības, kuriem tās pieder, 
kāpēc tās ir pamestas novārtā?

- Jūs pats nodarbojaties ar biš-
kopību. 

G.M.: Es LLKC strādāju arī kā 
biškopības konsultants. Strādāju ar 
biškopības saimniecībām visā Latvijā 
un to skaits pārsniedz divus tūksto-
šus. Pieredze un zināšanas ļauj man 
novērtēt atšķirīgo situāciju dravās 
un izvēlēties atbilstošu rīcības plānu, 
kas atbilst katras saimniecības attīs-
tības uzstādītajiem mērķiem. Visus 
iespējamos modeļus izmēģinu savā 
dravā, laboju kļūdas, kāpinu rezul-
tātus, lai citās saimniecībās vairs ne-
eksperimentētu, bet piedāvātu reālu 
situācijas risinājumu. Tāpēc sava 
drava paliek kā izmēģinājumu poli-
gons, kur ne vienmēr tiek sasniegts 
vēlamais rezultāts, bet iegūta vien-
reizēja pieredze. Lai veiktu apmācī-
bas citiem biškopjiem visu biškopības 
produktu ražošanā, ir jāprot pašam 
tos ražot, veiksmīgi realizēt, zinot 
produktu īpašības un to efektīvas 
pielietošanas nosacījumus. 

- Vai var uzskatīt, ka biškopības 
nozare attīstās?

G.M.: Kā visas lauksaimniecības 
nozares, arī biškopība attīstās, pa-
teicoties ES atbalstam. Biškopjiem ir 
pieejamas dažādas ES atbalsta prog-
rammas, valsts subsīdijas un noza-
res nacionālās atbalsta programmas 
ietvaros paredzētās aktivitātes. Tas 
ļauj biškopjiem pakāpeniski pilnvei-
doties, attīstīt tehnisko nodrošinā-
jumu un paplašināt sortimentu ar 
augstas kvalitātes produktiem. Prob-
lēmas ir visās nozarēs, arī biškopībā 
to ir pietiekami, svarīgākais, lai mēs 
visi spētu savā starpā vienoties un 
strādāt, netraucējot otra interesēm. 
Laukos ir jābūt dažādībai, savstarpē-
jai sapratnei, augsmei un mīlestībai 
pret savu darbu, apkārtējo vidi un 
ģimeni.

- Paralēli darbam saimniecībā, 
četrus gadus esat vadījis arī Am-
beļu pagasta pārvaldi. Kā šī pie-
redze Jums var noderēt, pildot 
deputāta pienākumus? 

G.M.: Ambeļu pagasta pārvaldi va-
dīju dažus gadus atpakaļ un redzu, 
ka daudzas lietas jau ir mainījušās, 
manuprāt, pašiem deputātiem par 
sliktu. Katram sīkumam, kas ir sais-
tīts ar saimniecisko darbību, jābūt 
saskaņotam domes sēdē. Vai tad de-
putāts situāciju pārzina labāk nekā 
pārvaldes vadītājs? Es saprotu, ka 
ir reglaments un kārtība, bet, ja tas 
nesaskan ar loģisko saprātu, var būt 
mēs varam rīkoties savādāk? Kamēr 
pārvaldnieks izies caur saskaņoša-
nas procedūrām, bīstamie koki var 
nogāzties paši. Deputāts nedrīkst 
domāt tikai par savu pagastu, tad 
būtu vajadzīgi 19 deputāti, bet cik 
lielā mērā deputāts pārzina stāvokli 
visā novadā, katrā ciemā, katrā no-
vada mežā vai kapsētā? Centralizā-
cija optimizē resursus un samazina 
pakalpojuma sniegšanas teritoriju, 
bet vai tāds ir novada mērķis? Manu-
prāt, būtu vērtīgi, ja deputāti varētu 
nomainīt pārvalžu vadītājus to atva-
ļinājumu laikos. Lai iepazītos ar dar-
bu pārvaldēs, uzklausītu iedzīvotāju 
vajadzības. Tā būtu vērtīga pieredze 
deputātiem. Nav pareizi, ka deputāts 
lemj par tāda pagasta likteni, kuru 
nepārzina un nav ticies ar tās iedzī-
votājiem. Godīgāk būtu, ja katru pa-
gastu pārstāvētu viens deputāts, kas 
par savu pagastu stāvētu un kristu. 
Mums jāskatās uz lietām plašāk un 
jāiedziļinās katrā jautājumā līdz   
saknei, lai tas nestu labumu visam 
novadam un katram novada iedzīvo-
tājam personīgi.

- Tātad atbalstāt decentralizā-
ciju?

G.M.: Ir jābūt skaidrībai, par kādu 
centralizāciju mēs runājam: novada, 
pārvalžu, jaunizveidotiem centriem? 
Centralizācija nevar notikt, ja runā-
jam par apdzīvotību laukos. Ir jādomā 
par visu novada teritoriju. Pēc pāris 
gadiem mainīsies lauku attīstības po-
litika, izmainīsies lauku saimniecību 
attīstības struktūra, kā tas ietekmēs 
apdzīvotību laukos? Zemniekiem jau 
šobrīd trūkst strādnieku, laukos nav 
jādzīvo tikai saimniekiem, ir vajadzī-
gi arī darbinieki. Ko mēs darīsim ar 
to zemi, kas joprojām ir aizaugusi un 

nekopta, vai turēsim tirgus cenu un 
pārdosim tiem “bagātajiem”, kuri šeit 
dzīvot un strādāt nemaz neplāno? Uz 
lielām saimniecībām nevar gulties vi-
sas cerības, arī tām nav vajadzīga pil-
nīgi visa zeme. Ļaudis atgriezīsies, ja 
mēs viņiem dosim zemi, māju, iespē-
ju, kā tas bija agrāk, radīsim viņiem 
piemērotus apstākļus, izbraucamus 
ceļus, lai varētu droši un netraucēti 
strādāt. Vai deputāts zina šādus cil-
vēkus katrā pagastā? Varbūt pagastu 
pārvalžu vadītāji savus ļaudis pazīst 
labāk? Labāk ļaut, lai pārvalžu va-
dītāji nevis raksta papīrus, bet nes 
atbildību par to, ko viņi ir izdarījuši 
pareizi vai nepareizi. Lai nevarētu 
aizsegties ar domes lēmumiem iedzī-
votāju priekšā un ilgi risināt vienkār-
šas lietas.

- Jūs strādājat Finanšu komite-
jā un Izglītības, kultūras un spor-
ta komitejā. Kas šajās jomās būtu 
primāri risināms?

G.M.: Viss ir savstarpēji saistīts, 
bez fi nansēm ir grūti sportot, mācī-
ties un būt kulturāli aktīvam. Mums 
vienmēr gribēsies vairāk, kaut ko 
jaunu, jo mēs esam radoši un esam 
pelnījuši uzlabot savu dzīves kvalitā-
ti. Izglītība ir svarīgākais jautājums 
un arī smagākais, jo pieejamību un 
kvalitāti ir grūti savienot kopā, tāpēc 
katrs apstāklis ir jāizvērtē konkrē-
ti un jāpieņem atbildīgi, perspektīvi 
lēmumi. Viss mainās un arī mums ir 
jāmainās, jāpārveidojas, lai varētu 
pielāgoties šī brīža vajadzībām. Starp 
deputātiem ir daudz skolu direktoru 
un es zinu, ka viņi spēs atrast pa-
reizos risinājumus visos sarežģītajos 
jautājumos par izglītību, balstoties 
uz savu ilggadējo pieredzi un esošo 
situāciju vajadzībām. Ne tik tālā nā-
kotnē mūs sagaida dažādas pārmai-
ņas un ir jācenšas, lai tās visas nestu 
iedzīvotājiem tikai labu, ērtu, drošu 
nākotni. Es uzskatu, ka mums ir jā-
saglabā visi pasākumi, kas ir saistī-
ti ar patriotiskā gar a un latviskuma 
veidošanu, lai mēs justos piederīgi 
šai valstij un novadam. 

Ar Guntaru Melni sarunājās 
Elza Pučko
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Anitas Drozdovas rokās avīzes iegūst jaunu dzīvi 
Anita Drozdova no Dubnas pagasta 

gatavo dažādus pinumus, kurus veido 
no avīzēm. Pirmajā acu mirklī, šie pi-
numi neatšķiras no darbiem, kas vei-
doti no tradicionālajām klūgām. Anitas 
kundze apgalvo, ka ar šo neparasto un 
plašākam lokam mazzināmāko pīša-
nas veidu, top tikpat kvalitatīvi, sma-
guma un mitruma izturīgi darbiņi, 
kurus turklāt var arī mazgāt un ātri iz-
žāvēt. Ar Anitas rokām no dabai drau-
dzīgā materiāla top dažāda dizaina, 
izmēra un krāsu gammu groziņi, kas-
tītes, paplātes, bļodas un pat šūpulīši 
jaundzimušajiem. 

Amata pratēja stāsta, ka pīšanas 
pamati pirms vairākiem gadiem ap-
gūti lietišķās mākslas studijā “Pūpoli” 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolā, sa-
vukārt prasme pīt no avīžu loksnēm ie-
mācīta, skatoties Youtube video, tādā 
veidā kavējot brīvo laiku, strādājot 
Lielbritānijā. 

Anita labprāt dalās ar savu pieredzi 
un demonstrē darba procesu. Laikie-
tilpīgākais darbs ir avīžu salocīšana 
un rullēšana trubiņās. Čakli strādājot, 
var uztīt līdz pat 1000 trubiņām, kas 
noder vienam lielam grozam. Tad no-
tiek sloksnīšu krāsošana, pamata vei-
došana un sākas pīšanas process. No-
slēgumā darbs tiek nokrāsots ar līmi 
un beigās nolakots, lai veidojumi būtu 
izturīgi un droši. 

Anitai iepatikās doma par avīzes otr-
reizēju izmantošanu, jo šis materiāls 
ir vieglāk pieejams un apstrādājams 
kā klūgas. Šoruden pirmo reizi viņas 
darbus varēja iegādāties Daugavpils 
novada dienu gadatirgū, reizēm viņu 
var sastapt Preiļu tirdziņā, ir arī piere-
dze vadīt bērniem meistarklases. Anita 
ne tikai tirgo groziņus, bet labprāt tos 
arī dāvina, arī draugiem svešumā. Vi-
ņas darbi ir aizceļojuši pat uz Indiju un 
Šrilanku. 

Anita, kura izaudzinājusi četrus 
bērnus, stāsta, ka darbs Lielbritānijā 
palīdzēja viņai atjaunot māju Dubnas 
centrā. Lielbritānijā viņa strādāja tai-
zemiešu – japāņu virtuvē, kur sākot-
nēji pildīja trauku mazgātājas pienā-
kumus, pēcāk gatavoja arī uzkodas un 
suši. Ēdienu gatavošana Anitai ir tuva, 
jo  viņai ir arī godu saimnieces tituls. 

Pēc nostrādātajiem gadiem, gan Ani-
ta, gan viņas bērni atgriezās dzimtenē. 
Vecākais dēls Gunārs kļuva par dra-
vinieku un strādā uzņēmuma “Latvi-
jas BIO” bioloģiskā medus pārstrādes 
cehā Maļinovas pagastā, vidējais dēls 
Dainis – Ceļu policijā, jaunākais dēls 
Aleksandrs darbojas ceļu būvniecības 
nozarē Rīgā. Savukārt Preiļos dzīvoju-
šā meita Līga ir bērna kopšanas atvaļi-
nājumā. Laiks ārzemēs viņiem bija no-
derīgs, lai gūtu pirmo atspērienu dzīvē. 

Drozdovas kundze ikdienā atrod lai-

ku arī aktīvi darboties Dubnas Jēzus 
Sirds draudzē. Viņa ļoti gaida Ziemas-
svētkus, lai pulcētu mājās visu plašo 
saimi. “Es kādreiz esmu rakstījusi arī 
dzeju. Viena dzejoļa pēdējā rindiņa 
skanēja šādi: “Ja man vaicātu kāds, 
vai tu esi laimīga? Roku liekot es uz 
sirds, varu pateikt – jā.” Jo kas var būt 
labāks, ja ne veseli, priecīgi un laimīgi 
bērni. Man ir arī seši mazbērni un ap-
rīlī piepulcēsies vēl divi,” Anita stāsta 
mirdzošām acīm. 

Tā kā Anitai transporta trūkuma 
dēļ ir ierobežotas iespējas piedalīties 
tirdziņos, viņas darinājumus un preci 
var aplūkot interneta lapā “Groziņu 
pasaule” sociālajā tīklā Facebook. Ani-
ta ar prieku pieņem pasūtījumus, uz-
klausot un ņemot vērā klienta vēlmes 
un vajadzības. 

Elza Pučko

Jaunās tradīcijas pieredzes apmaiņā 
piedalās pagasta un novada pasāku-
mos, brauc ekskursijās, lai apmeklētu 
novada, Latvijas pilsētu un kaimiņu 
valstu tūrisma objektus.

Sociālā darbiniece Edīte Plone ierosi-
nāja paplašināt  interešu loku un ap-
mainīties pieredzē ar citām līdzīgām 
apvienībām. Līdz ar to, Sventes Tautas 
namā tika organizēta  tikšanās  ar ko-
pienu “Māra” no  Ilūkstes novada Beb-
renes pagasta. “Sventes pērlītes” orga-
nizēja savu darbu izstādi, kurā varēja 
apskatīt rokdarbus no dažādiem ma-
teriāliem. Bebrenietes bija pārsteigtas 
par Sventes Tautas namā izvietotajām 
Tautas nama vadītāja Viktora Petaš-
ko veidotajām gleznām no putuplasta, 
kas ir unikālas un patiesi interesantas 
un skaistas. 

Kopā būšanas prieks staroja visu 
pasākuma dalībnieku sejās: gan klau-
soties sventiešu stāstījumos un pieda-
loties radošajās darbnīcās ar papīru un 

sālīto mīklu, gan izgaršojot pašu pa-
gatavotos našķus, gan skatoties Beb-
renes „Māru” prezentāciju, kuru saga-
tavoja Olga Dogžina. Īpašu iespaidu 
uz sventietēm  atstāja atvestie darbi 
ar atjaunotajiem vecmātes adījumiem 
un izadītajām  Augšdaugavas  un Sēļu 
rakstu segām. Fotografējoties kopā, 
“Sventes pērlītes” solīja pēc Ziemas-
svētkiem apmeklēt Bebreni atbildes 
vizītē. Visi kārtējo reizi pārliecinājās, 
ka tikai sadarbībā ar citām vietējās 
nozīmes organizācijām un iestādēm, 
interešu grupām un kopām, atbalstot 
un papildinot viens otru, var paveikt 
neiespējamo. 

“Sventes pērlītes” dalībnieces un 
Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” 

padome
Sventes Tautas namā  jau četrus 

gadus darbojas interešu grupa “Sven-
tes pērlītes”. Sievietes sistemātiski 

pulcējas,  lai izgatavotu rokdarbus un 
apmainītos ar ēdienu gatavošanas re-
ceptēm. Viņas rīko dažādas izstādes, 

Atjaunots jumts Vaboles pagasta dzīvojamai mājai Parka ielā 2
1960. gadā būvētajā astoņu dzīvok-

ļu mājā Parka ielā 2 visi ir pašvaldī-
bai piederoši dzīvokļi. Mājā atrodas 
feldšerpunkts un Vaboles jauniešu 
pulcēšanās telpa. 2010. gadā ēkai ir 
izveidota lokālā gāzes apkure, sa-
vukārt 2011. gadā - siltināti bēniņi. 
Ēkas jumts mainīts pagājušā gad-
simta 90 to gadu sākumā un vairā-
kās vietās bija caurs, tādējādi bojājot 
bēniņu siltinājumu. Mājas iedzīvotāji 
griezās Daugavpils novada domē ar 
iesniegumu, jo caurā jumta dēļ arī 
vairāku dzīvokļu griesti un sienas 
bija bojātas.

SIA „Vanpro” veiktās atjaunošanas 

rezultātā ir nomainīts jumta segums, 
renovēta jumta lietus noteksistēma, 
esošās jumta konstrukcijas apstrādā-
tas ar bioloģiskiiem pretuguns sastā-
viem, veikts galvenās ieejas jumtiņa 
remonts.

Dzīvojamās mājas Vabolē, Parka 
ielā 2, jumta remonts bija iekļauts 
Daugavpils  novada  Attīstības  prog-
rammas  investīciju plānā 2018.-
2020. gadam, un tā kopējās izmaksas 
(ar projektēšanu un būvuzraudzību) 
sastādīja 22 978,83 eiro.
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Vaboles vidusskolā labiekārtotas telpas “Pagrabiņš” 
2018.gada pavasarī Daugavpils 

novada dome izsludināja projektu 
konkursu jauniešiem “Uzlabo savu 
ikdienu”. Šī projekta ietvaros Vabo-
les vidusskolas aktīvo jauniešu grupa 
strādāja pie projekta “Telpas “Pagra-
biņš” labiekārtošana”. Pēc skolas re-
novācijas darbiem atbrīvojās pagrab-
telpas, kuras tika nolemts labiekārtot 
tā, lai Vaboles vidusskolas skolēni un 
citi pagasta jaunieši varētu izmantot 
brīvā laika pavadīšanai. Tā kā skolā 
tādas atsevišķas atpūtas telpas nebi-
ja, tad visbiežāk skolēni savu brīvo 
laiku pavadīja sporta zālē vai skolas 
gaiteņos. Bet tagad ir iespēja apmek-
lēt “Pagrabiņu”, kas projekta ietvaros 
ir gan aprīkots ar novusa galdu, da-

žādām galda spēlēm, projektoru un 
ekrānu, gan arī mājīgi noformēts ar 
pašu skolēnu zīmējumiem un telpis-
kiem mākslas objektiem. Laika gaitā 
ir paredzēts galda spēļu klāstu papil-
dināt. ”Pagrabiņā” būs iespēja gan 
pavadīt brīvo laiku, gan rīkot klases 
vakarus, gan dažādas nodarbības.

Kristīne Kucina
Vaboles vidusskolas direktores 

vietniece audzināšanas jomā

Daugavpils novada skolēni ar “Skola somu” izzina Latviju

Daugavpils novada skolu audzēkņi 
no septembra iesaistās Latvijas valsts 
simtgades programmas iniciatīvas 
“Latvijas skolas soma” aktivitātēs.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā 
valsts simtgades dāvana vairāk 
nekā 200 000 Latvijas bērniem un 
jauniešiem. Iniciatīva veidota kā kom-
pleksa, starpdisciplināra programma, 
kas apvieno resursus, lai stiprinātu 
jaunās paaudzes nacionālo identitāti, 
pilsoniskuma, valstiskās piederības 
apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un 
izpausmes kompetenci, paaugstinātu 
izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu 
sociālo nevienlīdzību.

Iniciatīvas ietvaros vairāk nekā 
1400 Daugavpils novada skolēni no 
14 vispārizglītojošām skolām 2018./ 
2019. mācību gada pirmā semestra 
laikā devās izzinošās un informācijas 
bagātās ekskursijās pa Latgales, 
Zemgales un Vidzemes reģionu, kā arī 
uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Skolēni 
apmeklēja muzejus, koncertus, teātra 

izrādes, mākslas un amatniecības 
centrus, piedalījās meistardarbnīcās 
gan skolā, gan izbraukumos. Katra 
skola īstenoja aktivitāšu program-
mu, atbilstoši skolēnu vecumposma 
īpatnībām un apgūstamās vielas 
padziļinātai izzināšanai un izpratnes 
veicināšanai. 

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” 
ietvaros Biķernieku, Kalupes, Lauce-
sas, Lāču, Naujenes, Medumu, Rande-
nes, Silenes pamatskolas un Salienas, 
Sventes, Špoģu, Vaboles, Zemgales 
vidusskolas skolēni izzināja savu 
dzimto novadu, tā dabas arhitektūru, 
multikulturālo daudzveidību, kā 
arī Skrindu dzimtas, Naujenes 
novadpētniecības, Raiņa muzeja 
“Berķenelē” kultūrvēsturiskās vērtības 
un seno amatu prasmju noslēpumus.

Daugavpils novada skolēni izzināja 
ne tikai savu dzimto novadu, bet arī 
iepazina Laimes muzeju Indrā, Mai-
zes muzeju Aglonā, Leļļu muzeju 
Preiļos, Raiņa muzeju Jasmuižā un 

Tadenavā, porcelāna leļļu muzeju 
Ūdrīšos, Jēkabpils Vēstures muzeju, 
Daugavpils novadpētniecības muzeju, 
Vides izglītības un kultūras centru 
“Ķepa” Dagdā, ciemojās pie Plāteriem 
Krāslavas pilī, pie īsta pils fogta 
Turaidā, kur nostiprināja un ieguva 
jaunas zināšanas par Latvijas vēsturi, 
izspēlēja lomu spēles, kā arī izzināja 
mākslas burvību Marka Rotko centrā, 
Māla muzejā Daugavpilī, Melngalvja 
namā Rīgā, Austrumlatvijas radošo pa-
kalpojumu centrā “Zeimuļs” Rēzeknē, 
tādējādi iepazīstot daudzveidīgās 
kultūras un vēstures dimensijas.

Vērojot skolēnu aktīvo darbošanos, 
skolotāji atzina, ka nodarbības 
ārpus skolas sniedz vairākus ie-
guvumus. Tās dod iespēju skolēnam 
piedzīvot, atklāt, izpētīt un apkopot 
savu pieredzi, turklāt ļauj arī iegūt 
padziļinātas zināšanas konkrētā 
mācību priekšmeta vielas apguvē, kā 
arī nostiprina starppriekšmetu saikni.

Iniciatīvas ietvaros vairākas sko-
las aicināja ciemos dažādu jomu 
amatniekus un meistarus, lai savus 
skolēnus iesaistītu nodarbību cik-
los, piemēram, Špoģu vidusskolā 
norisinājās meistardarbnīcas “Lielā 
ģimenes poga”, “Svilpavnieki”, 
“Veselīgs dzīvesveids caur latviskām 
tradīcijām”, kuru laikā bērni iepazinās 
ar amatnieku Valda Grebeža un Dzin-
tras Abarones darba ikdienu, ama-
ta noslēpumiem, praktiski darbojās, 
apgūstot keramiķa amata, veselīga 
dzīvesveida prasmes un izzinot 
latviskās tradīcijas. Savukārt Ka-
lupes pamatskolas skolēni darbojās 
Jēkabpils Vēstures muzejā izglītojošās 
programmās “Ziepju darbnīca” un 
“Papīra ceļš”, Naujenes pamatsko-
las skolēni iepazina stikla īpašības, 
darbojoties radošajā stikla darbnīcā 
Latgales Mākslas un amatniecības 
centrā Līvānos, bet Lāču pamatskolas 
un Vaboles vidusskolas skolēni izzināja 
mūzikas instrumentu daudzveidību 
un izgatavošanas īpatnības Krāslavas 
novada Ūdrīšu pagastā. Iniciatīvas 
ietvaros vairāki skolēni pārbaudīja 
arī savu erudīciju prāta spēlē “Trāpi 

simtniekā”.
Ar “Skolas somas” palīdzību skolēni 

baudīja arī teātra izrādes un koncer-
tus: Kalupes pamatskola apmeklēja 
koncertu “Meža dziesmas”-“Baltā 
vilka trio” Jēkabpilī un “Genera-
tion Z” Latgales vēstniecībā “Gors”, 
Naujenes pamatskolas skolēni – 
izrādi “Nepabeigtās kāzas” Latgales 
vēstniecībā “Gors”, Sventes vidusskolas 
skolēni skatījās rokoperas “Lāčplēsis” 
ģenerālmēģinājumu “Arēnā Rīga” un 
izrādi “Planēta Nr.85” Dailes teātrī, 
Špoģu vidusskolas skolēni devās uz 
Daugavpils teātri un skatījās izrādes 
“Džeina Eira” un “ Čipolīno”, bet Vabo-
les vidusskolas skolēni viesojās Latvi-
jas Nacionālajā operā un dzīvoja līdzi 
Romeo un Džuljetas stāstam. Vairāki 
skolēni norādīja, ka pirmo reizi bija tik 
lielās telpās, kur tiek rīkoti koncerti un 
mājo aktieri. Tā ir iespēja arī ikvienam 
lauku skolēnam baudīt mākslu rokas 
stiepiena attālumā.

Skolotāji un skolēni atzīst, ka 
iniciatīva “Latvijas skolas soma” 
ir lieliska dāvana Latvijas valsts 
simtgadē. Tā dod iespēju gūt jaunu 
pieredzi, paplašināt redzesloku, raisa 
interesi un vēlmi padziļināti izzināt 
un sasaitīt mācību priekšmetos apgūto 
vielu ar praktisku darbošanos un 
iesaistīšanos. Ikviena no īstenotajām 
aktivitātēm skolēnos raisīja daudz 
pozitīvu emociju ārpus skolas telpām, 
ļāva izzināt un padziļināt interesi par 
Latvijas kultūras un dabas vērtībām, 
iepazīstot dažādos laikos Latvijā 
radītās inovācijas un uzņēmējdarbības 
veiksmes stāstus.

Sīkāka informācija par skolu 
īstenotājām aktivitātēm iniciatīvas 
“Latvijas skolas soma” ietvaros atro-
dama Daugavpils novada Izglītības 
pārvaldes mājas lapā: https://edu.dau-
gavpilsnovads.lv/projekti/iniciativa-
latvijas-skolas-soma/ 

Inese Zuģicka 
Daugavpils novada Izglītības 

pārvaldes metodiķe 
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 Medumu pamatskolā apskatāma Mečislava Koroļa privātizstāde “Nauda Latvijā. 1918.-2018.g.” 

lekcija. Šajā stendā ir attēlotas naudas 
zīmes, banknotes un monētas no 1940. 
līdz 1945. gadam, kā arī Vācijas oku-
pācijas laika naudas zīmes. To vidū 
arī tā saucamie taloni, kurus saņēma 
zemnieki, nododot vilnu un linu. Pret 
talonu par konkrētiem punktiem varē-
ja iemainīt kādu no nepieciešamajām 
precēm. 

Izstādi noslēdz latu ekspozīcija. 1998. 
gadā tika pabeigta sāktā naudas refor-
ma, kad tika emitēta 500 latu naudas-
zīme, kas bija pēdējā no apgrozībā pa-
redzētajām naudaszīmēm. 2014. gada 
14. janvārī par Latvijas ofi ciālo maksā-
šanas līdzekli kļuva eiro.

Autors izsaka sirsnīgu pateicību Me-
dumu pamatskolas direktorei Vitai 
Skvorcovai un skolas novadpētniecības 
muzeja vadītājai Miropijai Petkunei 
par sniegto tehnisko un metodisko at-
balstu, organizējot izstādi. 

Miropija Petkune atzīst, ka izstāde ir 
lielisks papildinājums muzeja pastāvī-
gajai izstādei: “Man stundas laikā tas 
ir ļoti liels palīgs. Bērni, kas apskatīja 
ekspozīciju, teica, ka informāciju par 
naudu dzirdēja jau mācību stundu 
laikā. Tā ir stundu materiāla atkār-

tošana. Naudas lietas ir sasaistītas ar 
valsts attīstību. Bērniem bija ļoti in-
teresanti apskatīt izstādi un atkārtot 
tādā veidā mācību materiālu. Arī vie-
tējie iedzīvotāji ar lielu interesi apska-
ta izstādi, uzdod jautājumus. Ekspozī-
cijas autors ir ļoti interesants cilvēks, 
kas par savu izstādi ļoti populārā va-
lodā prot pastāstīt. Cilvēki tiešām nāk 
ar interesi. Tādā veidā arī pastāvīgo 
muzeja ekspozīciju popularitāte aug. 
Muzejs ir kļuvis par kultūras centru”. 

Mečislava sapnis ir iegūt savā īpašu-
mā Latviešu dzejnieka Raiņa 125 gadu 
piemiņas monētu, kas tika izlaista 
1990. gadā. 

Nākamā izstāde, kas ir padomā Me-
čislavam, ir vērpjamo ratiņu ekspozīci-
ja. Pašlaik notiek eksponātu vākšana 
un restaurācija. Plānos ir veidot izstādi 
Medumu pamatskolas muzejā, jo tel-
pas to atļauj. Mečislavs stāsta, ka ļoti 
iespējams, ja visi ratiņi būs darba kār-
tībā, varēs noorganizēt arī kādu radošo 
darbnīcu. 

Olga Davidova

Medumu pamatskolas muzejā ap-
skatāma medumieša, ilggadējā skolo-
tāja, pašlaik pensionāra Mečislava Ko-
roļa personālizstāde “Nauda Latvijā. 
1918.-2018.g.”. Mečislavs Koroļs dzi-
mis 1950. gadā Krāslavas rajonā. Mā-
cījies Latvijas Lauksaimniecības Aka-
dēmijā un Daugavpils Pedagoģiskajā 
universitātē. Ieguvis bakalaura grādu 
pedagoģijā un ilgus gadus nostrādājis 
skolā par mājturības un tehnoloģiju 
skolotāju. Mečislava vaļasprieks ir 
ainavu dizains un koktēlniecība, taču 
jau kopš skolas gadiem viņš aizrāvies 
ar numismātiku un bonistiku, sācis 
kolekcionēt monētas, banknotes un 
vērtspapīrus. Pārsvarā visa kolekcija 
tika savākta 20. gs. 60 tajos 70 tajos 
gados, kolekcionēšanas procesam pie-
saistot arī savus draugus, radiniekus 
un paziņas, kā rezultātā tapa autora 
kolekcija, kas ilgus gadus nebija redza-
ma plašajai sabiedrībai. Tad autoram 
radās ideja veltīt to Latvijas simtgadei, 
veidojot ekspozīciju no dažādu Latvijas 
valsts vēsturisko periodu eksponātiem. 

Kā norāda izstādes autors, ekspozī-
cija sadalīta sešos posmos, pirmais no 
kuriem – Krievijas impērijas nauda 
Latvijā laika posmā no 1898. līdz 1918. 
gadam. Latvijā 20. gs. sākumā ap-
grozībā atradās tikai Krievijas nauda 
– zelta un sudraba rubļi, sudraba un 

vara kapeikas, kā arī papīra nauda. No 
1898. līdz 1917. gadam tika emitētas 1, 
3, 5, 10, 25, 50, 100 un 500 rubļu papī-
ra naudas zīmes, kuras līdz 1914. gada 
augustam bija brīvi apmaināmas pret 
zeltu. 1915. gadā apgrozībā tika izlais-
ta kredīta biļete ar nominālu 1 rublis, 
kas pēc izskata pilnībā atkārtoja biļe-
tes 1898. gada paraugu. Cara Nikolaja 
II valdīšanas gados papīra naudas zī-
mes tika izgatavotas Sanktpēterburgā. 
Tolaik tur dzīvoja un strādāja latviešu 
grafi ķis Rihards Zariņš. Mečislava 
naudas zīmju kolekcijā ir arī grafi ķa 
Zariņa veidotais pirmskara Latvijas 
sudraba pieclatnieks ar latviešu tau-
tumeitas profi lu monētas reversā jeb 
pieclatnieka Milda. Mečislavs stāsta, 
ka, viņaprāt, tā ir ārkārtīgi skaista 
monēta. Dažas no kolekcijā redzama-
jām naudas zīmēm un monētām ir ar 
savu stāstu. Viena no tādām ir Polijas 
Karalistes 20 feniņu monēta. “Tā ir ģi-
menes relikvija. 1919. gadā, kad Poli-
jas karaspēks palīdzēja Latvijas zemes 
atbrīvošanā no lieliniekiem, mans vec-
tēvs ieraudzīja nākam poļu karavīrus, 
kas gatavojās uzbrukumam Daugavpi-
lī. Vectēvs bija ģērbies aitādas mētelī 
un nācis skatīties, ko tie karavīri dara. 
Atpakaļ viņš jau atgriezās bez mēteļa, 
bet ar šo monētu kabatā”, tā Mečislavs. 

Interesanta ir kara laika monētu ko-

H.J.Hansones romāna “Pārdotais Saules kalns” atvēršanas svētki Špoģu vidusskolā 
gastos. Uz katru no tiem viņa, jaunāka 
būdama (septiņdesmit gadu vecumā), 
tuvāku vai tālāku ceļu mērojusi kājām, 
izstaigājusi tos, pētījusi, vērojusi.  Han-
sones kundze apgalvo, ka, atrazdamās 
šajās senču svētvietās, viņa izjutusi to 
auru: daži pilskalni dalījušies ar savu 
enerģiju, citi drūmi klusējuši, daži pat 
atgrūduši. Taču kopumā pilskalnos 
viņa smēlusies iedvesmu jauniem dar-
biem.

“Katram kalnam ir savs stāsts, sava 
vēsture un aura,” saka rakstniece. “Uz-
kāp Latgales kalnā, paveries apkārt un 
ieklausies, ko kalns tev var pastāstīt!” 
Pilskalni ir mūsu vēstures glabātāji, 
mūsu senču kauju un svētku, ikdienas 
prieku un bēdu liecinieki. Gandrīz kat-
ru no tiem apvij nostāsti un teikas, bet 
zemes dzīles glabā senās lietas – rotas, 
ieročus, sadzīves priekšmetus.

Savā romānā H. Hansone rosina 
pievērst uzmanību pilskalnu saglabā-
šanas problēmai, jo tie ir apdraudē-
ti: daudzi tiek iznīcināti, kļūstot par 
grants ieguves vietām, apbūves terito-
riju vai kādu citu peļņas avotu. Pilskal-

ni pievilina arī senlietu tīkotājus.
H. Hansone vērsās pie skolotājiem ar 

aicinājumu rosināt skolēnos zinātkāri, 
jo zinošs cilvēks spēs novērtēt, kādas 
bagātības atrodas mums apkārt, un 
nekad nepieļaus to izpostīšanu.

Rakstniece atgādināja grāmatas 
priekšvārdā teikto: “Ne visu drīkst pār-
dot. Pārdosi tēva zemi – kļūsi nabags. 
Nebūs, kur galvu nolikt. Pārdosi sirds-
apziņu – kļūsi lieks. Pārdosi dvēseli – 
nebūsi vairs NEKAS!”

Pasākuma noslēgumā H.Hansone 
pateicās Višķu pagasta novadpētnie-
kam Jānim Kudiņam par atbalstu 
grāmatas izdošanā un uzdāvināja savu 
grāmatu skolas bibliotēkai.

Paldies Višķu pagasta bibliotēkas 
vadītājai Jekaterinai Lonskai par sa-
darbību pasākuma organizēšanā.

Valentīna Ivanova
Špoģu vidusskolas skolotāja

Sērijā “Lata romāns” šovasar iznā-
cis mūsu novadnieces Helmas Judītes 
Hansones romāns “Pārdotais Saules 
kalns”, un Špoģu vidusskolā notika tā 

atvēršanas svētki.
Tiekoties ar skolēniem, sirmā rakst-

niece pastāstīja par senajiem pilskal-
niem Višķu apkaimē un kaimiņu pa-
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2019. gada 22. janvārī plkst. 
09:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr.14 
ar kopējo platību 55.2 m2, Muitas iela 
13, Muitas, Kalkūnes pagasts, Dau-
gavpils novads. 

 Objekta sākotnējā cena –  EUR 
2200.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties un uz atsavi-
nāmā objekta izsoli var reģistrēties 
līdz 2019. gada 18. janvārim plkst. 
15.00. 

2019. gada 22. janvārī plkst. 
09:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starpga-
bals) „Upes” ar kadastra apzīmējumu 
4466 001 0365  0.4656 ha platībā, 
kurš atrodas Demenes pagastā ~ 500 
m attālumā no Kumbuļu ciemata un 
~ 20 km attālumā no Daugavpils pil-
sētas administratīvās teritorijas. Ap-
kārtnē dominē LIZ teritorijas, viensē-
tu apbūve. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
854.00.

2019. gada 22. janvārī plkst. 
10:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starpga-
bals) „Maldoņi” ar kadastra apzīmē-
jumu 4450 004 0437  2.96 ha platībā, 
kurš atrodas Demenes pagastā, ap-
dzīvotas vietas Jāņuciems tuvumā, ~ 
8 km attālumā no pagasta centra un 
~ 18 km attālumā no Daugavpils pil-
sētas administratīvās teritorijas. Ap-
kārtnē dominē LIZ teritorijas, meža 
zemes un atsevišķas lauku viensētas.

 Objekta sākotnējā cena –  EUR 
5136.00.

2019. gada 29. janvārī plkst. 
09:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 

mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starpga-
bals) „Piegaldnieki” ar kadastra apzī-
mējumu 4460 004 2495    0.06 ha pla-
tībā, kurš atrodas Kalkūnes pagasta 
, apdzīvotā vietā „Galdnieki” , ~ 1.5 
km attālumā no Kalkūnes ciemata 
un ~6.5 km no Daugavpils pilsētas 
centra. 

 Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1006.00.

2019. gada 29. janvārī plkst. 
09:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība (starpga-
bals) ar kadastra apzīmējumu 4488 
009 0062  6323 m2 platībā, kurš at-
rodas ~ 4 km attālumā  no Sventes 
ciemata un ~13 km attālumā no Dau-
gavpils pilsētas centra. Zemes gabals 
atrodas ~ 120 m attālumā no grants 
ceļa.

  Objekta sākotnējā cena –  EUR 
930.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš 
paziņojuma publicēšanas Latvijas 
Republikas ofi ciālajā izdevumā „Lat-
vijas Vēstnesis”, Daugavpils novada 
domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12. 
kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksā-
jot reģistrācijas maksu EUR 14.00 
(četrpadsmit euro 00 centi)  un nodro-
šinājumu 10% apmērā no izsolāmā 
nekustamā īpašuma sākumcenas.

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

Sociālā aprūpe mājās Zviedrijā 
balstīta uz vērtībām

No 2. līdz 5. decembrim projekta LLI-
341 „Aging in Comfort” partnerpaš-
valdību sociālie darbinieki, projektu 
koordinatori kopā ar vadošā partnera 
- biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” 
projekta pārstāvjiem bija mācību vizītē 
Borlänge, Zviedrijā. Brauciena mērķis 
bija gūt Zviedrijas pašvaldību piere-
dzi aprūpes mājās sociālo pakalpoju-
mu nodrošināšanā, sevišķu uzmanību 
pievēršot vecāka gadagājuma cilvēku 
aprūpes mājās pieejamības nodrošinā-
šanas praksei.

Borlänge pašvaldībā kopumā aprū-
pes mājās pakalpojumus nodrošina 21 
dienests, no kuriem 14 ir aprūpes mā-
jās pakalpojuma sniegšanas dienesti, 
1 dienests, kas specializējies personu 
ar demenci aprūpē mājās, 1 radinieku 
atbalsta centrs, 1 iestāde, kas nodroši-
na medmāsu pakalpojumus mājās, 1 
nakts aprūpes mājās nodrošināšanas 
centrs, 1 fi zioterapijas un ergoterapijas 
pakalpojumu centrs un 1 dienests, kas 
nepieciešamības gadījumā nodrošina 
atbalsta kolēģus pārējiem dienestiem. 
Aprūpes mājās nodrošināšanai spe-
ciālistiem pieejamas 12 automašīnas. 
Borlänge administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju skaits ir aptuveni 50 000. 

Vizītes laikā brauciena dalībnieki 
viesojās Borlänge pašvaldībā, kur ti-
kās ar aprūpes mājās pakalpojumu 
dienesta vadītāju Eriku Sjöblom un 
pašvaldības aprūpes mājās pakalpoju-
mu attīstības līderi Magnusu Larsson, 
kuri izklāstīja sociālās jomas politiku, 
aprūpes mājās koordinatores iepazīs-
tināja ar I-Care (E-aprūpe) plānošanas 

sistēmu, izvērtēšanas kārtību paš-
valdībā, tika apmeklēts arī tehnisko 
palīglīdzekļu centrs. Zviedrijā kļūst 
izplatīta video novērošanas sistēmas 
uzstādīšana klienta mājās, kas sociāla-
jiem darbiniekiem nepieciešamības ga-
dījumā ļauj pēc iespējas ātrāk ierasties 
pie klienta. Šobrīd visizplatītākais at-
tālinātais sociālā dienesta izsaukuma 
aprīkojums ir trauksmes pogas/ ierīces, 
kas atrodas klienta mājās. Pēc izsau-
kuma saņemšanas speciālistiem pie 
aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēja 
jāierodas 11 minūšu laikā.

Zviedrijas sociālajā aprūpē nozīmīgi 
ir klientu radinieku atbalsta pakal-
pojumi, kas ietver gan psiholoģiskas, 
gan praktiskas, gan informatīvas pa-
līdzības sniegšanu personām, kuru 
ģimenes locekļi saņem aprūpes mājās 
pakalpojumus, ir smagi slimi vai arī ir 
piedzīvots to zaudējums, un braucie-
na dalībniekiem bija iespēja apmeklēt 
centru, kur šie pakalpojumi tiek snieg-
ti. Borlänge Radinieku atbalsta centrā 
dalībnieki tikās ar tās vadītāju Eliza-
beti Gruning, aprūpes mājās pakal-
pojumos iesaistītajām medmāsiņām, 
ergoterapeitu pakalpojuma koordina-
tori, kā arī tādu aprūpes speciālistu kā 
iedvesmotājs. Mācību vizītes laikā tika 
organizēts arī diennakts izsaukumu 
centra „Gylle”, aprūpes mājās dzīvokļu 
pakalpojuma dienesta un dienas centra 
personām ar demenci apmeklējums.

Zviedrijas sociālās aprūpes sistēma 
balstīta uz katra klienta individuāla-
jām vajadzībām, pēc iespējas ilgāku 
augsta līmeņa sociālās labklājības no-

drošināšanu gan klientam, gan viņa 
ģimenes locekļiem, katra klienta kā 
pilntiesīga sabiedrības locekļa iekļau-
šanu sabiedrībā  un sociālo pakalpoju-
mu pieejamību 24 stundas diennaktī, 7 
dienas nedēļā. 

Sociālā palīdzība un sociālais atbalsts 
Zviedrijā ir attīstīts augstā līmenī, tā-
dēļ šādas mācību vizītes ir ļoti vērtīgas, 
ļaujot saskatīt citu praksē balstītas so-
ciālo pakalpojumu pilnveides iespējas, 
ko īstenot Daugavpils novada pašval-
dībā. 

Projekts “Aging in Comfort” tiek īste-

nots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 
2014. – 2020.gadam ietvaros, un ko-
pējās projekta izmaksas ir 449 029,21 
EUR. Projekta līdzfi nansējums no Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda ir 
381 674,80 EUR. Projekta ilgums 18 
mēneši. 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild 
Daugavpils novada pašvaldība, un tas ne-
kādos apstākļos nav uzskatāms par Eiro-
pas Savienības ofi ciālo nostāju.

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu  pagastā

Larionovs Ivans (1951.g.)
Demenes pagastā

Dedels Valentīns (1951.g.)
Vasiļevičs Ivans (1959.g.)

Dubnas pagastā 
Cišs Jānis (1959.g.)
Kalkūnes pagastā 

Ivanovs Jefi ms (1939.g.)

Līksnas pagastā
Ivane Anna (1928.g.)
Maļinovas pagastā

Ribakovs Aņisifors (1935.g.)
Medumu pagastā

Rožkova Dorosina (1925.g)
Naujenes pagastā

Skripničenko Dzintra (1951.g.)
Ļahovskis Sergejs (1940.g.)

Isajevs Oļegs (1975.g.)

Nīcgales pagastā 
Meilis Aigars (1970.g.)
Rasnačs Jānis (1961.g.)

Sventes pagastā
Jaunā Leontīna (1935.g.)

Tabores pagastā
Vasiļonoks Anatolijs (1940.g.)

Vaboles pagastā 
Vingre Ammonarija (1936.g.)

Karpova Irina (1952.g.)

Vecsalienas pagastā 
Haruns Vladimirs (1946.g.)

Višķu pagastā
Trifonovs Maksims (1935.g.)
Obodņikova Valija (1938.g.)
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Invaliditātes dienai veltītā konferencē Ligitai 
Liepiņai pasniedza Atzinības rakstu

27. novembrī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā notika ikgadējā Invalidi-
tātes dienai veltītā konference. Kon-
ferences saturs tika organizēts trijās 
sesijās, kurās Tiesībsarga biroja dar-
binieki sniedza informāciju par tiesību 
īstenošanu praksē, par atbalstu ģime-
nēm ar bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem un dzīvi sabiedrībā, kā arī si-
tuāciju pašvaldībās, gaidot sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus.

Konferences 2. un 3. sesijā savā pie-
redzē dalījās biedrības “Cerību spārni”, 
“Latvijas Kustība par neatkarīgu dzī-
vi” un “Vecāki kopā”. Par rīcībām un ri-
sinājumiem stāstīja Ādažu novada do-
mes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, 
Saldus novada pakalpojumu aģentū-
ras “Sociālais dienests” direktore Ina 
Behmane un Daugavpils novada Soci-
ālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Konferences noslēgumā notika ap-
balvošanas svinīgā ceremonija, kurā 
pasniedza balvas un Atzinības raks-
tus konkursa “Gada balva cilvēku ar 

invaliditāti atbalstam” laureātiem. Šo 
konkursu jau ceturto gadu pēc kārtas 
rīko Latvijas Republikas tiesībsargs 
sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu 
apvienību “Apeirons” un Latvijas Na-
cionālo bibliotēku. Konkursa mērķis ir 
saskatīt labās prakses piemērus, izcelt 
un novērtēt individuālus sasniegumus 
un veicināt nevalstisko organizāciju 
darbu. Daugavpils novada Sociālā die-
nesta Kalupes sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centra vadītājai Li-
gitai Liepiņai tika pasniegts Atzinības 
raksts nominācijā “Pakalpojumu no-
drošinātājs” par darba ieguldījumu in-
valīdu problēmu risināšanā, īpašu uz-
svaru pievēršot nieru transplantācijas 
biedrības darbības nepieciešamībai. 
Atzinības rakstu pasniedza Latvijas 
Pašvaldību savienības priekšsēdētājs 
Gints Kaminskis.

Anna Jegorova
Sociālā dienesta vadītāja 

Novada sporta veterāniem pasniegtas medaļas 
“Sporta slava” 

Diviem novada sporta veterāniem – 
Romualdam Saušam un Varvarai Jefi -
movai pasniegtas medaļas “Sporta sla-
va” 3. bronzas pakāpe, kas ir Latvijas 
Sporta veterānu - senioru savienības 
augstākais apbalvojums par ilggadē-
jiem sasniegumiem, mūža ieguldījumu 
veterānu, senioru kustībā un nozīmīgās 
jubilejās. Sākot ar 2005. gadu, pasnieg-
tas 128 šādas medaļas. Šī gada vasarā 
Jelgavā norisinājās jubilejas – Latvijas 
sporta veterānu savienības 55. sporta 
spēles, kurās piedalījās arī mūsu nova-
da veterāni. Pirmās lauku sporta vete-
rānu sporta spēles tika rīkotas 1963. 
gadā. Tās ieguva lielu popularitāti un 
kļuva par ikgadēju sporta dzīves tradī-
ciju. Šogad spēles tika rīkotas Latvijas 
simtgades zīmē. Pavisam 55. sporta 
spēles ietvēra 30 sporta veidus ar pāri 
par 4000 dalībniekiem. Kopā sportisti 
pārstāvēja 68 pašvaldības, tostarp arī 
Daugavpils novadu. Ļoti skaistas un 
pacilātas atmiņas sportistiem ir tieši 
no šīm sacensībām. 

“Mūsu veterāni piedalās šajās sporta 
spēlēs jau gandrīz 30 gadus, savukārt 
vabolietis Romualds Saušs – jau arī il-
gāk, jo startēja sacensībās arī Padom-
ju gados. Gan Romualds Saušs, gan 
Varvara Jefi mova nodarbojas ar viegl-
atlētiku. Medaļas “Sporta slava” ir ve-
terānu augstākais novērtējums, kas 

piešķirams par izciliem sasniegumiem 
Eiropas un Pasaules mēroga čempio-
nātos.  Romualds Saušs šogad izcīnī-
jis vairāk kā 15 zelta medaļas. Star-
tējot sacensībās, Varvara Jefi mova no 
katrām pārved mājās zelta godalgas”, 
tā stāsta sporta veterāns Jurijs Kopa-
sovs. 

Pats Jurijs šīs sezonas laikā izcīnījis 
vairāk kā 40 dažāda kaluma medaļas. 
Jurijam Kopasovam pasniegta LSVS 
Pateicība par ieguldījumu sportā Lat-
vijas simtgadē. Pēc sportista teiktā, 
daudz laika tagad tiek veltīts tieši svar-
bumbu celšanai. Treniņiem šajā sporta 
veidā pievienojas arī Varvara Jefi mo-
va. Abi sportisti startē kā Latvijas, tā 
arī starptautiskajos čempionātos. 

“Mēs bieži braucam uz starptautiska 
mēroga sacensībām, kur uzstājamies 
Latvijas veterānu komandas sastāvā. 
Arī no tām mēs atbraucam ar uzvarām. 
Pateicamies Daugavpils novada domei 
par atbalstu. Esam šogad tikuši pie 
jauniem sporta tērpiem. Sportisti ļoti 
lūdz nodrošināt pašvaldības atbalstu 
treniņiem 13. vidusskolas vieglatlēti-
kas manēžā”, tā bilst visi trīs sportisti. 

Apsveicam mūsu veterānus ar iegū-
tajiem apbalvojumiem un augsto no-
vērtējumu valsts līmenī! 

Olga Davidova

Apbalvoti Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitinga 2018 laureāti
12. decembrī Cēsīs tika sadalītas 

balvas labākajām Latvijas skolām. 
Draudzīgā aicinājuma (DA) fonds jau 
astoto gadu pēc kārtas paziņo Latvi-
jas labāko skolu reitingu, lai novēr-
tētu izglītības līmeni Latvijas skolās. 
Reitings tiek veidots, pamatojoties uz 
centralizēto eksāmenu rezultātiem. 
Ņemot vērā skolu specifi ku, “Drau-
dzīgā aicinājuma” reitingā skolas tiek 
dalītas vairākās grupās: ģimnāzijas, 
pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas 
un specializētās skolas, kurās ietilpst 
profesionālās, mākslas un mūzikas, kā 
arī speciālās vidusskolas.

Lauku vidusskolu kategorijā, kurā 
ietilpst arī Daugavpils novada vispā-
rējās izglītības iestādes, šogad ceļojošo 
balvu “Lielā pūce” saņēma Saldus no-
vada pašvaldības Druvas vidusskola, 

2. vietu ieņēma Aglonas vidusskola, 3. 
vietu – Pilsrundāles vidusskola. 

 Lauku vidusskolu kategorijas kop-
vērtējumā, citu gadu līdere Špoģu vi-
dusskola šogad ierindojās 15. vietā, 
Vaboles vidusskola – 20. vietā, Sventes 
vidusskola – 38. vietā, Salienas vidus-
skola - 41. vietā. 

Vērtējot atsevišķi centralizēto eksā-
menu rezultātus mācību priekšmetos, 
vislabāko rezultātu matemātikā uzrā-
dījusi Salienas vidusskola (4. vieta), 
tai seko Vaboles vidusskola (8. vieta), 
Sventes vidusskola (19. vieta) un Špo-
ģu vidusskola (21. vieta). 

Diemžēl latviešu valodas centralizēto 
eksāmenu rezultātos nevienai no nova-
da skolām neizdevās ielauzties TOP25. 
Nosacīti labāko rezultātu uzrādījusi 
Vaboles vidusskola, kura starp Latvi-

jas lauku vidusskolām ierindojās 45. 
vietā. 

Nedaudz labāk veicies angļu valo-
das eksāmenos, kur Špoģu vidusskola 
ieņēmusi 23. vietu, Vaboles vidussko-
la – 33. vietu, Sventes vidusskola – 43. 
vietu. 

Daugavpils novada skolas tradicio-
nāli ir spēcīgas krievu valodas eksāme-
nos. Starp lauku vidusskolām 2. vietu 
ieguva Špoģu vidusskola, 3. vietu – Sa-
lienas vidusskola, 4. vietu – Sventes 
vidusskola, 22. vietu –Vaboles vidus-
skola. 

Dabas zinību un vēstures eksāmenos 
Daugavpils novada skolas atradās ār-
pus konkursa, jo šajos mācību priekš-
metos skolās eksāmenus kārtojuši ma-
zāk kā 10% no absolventu skaita. 

Kategorijā “Specializētās skolas” par 

vietu reitingā sacentās arī Malnavas 
koledžas izglītības īstenošanas vieta 
“Višķi”. TOP 25 tai izdevās ielauzties 
tikai matemātikas eksāmenu rezultā-
tos (12. vieta). 

Jāatzīmē, ka nominācijā “Ģimnā-
zijas” augstāko apbalvojumu ieguva 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, nominācijā 
“Pilsētu vidusskolas” – RTU inžer-
nierzinātņu vidusskola, nominācijā 
“Lauku vidusskolas” – Saldus novada 
pašvaldības Druvas vidusskola, nomi-
nācijā “Specializētās skolas” – Jāņa 
Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 

Pilns reitinga saraksts pieejams mā-
jas lapā www. konkurss.lv 

Elza Pučko
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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 “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi novadā 
Notikums Datums Laiks Norises vieta 
Ziemassvētku koncertuzvedums 25.12. 19.00 Ambeļu kultūras nams 
Pasākums “Ziemassvētku vakars” 25.12. 20.00 Laucesas kultūras nams 
Ziemassvētku vakarēšana 25.12. 20.00 Silenes kultūras nams
Atpūtas pasākums  “Tikšanās pie Ziemassvētku 
eglītes”

25.12. 20.00 Vecsalienas pagasta klubs 

Ziemassvētku groziņballe ar “5 Jāņiem” 25.12. 21.00 Ambeļu kultūras nams
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 26.12. 10.00 Vaboles kultūras nams
Teātra studijas “Joriks” Jaungada pasaka 
bērniem un viņu vecākiem

26.12. 11.00 Naujenes kultūras centrs

Ziemassvētku eglīte pagasta pirmsskolas vecuma 
bērniem “Notikums mežā pirms Ziemassvētkiem”

26.12. 11.00 Līksnas bibliotēka 

Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem 
“Piparkūka un viņas draugi”

26.12. 13.00 Dubnas kultūras nams 

Ziemassvētku pasākums bērniem
“Eglītes dziesma”

26.12. 13.00 Višķu pagasta Sabiedriskais centrs,
Svinību zāle

Tikšanās Ziemassvētkos “Noskaņojuma 
melodija”

26.12. 15.00 Salienas kultūras nams 

Jaungada eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 
“Burvju pasaka”

27.12. 10.00 Demenes kultūras nams 

Jaungada bērnu rīts 27.12. 11.00 Vecsalienas pagasta klubs
Ziemassvētku pasākums novada senioriem 27.12. 12.00 Kultūras centrs “Vārpa”
Radošā darbnīca “Jauno gadu sagaidot...” 27.12. 12.00 Kalkūnes pagasta bibliotēka 
Ziemassvētku pasākums bērniem         27.12. 14.00 Tabores sabiedriskais centrs
Masku balle 27.12. 20.00 Kalupes pagasta pārvaldes aktu zāle 
Svētku eglīte bērniem 28.12. 10.00 Kalkūnes pagasta pārvalde
Ziemassvētku eglīte 28.12. 11.00 Laucesas kultūras nams
Eglīte Medumu pagasta bērniem 28.12. 11.00 Medumu tautas nams 
Eglīte pirmskolas vecuma bērniem 28.12. 11.00 Salienas kultūras nams
Jaungada bērnu rīts 28.12. 13.00 Silenes kultūras nams
Jaungada eglīte bērniem “Ziemassvētku pasaka” 28.12. 13.00 Maļinovas saieta nams 
Pasākums mazajiem bibliotēkas lietotājiem 
“Bibliotēkas eglītes svētki”

28.12. 14.00 Naujenes Jaunatnes un sporta 
centrs

Vecgada atpūtas vakars 28.12. 18.00 Kalkūnes pagasta pārvalde
Vecgada atpūtas vakars 28.12. 19.00 Biķernieku kultūras nams 
Pasākums “Veco gadu pavadot” 28.12 19.00 Medumu tautas nams
Jaungada atpūtas vakars pieaugušajiem
“Ziemas mūzikas virpulī”

28.12. 20.00 Maļinovas saieta nams

Jaungada karnevāls 28.12. 21.00 Demenes kultūras nams
Ziemassvētku pasākums bērniem 29.12. 12.00 Ambeļu kultūras nams
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 29.12. 16.00 Sventes tautas nams 
Vecgada groziņballe “Reiz Lāču mežā...” 29.12. 19.00 Naujenes kultūras centrs
Vecgada balle 29.12. 20.00 Dubnas kultūras nams 
Vecgada balle 29.12. 21.00 Vaboles kultūras nams 
Pasākums “Vecgadu pavadot” 31.12. 21.00 Sventes tautas nams
Vecgada balle. Spēlē grupa “Dabasu durovys” 31.12. 22.00 DNKC “VĀRPA”
Jaungada deju nakts 01.01. 01.00 Silenes kultūras nams

Dzimtsarakstu nodaļa 
Ziemassvētku un Jaunā 

gada  brīvdienās  strādās 
dežūrrežīmā, reģistrēs 

tikai miršanas.

Tālruņi: 263024 17, 
29875125, 29877122

Ar aktuālo Ziemassvēt-
kiem un Jaunajam gadam 
veltīto dievkalpojumu sa-
rakstu varat iepazīties 
pašvaldības mājas lapā 
daugavpilsnovads.lv, krei-
sajā pusē baneris “Svētku 
dievkalpoj umi Daugavpils 
novada dievnamos”.

No 24. novembra līdz 12. decembrim novadā dzimuši 5 bērniņi, 
no tiem - 4 - meitenes,  1 – zēns

Decembrī  laulību noslēguši 17 pāri,
 no tiem  8 pāri - novada iedzīvotāji 


