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Sadalītas Daugavpils novada konkursa “Gada balva sportā 2018” balvas 

18. janvārī Daugavpils novada Kultū-
ras centrā “Vārpa” sadalīti Daugavpils 
novada konkursa “Gada balvas sportā 
2018” apbalvojumi. Balvas pasniegtas 
12 nominācijās. “Gada balva sportā” ir 
tradīcijas turpinātājs ik gadu notieko-
šajam un jau iemīļotajam konkursam 
“Sporta laureāts”. Balvas novada spor-
ta laureātiem pasniedza Daugavpils 
novada domes vadība un deputāti. 

Nominācijā “Labākā pagasta pār-
valde sporta darba organizācijā” 
balvas ieguva sešas labākās pagastu 
pārvaldes sporta darba organizācijā. 
Par 1. vietas ieguvēju tika atzīta Nau-
jenes pagasta pārvalde, kura 2018. 
gada Daugavpils novada spartakiādē 
izcīnīja 1. vietu fl orbolā, pašvaldību 
darbinieku ziemas sporta spēlēs, novu-
sā, vasaras sporta spēlēs, strītbolā un 
basketbolā, 2. vietu telpu futbolā, dam-
bretē, vieglatlētikā un volejbolā. 

Godpilno 2. vietu ieguva Vaboles pa-
gasta pārvalde, 3. vietu – Kalupes pa-
gasta pārvalde. Tāpat sumināta tika 
Ambeļu pagasta pārvalde kā ceturtā, 
Višķu pagasta pārvalde kā piektā un 
Skrudalienas pagasta pārvalde kā ses-
tā labākā. 

Nominācijā “Gada skolotājs” galve-
no balvu ieguva Salienas vidusskolas 
sporta skolotāja Iveta Staltmane.  Ive-
ta Staltmane ir Salienas vidusskolas 
absolvente, strādā par sporta skolotāju 
otro gadu. Mīl savu skolu, tāpēc savas 
zināšanas, prasmes un brīvo laiku vel-
ta skolēnu sporta spēju attīstīšanai. 

Šajā nominācijā Pateicības piešķīra 
Aleksandram Puzirevskim (Silenes pa-
matskola) un Laurai Vilcānei (Medu-
mu pamatskola). 

Nominācijā “Gada treneris ne-
olimpiskajos sporta veidos” balvu 
piešķīra svarbumbu celšanas trenerim 

Ivanam Gaļašam, kura audzēkņi pērn 
ieguvuši zelta medaļas pasaules čem-
pionātā, kā arī Latvijas čempionātā un 
Latvijas kausa izcīņas posmos. 

Nominācijā “Gada treneris” balva 
tika pasniegta vieglatlētikas treneriem 
Janai un Dmitrijam Hadakoviem, kuri 
2018. gadā sasniedza jaunas virsotnes 
savā treneru karjerā. Viņu sagatavotā 
sportiste pirmo reizi novada vēsturē 
izpildīja normatīvu un piedalījās Eiro-
pas čempionātā vieglatlētikā. Latvijas 
čempionātos treneru audzēkņi izcīnīja 
12 medaļas, tostarp 4 zelta. 

Pateicības piešķīra Sergejam Petra-
kovam (vieglatlētika) un Andrejam 
Andrijanovam (brīvā cīņa). 

Nominācijā “Gada sporta vete-
rāns” sumināts tika Jurijs Kopasovs. 
Pateicības – Romualdam Saušam un 
Varvarai Jefi movai. 

Nominācijā “Gada uzlecošā zvaig-
zne” jauniešu vidū balvu izcīnīja viegl-
atlēts Mareks Meženiks no Kalupes 
pagasta, kurš pērn piedalījies Pasau-
les skolēnu čempionātā krosā, Latvi-
jas čempionātos vieglatlētikā izcīnījis 
zeltu, divas sudraba un vienu bronzas 
medaļu, Baltijas valstu čempionātos – 
sudrabu un bronzu. 

Pateicības šajā nominācijā piešķīra 
Edvīnam Hadakovam (vieglatlētika) 
un naujenietim Rinaldam Skorodihi-
nam (brīvā cīņa). 

Nominācijā “Gada uzlecošā zvaig-
zne” starp jaunietēm balva nonāca 
naujenietes un  vieglatlētes Olgas Ig-
natjevas rokāš. Olga ir Latvijas izlases 
dalībniece, Eiropas U-18 čempionāta 
vieglatlētikā dalībniece, Latvijas čem-
pionātā vieglatlētikā izcīnīta bronza, 
Baltijas valstu čempionātā – sudrabs. 

Pateicības pasniegtas vieglatlētei 
Andriānai Kandu (Dubnas pagasts) un 

biatlonistei Zlatai Pancerko (Laucesas 
pagasts). 

Nominācijā “Gada sporta spēļu ko-
manda” par labāko atzīta Daugavpils 
novada basketbola komanda (treneris 
Edgars Kucins). Pērn Latvijas čem-
pionātā LBL3 izcīnīta 9. vieta, LSVS 
čempionātā 1. vieta, starptautiskajā 
pierobežas līgā – 2. vieta.

Pateicības – futbola komandai “Ka-
lupe/Daugavpils novads” un hokeja ko-
mandai "Kalupe/Daugavpils novads” 
(treneris A.Vabisčevičs). 

Nominācijā “Gada sportists ne-
olimpiskajos sporta veidos” balva 
piešķirta spīdvejistam Jevģenijam 
Kostigovam no Laucesas pagasta, 
kurš ir 2018. gada Latvijas čempions 
spīdvejā, Pasaules un Eiropas čempio-
nātu dalībnieks.  

Pateicības svarbumbu cēlājiem Iļjam 
Vaņkovam un Maksimam Skabrovam. 

Nominācijā “Gada sportists” bal-
vu piešķīra volejbolistam Dmitrijam 
Meinertam no Sventes pagasta, kurš 
ir Latvijas U-20 izlases dalībnieks, Ei-
ropas čempionāta volejbolā 2. etapa 2. 
vietas ieguvējs, Latvijas čempionāta 
3. vietas ieguvējs un Latvijas kausa 2. 
vietas ieguvējs. 

Pateicības – brīvās cīņas cīkstoņiem 
Sergejam Ešenvaldam un Jevgēnijam 
Ostapko no Naujenes pagasta. 

Balvu “Gada sportiste” ieguva Lat-
vijas čempionāta svarbumbu celšanā 
divkārtējā uzvarētāja, Pasaules čem-
pionāta 11. vietas ieguvēja Viktorija 
Jevdokimova no Laucesas pagasta. 

Pateicības – vieglatlētei Kristīnei 
Jevsejevai (Medumu pag.) un svar-
bumbu cēlājai Anastasijai Želtkovai 
(Tabores pag.). 

Balvu “Mūža ieguldījums spor-
tā” saņēma Daugavpils novada Spor-
ta skolas vieglatlētikas treneris Jānis 
Petrovskis. Jānis Petrovskis, kurš 

pērn atzīmēja 70 gadu jubileju, dar-
bam sporta nozarē veltījis 52 dzīves 
gadus, vairums no kuriem pagāja, tre-
nējot jaunos vieglatlētikas talantus un 
attīstot Daugavpils rajona un novada 
sportu. Savu enerģiju viņš veltījis ple-
jādei sportistu, kuri ieguvuši Latvijas 
čempionu titulus dažādās vieglatlē-
tikas disciplīnās. Oļegs Lapkovskis, 
Andrejs Prekels, Marika Baurovska, 
Juris Navickis, Aleksandrs Sokolovs. 
Svetlana Ivanova, Regīna Aņisko – tie 
ir tikai daži pēdējo gadu trenera au-
dzēkņi, kuri kāpuši uz augstākajiem 
podestiem. Jānis Petrovskis joprojām 
ir aktīvs, labā sportiskā formā un lie-
lisks paraugs saviem audzēkņiem. Par 
uzticību savam sporta veidam saņēmis 
vairākus apbalvojums, tostarp Latvi-
jas Vieglatlētikas savienības atzinību 
un balvu. 

Pateicības tika pasniegtas arī Dau-
gavpils novada čempionātu galvena-
jiem tiesnešiem: Sergejam Komļevam 
un Sergejam Pavlovam basketbolā, 
Elmāram Rudovičam un Mārim Van-
cevičam volejbolā, Edgaram Teivānam 
fl orbolā, Ivaram Caunem futbolā, Jā-
nim Petrovskim vieglatlētikā un Edu-
ardam Lihoveckim dambretē. 

Tāpat Pateicības tika piešķirtas 
virknei sponsoru, kas atbalstījuši Dau-
gavpils novada sportu - SIA “GOOD-
MAN GROUP”, H/K “STALKERS”, z/s 
“Jasmīni 1”, īpašnieks Aldis Rokjāns,  
SIA “DEVONA”, privātuzņēmējs Alvils 
Šaripovs, z/s “Ūsiņi”, īpašnieks Ilmārs 
Skuķis, un SIA “ KĻAVAS-V”, īpaš-
nieks Viktors Kalāns. 

Sportistus pasākumā ar muzikālām 
pauzēm priecēja grupa “Baritoni”.

Elza Pučko
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Vaboles un Nīcgales pagasta pārvaldes 
saņēma apbalvojumu un pateicību par atbalstu Zemessardzei 

2019. gada 17. janvārī aizsardzības 
nozares vadība apbalvoja Zemessar-
dzes atbalstītājus – Latvijas darba 
devējus: uzņēmumus, biedrības, paš-
valdību un izglītības iestāžu pārstāv-
jus. Svinīgajā apbalvošanas ceremo-
nijā piedalījās aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis, Aizsardzības 
ministrijas valsts sekretārs Jānis Gari-
sons, Nacionālo bruņoto spēku koman-
dieris ģenerālleitnants Leonīds Kal-
niņš, Zemessardzes bataljonu pārstāvji 
un Latvijas darba devēji.

Apbalvojumi tika pasniegti 11 nomi-
nācijās un vienu no tām  “Aktīvākā 
Zemessardzes atbalstītāja – paš-
valdība” kopā ar Iecavas novada un 
Madonas novada pašvaldībām  saņē-

ma Daugavpils novada Vaboles pagas-
ta pārvalde,  kā pateicību par atbalstu 
un ieguldījumu Zemessardzes stiprinā-
šanā.

Savukārt Nīcgales pagasta pārvalde 
bija to 55 uzņēmumu, pašvaldību un 
izglītības iestāžu skaitā, kam aizsar-
dzības nozares vadība pasniedza patei-
cības rakstus  par  atbalstu Zemessar-
dzei.

Latvijas uzņēmumi un iestādes ap-
balvošanai izvēlētas, izvērtējot zemes-
sargu sniegtās atbildes aptaujas an-
ketās, kā arī Zemessardzes bataljonu 
komandieru ieteikumus. 

Avots: www.mod.gov.lv 

Atklāta ceļojošā izstāde „Izgaismot Latviju” 

Daugavpils novada Kultūras cen-
trā “Vārpa” atklāta ceļojošā izstāde 
“Izgaismot Latviju”, kas stāsta par 
fonda “1836” akciju, kas aicināja ik-
vienu valsts simtgadei par godu no-
iet savu sirdskilometru gar Latvijas 
robežu. “Akcijas sākums radās 2015. 
gadā, kad mēs uzsākām izpētes gājie-
nus apkārt Latvijai, aptverot visas 43 
pierobežas pašvaldības. 2018. gada 
21. jūnijā mēs noslēdzām šo ekspedī-
ciju gājienu posmu ar akciju “Izgais-
mot Latviju”, lūdzot cilvēkus nākt uz 
Latvijas robežām un noiet savu sirds 
kilometru. Akcija ir noslēgusies, tā-
pēc nolēmām, ka būtu jauki turpināt 
ar izstādi un fi lmu par to, kā mums 
šajā laikā ir gājis,” izstādes tapšanas 
mērķi skaidro Imanta Ziedoņa muze-
ja vadītāja Dace Zariņa. 

Ekspedīciju gājienu rezultātā iezī-
mēts tūrisma ceļš “Aplido, apceļo, ap-
mīļo Latviju!” , kas ļauj iepazīt Latvi-
jas krāšņo pierobežu. Tas ir sadalīts 
četros posmos –  Piejūras ceļš, Māras 
ceļš, Ziemeļmeitas ceļš un Leišmalī-
tes ceļš, kurā ietilpst arī Daugavpils 
novada posms no Silenes ciema līdz 
Medumiem. 

Izstādes atklāšanā tika demonstrē-
ta režisora Jāņa Rēdliha un Biznesa, 

mākslas un tehnoloģiju augstskolas 
studentu un mācībspēku “RISEBA” 
veidots atskats uz trīs ar pusi gadus 
ilgajiem ekspedīciju gājieniem apkārt 
Latvijai, kurā iesaistījās vairāki tūk-
stoši Latvijas iedzīvotāju. “Šī fi lma ir 
unikāls mantojums nākamajām pa-
audzēm, kas apkopo to, kāda šo trīs 
gadu laikā bija Latvijas pierobeža, un 
stāsta par to, kādi esam bijuši mēs 
paši – Latvijas iedzīvotāji. Filma ir 
unikāla arī ar Imanta Ziedoņa muze-
ja iesaisti tās veidošanā. Lepojos, ka 
varam sevi dēvēt par pirmo muzeju 
Latvijā, kura aizgādnībā tapusi piln-
metrāžas dokumentāla fi lma un iz-
stāde,” saka Imanta Ziedoņa muzeja 
Uzticības padomes pārstāve Žanete 
Grende.

Posmu “Silene – Medumi” entuzias-
ti veica 2017. gada 3. un 4. jūnijā. Ar 
gaišām atmiņām tās vasaras notiku-
mus atceras arī Demenes pagasta pār-
valdes vadītāja Valentīna Gadzāne. 
“Mēs pārgājiena grupu sagaidījām uz 
robežas un aizvedām uz Zemgales vi-
dusskolu, kur notika sadziedāšanās, 
fi lmas demonstrēšana, ekskursija un 
Zemgales baznīcas apmeklējums. Pie 
Zemgales vidusskolas viņi atstāja 
piemiņas zīmi – stabiņu,” stāsta Lat-

vijas tālākā dienvidu punkta iedzīvo-
tāja un pagasta saimniece Valentīna 
Gadzāne. “Cilvēki pierobežā viesus 
uzņem ar labsirdību, mīlestību un at-
klātību. Tā kā pierobežā tradicionāli 
dzīvo dažādu tautību cilvēki, viņi ir 
ļoti atklāti pret visiem un tas ir ļoti 
patīkami”. Valentīna Gadzāne  turpi-
na: “Nenoliedzami, pierobeža paliek 
arvien tukšāka. Zemgales ciemā ag-
rāk dzīvoja līdz 2000 iedzīvotāju, šo-
brīd tie ir tikai 60. Tas ir tāpēc, ka 
satiksme un ceļu infrastruktūra ir 
sliktāka, arī televīzija un internets 
nestrādā tik labi, kā vēlētos. Gaidām 
optisko kabeli, bet, kad tas būs un kā 
tas ietekmēs Zemgales ciemu? Tas 
viss ir atkarīgs no mūsu valsts rīcī-
bas.”

Posmu Daugavpils novadā ar ci-
tiem gājiena dalībniekiem veica arī 
Jolanta Bāra. Lai gan Jolanta pati ir 
novadniece, viņai bija saistoša pieda-
līšanās šajā pārgājienā. “Man likās 
ļoti interesanta iespēja iziet sev zinā-
mas vietas ar tālumniekiem – tādiem 
cilvēkiem, kuri šeit neko nav redzē-
juši. Paskatīties viņu acīm, kā viņi 
redz mūsu pierobežu – Silenes me-
žus, Demenes pakalnus, mūsu ceļus,” 
tā Jolanta. “Bija interesanti vērot, kā 

viņi uztver apkārtējo vidi un kā vēlas 
uzzināt vēsturi – kādi notikumi šeit 
ir risinājušies, kāpēc šeit ir tādi ceļi 
vai citādi cilvēki, kā veidojusies ap-
būve un arhitektūra. Tas viss viņus 
ļoti interesēja.” 

Žanete Grende pateicās Daugav-
pils novada pašvaldības vadībai un 
Kultūras pārvaldes vadītājai Inārai 
Mukānei par sniegto atbalstu akcijas 
norisē, kā arī klātesošajiem izstādes 
apmeklētājiem pastāstīja par akcijas 
organizēšanas aizkulisēm un to, kas 
bija nepieciešams, lai cilvēki šai iece-
rei noticētu.  

Izstāde Daugavpils puses iedzīvo-
tājiem ir pieejama līdz 8. februārim 
no plkst. 9.00 līdz 18.00 Kultūras 
centra “Vārpa” telpās. Imanta Zie-
doņa muzejs piedāvā arī īpašus fi l-
mas seansus un maksas nodarbības 
skolām 7. un 8. februārī. Apmeklē-
jumus  aicinām pieteikt  Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldē pie Ināras 
Mukānes, tālr. uzziņām 29191840, 
e.pasts inara.mukane@dnd.lv. 

Elza Pučko 
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins
14.02. Medumu pagasta pārvalde 14.00-15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

18.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
04.02. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
18.02. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns
04.02. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-18.00

19.02. Laucesas pagasta sabiedriskais centrs 
“Laucesa” 08.00-13.00

Valērijs Hrapāns
06.02. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
20.02. Demenes pagasta pārvalde 10.00-12.00
27.02. Laucesas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Jevgeņijs Gridasovs
06.02. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
13.02. Laucesas pagasta pārvalde 17.00-19.00
27.02. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns
11.02. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-13.00
25.02. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
13.02. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
20.02. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
27.02. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
07.02. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
21.02. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
28.02. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
04.02. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
13.02. Salienas pagasta pārvalde 15.30-17.30
20.02. Vecsalienas pagasta pārvalde 15.30-17.30
27.02. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-17.30
Guntars Melnis
04.02. Sventes pagasta pārvalde 15.00-17.00
07.02. Tabores pagasta pārvalde 15.00-17.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
20.02.  Līksnas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Olesja Ņikitina
04.02. Naujenes pagasta pārvalde   15.00-17.00
11.02. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
18.02. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs
05.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
15.02. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
19.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Ilmārs Skuķis
05.02. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
19.02. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
Regīna Tamane
05.02. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-15.00
12.02. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-15.00
19.02. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
26.02. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00

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

 2018. gada 27. decembra sēdē pieņemti 37 lē-
mumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Par dzīvokļa pa-

balsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašval-
dībā”, “Grozījums Daugavpils novada domes  2018. 
gada 31. maija  saistošajos noteikumos Nr.20 ,,Par 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils no-
vada pašvaldībā” un “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.15 „Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018.
gadam”.
 Apstiprināja pašvaldības aģentūras „TAKA” vi-

dēja termiņa attīstības stratēģiju 2018.-2020.gadam. 
 Noteica maksas pakalpojumus Demenes pagastā.
 Apstiprināja novada  konkursa “Gada balva spor-

tā 2018” rezultātus. 
 Apstiprināja 2019. gada janvārim-augustam paš-

valdības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu, paš-
valdības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu un interešu 
izglītības programmu īstenošanā nodarbināto peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas 
sadali, kā arī valsts mērķdotāciju Medumu internāt-
pamatskolai.
 Noņēma no kontroles kā izpildītus 577 novada 

domes lēmumus, atcēla 1 lēmumu un atzina par spē-
ku zaudējušiem 34 lēmumus.  
 Grozīja novada pašvaldības tirdzniecības atļauju 

izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas ko-
misijas dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvu.
 Grozīja novada domes 08.11.2018. lēmumu 

Nr.1124  „Par Daugavpils novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pare-
dzētās mērķdotācijas sadali 2018. gada septembrim 
– decembrim”.
 Grozīja novada domes 19.04.2018. lēmumu  

Nr.754 “Par Daugavpils novada infrastruktūras at-
tīstības risinājumiem deinstitucionalizācijas projek-
ta ietvaros”.
 Grozīja novada domes 22.03.2018. lēmumu 

Nr.705 “Par projekta „Ekspluatācijas noteikumu iz-
strāde Daugavpils novada ezeriem” idejas iesniegša-
nu”.
 Nodeva pašvaldības nekustamā īpašuma Ozjor-

noje”, Driksnišķi, Sventes pagastā pārvaldīšanas 
tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai. 
 Nolēma nodot Dubnas, Kalupes, Sventes, Vabo-

les, Višķu  pagastu pārvaldēm apsaimniekošanā un 
lietošanā pašvaldības ceļus, kas tika pārņemti nova-
da domes valdījumā projekta  „Daugavpils novada 
pašvaldības ceļu  pārbūve” realizācijai, kā arī projek-
ta īstenošanas laikā no jauna izveidotos inženierbū-
ves un satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus. 
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz pašvaldības vārda uz 15 dzīvokļiem Nauje-
nes pagastā. 
 Samazināja aprēķināto samaksu, izpērkot lieto-

šanā piešķirto zemi Vaboles pagastā. 
• Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

koku ciršanai Medumu pagastā. 
2019. gada 17. janvāra sēdē pieņemti 22 lēmu-

mi:
 Precizēja novada domes 29.11.2018. saistošos 

noteikumus Nr.28 “Nolikums licencētai makšķerē-
šanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes 
posmā Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” 
un Nr.29 “Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.
gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par 
atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksā-
tājiem Daugavpils novada pašvaldībā”.
 Apstiprināja novada pašvaldības  māksliniecisko  

kolektīvu vadītāju  darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gadam 
paredzētās valsts budžeta  mērķdotācijas sadali.
 Grozīja Īpašuma pārvaldīšanas komisijas sastā-

vu.
 Atļāva pašvaldības aģentūrai “Višķi”  veikt iepir-

kuma procedūru Vīgantu ciema attīrīšanas iekārtu 
pārbūvei.
 Apstiprināja novada pašvaldības  ceļu fonda  lī-

dzekļu  sadali  starp iestādēm  2019.gadam.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 622933,67 

euro projekta „Naujenes bērnu nama ēkas energo-
efektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
 Grozīja novada domes 22.02.2018. lēmumu 

Nr.634 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  
(ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” un apstiprināja projekta 
ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Grozīja novada domes 14.09.2017. lēmumu 

Nr.262 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  
(ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos””  un apstiprināja projek-
ta ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Grozīja novada domes 27.07.2017. lēmumu 

Nr.161 “Par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profi laksei Dau-
gavpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/1/070, īstenošanu” un 
apstiprināja projekta ieņēmuma un izdevuma tāmi 
jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 31.05.2018. lēmumu 

Nr.830 “Par 5.5.1. specifi skā atbalsta mērķa projekta 
Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ieņēmumu 
un izdevumu tāmes apstiprināšanu”  un apstiprināja 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi novada domes 
daļai jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 23.08.2018. lēmumu 

Nr.995 “Par projekta “Sports riska pusaudžu sociāla-
jai integrācijai” (RISK FREE) īstenošanu un ieņēmu-
mu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” apstiprināja 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi novada domes 
daļai jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 25.01.2018. lēmumu 

Nr.562 “Par projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas 
izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās 
slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū 
„Augšzeme””, Nr.5.4.1.1/17/A/020 ieņēmumu un izde-
vumu tāmes apstiprināšanu” un apstiprināja projek-
ta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 27.09.2018. lēmumu  

Nr.1050 “Par projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098  „Naujenes 
bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināša-
na” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 
un izteica projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jau-
nā redakcijā.
 Grozīja novada domes 27.09.2018. lēmumu 

Nr.1052 “Par projekta  Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvid-
latgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 
uzņēmējdarbības attīstībai” ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu “ un izteica projekta ieņēmu-
mu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 12.07.2018. lēmumu 

Nr.937 “Par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta Nr. LLI-337 “Zarasu rajona un 
Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju 
radošuma un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstī-
šana, izmantojot sociālkultūras pasākumus (Radītu, 
lai paliktu)” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu” un izteica projekta ieņēmumu 
un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 28.09.2017. lēmumu 

Nr.327 “Par Eiropas Savienības struktūrfonda pro-
jekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo  indi-
viduālo kompetenču attīstībai” ieņēmumu un izdevu-
mu tāmes apstiprināšanu” un apstiprināja projekta 
ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 28.06.2018. lēmumu 

Nr.912 “Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmas projekta Nr. LLI-341 “Senioru so-
ciālā iekļaušana (Vecumdienas komfortā)”/“Social 
Inclusion of Elderly People (Aging in Comfort)” īste-
nošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstipri-
nāšanu” un izteica projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi novada domes daļai jaunā redakcijā.
 Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu Kalkūnes 

pagastā.
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Dubnas un Kalkūnes pagastā.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

koku ciršanai Višķu pagastā.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapas sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.
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Būvniecības tendences novadā paliek nemainīgas

Izmaiņas pašvaldības zemes iznomāšanā 
No 2018. gada 1. jūlija stājās spēkā 

jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 
350 “Publiskas personas zemes nomas 
un apbūves tiesības noteikumi”, kas 
nosaka jaunu kārtību pašvaldībai pie-
derošu vai piekrītošu zemes vienību  
vai tās daļas iznomāšanu, nomas mak-
sas aprēķināšanas kārtību un citus 
nosacījumus. Šie noteikumi neattiecas 
uz nomniekiem, kuriem ir izbeigtas ze-
mes lietošanas tiesības un iegūtas ze-
mes nomas pirmtiesības.

Pašvaldība ir tiesīga iznomāt apbū-
vētu zemes vienību tikai būves īpaš-
niekam, tiesiskajam valdītājam vai 
lietotājam. Apbūvēta zemes vienības  
nomas maksa ir 1.5% no zemes vienī-
bas kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 

kā 28 eiro gadā.
Nomnieki, kuriem ir noslēgts zemes 

nomas līgums par neapbūvētu zemes 
vienību un līguma termiņš beidzas, 
pašvaldība pagarinās nomas līgumu, 
nerīkojot izsoli, taču nomas līguma 
kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt 
30 gadus. Lai noteiktu zemes nomas 
maksu, pašvaldībai būs jāveic zemes 
vienības novērtēšana. Saskaņā ar no-
teikumiem, nomnieks kompensē izno-
mātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtē-
tāja atlīdzības summu. 

Pašvaldībās brīvās nepabūvētās ze-
mes vienības varēs nodot nomā tikai 
izsoles kārtībā. Informācija par nomā 
nododamajām zemes vienībām un iz-
solēm tiks izvietota pašvaldības mājas-

lapā. Izsoles sākumcena tiks noteikta 
pēc sertifi cēta vērtētāja novērtēšanas. 
Noteikumi nosaka, ka zemes vienības 
vai tās daļas minimālā nomas maksa ir 
28 euro, tādēļ pašvaldības zemes nom-
niekiem, kuriem nomas maksa par  
zemes vienības vai tās daļu bija mazā-
ka kā 28 euro gadā, tiks piemērota 
minimālā nomas maksa - 28 euro.  
Pamatojoties uz Publiskas personas 
fi nanšu līdzekļu un mantas izšķērdē-
šanas novēršanas likuma 61.panta 11 
daļu, pašvaldība nomas maksas ap-
mēru vienpusēji pārskata un, ja nepie-
ciešams, maina ne retāk kā reizi sešos 
gados normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pār-
skatītajam nomas maksas apmēram, 

viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties 
no zemes nomas līguma. 

Personisko palīgsaimniecību vajadzī-
bām (mazdārziņu ierīkošanai un uz-
turēšanai) iznomājamām zemes vienī-
bām vai tās daļām izsole netiek veikta. 
Saskaņā ar Daugavpils novada domes 
2018. gada 13. septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 26 “Par neapbūvēta 
zemesgabala, kurš tiek izmantots per-
sonisko palīgsaimniecību vajadzībām, 
nomas maksas apmēru” nomas maksa 
gadā ir 1.5% no zemes vienības vai tās 
daļas kadastrālās vērtības, bet ne ma-
zāk kā 5 euro gadā.

Mainās īres maksas aprēķināšanas metodika
Lai noteiktu vienotu īres maksas 

aprēķina metodiku daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājās esošajām pašvaldības 
dzīvojamām telpām, Daugavpils no-
vada dome 2018. gada 29. novembrī ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.1172 “Par Dau-
gavpils novada pašvaldības īpašumā 
vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu 
īres maksu, dzīvojamo telpu īres un 
pakalpojumu līgumiem”. Lēmumā no-
teikts, ka dzīvojamās telpas īres mak-
sa mēnesī ir 1.0% no dzīvokļa īpašuma 
kadastrālās vērtības, kura tiek noteik-
ta pēc Valsts zemes dienesta datiem uz 
katra pārskata gada 1. janvāri. Jaunā 
īres maksa stāsies spēkā no 2019. gada 

1. februāra. 
Īres maksu aprēķina un iekasē at-

tiecīgā Daugavpils novada pašvaldības 
iestāde, ar kuru ir noslēgts dzīvojamās 
telpas īres līgums. Īres maksa tiek iz-
lietota pašvaldības dzīvojamā fonda 
atjaunošanai, taču īrniekam ir pienā-
kums uzturēt dzīvojamo telpu pienācī-
gā stāvoklī un kārtējie remonti ir jāveic 
par saviem līdzekļiem. Galvenokārt 
īres maksas pieaugums būs par labie-
kārtotām un siltinātām dzīvojamām 
mājām piepilsētas pagastos, savukārt 
īres maksa samazināsies par dzīvoja-
mām telpām bez ērtībām vai daļējām 
ērtībām.

Daugavpils novada pašvaldība in-
formē, ka likuma “Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
telpām” 4. panta trešās daļas 2. punkts 
nosaka, sociālā dzīvokļa statusu var 
noteikt pašvaldības īpašumā esošiem 
dzīvokļiem, kurus īrē maznodrošinā-
tas personas, ja tās ir rakstveidā iztei-
kušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli. 
Piešķirot sociālā dzīvokļa statusu, īres 
maksa tiek noteikta par 75% zemāka 
kā noteiktā īres maksa. 

Atgādinām tiem īrniekiem, kuriem 
dzīvojamā telpa nav piešķirta atbil-
stoši likuma “Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā”, bet gan īres tie-

sības iegūtas vispārējā kārtībā, ir tiesī-
bas un iespēja izīrēto dzīvojamo telpu 
atsavināt. Ierosinājumus uz atsavinā-
šanu var iesniegt pagasta pārvaldē vai 
Daugavpils novada domē. Veicot dzī-
vokļa īpašuma apsekošanu, sertifi cēts 
vērtētājs nosaka tirgus cenu. Īrniekam 
ir tiesības slēgt pirkuma līgumu, sa-
maksājot visu summu uzreiz vai pirku-
ma līgumu uz nomaksu līdz 5 gadiem 
ar 6% likmi gadā no atlikušās summas. 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
aicinām sazināties  pa tālr. 65476739, 
65476827, 12., 19. kab. Daugavpils no-
vada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils. 

Daugavpils novada domes sēdē ap-
stiprināja Daugavpils novada pašval-
dības ceļu fonda līdzekļu sadali starp 
iestādēm 2019. gadā. Tā kā mērķdotā-
cija no valsts budžeta vēl nav ieplānota, 
bet Satiksmes ministrija ir iedalījusi 
229 817,19 eiro jeb 1/12 no 2018. gada 
mērķdotācijas līdzekļiem, šie līdzekļi 
tiks novirzīti pagastu pārvaldēm snie-
ga tīrīšanas un ikdienas uzturēšanas 
darbiem, kā arī, lai norēķinātos par 
pērn veiktajiem darbiem – caurtekas 
remontam Sventes pagastā un Vecsa-

lienas pagasta ceļa “Ostrovi – Grīšļi” 
atjaunošanu. 

Jāatzīmē, ka 2018. gadā Daugav-
pils novada pašvaldībai tika piešķirta 
mērķdotācija pašvaldības autoceļiem 
EUR 1 012 710 apmērā, kas tika iz-
lietota pēc Daugavpils novada domes 
apstiprinātā plāna un pieņemtajiem 
lēmumiem. No šīs mērķdotācijas 23% 
jeb 224 708 EUR tika izlietoti ceļu un 
ielu ikdienas uzturēšanas darbiem, sa-
vukārt atlikušie 77% jeb 775 850 EUR  
- ceļu un ielu atjaunošanai un remont-

darbiem. 
Pērn Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, 

Medumu, Naujenes, Salienas, Sven-
tes, Tabores, Vecsalienas un  Višķu 
pagastā tika atremontēts pa vienam 
pašvaldības ceļam. Laucesas, Līksnas, 
Naujenes, Nīcgales pagastu centros 
tika noasfaltētas ielas. Demenes, Ka-
lupes, Kalkūnes, Maļinovas un Vabo-
les pagastā tika atremontētas avārijas 
stāvoklī esošas caurtekas un piebērti 
grants ceļu posmi.

Tāpat aktīvi ceļi tika atjaunoti Lau-

ku attīstības programmas 2014. – 
2020.gadam pasākuma „Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros, īstenojot 6 projektus 
grants ceļu posmiem Višķu, Kalkūnes, 
Medumu, Salienas, Līksnas, Nīcgales  
pagastu teritorijās. 

Elza Pučko 

Piešķirti līdzekļi ceļu uzturēšanas darbiem

2018. gadā Latgalē ekspluatācijā 
nodots apmēram tikpat daudz būv-
objektu cik 2017. gadā, vairākus lie-
los projektus plāno pabeigt 2019. un 
2020. gadā. Pārsvarā tiek investēts 
ražošanas ēkās. Latvijas Būvuzņēmēju 
partnerības vadītāja Baiba Fromane 
norāda, ka būvniecības nozarei 2018. 
gads ir bijis īpašs. Pēc iepriekšējo gadu 
lejupslīdes, ko lielā mērā noteica pār-
rāvums Eiropas Savienības fondu ap-
guvē, pērn atsākās būvniecības apjoma 
pieaugums. 

Daugavpils novadā lielākais eks-
pluatācijā nodotais objekts pērn ir bi-
jusi vieglās rūpniecības ražošanas te-
ritorija ar ēku Kalkūnes pagastā. Šim 
mērķim izmantota bijušās Randenes 
pamatskolas ēka, kas pārbūvēta un 
piemērota ražošanas vajadzībām. Do-
tais projekts īstenots, piesaistot ERAF 
fi nansējumu. Daugavpils novada do-
mes projekta attiecināmās izmak-
sas sastādīja 661 440,59 eiro, tostarp 

ERAF fi nansējums 61,32%; Valsts 
budžeta dotācija 2,38% un Domes līdz-
fi nansējums 5,55%, privātās attieci-
nāmās izmaksas 30,75%. Projekta ie-
tvaros izveidota šūšanas fabrika, kurā 
komersantam līdz 2022. gadam jārada 
ne mazāk kā 30 jaunas darba vietas 
un  jānodrošina nefi nanšu investīcijas 
komersanta nemateriālajos ieguldīju-
mos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 
30 000 tūkst. eiro apmērā.

Daugavpils novada Būvvaldes būv-
inspektors Arvils Pundurs atzīmē, ka 
2017. gadā novadā ekspluatācijā pie-
ņemtas 28 būves, savukārt 2018. gadā 
– 26. Daugavpils novadā palielinājusies 
jauno privātmāju būvniecība un esošo 
pārbūve, taču lielo objektu būvniecī-
ba, piesaistot savus līdzekļus, gandrīz 
nenotiek. Lielie projekti pārsvarā tiek 
īstenoti, piesaistot ES līdzfi nansējumu, 
to ietvaros līdzekļi galvenokārt tiek ie-
guldīti dažādu inženiertīklu pārbūvē 
un renovācijā. Palielinājusies jauno 

privātmāju būvniecība un esošo pārbū-
ve. Būvniecības ierosinātāji pārsvarā 
ir gados jaunāki cilvēki, kas, nopelnot 
naudu ārvalstīs, pārbūvē vecāku īpa-
šumus dzimtajā novadā. Dominē sīk-
ražošanas un lauksaimniecības objek-
tu būvniecība.

 Nelielos apjomos notiek daudzdzī-
vokļu ēku minimāla siltināšana par 
pašvaldības vai ēku apsaimniekošanas 
līdzekļiem. 

Viens no lielākajiem projektiem, kas 
tiks noslēgts 2019. gadā, ir „Pārtikas 
produktu ražošanas ēkas, noliktavas 
un ar to saistītās infrastruktūras Sven-
tes  degradētās  teritorijas revitalizāci-
ja”. VAS “Latvijas Radio un televīzijas 
centrs” projektē un izbūvē optiskā tīkla 
infrastruktūru Līksnas, Dubnas, Lau-
cesas, Demenes, Salienas un Nīcga-
les pagastos, tiek veikta AS “Latvijas 
valsts meži” Dienvidlatgales reģiona 
Nīcgales meža iecirkņa meža melio-
rācijas sistēmas “Vabole” atjaunošana 

Līksnas un Vaboles pagastos, kā arī 
pašvaldības aģentūras ”Višķi” katlu 
mājas (moduļa tipa) būvniecība. 

Tāpat ekspluatācijā šajā gadā plā-
nots pieņemt Daugavpils novada paš-
valdības ceļu “Sadnieki-Budušķi”, 
“Buduški-Červonka” un “Skaidrīši-
Červonka” Tabores un Vecsalienas pa-
gastos, kā arī pašvaldības ceļu “Peipiņi 
– Lukna” un Klēts ielu Luknas degra-
dētajā rūpnieciskajā teritorijā. 

Naujenes pagastā tiks paturpināta 
Naujenes bērnu nama ēkas pārbūve 
par bērnu aprūpes centru un energo-
efektivitātes paaugstināšana, kā arī 
energoefektivitātes paaugstināšana 
Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” 
ēkai. 

Olga Davidova 
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Daugavpils novada situācija un tendences pašvaldības īpašumu jomā 
Daugavpils novada Finanšu pārval-

des Īpašuma nodaļa sniegusi pārskatu 
par 2018. gadu, atainojot pašvaldības 
tendences īpašumu jomā.

Daugavpils novada pašvaldība pērn 
iznomāja zemes vienības 9796.21 ha 
platībā. Visvairāk zemes platības tiek 
iznomātas Biķernieku, Demenes, Ka-
lupes un Višķu pagastā, savukārt vis-
mazāk tiek iznomāts Lauceses, Me-
dumu un Vaboles pagastā. Ieņēmumi 
no nomas maksas sastāda 79 113 eiro. 
Pērn tika noslēgti 419 zemes nomas lī-
gumi, 114 līgumi tika izbeigti pēc sav-
starpējās vienošanās un 210 vienoša-
nās noslēgtas par grozījumiem zemes 
nomas līgumā.

Šobrīd pašvaldības īpašumā atro-
das 193 nedzīvojamās ēkas, kuras ne-
tiek izmantotas pašvaldības funkciju 
veikšanai. 2018. gadā iznomāšanai 
tika nodotas 163 nedzīvojamie objekti 
(ēkas un telpas). Ēkas un telpas ir pie-
prasītas vietējiem uzņēmumiem, bied-
rībām un fi ziskām personām, kuras 
veic saimniecisko darbību.  Pateicoties 
projekta “Degradēto rūpniecisko terito-
riju reģenerācija Daugavpils pilsēta un 
Daugavpils novada teritorijās I kārta” 
īstenošanai, iznomāta uzņēmumam 
vieglās rūpniecības ražošanas ēka Dār-
za ielā 57, Randenē. Vēl joprojām ak-
tuāls jautājums, kāda būs turpmākā 
darbība ar Tabores un Nīcgales  biju-
šajām skolas ēkām. No valsts pārņem-
ti un joprojām bez pielietojuma ir ne-
kustamie īpašumi Daugavpils ielā 25 
Sventē un Daugavas ielā 33 Naujenes 
pagasta Kraujas ciemā. 

2018. gadā pašvaldība atsavināja 
84.34 ha pašvaldības zemes, 15 dzīvok-

ļus un 2 nekustamos īpašumus (būvi 
un zemes vienību). Atsavināta tika arī 
lauksaimniecības izmantojamā zeme 
63.28 ha un mežs 12.92 ha platībā. 
Visvairāk pašvaldības lauksaimniecī-
bā izmantojamā zeme tika atsavinā-
ta Skrudalienas un Kalupes pagastā. 
Dārzkopības biedrībās tika atsavinā-
tas zemes vienības 1.16 ha platībā, bet 
6.9839 ha kopplatībā tika atsavinātas 
apbūvētās zemes vienības lauku apvi-
dos.

Atsavinātās lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes tirgus vērtības visaugs-
tākās ir Skrudalienas pagastā (1683 
EUR/ha) un  Laucesas pagastā (1470 
EUR/ha). Minētajos pagastos ir aug-
stākās tirgus cenas, jo zemes vienības 
ir labi izmantojamas, ar labu piekļuvi, 
labiekārtotas, ir labs inženierkomuni-
kāciju nodrošinājums un atrodas vie-
tās, kur ekonomiskā darbība ir attīs-
tīta.

Daugavpils novada pašvaldības uz-
skaitē ir 281 daudzdzīvokļu mājas, 
t.sk., 232 mājas ir privatizētas un 49 
– pašvaldības dzīvojamās mājas. No 
privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju kopskaita 120 dzīvojamās mā-
jas pārvalda un apsaimnieko pagastu 
pārvaldes. Salīdzinot iepriekšējo gadu 
tendences ar 2018. gadā novēroto, var 
secināt, ka dzīvokļu īpašnieki pasīvi 
pārņem daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanā un apsaimnieko-
šanā. Pašvaldība, piešķirot līdzfi nan-
sējumu dzīvojamo māju energoefekti-
vitātes pasākumiem, stimulē dzīvokļu 
īpašniekus pārņemt dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesības.

Lielākais dzīvojamo māju īpatsvars, 

kur dzīvokļu īpašnieki pārņēmuši 
māju pārvaldīšanā, ir Biķernieku, 
Dubnas, Maļinovas un Salienas pagas-
tā, bet tas ir tāpēc, ka šajos pagastos 
dzīvojamo māju skaits ir neliels. Zema 
dzīvokļu īpašnieku aktivitāte ir Kalu-
pes, Vaboles un Vecsalienas pagastā, jo 
neviena no privatizētajām dzīvojamām 
mājām nav nodota pārvaldīšanā. Zema 
aktivitāte minētajos pagastos ir tāpēc, 
ka dzīvokļu īpašnieki nav sakārtojuši 
īpašuma dokumentus un nespēj vieno-
ties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

Daugavpils novada pašvaldības uz-
skaitē uz šo brīdi ir 3465 privatizētie 
dzīvokļi un 1055 pašvaldības dzīvokļi, 
no kuriem 907 ir izīrēti novada iedzīvo-
tājiem. Salīdzinot ar 2017. gadu, paš-
valdības dzīvokļu skaits lēnām sarūk, 
jo dzīvokļu īrnieki sāk aktīvāk izpirkt 
izīrētos dzīvokļus.

Lielākā daļa pašvaldības brīvo dzī-
vokļu atrodas Višķu un Nīcgales pa-
gastā. No pašvaldības brīvajiem dzī-
vokļiem 121 dzīvokļi ir dzīvošanai 
nederīgi un tiem ir nepieciešams kapi-
tālais remonts. Tabores un Vecsalienas 
pagastā brīvo dzīvokļu nav.

Daugavpils novadā ir 43 sociālie dzī-
vokļi un no tiem 5 dzīvojamās telpas 
(istabas) ir brīvas. Sociālie dzīvokļi at-
rodas 10 pagastos, visvairāk Naujenē.

Pērn Daugavpils novada pašvaldība 
ieguldīja 41 247 eiro daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju uzlabošanā. Vabo-
les pagastā daudzdzīvokļu mājai tika 
veikta jumta nomaiņa, daudzdzīvokļu 
mājai Zaļumi-1, Maļinovas pagasts, 
tika veikta iekšējo ūdensvadu un ka-
nalizācijas tīklu nomaiņa.

Neizīrēto dzīvokļu remontdarbos 

pašvaldība ieguldīja 49 751 eiro. Lielā-
kie remontdarbi tika veikti Višķu, Lau-
cesas, Nīcgales, Līksnas un Naujenes 
pagastā. Veicot neizīrēto dzīvokļu re-
montus, tika palielināts par 15 dzīvok-
ļiem dzīvošanai derīgo dzīvokļu skaits, 
kas ir nepieciešami, lai sniegtu palīdzī-
bu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Izīrētā dzīvojamā fonda atjaunoša-
nai ieguldīti 8 423 eiro. Sešām dzīvo-
jamām mājām Skrudalienas, Nauje-
nes un Kalkūnes pagastā tika veikti 
enerfoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi – jumta seguma nomaiņa 
un bēniņu pārseguma siltināšana, gala 
sienu siltināšana.

Pašvaldības dzīvokļu jautājumu risi-
nāšanas palīdzības reģistrā iekļautas 
70 personas, 2018. gadā no reģistra 
tika izslēgtas 12 personas. Joprojām 
lielākais reģistrēto personu skaits, 
salīdzinot ar citiem palīdzības reģist-
riem, ir uz apmaiņu, tās ir 28 personas. 
Personas vēlas apmainīt īrēto dzīvoja-
mo telpu pret lielāko dzīvojamo telpu 
vai veikt apmaiņu pret dzīvojamo telpu 
ar zemākiem komunālajiem maksāju-
miem. 2018. gadā pašvaldība kopumā 
izīrēja 30 dzīvokļus personām, kuras 
reģistrētas dzīvokļu jautājumu reģis-
trā, t.sk., 22 personām tika izīrētas 
dzīvojamās telpas, 1 personai apmai-
nītas dzīvojamās telpas un 7 personām 
piešķirts sociālais dzīvoklis vai istaba. 
Tāpat tika piešķirti vienreizējie pabal-
sti 2675 eiro apmērā lokālās apkures 
remontam 6 personām un dzīvojamās 
telpas remontam 2 personām.

Informāciju sniedza
 Īpašumu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi 2018. gada statistiku

Daugavpils novadā pēc Iedzīvotāju 
reģistra datiem dzīvesvietu deklarēju-
si 22941 persona, kas ir par 434 iedzī-
votājiem mazāk nekā gadu iepriekš. 
Iedzīvotāju skaita ziņā vismazākais 
novadā ir Biķernieku pagasts, tajā pēc 
statistikas datiem dzīvo 544 iedzīvotā-
ji, savukārt lielākais – Naujenes, tajā 
dzīvo 5165 novadnieki. Pērn novadā 
dzimuši 143 bērniņi, miruši – 418 ie-
dzīvotāji. 

Daugavpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļā 2018. gadā sastādīts 1221 ci-
vilstāvokļa akts, kas ir par 116 vairāk 
nekā 2017. gadā. 

Reģistrētas 343 laulības. Visbiežāk 
laulību reģistrācija notikusi Dzimtsa-
rakstu nodaļas telpās, kurā noslēgtas 
136 laulības. Nākamā populārā vieta 
pāru vidū ir bijusi Červonkas muiža, 
kas ik gadu ir pieprasīta. Naujenes 
laulību zālē reģistrētas 35 laulības un 
3 laulības - Raiņa mājā Berķenelē. 19 
pāru laulības reģistrētas ārpus paš-

valdības noteiktām vietām. Visvairāk 
pieprasīta ir Sventes muiža, kurā lau-
lība reģistrēta 8 pāriem, 11 no pāriem 
ir izvēlējušies laulību slēgt Silenes 
atpūtas parkā, motelī “Garden” Višķu 
pagastā, viesu mājā “Saulesstari” Me-
dumu pagastā, Skrudalienas pagas-
ta Šengeidā, viesu mājā “Mežmalas” 
Līksnas pagastā. 

22 pāri laulājušies novada Romas 
katoļu baznīcās un viens pāris - Sī-
ķeles evanģēliski luteriskajā baznī-
cā. Pirmo reizi laulībā stājušies 243 
vīrieši un 236 sievietes. Laulības no-
daļā noslēguši 50 ārzemju pilsoņi no 
Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Uk-
rainas, Lielbritānijas, ASV, Vācijas, 
Īrijas, Francijas u.c. 

Kopā 2018. gadā Daugavpils nova-
da Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
143 bērniņi, 83 zēni un 60 meitenes. 
49 māmiņām piedzimuši pirmie bēr-
ni, 51- otrie, 18-trešie, 16-ceturtie, 4- 
piektie, seši un vairāk bērniņi piedzi-
muši 5 ģimenēs. 

Populārākie vārdi meiteņu vidū ir 
Alise, Darina, Anastasija, Kamilla un 
Marija, zēnu vidū - Maksims, Timurs, 
Aleksandrs, Andrejs, Dainis, Jegors 
un Martins. Reto vārdu vidū - Adeli-
na, Dominika, Gariela, Kora, Olīvija, 
Rusaļina, Demīds, Gabriels, Mirons, 
Nikanors, Samirs. 

2018. gadā Daugavpils novada dome 
noteikusi bērnu piedzimšanas pabal-
stu vecākiem 200 eiro apmērā, 153 
novada ģimenēm izmaksāti 154 bērna 
piedzimšanas pabalsti. Par godu Lat-
vijas valsts simtgadei, reģistrējot bēr-
na piedzimšanu, Dzimtsarakstu noda-
ļā vecākiem tika pasniegta piemiņas 
dāvana ”Simtgades bērni”.

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 734 
miršanas gadījumi, tai skaitā vīrieši 
– 385, sievietes – 349. Visvairāk sie-
vietes mirušas vecumā no 71 līdz 80 
gadiem. 

2014. gadā novada dome iedibināja 
tradīciju organizēt  pasākumu ģime-
nēm „Savij ap mani gadus”.  Ģimenes 
svētku mērķis ir apliecināt Daugav-
pils novada iedzīvotājiem, ka ģimene 
ir viena no pamatvērtībām katra cil-
vēka dzīvē un mūsu tautas spēka un 
nākotnes pamats. Pasākuma mērķis 
ir popularizēt ģimeniskās vērtības, 
apzināt un godināt novada stiprās 
ģimenes. Pērn svētkos piedalījās 46 
pāri, visvairāk kopdzīvē, 57 gadus, 
nodzīvojuši Vanda un Jāzeps Kučins-
ki no Vaboles pagasta. Šogad jauno 
ģimeņu svētki norisināsies 12. jūnijā 
Daugavpils novada kultūras centrā 
“Vārpa”. 

Informāciju sniedza
 Dzimtsarakstu nodaļa  
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Jau 16 gadus Vaboles vidusskolā tiek veidoti skolēnu mācību uzņēmumi 

gadus skolēni uzdrošinājušies tirgo-
ties arī Rīgā. Šajā mācību gadā diviem 
uzņēmumiem  - “Otra elpa” un “Brī-
numiņš” - bija iespēja būt to 170 SMU 
vidū, kuri savu preci tirgoja Domina 
Shopping tirdzniecības centrā Rīgā, 
pasākumā “CITS BAZĀRS” .  Tirdziņu 
apmeklēja vairāk nekā 30 000 apmek-
lētāji. 

Mācību uzņēmums “Brīnumiņš”, 
kuru vada 6. klases skolnieces Karīna 
Zolnerčika un Laura Vaidere (skolotā-
ja – konsultante Anita Skrinda), ražo 
adītas un tamborētas preces bērniem, 
Ziemassvētku rotājumus, kā arī ap-
sveikuma kartītes. Uzņēmuma pro-
dukcijas tapšanā liels nopelns ir arī 
Karīnas mammai Jeļenai, kura ir ta-
lantīga rokdarbniece. 

Vēl lielāka uzņēmējdarbības pie-
redze ir 11. klases skolniecēm Elīzai 
Skrupskai un Guntai Vaiderei, kuras 
izveidojušas SMU “Otra elpa” (skolo-
tāja – konsultante Veneranda Kucina). 
“Mēs ražojam somas un penāļus no otr-
reiz lietota džinsa auduma. Mana brāļa 
sieva vasarā mācījās kursos un mums 
piedāvāja uzšūt somas, lai nezustu ie-
maņas. Mēs griežam piegrieztnes un 
tirgojam, savukārt viņa šuj,” par sa-
darbību stāsta Elīza. Meitenēm šis ir 
jau otrais uzņēmums, iepriekš viņas 
tirgojās ar rotaslietām. Viņas neslēpj, 
ka tagadējai precei ir lielāks noiets.  
“Rīgas tirdziņā arī bija uzņēmumi, kas 
ražoja dažādus maisiņus, bet, manu-
prāt, tiem bija plānāks audums. Mums 
ir iešūta oderīte un džins ir ļoti izturīgs 
materiāls,” preci reklamē Elīza. “Rīgā 
pircēji bija daudz aktīvāki, viņi izrādīja 
lielāku interesi par preci un arī vairāk 
iegādājās, salīdzinot ar Daugavpili. 
Daugavpilī pārsvarā apmeklētāji pie-
nāca, apskatījās un aizgāja,” novēro-
ja Gunta Vaidere. Jaunās uzņēmējas 
džinsa somas tirgo par 15-16 eiro, pe-
nāļus par 5-6 eiro. 

Veneranda Kucina stāsta, ka tir-
gošanās pieredze Rīgā ir ļoti vērtīga 
un skolēniem sniedz jaunas atziņas. 
“Viena no svarīgākajām ir tā, ka Rīgā 
ir jāprot runāt vismaz trijās valodās. 
Bija gadījumi, kad pircēji uzdeva jau-
tājumus tikai angļu vai krievu valodā, 
bet bērniem bija jāprot uz tiem atbil-

dēt. Tāpēc tagad skolā vairs nerodas 
jautājumi, kāpēc ir jāmācās un kur var 
noderēt svešvalodas.”

Uzņēmējdarbības pieredzi apgūst arī 
māsas Anastasija un Jeļena Kazarinas 
(SMU “Zelta rociņas”, skolotāja – kon-
sultante Agnese Kokina), veidojot ap-
sveikumu atklātnes. “Mūsu atklātnes 
ir pašizgatavotas, krāsainas un tās 
var iegādāties par draudzīgām cenām. 
Manai māsai ir labas idejas, savukārt 
es tās cenšos realizēt uz papīra. Vien-
kāršākas atklātnes maksā 80 centi, sa-
režģītākas – 2 eiro,” stāsta Anastasija. 
Viņas neslēpj, ka, tirgojoties ar atklāt-
nītēm, ir nopelnījušas līdz pat 90 eiro, 
kas ir noderīga kabatas nauda personī-
gajiem tēriņiem. 

Arī māsas Aļona un Anželika Kle-
ķeres apvienojušas spēkus, izveidojot 
SMU “Lote” (skolotāja – konsultante 
Dina Žilvinska). Viņas veido intere-
santas krājkasītes stikla burciņu for-
mā. “Sākotnēji māsa vēlējās nopelnīt 
naudu, arī skolotāja mudināja, tāpēc 
nolēmu iesaistīties. SMU sniedz ie-
spēju iemācīties, kā tirgot, kā runāt ar 
cilvēkiem, kā pārdot savu preci, lai tas 
būtu izdevīgi gan pircējam, gan pārde-
vējam,” secina Anželika. 

Veneranda Kucina stāsta, ka Vabo-
les vidusskolā skolēniem ir izvēles ie-
spējas – rakstīt zinātniski pētniecisko 
darbu vai dibināt mācību uzņēmumu 
un prezentēt savu biznesa plānu. Jā-
atzīmē, ka mācību uzņēmumam jāiziet 
pilns attīstības cikls – no reģistrācijas 
līdz pat likvidācijai. Ja biznesa ideja ir 
īpaši veiksmīga, ir iespēja nākamajā 
mācību gadā uzņēmējdarbību turpināt. 

Ar savu pieredzi Vaboles vidusskolas 
skolotāji labprāt dalās arī ar citu nova-
da skolu pedagogiem, tomēr interese ir 
maza, jo katra skola jau atradusi savu 
virzienu interešu izglītībā. Vēl viens 
skolēnu mācību uzņēmums šajā mācī-
bu gadā darbojas tikai Salienas vidus-
skolā.

Elza Pučko 

Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) ir 
organizācijas Junior Achievement iz-
glītojoša rakstura iniciatīva, kas aicina 
skolēnus veidot un vadīt pašu veidotus 
mācību uzņēmumus. Tie pilda īsta uz-
ņēmuma funkcijas un darbojas reālā 
vidē – skolēni ražo un pārdod preces 
vai pakalpojumus. Ar ilglaicīgām tra-
dīcijām 16 gadu garumā SMU tiek 
veidoti arī Daugavpils novada Vaboles 
vidusskolā. Piemēram, šajā mācību 
gadā ir izveidoti četri uzņēmumi, ku-
ros iesaistījušies skolēni no 6. līdz 11. 
klasei. Vaboles vidusskolā šo iniciatīvu 
uzsāka un iedzīvināja matemātikas un 
ekonomikas skolotāja Veneranda Ku-
cina. 

“Pirmais SMU Vaboles vidusskolā 
radās 2002. gadā. Šī iniciatīva sākas 
tad, kad nejauši nokļuvu Junior Ac-
hievement kursos, kur tika stāstīts par 
šo iespēju. Toreiz man bija audzināmā 
klase, tajā bija aktīvas meitenes, ku-
rām es pastāstīju par šo ideju. Atceros, 
ka pirmais SMU “Foto smaids” sniedza 
fotopakalpojumus, jo toreiz vēl nebija 
viedtālruņu. Meitenēm bija fotoapa-
rāts un skolasbiedri labprāt izmantoja 
šo pakalpojumu,” atminas V.Kucina. 

Šo gadu laikā Vaboles vidusskolas 
paspārnē tapuši ap 50 skolēnu mācību 
uzņēmumi. Katru gadu skolēni pieda-
lās Ziemassvētku tirdziņā Daugavpilī 
tirdzniecības centrā Solo, pēdējos trīs 
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 Medumu pamatskolā darbojas Latgalē vienīgais marionešu teātris

Medumu pamatskolā teju 20 gadu 
garumā darbojas Latgalē vienīgais 
marionešu teātris. Šo gandrīz divu des-
mitu garumā teātri vada skolotāja Na-
taļja Ogurcova. Viņa ir arī marionešu 
teātra izveides idejas autore, uzvedu-
mu režisore un leļļu šuvēja. 

Marionešu teātra galvenais uzde-
vums ir uzturēt bērnu un jauniešu 
teātru aktivitāti un radošo kvalitāti, 
veicinot teātru sadarbību draudzīgai 
un radošai saspēlei. Marionešu teāt-
ra darbība Medumos aizsākās 2000. 
gadā, kad tika sašūta pirmā lelle kā-
dam no skolas tematiskajiem pasāku-

miem. Pirmie teātra uzvedumi tapa 
pēc krievu tautas pasaku motīviem. 
Nataļja Ogurcova rāda lelles un stās-
ta, ka pirmās no tām tapušas vienai no 
pirmajām izrādēm “Muša Cokotuša”, 
pēcāk uzvedumam “Etno festivāls”, ar 
kuru trupa Valmierā ieguva titulu “la-
bākā izrāde”. Savukārt pirmā izrāde, 
ar kuru teātris sāka piedalīties festivā-
los, ir “Cirks”, kurā darbojas gan vecās, 
gan jaunās lelles. Pašlaik uzvedums 
tiek atjaunots. Ar “Etno festivālu” ie-
gūta arī Liepājas bērnu un jauniešu 
teātru festivāla specbalva. Ar izrādi 
“Eirovīzija” teātra kolektīvs visbiežāk 

tiek aicināts uzstāties citviet. 
Režisore atzīst, ka sarežģītākais uz-

devums ir ideja, ko rādīt. Tālāk top 
scenārijs, kas ir diezgan ilgs process, jo 
ideja tiek iedzīvināta pakāpeniski. Pēc 
tam tiek šūtas lelles, kuras bērni ļoti 
gaida. Telpā, kur parasti  notiek mēģi-
nājumi, atrodas jau vairāk par 100 lel-
lēm, dažās izrādēs tās tiek izmantotas 
atkārtoti. 

Gana sarežģītajā marionešu tehnikā 
izrāžu varoņus iedzīvina aktieri, Me-
dumu pamatskolas skolēni. No viņiem 
tiek prasīta īpaša roku veiklība. Ja 
viena izrāde top aptuveni vienu mācī-
bu semestri, reizēm – arī visu mācību 
gadu, aptuveni 20 lelles tiek uzšūtas 
vien divās nedēļās. Lelles ir dažādas 
gan pēc smaguma, gan pēc izmēra. 
Atliek tikai brīnīties, kā bērni, kas tās 
vada, spēj izturēt tādu slodzi. Gadās, 
ka viens aktieris vienā izrādē darbojas 
pat ar vairākām lellēm. 

Marionešu teātrī pa šiem pastāvē-
šanas gadiem ir darbojušās 5 skolēnu 
grupas, vidēji 10 cilvēku sastāvā. Ta-
gad Medumu pamatskolas marionešu 
teātrim top atjaunotā izrāde “Cirks”, 
kuru jau iemīļojuši gan skatītāji, gan 
aktieri. Visām teātra izrādēm ir jāno-
tiek pilnīgā tumsā. Ne tikai marionešu 
vadīšanu uz skatuves, bet arī apgais-
mošanu un muzikālo pavadījumu no-
drošina paši skolēni.

Sarunā iesaistās Jūlija, Aleksandra, 

Albīne un Anastasija. Visas meitenes 
marionešu teātrī spēlē jau vairāk kā 8 
gadus un atzīst, ka sarežģītākais visā 
procesā ir iemācīties jaunas kustības. 
Savukārt, piedaloties izbraukumos, 
vislielākais gandarījums ir par skatī-
tājiem sniegtajām pozitīvajām emoci-
jām. Katrai no aktrisēm ir sava mīļākā 
marionete un izrāde, kurā kādreiz ir 
spēlēts. 

Medumu pamatskolas marionešu te-
ātra izrādes ne vienu neatstāj vienal-
dzīgu. Tās raisa smieklus un sajūsmu. 
Teātra aktieru sniegums vairākkārt 
tika novērtēts gan vietējā mēroga pa-
sākumos, gan arī aizbraucot ar izrā-
dēm uz citām pilsētām, iegūstot skatī-
tāju simpātiju un žūrijas atzinumu. 

Skolotāja Nataļja ar lepnumu izrāda 
teātra festivālos iegūtos diplomus un 
Atzinības, kuru ir patiesi daudz. Reži-
sore atbild, ka festivālos vienmēr var 
vērot daudz jaunrades un drosmīgu 
ideju, kā arī gūt jaunu pieredzi. 

Nākamo marionešu teātra izrādi 
varēs skatīt Mātes dienas pasākumā 
tepat skolā, savukārt pēc tam trupa 
dosies uz Valmieru, kur atkal skatītā-
jus priecēs ar atraktīvo marionešu un 
aktieru saspēli.

Olga Davidova 

Apstiprināta pašvaldības aģentūras „TAKA” attīstības stratēģija 2018.-2020. gadam 

Pēdējā aizvadītā gada novada domes 
sēdē deputāti apstiprināja Daugavpils 
novada pašvaldības tūrisma, atpūtas 
un kultūras aģentūras “TAKA” vidējā 
termiņa attīstības stratēģiju 2018.-
2020. gadam. 

Pašlaik pasaulē un Eiropā tūrisma 
nozare piedzīvo nozīmīgas izmaiņas: 
mainās tūristu ceļošanas paradumi, 
arvien pieaug e-komercijas pielieto-
jums, palielinās tūrisma produktu da-
žādība un skaits, parādās jauni tūris-
ma galamērķi. Esošajā globalizācijas 
un saasinātās konkurences apstākļos 
Latvijai un tajā skaitā arī Daugavpils 
novadam ir nepieciešams identifi cēt 
savas konkurētspējīgas priekšrocības, 
lai attīstītu tūrisma produktus un pa-
kalpojumus ar lielāku ilgtspējīgas at-
tīstības potenciālu.

Daugavpils novads ir bagāts ar ma-

teriālo un nemateriālo kultūrvēsturis-
ko mantojumu. Novads var lepoties ar 
tādiem tūrisma objektiem kā dabas 
parks „Daugavas loki”, vecticībnieku 
sādža Slutišķos, Červonkas muižas 
pils, Sventes muiža, Naujenes novad-
pētniecības muzejs, Skrindu dzimtas 
muzejs un Raiņa māja Berķenelē. Tie 
ir tikai daži no Daugavpils novada po-
tenciālajiem tūrisma resursiem, kuri 
piesaista tūristu interesi. 

Pēdējā laikā Daugavpils novadā ir 
vērojams tūristu skaita pieaugums, 
taču joprojām tūrisma nozare Daugav-
pils novadā saskaras ar problēmām, 
kas ir saistītas ar neatbilstošas kvali-
tātes tūrisma produktu piedāvājumu, 
izteikto  sezonalitāti un tās radītajām 
tūrisma komercdarbības apgrozījuma 
svārstībām. Lai nodrošinātu turpmāko 
tūrisma nozares attīstību, publiskās 

aktivitātes tūrisma nozarē nepiecie-
šams fokusēt  uz tūrisma produktiem 
un teritorijām, kas veiksmīgi piesaista 
ceļotājus, mazina sezonalitātes efektu, 
kā arī nodrošina tūrisma produktu ie-
nesīguma un eksporta pieaugumu.

Daugavpils novadam sadarbībā ar 
Daugavpils pilsētu ir pozitīvas sadar-
bības pieredze ar pierobežas pašvaldī-
bām tūrisma veicināšanā. Tūrisms ir 
viena no Latvijas pierobežas reģionu 
lielākajām potenciāli attīstāmajām 
nozarēm, kas varētu nest lielāku ie-
guldījumu novada ekonomikā. Īpaši 
labvēlīgs nosacījums tūrisma attīstībai 
Daugavpils novadā ir daudzkulturālā 
vide, vēsturiskā pieredze un vēsturis-
kais mantojums.

Viens no aģentūras mērķiem, kas ie-
zīmēts attīstības stratēģijā, ir veicināt 
Daugavpils novada atpazīstamību un 
tūrisma nozares attīstību, izmantojot 
novada teritorijā esošus objektus,  pie-
daloties ar to attīstību saistītos projek-
tos, popularizēt šos objektus, iekļaujot 
tos tūrisma apritē. Savukārt nosauk-
tajos uzdevumos un kompetencēs do-
minē jaunu tūrisma produktu izveide, 
kas saistīta ar Daugavpils novada tū-
risma un kultūras mantojuma objek-
tiem, sadarbība ar Daugavpils novada 
zemnieku saimniecībām, uzņēmējiem, 
amatniekiem ar  mērķi veidot uz vietē-
jiem cilvēkiem un resursiem balstītus 
tūrisma pakalpojumus, sadarbība ar 
Daugavpils novada muzejiem, iesaistot 
tos tūrisma informācijas apritē un jau-
nu tūrisma pakalpojumu un produktu 
izstrādē, kā arī Daugavpils novada tū-
risma, sporta un kultūras objektu po-
pularizēšana, organizējot pasākumus 
un piedaloties ar tiem citās aktivitātēs.

Sadarbības veicināšana starp tū-
risma nozares pārstāvjiem ir viens 
no svarīgākajiem tūrisma attīstības 
priekšnoteikumiem, tieši tāpēc Aģen-
tūra plāno sadarbību ar Daugavpils 
pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības 
un informācijas centru, lai pilnveidotu 
un izstrādātu kopīgus tūrisma marš-
rutus, uzlabotu klientu apkalpošanas 
kvalitāti tūrisma  informācijas cen-
trā, sniegtu tūristiem kvalitatīvu un 
daudzpusīgu informāciju par tūrisma 
un izklaides iespējām novadā un pil-
sētā, organizētu kopīgus pasākumus 
tūrisma produktu popularizēšanas no-
lūkos, kuri ietver gan pilsētas, gan no-
vada apskates objektus. 

Lai sasniegtu aģentūras mērķi, aģen-
tūras plānotie darbības virzieni un vi-
dējā termiņa prioritātes tika iedalītas 
3 galvenajos darbības virzienos, vietē-
jā, valstiskā un starptautiskā mērogā.

Tāpat stratēģijā iezīmēti Aģentūras 
attīstības plāna rīcības pasākumi. Tie 
ir - konkursi par labākā tūrisma pro-
dukta un suvenīru izveidi, jaunu tūris-
ma maršrutu izstrāde un aprīkošana, 
komplekso ekskursiju piedāvājumu 
izstrāde, tūrisma un atpūtas piedāvā-
juma ģimenēm ar bērniem veidošana, 
gidu tīkla izveide un apmācība, reklā-
mas kampaņu veidošana Daugavpils 
novada tūrisma piedāvājuma popula-
rizēšanai, sadarbība ar ārvalstu part-
neru tūrisma institūcijām, ar Latvijas 
tūrisma institūcijām, biedrībām, aso-
ciācijām, tūrisma informācijas cen-
triem, tūroperatoriem, informatīvo un 
pieredzes apmaiņas semināru organi-
zēšana, tūrisma uzņēmēju apmācība, 
unikāla produkta - Višķu estrādes un 
stadiona popularizēšana un citi.
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Daugavpils novadā pērn reģistrēts 51 jauns uzņēmums 
ar plus zīmi. Jaunu uzņēmumu skaits 
pērn būtiski palielinājies Rugāju nova-
dā (+125%).

Situācija, kad likvidēto uzņēmumu 
skaits pārsniedz jaunreģistrēto skaitu, 
pagājušajā gadā vērojama visās Lat-
vijas lielākajās pilsētās, neskatoties 
uz to, ka vairumā gadījumu jauno uz-
ņēmumu skaits pagājušajā gadā bijis 
lielāks nekā 2017. gadā. Izņēmums ir 
vien Liepāja, Daugavpils, Rēzekne un 
Jēkabpils, kur jaunreģistrēto uzņēmu-
mu skaits sarucis. Vienlaikus šīs čet-
ras pilsētas jāizceļ arī pozitīvā gaismā, 
jo, salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn sa-
rucis tajās likvidēto uzņēmumu skaits. 

Piemēram, Rēzeknē likvidēto uzņēmu-
mu skaits gada laikā samazinājies par 
81 (2017. gadā likvidēti 195 uzņēmumi 
2018. gadā – 114), bet Daugavpilī – par 
88 (2017. gadā likvidēti 423, bet 2018.
gadā – 335).

Latgales lielajās pilsētās 2018. gadā 
absolūtos skaitļos ir vērojams vislie-
lākais likvidēto uzņēmumu skaita 
samazinājums visā Latvijā, kur reģis-
trēts Daugavpilī (par 88 likvidētiem 
uzņēmumiem mazāk nekā 2017. gadā) 
un Rēzeknē (par 81 likvidētu uzņēmu-
mu mazāk).

Avots: www.lpr.gov.lv 

Jānorāda, ka 2018.gadā jauni uz-
ņēmumi reģistrēti visās Latvijas paš-
valdībās, tiesa, atsevišķās no tām 
jauno uzņēmumu skaits bijis salīdzi-
noši zems. Piemēram, Vārkavas un 
Ciblas novados gada laikā reģistrēts 
tikai viens jauns uzņēmums, bet Bal-
tinavas novadā – 2, Aglonas novadā 
-3 . Tajā pašā laikā Vārkavas novadā 
pērn likvidēti 11 uzņēmumi, kas pie-
līdzināms uzņēmumu skaitam, kas 
novadā reģistrēts pēdējo četru gadu 
laikā. Kā pozitīvs piemērs jāizceļ Kār-
savas un Ilūkstes novadi, kuri Latgalē 
ir vienīgie kur jaundibināto un likvidē-
to uzņēmumu starpība ir atzīmējama 

Aizvadītajā gadā Latvijā Lursoft iz-
pētījis, cik aktīvi jauni uzņēmumi aiz-
vadītajā gadā reģistrēti dažādās Latvi-
jas pašvaldībās – kur to skaits audzis, 
bet kurās vietvarās – samazinājies.

Dati liecina, ka, salīdzinot ar 2017.
gadu, jaunreģistrēto uzņēmumu skaits 
palielinājies 64 pašvaldībās, 59 paš-
valdībās samazinājies likvidēto uzņē-
mumu skaits, savukārt 25 vietvarās 
jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pār-
sniedzis likvidēto uzņēmumu skaitu.

Daugavpils novadā 2018. gadā jaun-
reģistrēts 51 uzņēmums (2017. gadā 
– 39), savukārt likvidēti 114, kas ir ne-
daudz mazāk kā 2017. gadā ( 132).

Latgales jauniešu diskusijā ar politiķiem
 izstrādāti ieteikumi Latgales reģiona attīstības stratēģijai 

Balvos, Ludzā, Līvānos, Dagdā, arī 
Daugavpils novadā, kurās iesaistījās 
gan paši jaunieši, gan deputāti no 12 
dažādām pašvaldībām, kas parāda 
Latgales reģiona nozīmību”. 

Kopumā vietējā līmeņa diskusijās 
tikās 321 dalībnieks, tai skaitā 34 
pašvaldības un Saeimas deputāti. 
Pēc atklāšanas uzrunām, kā viena 
no pirmajām pasākuma sadaļām bija 
ekspertu paneļdiskusija, kurā pieda-
lījās vairāku pašvaldību pārstāvji un 
Saeimas deputāti. 

Tikšanās gaitā tika apspriestas 
jauniešu idejas kultūras, izglītības, 
komunikācijas, veselības, nodar-
binātības un daudzās citās jomās, 
kā arī izstrādāti jauni priekšlikumi 
Latgales reģiona attīstības stratēģi-
jai 2021.-2027. darbam ar jaunatni. 
Diskusijā Latgales jaunieši pārrunā-
ja savas vēlmes un izvirzītās priori-
tātes, diskutēja par iespējām Latgali 
padarīt jauniešiem pievilcīgāku – ko 
var darīt paši jaunieši un kāds at-
balsts nepieciešams pašvaldību, re-
ģiona un valsts līmenī.

Diskusiju rezultātā tapuši  125 
priekšlikumi, kuriem būs būtiska 
loma, izstrādājot Latgales reģiona 
attīstības stratēģiju darbam ar jau-
natni. Sadarbībā ar ekspertiem ir 
izvērtēti nopietnākie ieteikumi, kas 
varētu globālāk ietekmēt jauniešu 
darbību nākotnē. 

Vairākums jauniešu, kas piedalījās 
diskusijās, uzsver, ka viņi tic saviem 
spēkiem pašvaldības un valsts po-
litikas ietekmēšanā. Višķu pagasta 
jauniete Santa Seile uzsvēra, ka jā-
sāk no mazo problēmu risināšanas, 
jo dažkārt interesantu un jauniešiem 
aktuālu ideju īstenošanu kavē fi nan-
sējuma trūkums. 

Diskusiju gaitā varēja secināt, ka 
jaunieši apzinās reģiona pašvaldību 
piedāvātās iespējas un izprot, ka ir 
daudz dažādu veidu, kā attīstīt savu 
dzimto pagastu, novadu un reģionu 
kopumā. 

Višķu pagasta Špoģu vidusskolas 
skolnieks Rūdolfs Lukaševičs pieda-
lījās vairākās diskusijās, pārrunājot 
ar politiķiem jautājumus, sniedzot 
savas idejas un ierosinājumus. “Man 

prieks, ka diskusijās piedalās tik 
daudz politiķu no dažādām nozarēm, 
piemēram, izglītības, kas būtiski ie-
tekmē mūsu ikdienu. Arī pats mācos 
vidusskolā un ir daudz svarīgu jautā-
jumu, kas jārisina kopā. Jauniešiem 
tiešām ir ko teikt. Tā ir unikāla iespē-
ja ieklausīties jauniešos”, tā Rūdolfs.   

Rūdolfs arī akcentēja, ka, vidussko-
lēniem ir jānosaka augstāka vidējā 
balle nekā tā ir šobrīd, jo tikai kvali-
tatīva vidējā izglītība ir garants veik-
smīgai augstākās izglītības apguvei. 
Jaunietis tostarp iesaka vairāk uz-
manības veltīt profesionālajai izglītī-
bai, uzlabojot un stiprinot tās kvali-
tāti. Pagājušajā gadā Rūdolfam bija 
iespēja piedalīties “Ēnu dienā” Dau-
gavpils novada domē un ēnot bijušo 
novada domes priekšsēdētāju Janīnu 
Jalinsku. Rūdolfs teic, ka tā ir laba 
iespēja izprast, kā strādā pašvaldībā 
un kādus jautājumus risina. “Novadā 
ļoti veiksmīgi rit darbs ar jaunatni, 
arī mūsu novada jaunieši ir ļoti ak-
tīvi. Daudz lietas mēs varam paveikt 
kopā, un, protams, ir svarīgs politiķu 
atbalsts”, tā Rūdolfs.  

Izvērtējot diskusiju rezultātus un 
uzkrāto darba pieredzi ar jaunatni 
reģionā līdz šim, noslēdzošā reģio-
nālā strukturētā dialoga diskusija 
“Kafi ja ar politiķiem” – tika vērsta ar 
skatu nākotnē un to soļu plānošanu, 
kas ļautu Latgales reģionu jaunie-
šiem padarīt pievilcīgāku. Izstrādā-
tie ieteikumi tiks iesniegti kā vietējo 
pašvaldību vadītājiem, tā arī Latga-
les plānošanas reģionam.

Projekts “Civis novus” tiek fi nan-
sēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā ad-
ministrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informā-
cijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Noslēgumā jaunieši vienojās jaut-
rās dejās kopā ar postfolkloras grupu 
“Rikši”.

Olga Davidova
Santa Seile

25. janvārī Daugavpils novada Kul-
tūras centrā “Vārpa” norisinājās re-
ģionālā strukturētā dialoga diskusija 
“Kafi ja ar politiķiem”. Pasākuma or-
ganizatori ir biedrība “Dienvidlatga-
les NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) 
sadarbībā ar Latgales plānošanas re-
ģionu un Latgales pašvaldībām.

Teju simts jaunieši no Latgales 
dažādām pašvaldībām pulcējās, lai 
apspriestu tiem svarīgas tēmas un 
veidotu dialogu ar lēmumu pieņēmē-
jiem – deputātiem, pašvaldību darbi-
niekiem un iestāžu vadītājiem.

Biedrības “Dienvidlatgales NVO 
atbalsta centra” koordinators Oskars 
Zuģickis: “Šī programma dod iespēju 
mums darīt labas lietas.  Šī ideja ir 
dzimusi, protams, tāpēc, ka ir vesela 
virkne aktivitāšu, ko vēlamies vērst 
uz jauniešiem gan šodien, gan arī nā-
kotnē. Šodien šī projekta noslēguma 
diskusijā taps ierosinājumi Latgales 
reģiona attīstības stratēģijai, kur 
varētu teikt, ka jaunieši plāno savu 
nākotnes dzīvi. Fantastiskas iespē-
jas ir bijušas projektā arī iepriekš, ir 
notikušas sešas reģionālās diskusijas 
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Jānis Petrovskis: “Kamēr manī degs uguntiņa, turpināšu trenēt” 

Daugavpils novada Sporta skolas 
vieglatlētikas treneris Jānis Petrov-
skis pērn nosvinēja 70 gadu jubileju. 
Par viņa gadiem nojaušams vien ie-
skatoties pasē, jo viņš joprojām ir ak-
tīvs, labā sportiskā formā un lielisks 
paraugs saviem audzēkņiem. Pateicī-
bā par sportam veltītajiem 52 dzīves 
gadiem, no kuriem lielākā daļa saistīta 
ar Daugavpils rajonu un novadu, Jānis 
Petrovskis nupat saņēmis Daugavpils 
novada Gada balvu sportā 2018 nomi-
nācijā “Mūža ieguldījums”. 

- Kā jūsu dzīve ievirzījās 
sportā, kā uzsākāt trenera gaitas?

J.P.: Tas bija ļoti sen. Mācījos Eg-
laines astoņgadīgajā skolā, kur darbu 
uzsāka jauns sporta skolotājs, kuram 
patika slēpot. Viņam piederēja tādas 
slēpes, kādas mēs bērni nekad dzīvē 
vēl nebijām redzējuši. Viņš piedāvāja 
tās izmēģināt, arī skola iegādājās jau-
nas slēpes. Man slēpošana padevās, jo 
no mājām uz skolu bija jāmēro 7 km 
attālums – pavasarī un rudenī brau-
cu ar velosipēdu, bet ziemā slēpoju. 
Tāpēc, salīdzinot ar saviem vienau-
džiem, biju fi ziski stiprāks. Pabeidzot 
8. klasi, atnācu mācīties uz Ilūkstes 1. 
vidusskolu un ātri iekļuvu Daugavpils 
rajona slēpošanas izlasē, kur vairākus 
gadus biju labākais gan vietējā, gan 
valsts līmenī. Jau 10. klasē es biju ie-
kļauts sporta biedrībā “Vārpa”, braucu 
uz treniņnometnēm un tā sākās mans 
sportista ceļš. Slēpošanu apvienoju ar 
otru sporta veidu – riteņbraukšanu. 
Arī tur man bija labi panākumi, biju 
BSB “Vārpa” centrālās padomes izla-
ses kandidāts. Tomēr mana sportista 
karjera ātri beidzās, jo sacensībās Lie-
tuvā piedzīvoju neveiksmīgu kritienu. 
21 gada vecumā beidzu nodarboties ar 
profesionālo sportu. Pēc kritiena bija 
ļoti grūti atgriezties pie riteņbrauk-
šanas, arī slēpošanā iestājās smagāks 
periods, jo vairākas ziemas bija bez 
sniega. 

- Tas nozīmē, ka 21 gada vecumā 
Jūsu sapnis bija izsapņots?

J.P.:  Augsta līmeņa sportā – jā. Ar 
vieglatlētiku es līdz tam biju ļoti mini-
māli nodarbojies. Pabeidzot vidussko-
lu, man bija 18 gadi, kad mani pieņē-
ma darbā par sporta skolotāju Jāņa 
Poruka astoņgadīgajā skolā. Droši vien 
kāds par mani bija aizlicis labu vār-
du, jo biju bez izglītības un pieredzes. 
Interesantākais, ka skolā trūka arī 
angļu valodas un darbmācības skolo-

tāju, tāpēc 18 gadu vecumā 
uzņēmos pasniegt visus šos 
trīs priekšmetus. Tas, bez 
šaubām, bija piedzīvojums. 
(Smejas). Gadu nostrādāju, 
pasniedzot un savienojot šos 
trīs mācību priekšmetus. Ne-
saprotu, kā spēju tikt galā. 
Šajā skolā nostrādāju četrus 
gadus, paralēli arī trenējos. 
Vēlāk mani uzaicināja strā-
dāt Daugavpils rajona spor-
ta skolā par vieglatlētikas 
treneri. Paralēli neklātienē 
studēju Latvijas Valsts Fizis-
kās kultūras institūtā. Gūtās 
traumas dēļ bija arī akadē-
miskie gadi, tomēr studijas 
izdevās pabeigt. Ilgus gadus 
nostrādāju Ilūkstē, līdz 1982. 
gadā mani uzaicināja strādāt 
Daugavpils sporta skolā  „Ķī-
miķis” par direktoru, nostrā-
dāju 2  gadus, bet trenera 
darbs mani vairāk  vilināja, 
atradu aizvietotāju un tur-

pināju trenēt, velāk  bija Specilizētā 
Vieglatlētikas sporta skola „Dinamo” 
un  Daugavpils Universitātes  sporta 
fakultātē  lektora  amatā, kur nostrā-
dāju  19 gadus. 

Man dzīvē ir paveicies, ka vienmēr 
blakus ir bijuši labi vadītāji. Piemēram, 
J.Poruka astoņgadīgajā skolā man pa-
līdzēja un atbalstīja skolas direktore 
Eleonora Meldere. 22 gadu vecumā es 
sāku strādāt par treneri. Vienreiz aiz-
braucām uz sacensībām Ventspilī, kur 
pie manis pienāca toreizējais Vieglatlē-
tikas savienības vadītājs un uzaicināja 
būt par sacensību informatoru. Es to 
nekad nebiju darījis, tomēr sacensības 
novadīju. Noslēgumā pie manis pie-
nāca vadītājs un novērtēja manu dar-
bu kā teicamu. Tādā veidā pamazām 
kļuvu par vienu no valsts sacensību 
organizatoriem, jāatzīst, tādu cilvēku 
nav daudz. Esmu vadījis arī ļoti lielus 
sporta pasākumus, piemēram, biju gal-
venais tiesnesis Trīszvaigžņu spēlēs, 
kuras pēc Latvijas neatkarības atgūša-
nas pulcēja latviešus no visas pasaules. 
2002. gadā Preiļos spēles organizēju 
pēdējo reizi, tās pagodināja arī Valsts 
prezidents. Ir bijuši vairāki kompleksie 
pasākumi, kas pulcēja daudzus tūk-
stošus cilvēkus. 15 gadus es vadu arī 
Henrija Silova starptautisko turnīru 
augstlēkšanā. 

- Šajos gados esat izaudzi-
nājis daudzus sportistus. Ar kuru 
audzēkņu sasniegumiem Jūs īpaši 
lepojaties? 

J.P. : Ja runājam par augstāko lī-
meni, tad tas bija jau labu laiku atpa-
kaļ, kad 1977. gadā ilūkstietis Edvīns 
Meinarts, būdams jauns zēns, pārlēca 
augstumu 2.0 metri, izcīnot 2. vietu 
PSRS čempionātā Minskā, kas toreiz 
bija milzīgs sasniegums. Šajos gados 
ir bijuši daudz un dažādi Latvijas čem-
pioni dažādās vecuma grupās un dis-
ciplīnās, savulaik bija tā, ka vienā gadā 
ieguvām līdz pat 15 medaļām. Pēdējos 
gados tik lielu sasniegumu nav, jo kon-
kurence ir citādāka. Tomēr ir plejāde 
ar Daugavpils novada Sporta skolas 
audzēkņiem, kuri ieguvuši medaļas. 
Oļegs Lapkovskis (Salienas vsk.), And-
ris Prekels, Marika Baurovska, Juris 
Navickis, Aleksandrs Sokolovs, Regīna 
Aņisjko, Arijāna Marcinkeviča, kura 
vēl ir tikai pamatskolas audzēkne - tie 
visi ir Sventes vidusskolas skolēni, kas 
šeit ir izauguši. 

- Vai Jūs uzreiz pamanāt, kuram 

audzēknim var prognozēt sportis-
kus sasniegumus?

J.P.: Jā, to var ieraudzīt. Tā laikam 
ir ilgo gadu pieredze. Bet, kā jau bērni – 
viņi aug, mainās, tāpēc var gadīties, ka 
talantīgākajam pazūd interese, savu-
kārt cits, kurš sākotnēji ir bijis vājāks, 
kļūst par augstas klases vieglatlētu. 
Viss ir atkarīgs no cilvēka gribasspēka. 
Atceros, man bija audzēkne Svetlana 
Ivanova, kurai sākotnēji trūka sportis-
tes potenciāla. Tomēr viņa ļoti vēlējās 
skriet, tāpēc es, kā treneris, noklusēju, 
ka visticamāk nav vērts. Pirmās sacen-
sības bija šausmīgas, konkurenti viņu 
apdzina par diviem apļiem. Tomēr vi-
ņai bija fenomenāls gribasspēks un 
spējas, tas bija apbrīnojami, cik mērķ-
tiecīgi viņa trenējās. Pēc pāris gadiem, 
jau būdama studente, viņa kļuva par 
trīskārtējo Latvijas čempioni marato-
nā, kļuva par sporta meistari. Vēlāk 
mūsu ceļi šķīrās, lai gan viņa noteikti 
varēja piedalīties Olimpiskajās spēlēs. 
Diemžēl, viņa izvēlējās citu ceļu. 

- Kura vieglatlētikas disciplīna 
Jums ir tuvāka? 

J.P.: Trenēt man vislabāk patīk 
augstlēkšanu. Katram audzēknim var 
piemeklēt atbilstošu disciplīnu. Piemē-
ram, Regīna Aņisjko – neviens treneris 
nebūtu uzņēmies ar viņu strādāt, viņa 
4. klasē bija vārgs, nesportisks bērns. 
Mēs meklējām viņai piemērotu discip-
līnu un izvēlējāmies vesera mešanu. 
Viņa ir daudzkārtēja Latvijas čempio-
ne un startējusi Latvijas izlasē. Līdz 
ar viņas trenēšanu, man pašam vaja-
dzēja atkārtoti iepazīties ar veseri, jo 
savulaik, studiju gados, tieši ieskaite 
vesera mešanā bija tā disciplīna, ko es 
ar lielām mokām varēju nokārtot. Man 
nācās to beidzot iemācīties un tagad es 
arī to protu izdarīt. (Smejas) 

- Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Kāda 
ir Jūsu motivācija turpināt strā-
dāt?

J.P.: Nesen bija paklīdušas baumas, 
ka šis varētu būt mans pēdējais gads 
skolā, daži audzēkņi pat jautājuši, vai 
tā ir taisnība. Pagaidām man ir vie-
na audzēkne Valērija Sokolova, kas ir 
Latvijas izlases kandidāte un kurai šī 
sezona iesākusies spīdoši. 5. janvārī 
Jēkabpilī viņa sasniedza divus perso-
nīgos rekordus. Viņa skrien 300 met-
rus ar barjerām. Tāpēc vēl negrib mani 
laist projām. It kā jau vajadzētu beigt 
– mans trenera stāžs ir 52 gadi, tas to-
mēr ir daudz. (Smejas). Ja būs veselība 
un audzēkņi uzrādīs rezultātus, tad 
būs arī stimuls un uguntiņa visu tur-
pināt. 

- Vai Daugavpils novadam ir vai-
rāk jāattīsta sporta infrastruktū-
ra?

J.P.: Daugavpils novada galvenā 
problēma ir tā, ka tam nav liela centra, 
teritorija ir izkliedēta. Sporta bāze ir 
vajadzīga, bet ir grūti pateikt, kurā pa-
gastā tādu manēžu vajadzētu būvēt, lai 
tā sniegtu vislabāko efektu. Jāatzīst, 
ka arvien mazāk paliek bērnu. Šobrīd 
vēl turamies uz Sventes vidusskolas 8. 
klasi, kuri ir ne tikai vieglatlēti, bet arī 
labi spēlē volejbolu. Pērn piedalījāmies 
Latvijas skolu čempionātā volejbolā, 
izcīnījām 6. vietu. Līdzvērtīgi spēlējam 
arī ar tām skolām, kurās mācās vairā-
ki simti bērnu. 

Daugavpils novadā ir jauni, talantīgi 
treneri, piemēram, Janas un Dmitrija 
Hadakovu ģimene. Viņiem ir fenome-
nālas spējas un enerģija. Šobrīd Dau-
gavpils pilsēta vieglatlētikā pat nespēj 
mums sastādīt konkurenci. Diemžēl, ir 

grūti apvienot treniņus audzēkņiem no 
tik attālām vietām, kā, piemēram, Sa-
liena, Kalupe, Daugavpils. Tādā ziņā 
man ir vienkāršāk, jo strādāju tikai ar 
Sventes vidusskolas skolēniem. Sven-
tes vidusskolai ir ļoti labas un ilgstošas 
sporta tradīcijas, bērni ir aktīvi un mīl 
sportu. 

- Kāda ir jūsu laimīgas dzīves re-
cepte?

J.P.: Viss, ko es daru, man patīk. Tā 
ir arī vesela rinda labu cilvēku man 
blakus. Liels plus ir arī mana dzīves-
biedre (Alla Petrovska, Sventes vidus-
skolas sporta skolotāja – aut.piez.), ar 
kuru nesen atzīmējām 40 gadu kāzu 
jubileju. Sports mūsu ģimeni vieno. Vi-
ņa ir sporta skolotāja, savā laikā bija 
augstas klases augstlēcēja, jaunatnes 
izlases dalībniece, kura lekusi 1.68m 
augstumā. Šodien es tādu augstlēcēju 
pat tuvumā nevaru atrast, augstākais 
ir 1.40m. Tā laika paaudzē bija vesela 
plejāde audzēkņu, kuras leca 1.60 m 
un augstāk. Toreiz bērniem bija lielā-
ka interese trenēties, nebija tādu vili-
nājumu ar datoriem un televizoriem. 
Ir milzīga atšķirība arī starp pilsētas 
un lauku skolēniem. Kad es 2007. ga-
dā atsāku strādāt novadā, sākums bija 
smags. Lai gan toreiz Sventes vidus-
skolā bija ļoti laba klase, kuras audzi-
nātāja bija mana sieva. Viņa man to-
reiz teica: “Zini, man ir klase, kuru nav 
iespējams novaldīt, vajag kaut ko ar vi-
ņiem mēģināt darīt.” Es jokojot pajau-
tāju pilsētas sporta vadībai, vai atļaus 
man pastrādāt Sventē ar audzēkņiem. 
Par brīnumu, toreizējais Daugavpils 
Sporta pārvaldes vadītājs Viljams Ste-
panovs atļāva, un kopā ar sievu sākām 
viņus trenēt no 4. klases. Vēlāk, kad es 
pilnībā pārgāju strādāt Daugavpils no-
vada sporta skolā  2011. gadā, viņi bija 
jau 7. klasē  ar labu fi zisko sagatavotī-
bu. Šajā klasē arī izauga visi iepriekš 
manis nosauktie medaļnieki. Tā bija 
klase, kurā 100% visi nodarbojās ar 
sportu – izlaidumā katram kontā bija 
vairāk par 30 medaļām. 

- Vai Jūsu ģimenē visi ir aizrāvu-
šies ar sportu?

J.P.: Man ir meita un divi mazdē-
li. Vecākais mazdēls jau ir liels, viņš 
nodarbojas ar dziedāšanu, piedalās 
konkursos. Jaunākais mazdēls vēl iet 
bērnudārzā, viņam es redzu sportista 
potenciālu. Meitai ir divas augstākās 
izglītības, viņa ir Latgales fi zioterapi-
jas centra vadītāja. Arī viņa visu savu 
enerģiju un laiku velta darbam. Līdzīgi 
kā es savulaik, kad starp sacensībām 
un treniņnometnēm, mājās biju vien 
labi ja simts dienas gadā. Dzīvesbied-
res sapratne bija milzīgs pluss, lai mū-
su kopdzīve saglabātos. 

- Vai piekrītat, ka nodarbojoties 
ar jauniešiem, Jūs pats nenoveco-
jat?

J.P.: Tas gan. Lielākā daļa no au-
dzēkņiem nemaz nezina, cik man ir ga-
du. Dažreiz pajautā, bet es cenšos no šī 
jautājuma izvairīties. (Smejas) 

Ar Jāni Petrovski sarunājās
 Elza Pučko 
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Tautas deju kolektīvu sporta un deju diena “Ziemas prieki”

Tautas deju kolektīvu sporta un deju 
diena  “Ziemas prieki” Sventes vidus-
skolā jau piekto gadu pulcēja Dau-
gavpils apriņķa jauniešu un vidējās 
paaudzes deju kolektīvus. Kolektīvi 
pārstāvēja Daugavpils, Ilūkstes un 
Preiļu novadu, kā arī Daugavpils pilsē-
tu. Ziemas sadancis jau ir tradicionāls 
un iemīļots pasākums, kurā dejotāji  iz-
bauda sportiskas aktivitātes un sniedz 
koncertu skatītājiem.

Sporta aktivitātēs deju entuziastiem 
bija nepieciešams parādīt  veiklību un 
komandas saliedētību četrās discip-
līnās – Veiklības stafetē,  Sapin bizi, 
Slēpojam priekam un Jautrajā stafetē. 
Tāpat izdomas bagātību bija jānode-
monstrē, katram kolektīvam prezen-
tējot vienu oriģināldeju. Par sportis-
kajām aktivitātēm rūpējās sacensību 
galvenais tiesnesis Aldis Rokjāns. 

Vakarpusē 10 deju kolektīvi sniedza 
koncertu, izpildot gan jau iemīļotu, 
gan jaunu repertuāru, atrādot skaistos 

deju rakstus, krāšņos tērpus un savas 
dejotāju prasmes. Koncerta noslēgumā 
kolektīvu vadītājiem, Daugavpils ap-
riņķa tautas deju kolektīvu virsvadītā-
jai Aijai Daugelei un visiem pasākuma 
organizēšanās iesaistītājiem, tika pa-
sniegtas Pateicības un dāvanas. 

Pēc pasākuma sekoja vakara nefor-
mālā daļa, kurā dejotāji atpūtās, no-
stiprināja savstarpējo draudzību, kā 
arī priecājās par paziņotajiem rezul-
tātiem sporta disciplīnās. Jāsaka, ka 
pērnā gada kopvērtējuma līderi, mā-
jinieki – Sventes tautas nama VPDK 
“Ezerzvani” (vad. O.Petaško), arī šoreiz 
spēja uzrādīt vislabākos rezultātus. 
“Ezerzvani” tika apbalvoti kā 1. vietu 
ieguvēji trijās no četrām disciplīnām. 

Iveta un Aldis Rokjāni no VPDK 
“Ezerzvani” uzskata, ka sadanči ir ļoti 
interesanti un vērtīgi, lai gan labprāt 
sadancotu arī kādā citā pagastā. “Sa-
dančos sporta aktivitātes ir domātas 
atpūtai, bet koncerti – deju soļu noslī-

pēšanai. Tā ir arī iespēja paskatīties, 
kā kolektīvi ir mainījušies – vienam 
otram kolektīva sastāvs ļoti ir izmai-
nījies. Prieks, ka ir vēl kolektīvi, kam 
ir drosme turpināt un gatavoties nā-
kamajai simtgadei,” nosaka Aldis Rok-
jāns. 

Jaunieši Aiga un Sandis no Vaboles 
pagasta Kultūras nama JDK “Aisma” 
uzskata, ka šis bija piecgades jautrā-
kais un interesantākais sadancis. “Ais-
mas” dejotāji pērn piedalījās simtgades 
nozīmīgākajā pasākumā, tomēr darbs 
aktīvi turpinās, jo jau drīzumā gaidāmi 
arī Skolu jaunatnes Dziesmu un deju 
svētki, kuru repertuārs tiek aktīvi ap-
gūts. “Vieglāks ir skolu jaunatnes re-
pertuārs, jo dejas ir īsākas un arī soļi 
vieglāki. Pieaugušajiem pārsvarā ir 
kolāžas, kas sastāv no trīs dejām un 
ilgst piecas, sešas minūtes,” paskaidro 
dejotājs Sandis. 

Pirmo reizi “Ziemas priekos” Sventē 
piedalījās Preiļu pilsētas vidējās paau-

dzes deju kopa “Talderi”. Vadītāja Sil-
vija Kurtiņa pastāstīja, ka uz sadanci 
uzaicināja draugu kolektīvs DA “Līks-
me”. “Mēs draudzējamies ar vairākiem 
kolektīviem gan novadā, gan pilsētā. 
Šī ir pirmā reize, kad atbraucām uz 
Sventi. Mums bija prieks braukt, jo tā 
ir neredzēta vieta, jauni cilvēki, jau-
nas iepazīšanās. Mums patika,” atzīst 
S.Kurtiņa. “Interesanti bija tas, ka 
koncertā bija jādejo sporta zāles plašu-
mā. Parasti mūsu nelielajos kultūras 
namos ir šauras skatuves un nevar 
izdejoties. Te bija atkal otrādi – vaja-
dzētu domāt tā, lai varētu sevi atvērt 
tik tālu, lai uz lielā laukumu izskatītos 
labi.” 

Lai gan kolektīvu vadītāji neslēpj, 
ka sastāvi mainās un īpaši grūti ir 
piesaistīt puišus, deju tradīcija Latvijā 
joprojām ir stipra, jo dejotāji vienmēr 
lepojušies ar izturību un mērķtiecību. 

Elza Pučko 

Kalupiešu mirkļi barikāžu ugunskura atblāzmā
 “Mums vajag vēlēties sev Latviju, neko mazāk 

par Latviju” ir teicis Kārlis Skalbe.
Ir pagājuši 28 gadi. Šajā laikā ir izaugušas pa-

audzes. Katru gadu ikvienam no mums ir iespēja 
atcerēties notikumus, ar kuriem Latvijā ir iemesls 
lepoties, tas ir 1991. gada barikāžu atceres laiks, 
neaizmirstams un nepārspējams.

Kalupē 20. janvārī pagasta barikāžu dalībnieki  
iededza piemiņas ugunskuru  un devās  uz galvas-
pilsētu, lai atcerētos 1991. gadā piedzīvoto.

Apmeklējot  barikāžu muzeja ekspozīciju, mēs 
atcerējāmies vēstures liecības par janvāra dienu 
notikumiem Rīgā. Muzejā  aplūkojām barikāžu 
izvietošanas maketu, barikādēs izmantotos priekš-
metus – termosus, rācijas, plakātus, videokame-
ras, gāzmaskas un citus eksponātus, kā arī īpaši 
atlasītās fotogrāfi jas. Ekspozīcijā ietverto omonie-
šu ekipējumu un kritušo piemiņas lietas. Sēžot pie 
“īsta” barikāžu ugunskura,  iepazināmies ar dažā-
diem video un audio ierakstiem un sajutām reālo 
tā leģendārā laikmeta elpu.

Kādam tas saistījās ar kopības sajūtu pie uguns-
kura, sargājot trauslo brīvību, kādam ar dzies-
mām, kas glabājas sirdī. Bet kopumā, katram 
barikāžu dalībniekam   ir savs stāsts, savs mo-
zaīkas gabaliņš par šo laiku. Doma laukumā pie 
ugunskura kopā ar jauno paaudzi - jaunsargiem, 
iemūžinājām piemiņas foto. Pie Saeimas nama ie-
degtā ugunskura varēja mieloties ar karstu tēju un 
biezputru, bet Bastejkalnā apstājāmies pie kritušo 

piemiņas vietām.
Pēcpusdienā devāmies uz Rīgas Domu, lai no-

klausītos barikāžu atceres dienai veltītu koncertu 
,,Sirds ticēt grib”. Koncertprogrammai izvēlētās 
dziesmas un dzejas rindas stiprināja brīvības un 
neatkarības alkas.

Janvāra dienu  atceres laiks ir pieturas punkts 
ikdienas skrejai, kurā atmiņā tiek atsaukti pār-
dzīvotie brīži, kad tiek pārdomāts, kas šajos gados 
paveikts un kā mēs dzīvojam. Ojārs Rubenis, kurš 
tolaik bija raidījuma “Labvakar!” vadītājs, barikā-
žu laiku nosaucis par skaistāko, ko tauta sagādā-
jusi Latvijai. Viņš saka: “Labi, ka esam bagāti ar 
šādu notikumu, kad ne tikai nosargājām valsti, bet 
arī iemantojām atziņu, cik vienota izšķirīgos brīžos 
var būt  Latvijas tauta”.

Paldies visiem Kalupes pagasta barikāžu dalīb-
niekiem- Henriham Kivleniekam, Robertam Kuk-
lim, Jānim Krūmiņam u.c., lai pietiek spēka un 
veselības nest šo vienotības sajūtu, kas izbaudīta 
barikādēs.

Inita Ivdra
 Kalupes pagasta

 kultūras darba vadītāja
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 Pasniegtas Jaunatnes gada balvas 
“Gada brīvprātīgais”, “Gada jaunat-
nes darbinieks” un “Gada aktīvākais 
pagasts darbam ar jaunatni”. 

Gada garumā jauniešu aktivitātes 
atbalstīja uzņēmumi, novada iestā-
des un institūcijas. Atbalsts jauniešu 
pasākumus tika organizēts, nodroši-
not balvu fondu, transportu, ēdinā-
šanu un inventāru. Pateicības tika 
pasniegtas 13 uzņēmumiem un 5 ies-
tādēm. 

Katrs pagasts nominēja arī tos jau-
niešus, kuri aktīvi piedalās aktivitā-
tēs un pagasta sabiedriskajā dzīvē. 
Jaunieši organizē pasākumus, pie-
dalās pagasta rīkotājas aktivitātēs, 
sniedz savu palīdzību dažādās jomās: 
apskaņo un vada pasākumus, pieda-
lās talkās, veido noformējumus, strā-
dā ar bērniem. Sakot paldies par viņu 
darbu, Pateicības raksti pasniegti 36 
jauniešiem. 

Pasākuma otrajā daļā par aktivi-
tāti, iniciatīvu un atsaucību gan in-
dividuālajā, gan komandu vērtējumā 
pasniegtas galvenās balvas. 

Balva nominācijā “Gada jaunie-
tis” aizceļoja uz Kalupes pagastu pie 
jaunietes Lauras Kukles. Laura ir 
aktīva, zinātkāra un talantīga, ga-
tava pieņemt jebkuru izaicinājumu, 
nebaidās diskutēt un aizstāvēt savu 
personīgo viedokli. Viņas hobijs ir 
pasākumu organizēšana. Tajos viņa 
aktīvi iesaistās, darbojas un parāda 
savu radošumu. Ar prieku piedalās 
intelektuālajās un prāta spēlēs, kur 
parāda savas zināšanas augstā lī-
menī. Viņa ir lielisks piemērs citiem 
Kalupes jauniešiem. Laura norāda, 
ka gads ir bijis raibs ar pasākumiem, 
kuros labprāt iesaistījās arī kalu-
pieši. Visvairāk atmiņā palicis jau-
natnes vasaras salidojums, kas bija 
viens no iespaidīgākajiem.  

Nākamā balva nominācijā “Gada 
jaunatnes darbinieks” tika pasniegta 
Kalupes pagasta jaunatnes lietu at-
bildīgajai Sandrai Tkačenko. Viņa ir 
ļoti radoša, ideju pilna un spēj tās ne 
tikai izpaust, bet arī īstenot. Sandra 
par jaunatnes lietu atbildīgo strādā 
no maija vidus, taču jau ir ieman-
tojusi jauniešu simpātijas. Sandra 
stāsta, ka viņai ļoti patīk strādāt ar 
jauniešiem, un, kopā darbojoties, ir 
izveidojusies laba komanda. “Jaunie-
ši ir ļoti aktīvi un zinātkāri, labprāt 
piedalās pasākumos un izbrauc uz 
citiem novadiem un pilsētām. Esam 
bijuši Līvānos, Madonā. Šogad plānos 
ir īstenot kādu projektu, kas sniegtu 
iespēju paceļot un smelties pieredzi 
no citu valstu jauniešiem”, tā Sandra. 

Pagasta jaunieši piedalās pasāku-
mos, forumos, sabiedriskajā dzīvē un 
veicina jauniešu un brīvprātīgā darba 
kustību savā pagastā, sadarbojas ar 
pagasta, novada un valsts iestādēm 
savu iniciatīvu īstenošanā un kopī-
gu sadarbības projektu rīkošanā. Par 
aktīvāko pagastu darbā ar jaunatni 
nosaukts Kalkūnes pagasts. Kalkū-
nes pagasta jaunieši ir absolūtie līde-

ri savā nominācijā. Viņi ir piedalīju-
šies gandrīz visos Daugavpils novada 
jauniešu pasākumos. Kalkūnes pa-
gasta jaunatnes lietu speciāliste Na-
tālija Polovaja atzīst, ka galvenais 
gandarījums viņas darbā ir redzēt, 
cik ļoti jaunieši kļūst atraisīti. Viņa 
stāsta, ka Kalkūnes pagasta jaunieši 
ir aktīvi visās jauniešu sfērās. Daudz 
jaunas zināšanas un kompetences 
pasākumu rīkošanā tika gūtas, orga-
nizējot “Ielīgošanu pie Jāņa”, uz kuru 
labprāt pulcējās arī citu pagastu jau-
nieši. 

Kā katru gadu, arī šogad tika su-
mināti aktīvākie brīvprātīgā darba 
veicēji. Pērn vairāk nekā 80 jaunie-
ši ir sasnieguši 50 brīvprātīgo darba 
stundu apjomu. Vairāki jaunieši arī 
100 stundas un vairāk. Balvas nomi-
nācijā “Gada Brīvprātīgais” pasnieg-
tas Mārtiņam Pabērzam no Līksnas, 
Jeļenai Maslovai no Kalkūnes un Ga-
tim Pētersonam no Višķiem. 

Mārtiņš Pabērzs ir aktīvs Līksnas 
pagasta jaunietis, kurš nekad nelaiž 
garām iespēju darboties kā brīvprā-
tīgais, savā darbībā vienmēr ir ak-
tīvs un atbildīgs. 2018. gadā Mārtiņš 
brīvprātīgi nostrādājis 300 stundas. 
Šogad ir sācis iesaistīties arī Daugav-
pils pilsētas rīkotajos jauniešu pasā-
kumos kā brīvprātīgais palīgs. 

Jeļena Maslova caur brīvprātīgo 
darbu ir pilnveidojusi savas komuni-
kācijas prasmes, iemācījusies strādāt 
komandā ar citiem brīvprātīgajiem, 
tāpat pilnveidojusi savas zināšanas 
par fotogrāfi ju uzņemšanu un pēcap-
strādi, kā arī guvusi pieredzi, uzstā-
joties publikas priekšā un vadot da-
žādus pasākumus. 

Savukārt Gatis Pētersons ir viens 
no apzinīgākajiem Višķu pagasta 
jauniešu centra apmeklētājiem. Ga-
tis patstāvīgi ir apguvis apskaņotāja 
iemaņas, kuras pielieto, apskaņojot 
pasākumus Višķos, Dubnā un Kalu-
pē. Jaunietis labprāt iesaistās brīv-
prātīgajā darbā sporta un sociālajā 
sfērā. 

Pasākuma noslēgumā pasniegtas 
balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem, 
intelektuālo spēļu sezonas uzvarētā-
jiem – Kalupes pagasta komandai (3. 
vieta), Līksnas pagasta komandai (2. 
vieta) un Salienas pagasta komandai 
(1. vieta). 

Specbalvas no Latgales plānošanas 
reģiona pasniegtas Kalkūnes pagasta 
jaunatnes lietu speciālistei Natālijai 
Polovajai un Višķu pagasta aktīva-
jam jaunietim Rūdolfam Lukaševi-
čam. Latgales plānošanas reģiona un 
Daugavpils novada domes vārdā pa-
teicība SIA “Eu Trader” un SIA “Bei-
buks” par sagādātajām dāvanām. 

Pasākumu ar priekšnesumiem at-
balstīja Viktors un Ričards Petaško 
ar dziesmu “Patriots” un deju studija 
“Stop Time dance Studio”.

Olga Davidova 

Jau trešo gadu, kļūstot par labu 
tradīciju, Daugavpils novada Izglī-
tības pārvalde sumināja jauniešus, 
kas cītīgi strādājuši, lai jaunatnes 
darbs novadā attīstītos. Mūsu no-
vads ir  vieta, kur tiek organizēts 
aktīvs darbs ar jaunatni, katrā pa-
gastā strādā jaunatnes lietu atbildī-
gās personas un darbojas jauniešu 
pulcēšanās vietas. Visa gada garumā 
pagastos tiek rīkoti dažādi pasākumi, 
apmācības, īstenoti projekti, tiek or-

ganizēti vairāki sadraudzības pasā-
kumi un citas aktivitātes. Jaunatnes 
gada noslēguma pasākumā balvas 
tika pasniegtas 4 nominācijās, kā arī 
sveikti 2018. gada intelektuālo spēļu 
sezonas  uzvarētāji. 

Daugavpils novada domes priekš-
sēdētājs Arvīds Kucins pasniedza At-
zinības rakstus visiem nominantiem 
par viņu aktīvu darbu un ieguldīju-
mu jaunatnes politikas attīstībā tā-
dās nominācijās kā “Gada jaunietis”, 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2019. gada 31. janvārīwww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v12

P E R S O N Ī B A

Ināra Ondzule “Man patīk tvert mirkļus” 
Kalupes skolai šogad aprit 160 gadi. 

Viss skolas kolektīvs gatavojas jubile-
jas svinībām. Skolas direktore Ināra 
Ondzule rāda tikko no tipogrāfi jas līdz-
paņemtos bukletus, kuros ievietotas 
fotogrāfi jas un neliels ieskats skolas 
vēsturē. Organizētā izglītība Kalupē sā-
kās 1859. gadā, kad priesteris Silvestrs 
Beinarovičs nodibināja draudzes skolu. 
1958. – 1959. gadā notika jaunās skolas 
būvniecība. 1962. gadā jaunuzceltās un 
modernās skolas un pedagoģiskā kolek-
tīva vadīšanu uzsāka direktors Jāzeps 
Vucāns, kurš tajā nostrādā līdz 2000. 
gadam, pēcāk skolas vadības grožus 
nododot Ināras Ondzules rokās. 2014. – 
2015. gadā skola piedzīvoja lielo rekons-
trukciju, pēc kuras mājvietu atjaunotās 
skolas telpās deva ne vien pirmsskolas 
grupiņas bērniem, bet arī Špoģu Mūzi-
kas un mākslas skolas Kalupes mācību 
punktam, novada Sporta skolas fi liālei, 
atbalsta biedrībai “Tilts” un 132. Kalu-
pes mazpulkam. 

- Kā un kur sākās Jūsu profesio-
nālās gaitas?

I.O. Kalupes skola būtībā ir mana pir-
mā un vienīgā darba vieta. Šajā skolā 
arī mācījos, vienīgi tolaik tā bija Kalu-
pes astoņgadīgā skola.  Sāku strādāt 
par tēlotājmākslas skolotāju un vecāko 
pionieru vadītāju. Pēcāk par direkto-
ra vietnieci mācību darbā un vizuālās 
mākslas skolotāju. Arī pašlaik apvieno-
ju direktores un vizuālās mākslas skolo-
tājas amatus. 

- Kuri mācību priekšmeti skolā 
Jums pašai vislabāk padevās?

I.O. Skolā man padevās zīmēšana, 
fi zkultūra un matemātika. Iespējams 
tāpēc arī augstskolā izvēlējos studēt 
matemātiku. Strādājot skolā, atmiņā 
nāk skolas gadi. 

- Pastāstiet par skolas tradīcijām. 
I.O. Runājot par tradīcijām, daudzas 

no tām saglabājušās pat no tiem lai-
kiem, kad pati mācījos. Vienīgi varbūt 
ir mainījusies forma, kā tos organizē-
jam. Pirmie bija Zinību dienas svētki, 
kas ierasti notiek 1. septembrī. Kādrei-
zējos Jaungada uzvedumus ir aizstāju-
šas Ziemassvētku svinības. Tradicionāli 
ir mācību gada noslēguma pasākumi. 
No jaunajiem pasākumiem – Olimpis-
kā diena septembrī, Skolotāju svētki, 
kuros ir iespēja arī skolēniem iejusties 
pedagogu lomā. Uz Lāčplēša dienas 
pasākumiem tiek aicināti tēvi, vectēvi 
un notiek kopīgas sporta sacensības. 
Novembrī Valsts svētku pasākumi, un 
decembri atklāj Adventes vainaga pir-
mās svecītes iedegšana. Pēc Ziemas-
svētkiem, atkarībā no laikapstākļiem, 
organizējam Sniega dienu vai Meteņus. 
Ir arī Ābeces svētki pirmklasniekiem. 
Pavasarī ir Putnu dienas pasākumi un 
Baltā galdauta svētki. Liels pasākums 
ik gadu ir Ģimenes dienai veltītais pa-
sākums, uz kuru tiek aicināti vecāki un 
vecvecāki un skolēni sniedz atskaites 
koncertu. 

- Kādas ir mazo lauku skolu 
priekšrocības? 

I.O. Pirmais, un, manuprāt, pats 
svarīgākais, ir tas, ka skolotājs ļoti la-
bi pazīst savus skolēnus. Skolotājs, pa-
zīstot vecākus un pārzinot katra bērna 
situāciju, var ātrāk atrisināt radušās 
problēmas, uzklausīt, palīdzēt. Otrkārt, 

skolotāji cenšas laicīgi pamanīt katra 
skolēna stiprās puses un strādāt, at-
tīstot talantus. Varbūt ne visi vecāki 
spēj pamanīt bērna iekšējo potenciālu. 
Bērnība un pusaudžu vecums ir divi 
nozīmīgākie dzīves posmi, kuru laikā 
bērnam ir jāpalīdz izvelēties tās nodar-
bes, kas “viņam iet pie sirds”. Uzskatu, 
ka svarīgākais, ko iegūst mūsu skolēni, 
ir individuāla pieeja un ģimeniskums, 
ko viņiem sniedz skolotāji. Skolā bērns 
atklājas vairāk, un tas ir skolotāju no-
pelns. Skolas vide, manuprāt, ir sirsnī-
ga, visi savā starpā ir labi pazīstami 
un draudzīgi. Tas padara sirsnīgus arī 
skolas kopīgos pasākumus, kuros tiek 
iesaistīti visi. 

- Sabiedrībā daudz tiek runāts 
par to, kas nepieciešams pedago-
giem, kas svarīgi vecākiem. Sakiet, 
kas, Jūsuprāt, visvairāk nepiecie-
šams bērnam?

I.O. Ideālā variantā šīm nepiecieša-
mībām ir jāsakrīt. Lai nepieciešamais 
un sasniedzamais ir vienots. Tās ir 
noturīgas zināšanas atbilstoši skolēnu 
spējām. Galvenais uzdevums ir saga-
tavot konkurētspējīgu skolēnu viņa 
turpmākai izglītībai un tālākai viņa 
profesionālajai izaugsmei. Skolēnam ir 
svarīgas iegūtās zināšanas, gan tās, ko 
viņam sniedz skolotājs, gan tās, ko viņš 
apgūst pats. Tas ir cilvēciskums, dzīves 
gudrība, spēja saskatīt un izprast sev 
apkārt notiekošo, un iegūtās zināšanas 
tad tiks pielietotas pozitīvā virzienā un 
noderēs dzīvē vienmēr. 

- Kā Jūs vērtējat, vai izglītības sistē-
ma ir tāda, ka bērniem ir jāpatīk iet šī 
brīža skolā? Vai varbūt ir kas jāmaina?

I.O. Lielākai daļai skolēnu skolā pa-
tīk. Pašsaprotami, ka nepatīk kontrol-
darbu un eksāmenu dienas, jo tas ra-
da papildus stresu un pārdzīvojumus. 
Nepatīk, kad pēc brīvdienām vai garā-
ka brīvlaika ir jāceļas agri un jāiet uz 
stundām. Bet pozitīvas emocijas bērni 
noteikti iegūst, kontaktējoties viens ar 
otru. Tagad ir lieliskas iespējas apgūt 
mācību materiālu ar interaktīvo meto-
žu palīdzību. Saliedēties palīdz ekskur-
sijas, pieredzes apmaiņas braucieni, da-
lība projektos. 

- Kādas pārmaiņas piedzīvoja Ka-
lupes skola pēdējā desmitgadē? 

I.O. Viena no iespaidīgākajām pār-
maiņām bija veiktā skolas renovācija. 
Šīs vides pārvērtības rada labu un pa-
tīkamu gan fi zisko, gan psiholoģisko 
klimatu. Skolā kopš renovācijas brīža 
atrodas arī pirmsskolas grupiņas, Špo-
ģu Mūzikas un mākslas skolas Kalupes 
mācību punkts. Te ir gan klavieru, gan 
akordeona klase un vizuālās mākslas 
nodaļa. Bērniem ir ļoti ērti, ka viss atro-
das zem viena jumta. Nākot no nodarbī-
bas uz nodarbību, bērni lietderīgāk iz-
manto savu laiku. Mūzikas un mākslas 
nodaļas programmas šobrīd apgūst 16 
skolēni, savukārt Sporta skolas fi liālē 
nodarbojas 13 bērni. 

- Kādi ir Jūsu vadītās skolas sko-
lēni? 

I.O. Darboties griboši, dzīvespriecīgi, 
radoši, zinātkāri, diezgan atvērti, droši 
komunikācijā ar skolotājiem. Dažreiz 
viņi ir pat pārāk atklāti. Nereti kādu 
problēmu vai jautājumu palīdz atrisi-
nāt skolas psihologs. 

Vai Kalupes pamatskola ir 
aktīva projektu īstenošanā? 

I.O. Šobrīd aktīvākā darboša-
nās norit projektos “Atbalsts in-
dividuālo izglītojamo kompetenču 
attīstībai”. Aktīvi iesaistāmies 
projekta “Skolas soma” norisēs. 
Vairākkārt esam iesaistījušies 
projektā “Kopā būt”. Nodibināta 
Kalupes pamatskolas atbalsta 
biedrība „Tilts”, kura organizēja 
starptautiskos jauniešu apmai-
ņas projektus ar programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
fi nansiālo atbalstu. Tie bija ko-
pīgi ar skolēniem no Polijas un 
Lietuvas un notika Daugavpilī. 
Viens no projektiem palīdzēja ap-
gūt dejas mākslu, savukārt šajā 
vasarā īstenojām projektu, ku-
rā skolēniem bija iespēja apgūt 
dažādas amatniecības prasmes. 
Svarīgs ieguvums šajā projektā 
ir komunikācija ar ārzemju draugiem 
un svešvalodu apguve. Vēl joprojām šī 
komunikācija un draudzība turpinās, 
sarakstoties sociālajos tīklos. 

- Kādas lielākās atšķirības starp 
pagātnes un tagadnes skolu varat 
nosaukt? 

I.O. Mainījusies skolēnu attieksme 
pret skolotājiem.  Kad es mācījos, mums 
pret skolotājiem bija liela pietāte un pat 
zināma bijība. Skolotājs bija autoritāte. 
Kā skolotājs teica, tā tam bija jābūt. Arī 
ģimenē nebija diskusiju, kuram ir tais-
nība, - skolēnam vai skolotājam. Ru-
nājot par ārpusklases norisēm, mums 
ļoti patika spēlēt dramatiskajā pulciņā. 
Man bija audzinātāja Irēna Vucāne, kas 
bija čakla rokdarbniece un prata aizraut 
ar to, ko pati tik labi prata. Man ļoti  pa-
tika pie viņas mācīties, jo no skolas pat 
negribējās iet mājās. Mēs veidojām de-
korācijas uzvedumiem, maskas utt. Arī 
tagad spēlējam dažādas ludziņas, bēr-
niem patīk. Kādreiz ļoti lielu uzmanību 
pievērsa darba iemaņu attīstīšanai. Mē-
nesi strādājām kolhoza tīrumos, vācām 
bietes, kartupeļus. Liela uzmanība tika 
pievērsta apkārtējās vides sakopšanai- 
darbs skolas teritorijā, izmēģinājumu 
lauciņā, vecākajās klasēs mazgājām 
klasēs grīdas. Mūsdienu bērni vairāk 
būtu jāradina strādāt dažādus darbus 
gan skolā, gan mājās. 

Liela atšķirība ir mācību procesa or-
ganizēšanā atbilstoši mūsdienu prasī-
bām. Kādreiz galvenais mācību līdzek-
lis bija tikai tāfele un krīts. Atceros, kad 
es mācījos, modernākais bija vācu valo-
das lingofonijas kabinets. 

- Kur rodiet enerģiju un spēku 
darbam?

I.O. Vissarežģītākajos brīžos svarīgi, 
ka blakus ir cilvēki, uz kuriem var pa-
ļauties. Protams, tā ir ģimene. Ir svarīgi 
arī tas, kādi ir tavi kolēģi. Un es zinu, 
ka man ir kolēģi, kas mani sapratīs un 
atbalstīs jebkurā brīdī. Vēl atslodzei no 
darba ikdienas man ir svarīga būšana 
dabā. Man patīk skatīties rasas pilie-
nos, ļoti patīk migla un sarma, māko-
ņi,  saulrieti. Atrasties ziemā mežā, kur 
koki ir apsarmojuši,- tā ir tāda bauda! 
Tu nonāc tādā kā pasaku valstībā, kur 
visas nedienas paliek aiz muguras. Tas 
dod spēku darbam. Manuprāt, labu no-
skaņojumu cilvēks var atrast jebkurā 

vietā, jebkurā gadalaikā. Pat, ja ir mig-
laina vai apmākusies diena. 

- Jums arī patīk fotografēt un 
tvert skaitos mirkļus. 

I.O. Jā. Un daudzas bildes ir izdru-
kātas un gaida savu laiku iespējams 
arī kādai fotoizstādei. Fotografēt man 
ir paticis no skolas laikiem, bet iecere 
savas bildes apkopot radās nejauši. In-
ternetā iepazinos ar kāda fotoreportiera 
foto stāstu par “9 ar pusi kilometriem”  
no Dubnas līdz Nīcgalei , kur uzņem-
tajās fotogrāfi jās bija atainotas vecas, 
pamestas mājas. Ļoti bēdīgs skats pa-
vērās. Un tad es nodomāju, kāpēc mēs 
vispirms ieraugām sagruvušo. Es sāku 
fotogrāfi jās tvert to, kas pa ceļam no 
mājām uz skolu man šķita interesants. 
Un tā šie mirkļi sakrājās fotogrāfi jās. 

- Kas interesants ir ieplānots uz 
skolas jubilejas svinībām? 

I.O. Skolas jubilejai sākām gatavo-
ties jau pirms diviem gadiem, kad ko-
pā ar skolēnu ģimenēm organizējām 
fotoizstādi, veidojot foto stendus. Ta-
jos ietvērām vēsturiskās fotogrāfi jas, 
kas raksturo izglītību Kalupē, sākot ar 
1859. gadu. Skolēni intervēja arī savus 
vecākus un vāca informāciju, kā viņi 
savā laikā mācījušies skolā. Esam izde-
vuši arī nelielu bukletu, jo sapratām, ka 
iepriekšējā grāmata, kas tika izdota uz 
skolas 140. jubileju, ir labākais, kas līdz 
šim par Kalupes skolu ir sarakstīts. Kā 
veltījums skolas 160. jubilejai, tās elek-
troniskā versija tiks ievietota skolas 
mājas lapā.

- Ko Jūs novēlētu skolas saimei, 
ienākot nākamajā desmitgadē? 

I.O. Skolotājiem - veiksmīgi ieviest 
izglītības reformu un gūt gandarījumu 
par saviem skolēniem,  savukārt skolē-
niem novēlu augstāku motivāciju mācī-
ties. Protams, lai Kalupē dzimst vairāk 
bērnu un skolā ir vairāk skolēnu! Un 
lai tā kadru kalve, kas skolā ir šobrīd, 
turētos vēl ilgi, jo mums ir ļoti spēcīgs 
pedagoģiskais kolektīvs. Mūsu skolēni 
veiksmīgi startē mācību priekšmetu 
olimpiādēs, viņiem ir labi rādītāji spor-
tā, aktīvi iesaistās ārpus klases pasāku-
mos un interešu izglītībā. Lai izdodas šo 
līmeni arī noturēt! 

 Ar Ināru Ondzuli sarunājās
 Olga Davidova 
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2018. gada 29. novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.28 (protokols Nr.49., 2.&), Precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2019. gada 17. janvāra lēmumu Nr.1277 (protokols Nr.52., 22.&)

“Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un 
Dubnas upes posmā Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu un Ministru ka-
bineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Višķu ezers (360,1 ha), Luknas ezers (409,0 ha) un Dubnas upes posms no 

Luknas ezera iztekas līdz Rēzekne-Daugavpils dzelzceļa tiltam atrodas Daugav-
pils novada Višķu pagasta teritorijā.

2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu Višķu ezers, Luknas ezers 
un Dubnas upe (no iztekas no Sīvera ezera līdz ietekai Daugavā) ir publiskas 
ūdenstilpes.

3. Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās tiek noteikta visā Višķu ezera, Luknas ezera platībā 
un Dubnas upes posmā Višķu pagasta teritorijas robežās (1.pielikums). Licencē-
tā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. de-
cembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība”, kā arī tiek organizēta, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 
22. decembra noteikumos Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens me-
dību noteikumi” noteikto tiesisko regulējumu.

4. Licencēto makšķerēšanu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta administratīvajā teritorijā organizē Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 
17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, tālrunis 65425347, mobi-
lais tālrunis 26860311, e-pasta adrese: parvalde@viski.lv.

II. Papildus vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro makšķernie-
kiem un licencētās makšķerēšanas uzraudzība

5.  Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla saskaņā ar Zvejniecība likumu. 
Tauvas joslas platums Višķu ezeram, Luknas ezeram un Dubnas upei – 10 m.

6.   Tauvas joslā aizliegts: 
6.1. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur tas atļauts ar 

līdzi atvesto kurināmo;
6.2.  lauzt kokus, krūmus un bojāt zaļo zonu;
6.3.  piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un 

citus atkritumus;
6.4.  ar savu darbību bojāt ainavu.

7. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes notei-
kumiem īpašās stāvvietās vai uz valsts nozīmes ceļiem.

8. Šī nolikuma 11.punktā minētās personas var pieprasīt jebkuram makšķer-
niekam savākt atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīga-
jām mantām.

9. Makšķerniekiem jāievēro Daugavpils novada domes 2012. gada 28. jūnija 
saistošo noteikumu Nr.9 „Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās 
ūdenstilpēs – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pa-
gasta teritorijā” prasības, kas nosaka, ka šajās ūdenstilpēs aizliegts lietot ūdens 
motociklus un atpūtas kuģus, kuru motoru jauda pārsniedz 3,7 kW.

10. Licencētā makšķerēšana tiek iedalīta divās sezonās: vasaras-rudens sezonā 
no 1. maija līdz 31. oktobrim un ziemas-pavasara sezonā no 1. novembra līdz 30. 
aprīlim.

11. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Daugavpils novada domes piln-
varotās makšķerēšanas noteikumu ievērošanas amatpersonas.
III. Makšķerēšanas licenču veidi, maksa par makšķerēšanas licencēm 

un bezmaksas makšķerēšanas licenču piemērošana
 12. Licencētā makšķerēšana Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē Višķu 

pagasta teritorijas robežās atļauta tikai iegādājoties vai saņemot kādu no šādām 
makšķerēšanas licencēm:

12.1. mēneša licence (licencē norādītajā mēnesī makšķerēšanai no krasta, 
laivas, ledus) – cena 4,50 euro;

12.2. gada licence (no 1.janvāra līdz 31.decembrim makšķerēšanai no krasta, 
laivas, ledus) – cena 11,50 euro;

12.3. vasaras-rudens sezonas licence (no 1.maija līdz 31.oktobrim makšķerē-
šanai no krasta, laivas) – cena 7,00 euro;

12.4. ziemas-pavasara sezonas licence (no 1.novembra līdz 30.aprīlim mak-
šķerēšanai no krasta, laivas, ledus) – cena 7,00 euro;

12.5. vienas dienas licence (licencē norādītajā dienā no krasta, laivas, ledus) 
– cena 1,50 euro;

12.6. bezmaksas gada licence (makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus).
13.  Bezmaksas gada licences ir tiesīgi saņemt personas ar invaliditāti un poli-

tiski represētās personas, bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas, 
kuras vecākas par 65 gadiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai attie-
cīgo juridisko statusu apliecinošu dokumentu, kā arī Luknas ezera, Višķu ezera 
un Dubnas upes posma Višķu pagasta teritorijā krastu zemju īpašnieki un viņu 
ģimenes locekļi.

IV. Licences saturs un noformējums
14.  Licencē (licenču paraugi 2.-7.pielikumā) tiek uzrādīts: 

14.1.  licences nosaukums (veids);
14.2.  licences derīguma termiņš; 
14.3.  makšķerēšanas vieta;
14.4.  licences kārtas numurs;
14.5.  licences cena;
14.6.  makšķernieka vārds, uzvārds;
14.7.  pašvaldības pilnvarotās personas paraksts un zīmogs (izņemot, elek-

troniskās licences).
15.  Licences pasaknī makšķernieks parakstās par to, ka ir iepazinies ar licen-

cētās makšķerēšanas nolikumu. Iegādājoties licences elektroniski makšķernieks, 
autorizējoties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu, piekrīt licencētās 

makšķerēšanas noteikumiem.
V. Makšķernieku lomu uzskaites un makšķerēšanas licenču 

realizācijas kārtība
16. Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta Makšķernieku lomu uz-

skaites lapā pēc norādītās formas (8.pielikums) vai elektroniskā veidā mājaslapā 
www.epakalpojumi.lv sadaļā MAKŠĶERĒŠANA.

17. Piecu darbdienu laikā pēc licences darbības beigām, makšķerniekam papī-
ra formā esošās Makšķernieku lomu uzskaites lapas jānodod vai jānosūta pa pas-
tu pēc licencē norādītās adreses (Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, 
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481) vai, ja licence iegādāta elektroniski, 
jāreģistrē loms tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv. 

18.  Licenču izplatīšanu veic:
18.1. Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugav-

pils novads, tālrunis 65425347, mobilais tālrunis 26860311, e-pasts parvalde@
viski.lv, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.30, otrdienās, trešdienās un ce-
turtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.30;

18.2.  Višķu pagasta pārvaldes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ie-
vērošanas kontrolieri sestdienās un svētdienās, sazinoties pa mobilo tālruni 
26860311;

18.3. elektroniskās licences, izņemot bezmaksas gada licences, var iegādāties 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZZ DATS” interneta pakalpojumu mājas-
lapā www.epakalpojumi.lv sadaļā MAKŠĶERĒŠANA, jebkurā diennakts laikā. 
VI. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
19. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā (līdz             

15. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 15. janvārim par otro pusgadu) pārskaita 
valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai. 

 20. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 80% paliek Višķu pagasta 
pārvaldes rīcībā, kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju 
aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

VII. Licencētās makšķerēšanas organizētāju pienākumi  
21.  Izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši 

šī nolikuma un citu tiesību aktu prasībām.
22.  Piedalīties makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē. 
23. Nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 20. un 21.punktā noteik-

tajām prasībām, kā arī līdzekļu izlietojumu nolikumā paredzētajiem mērķiem.
24.  Līdz katra gada attiecīgā pusgada sekojošā mēneša piecpadsmitajam da-

tumam iesniegt Lauku atbalsta dienestā fi nanšu pārskatu par realizēto licenču 
skaitu un ieņemtajiem līdzekļiem. 

25. Sniegt informāciju Daugavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Daugavpils novada vēstis” par licencētās makšķerēšanas noteikumiem un izvie-
tot atbilstošas norādes Luknas ezera, Višķu ezera un Dubnas upes posma Višķu 
pagasta teritorijas robežās piekrastē.

26. Višķu ezera, Luknas ezera un Dubnas upes krastos izvietot atbilstošas no-
rādes zīmes par licencēto makšķerēšanu.

27. Veikt makšķerēšanas lomu uzskaiti un iesniegt nepieciešamās atskaites 
par licencētās makšķerēšanas rezultātiem valsts zinātniskajam institūtam „Pār-
tikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” līdz 
nākamā gada 1.februārim par iepriekšējo gadu.

28. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar šī nolikuma 3.punktā minē-
tajiem noteikumiem “Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” 
un “Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”, kā arī noteikt 
atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības 
pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un 
uzraudzības pasākumos.

29. Katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai 
un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu 
papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu. 

30. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izveido sarakstu ar makšķernieku 
vārdu, uzvārdu, adresi, licences veidu un atzīmi par Makšķernieku lomu uzskai-
tes lapu nodošanu un lomu reģistrēšanu tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv. Per-
sonām, kas ir pārkāpušas lomu uzskaites kārtību, tiek liegta iespēja iegādāties 
jebkāda veida licences makšķerēšanai Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē 
Višķu pagasta teritorijas robežās divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.

31. Organizētāja nozīmētai atbildīgajai personai, kas ieguvusi Valsts vides 
dienesta pilnvarotās personas vai Daugavpils novada pašvaldības pilnvarotās 
amatpersonas statusu, piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzrau-
dzības pasākumos.

VIII. Makšķerēšanas sacensības
32. Visās makšķerēšanas sacensībās stingri ievērot spēkā esošo makšķerēšanu 

regulējošo normatīvo aktu un šī nolikuma prasības, kā arī sacensību laikā mak-
šķerniekiem ir jābūt derīgai makšķerēšanas licencei, bet personām vecumā no 16 
līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, papildus licencei nepieciešama 
arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte.

33. Sacensības tiek organizētas divas reizes gadā: pavasarī – zemledus mak-
šķerēšana,  bet rudenī – „Viktora Lenčevska kausa izcīņa” spiningošana no laivas 
vai krasta.

IX. Noslēguma jautājumi
34. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sesta-

jā daļā noteiktajā kārtībā.
35. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 2015. gada 26. no-

vembra saistošos noteikumus Nr.7 „Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu 
ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritori-
jā.”. 
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 1. pielikums
Daugavpils novada domes
2018. gada 29. novembra  

saistošajiem noteikumiem 
Nr.28 (protokols Nr.49., 2.&)

2. pielikums
Daugavpils novada domes
2018. gada 29. novembra  

saistošajiem noteikumiem 
Nr.28 (protokols Nr.49., 2.&)

Mēneša licences paraugs
Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311

Mēneša licence Nr.    
Izdota
 __________________________
    (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________
                         (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz Rēzekne-
Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu 
pagasta teritorijā
no 20__ . gada „____”. ______________ 
līdz 20__ . gada „____”. _____________

Licences cena 4,50 euro
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

(paraksts)

20 __. gada „____”. _________________

Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311

Mēneša licence Nr.     
Izdota ______________________________
                (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________
                               (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz Rēzekne–
Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu 
pagasta teritorijā

no krasta, laivas, ledus
no 20__ . gada „____”. ______________ 
līdz 20__ . gada „____”. _____________

Z.V.
Licences cena 4,50 euro
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                         (paraksts)
20__ . gada „____”. _________________

3. pielikums
Daugavpils novada domes
2018. gada 29. novembra  

saistošajiem noteikumiem 
Nr.28 (protokols Nr.49., 2.&)

Gada licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311
Gada licence Nr.     
Izdota __________________________
            (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________
                          (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz  Rēzekne–
Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu 
pagasta teritorijā
20 __. gadā

Licences cena 11,50 euro
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

                                   (paraksts)

20 __. gada „____”. _________________

Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311
Gada licence Nr.     
Izdota ______________________________
               (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________
                               (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz  Rēzekne–
Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu 
pagasta teritorijā

no krasta, laivas, ledus
 20__ . gadā

Z.V.
Licences cena 11,50 euro
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                           (paraksts)

20__ . gada „____”. _________________

4. pielikums
Daugavpils novada domes
2018. gada 29. novembra  

saistošajiem noteikumiem 
Nr.28 (protokols Nr.49., 2.&)

Vasaras-rudens sezonas licences paraugs
Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311
Vasaras-rudens sezonas licence                   
Nr.
Izdota __________________________
             (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________
                           (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz Rēzekne–
Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu 
pagasta teritorijā
 20__. gadā

Licences cena 7,00 euro
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

                                 (paraksts)

20__. gada „____”. _________________

Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311
Vasaras-rudens sezonas licence
Nr.     
Izdota ______________________________
                 (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________
                              (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz Rēzekne-
Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu 
pagasta teritorijā

no 1. maija līdz 31. oktobrim 
makšķerēšanai no krasta, laivas

 20 __. gadā

Z.V.
Licences cena 7,00 euro
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                           (paraksts)
20__. gada „____”. _________________

5. pielikums
Daugavpils novada domes
2018. gada 29. novembra  

saistošajiem noteikumiem 
Nr.28 (protokols Nr.49., 2.&)

Ziemas-pavasara sezonas licences paraugs
Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311
Ziemas-pavasara  sezonas licence                    
Nr.    
Izdota __________________________
            (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________
                            (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz Rēzekne–
Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu 
pagasta teritorijā
 
Licences cena 7,00 euro
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

                                (paraksts)

20__. gada „____”. _________________

Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311
Ziemas-pavasara sezonas licence
Nr.     
Izdota ______________________________
                (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________
                               (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz Rēzekne–
Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu 
pagasta teritorijā

no 1. novembra līdz 30. aprīlim 
makšķerēšanai no 

krasta, laivas, ledus
 
Z.V.
Licences cena 7,00 euro
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                           (paraksts)
20__. gada „____”. _________________
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 6. pielikums

Daugavpils novada domes
2018. gada 29. novembra  

saistošajiem noteikumiem 
Nr.28 (protokols Nr.49., 2.&)

Vienas dienas  licences paraugs
Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311

Vienas dienas licence Nr.     
Izdota __________________________
             (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________
                           (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz Rēzekne-
Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu 
pagasts teritorijā
 20__. gada „____”. ___________ 

Licences cena 1,50 euro
Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

                               (paraksts)

20__. gada „____”. _________________

Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311

Vienas dienas licence Nr.     
Izdota ______________________________
                (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________
                             (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz Rēzekne–
Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu 
pagasts teritorijā

no krasta, laivas, ledus
20__. gada „____”. _______________

Z.V.
Licences cena 1,50 euro
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                            (paraksts)

20__. gada „____”. _________________

7. pielikums
Daugavpils novada domes
2018. gada 29. novembra  

saistošajiem noteikumiem 
Nr.28 (protokols Nr.49., 2.&)

Bezmaksas gada licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311
Bezmaksas gada licence 
Nr.     
Izdota __________________________
            (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________
                           (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz  Rēzekne–
Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu 
pagasta teritorijā
20__. gadā

Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

                               (paraksts)

20__. gada „____”. _________________

Višķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311
Bezmaksas gada licence Nr.     
Izdota ______________________________
                (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________
                               (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezerā un Dubnas upē līdz  Rēzekne-
Daugavpils dzelzceļa tiltam atrodas 
Višķu pagasta teritorijā

no krasta, laivas, ledus
 20__. gadā

Z.V.

Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                           (paraksts)
20__. gada „____”. _________________

Licencētās makšķerēšanas noteikumi:
1. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta 

visā Višķu ezera, Luknas ezera platībā un Dub-
nas upes posmā no Luknas ezera iztekas līdz 
Rēzekne–Daugavpils dzelzceļa tiltam Višķu pa-
gasta administratīvās teritorijas robežās.

2. Licencētajā makšķerēšanā jāievēro 
spēkā esošie makšķerēšanu regulējošie norma-
tīvie akti un nolikuma „Licencētā makšķerēša-
na Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē 
Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” 
prasības.

3. Licencētās makšķerēšanas gads tiek 
sadalīts divās sezonās: vasaras–rudens sezonā 
no 1. maija līdz 31. oktobrim un ziemas–pava-
sara sezonā no 1. novembra līdz 30. aprīlim.

4. Piecu darbdienu laikā pēc licences 
darbības beigām, makšķerniekam papīra formā 
esošās Makšķernieku lomu uzskaites lapas jā-
nodod vai jānosūta pa pastu pēc licencē norādī-
tās adreses (Višķu pagasta pārvalde, Skolas ie-
la 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, 
LV-5481) vai, ja licence iegādāta elektroniski, 
jāreģistrē loms tīmekļvietnē www.epakalpoju-
mi.lv. Elektronisko licenci var iegādāties: www.
epakalpojumi.lv.

8. pielikums
Daugavpils novada domes
2018. gada 29. novembra  

saistošajiem noteikumiem 
Nr.28 (protokols Nr.49., 2.&)

Makšķernieku lomu uzskaites lapas paraugs

Makšķerēša-
nas datums

Makšķerēša-
nas vieta

Zivju 
suga

Skaits, 
gabalos Svars, kg Piezīmes

Makšķernieku lomu uzskaites lapa

Makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts ___________________________________
Piecu darbdienu laikā pēc licences darbības beigām, makšķerniekam papīra 

formā esošās Makšķernieku lomu uzskaites lapas jānodod vai jānosūta pa pas-
tu pēc licencē norādītās adreses (Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, 
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481) vai, ja licence iegādāta elektroniski, 
jāreģistrē loms tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv. 

Makšķernieku lomu uzskaites lapu neiesniegšana vai loma nereģis-
trēšana var būt par iemeslu licences iegādes atteikumam tekošajā un 
nākošajā gadā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.28 
“Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas 

upes posmā Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto 
daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.799 “Li-
cencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punktu .
2. Īss projekta satura izklāsts
        Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus nosacī-
jumus makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes posmā no 
Luknas ezera iztekas līdz Rēzekne-Daugavpils dzelzceļa tiltam Daugavpils no-
vada Višķu pagasta teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
        Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības  teritorijā
        Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
        Nav.
6. Informācija par konsultācijām

  Saistošo noteikumu projekts izskatīts Daugavpils novada domes fi nanšu 
un tautsaimniecības komitejā. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.
daugavpilsnovads.lv.

2018. gada 29. novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.29 (protokols Nr.49., 3.&), Precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2019. gada 17. janvāra lēmumu Nr.1256 (protokols Nr.52., 1.&) “Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugav-
pils novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo 
prim un trešo  daļu  

Izdarīt Daugavpils novada domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu 
maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā” (turpmāk  - saistošie noteikumi) 
šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnie-

kam un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušai personai 
- 50%;”.

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts fi ziskās personas, kas 

neveic saimniecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā, pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (1.pielikums) nekustamajam 
īpašumam, kurā persona taksācijas gada 1.janvārī ir deklarējusi savu  dzīvesvie-
tu,  no nodokļa summas, kas aprēķināta par dzīvojamām mājām (neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos), dzīvojamo māju daļām, telpu 
grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, telpu 
grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, au-
tostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), dzīvojamo māju 
palīgēkām un garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas 
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garāžām) un šajā saistošo noteikumu punktā minētajām ēkām piekritīgo zemi, 
bet par platību, kas nepārsniedz 1.00 ha, piešķir šādām nodokļa maksātāju kate-
gorijām norādītajos apmēros:

6.1. vientuļai personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav lau-
lātā, Civillikumā noteikto apgādnieku un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām 
ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kur a ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo 
mēnešalgu – 90%;

6.2. vientuļam pensionāram, kuram nav laulātā, Civillikumā noteikto apgād-
nieku un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, 
un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 70%;

6.3. m ājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās gru-
pas invaliditāti vai pensionāri, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta un kuriem 
nav citu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā tikai laulātais, loceklim, 
ja mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz 
minimālo mēnešalgu - 50%.”.

3. Izteikt 18.1., 18.2., 18.3. un 18.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
 “18.1. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktos atvieg-

lojumus, iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda Černobiļas atomelektrostacijas avā-
rijas seku likvidācijas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas rezultātā cietušās personas apliecības oriģināls;

  18.2. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.2. un 6.1.apakšpunktā noteiktos 
atvieglojumus, iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda pieteikuma iesniedzēja invalidi-
tāti apliecinošs dokuments;

 18.3. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.3. un 6.2.apakšpunktā noteiktos 
atvieglojumus, iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda pieteikuma iesniedzēja pensio-
nāra apliecība”;

 18.4. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.4.un 6.3.apakšpunktā noteiktos at-
vieglojumus, iesniedzot pieteikumu jāuzrāda pieteikuma iesniedzēja invaliditāti 
apliecinoša dokuments vai pensionāra apliecība, pieteikuma iesniedzēja laulātā 
invaliditāti apliecinoša dokuments vai pensionāra apliecība un Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras sagatavotu informācija par laulātajam iepriekšējos 12 
(divpadsmit)  mēnešos izmaksai nosūtīto pensijas apmēru;”.

4. Izteikt 18.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.6. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.5.apakšpunktā noteiktos atvieg-

lojumus, iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda pieteikuma iesniedzēja bāreņa vai bez 
vecāku apgādības palikuša bērna sociālo garantiju nodrošināšanas apliecība;”.

5. Svītrot 18.7.apakšpunktu.
6. Svītrot 18.10.apakšpunktu.
7. Izteikt 1. un  2.pielikumu šādā redakcijā:

1. pielikums
Daugavpils novada domes 

2013. gada 17. oktobra 
saistošajiem noteikumiem Nr.37 

(protokols Nr.27., 19.&, lēmums  Nr.1051)

DAUGAVPILS NOVADA DOMES
FINANŠU PĀRVALDEI

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja Vārds Uzvārds

Personas kods

deklarētā dzīvesvietas adrese

pasta adrese

e-pasta adrese kontakttālrunis

atzīmēt, ja turpmāk vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokli uz 
iepriekš norādīto e-pasta adresi

PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU 
PIEŠĶIRŠANU FIZISKAI PERSONAI,

KAS NEVEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU DAUGAVPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” un  Daugavpils novada do-
mes 2013. gada 17. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.37 „Par atvieglojumu pie-
šķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā” 
(turpmāk – Saistošie noteikumi), lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumus par nekustamajiem īpašumiem:

kā:
nekustamo īpašumu nosaukumi/adreses un kadastra numuri

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas 
dalībnieks vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
rezultātā cietusī persona - 50% apmērā.

Piešķir atviegloju-
mus par to taksā-
cijas gadu, kurā 
iesniegts fi ziskās 
personas pietei-
kums par atvieglo-
jumu piešķiršanu, 
no visas nodokļu 
summas  par tak-
sācijas gadu

persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai 
nav laulātā, pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo 
apgādnieku un nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas 
ar citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga deklarētā 
dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civillikumā noteiktajiem 
apgādājamajiem, un kura mājsaimniecības kopējie 
ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 
90% apmērā.
pensionārs, kuram nav laulātā, pilngadīgu Civillikumā 
noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās 
dzīvesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civillikumā 
noteiktajiem apgādājamajiem, un kura mājsaimniecības 
kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo 
mēnešalgu – 70% apmērā.
mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar 
pirmās vai otrās grupas invaliditāti/ pensionāri 
(vajadzīgo pasvītrot) ar kopīgu deklarēto dzīvesvietu, 
kuriem nav citu pilngadīgu Civillikumā noteikto 
likumīgo apgādnieku kā tikai laulātais, bet ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām Civillikumā 
noteiktām apgādājamām personām, loceklis, kura 
mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 
reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 50% apmērā.
bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns (vajadzīgo 
pasvītrot) 90% apmērā.

vientuļa persona ar pirmās vai otrās grupas 
invaliditāti, kurai nav laulātā, Civillikumā 
noteikto apgādnieku un nav citu pilngadīgu 
personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, 
un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo 
mēnešalgu – 90% apmērā.

Piešķir atvieglojumus 
par to taksācijas gadu, 
kurā iesniegts fi ziskās 
personas pieteikums 
par atvieglojumu 
piešķiršanu, no 
nodokļa summas, kas 
aprēķināta par mājokli 
un tam piekritīgo zemi 
(bet ne vairāk kā 1.00 
ha) nekustamajam 
īpašumam, kurā 
persona taksācijas gada 
1.janvārī ir deklarējusi 
savu dzīvesvietu 

pensionārs, kurām nav laulātā, Civillikumā 
noteikto apgādnieku, un nav citu pilngadīgu 
personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, 
un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo 
mēnešalgu – 70% apmērā.
mājsaimniecības, kuras veido laulātas personas 
ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti/pensionāri 
(vajadzīgo pasvītrot) ar kopīgu deklarēto 
dzīvesvietu, kuriem nav citu Civillikumā noteikto 
likumīgo apgādnieku kā tikai laulātais, loceklis, 
kura mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī 
vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo 
mēnešalgu – 50% apmērā.

Pielikumā:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavota informācija par iepriekšējos 
12 mēnešos izmaksai nosūtīto pensijas apmēru,
citi 
dokumenti 

 Persona (-s), ar kuru (-ām) pieteikuma iesniedzējam ir kopīga deklarētā dzīvesvieta 
(aizpilda, ja lūdz atvieglojumu piešķiršanu saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.2., 5.3., 
5.4. vai 6.3.apakšpunktu)

Vārds Uzvārds Personas kods

Vārds Uzvārds Personas kods

Vārds Uzvārds Personas kods

Ar šo apliecinu, ka:
augstāk minētais nekustamais īpašums (-mi) netiek izmantots (-ti) preču 
ražošanai, darbu izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai un cita 
veida darbībai par atlīdzību (izņemot zemes izmantošanu lauksaimniecības 
produktu ražošanai pašpatēriņam, kā arī mājokļa izīrēšanu vai iznomāšanu 
dzīvošanai),
visas manis sniegtās ziņas par sevi un citām personām ir precīzas un patiesas.

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punktu un 
28.panta otro daļu, lūdzu pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu:

novirzīt kārtējo nodokļu maksājumu segšanai,
pārskaitīt uz kontu Nr.:
L V

Konta īpašnieka Vārds Uzvārds/Nosaukums, personas kods/reģistrācijas Nr.
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Pieteikuma iesniedzēja piezīmes:

Pārzinis: Daugavpils novada dome, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils , LV-5401, tālr. 
65422238,  e-pasts dome@daugavpilsnovads.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv
Personas datu apstrādes nolūks: identifi cēt personu un izvērtēt tās atbilstību ne-

kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumam;
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: datu subjekta rakstveida ie-
sniegts iesniegums, no likuma izrietošie pienākumi (Vispārīgās datu aizsardzības regu-
las 6.panta 1.punkta a), c) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta  b) apakšpunkts).
Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada domē var iegūt 
Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv  sadaļā Perso-
nas datu aizsardzība vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas 
vietās.

Pieteikuma iesniedzējs:
                  paraksts paraksta atšifrējums datums

 
2. pielikums

Daugavpils novada domes 
2013. gada 17. oktobra 

saistošajiem noteikumiemNr.37
 (protokols Nr.27., 19.&, lēmums  Nr.1051)

DAUGAVPILS NOVADA DOMES
FINANŠU PĀRVALDEI

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja Vārds Uzvārds/Nosaukums

Personas kods/Reģistrācijas Nr.

deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese

pasta adrese

e-pasta adrese                                 kontakttālrunis

atzīmēt, ja turpmāk vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokli uz iepriekš 
norādīto e-pasta adresi

PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU 
PIEŠĶIRŠANU PERSONAI, KAS VEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ 
TERITORIJĀ

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
un Daugavpils novada domes 2013. gada 17. oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.37 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 
Daugavpils novada pašvaldībā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), lūdzu piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par nekustamajiem īpašumiem:

nekustamo īpašumu nosaukumi/adreses un kadastra numuri

no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas kā persona, kura, 
saskaņojot ar pašvaldību plānotos darbus, atbilstoši Daugavpils novada domes 2013.
gada 17. janvāra noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā notiek fi nanšu līdzekļu vai mantas 
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Daugavpils novada pašvaldībā 
un tās budžeta iestādēs” noteiktajai kārtībai iepriekšējā taksācijas gadā ir 
ieguldījusi līdzekļus pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā vai 
apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā, kas vismaz 4 (četras) reizes pārsniedz 
par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu - 90 % apmērā, 

kas pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 25% 
apmērā.
kas vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto 
nodokļa summu – 50% apmērā.
kas vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto 
nodokļa summu – 70% apmērā.
kas vismaz 4 (četras) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto 
nodokļa summu – 90% apmērā.
50% apmērā no nodokļa summas, kas par taksācijas gadu aprēķināta par ēku 
(-ām) / telpu grupu   (-ām) / inženierbūvi (-ēm)  (vajadzīgos pasvītrot), kas tiek 
izmantota (-as) ražošanas vajadzībām.
90% apmērā no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas, kā 
biedrībai / nodibinājumam (vajadzīgo pasvītrot), kam noteikts sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss.

Pielikumā:

Daugavpils novada pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā 
un uzturēšanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā ieguldīto 
līdzekļu apjoma pamatojošo dokumentu kopijas,
informācija par gadu, kad tika uzsākta saražotās produkcijas realizācija nodokļa 
objektos, par kuriem iesniegts pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu,

citi dokumenti -

Ar šo apliecinu, ka 

uzņēmumam / fi ziskai personai (vajadzīgo pasvītrot) nav Daugavpils novada 
pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
uzņēmumam / fi ziskai personai (vajadzīgo pasvītrot) nav Valsts ieņēmuma 
dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150,00 euro,
visas manis sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punktu un 
28.panta otro daļu, lūdzu pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu

novirzīt kārtējo nodokļu maksājumu segšanai,
pārskaitīt uz kontu Nr.:
L V

Konta īpašnieka Vārds Uzvārds/Nosaukums, personas kods/reģistrācijas Nr.

Pieteikuma iesniedzēja piezīmes:

Pieteikuma iesniedzējs:

paraksts paraksta atšifrējums datums”.

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
 Daugavpils novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.29 “Grozījumi Daugavpils novada domes 2013. 

gada 17. oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada 

pašvaldībā””
Saistošo noteikumu grozījumu  nepieciešamības pamatojums

1. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černo-
biļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā 
ir paredzētas divas personu grupas, kurām ir tiesības pretendēt uz valsts atbalstu, līdz ar 
to Daugavpils novada domes  2013. gada 17. oktobra saistošo noteikumu Nr.37 (turpmāk 
- SN) 5.1.apakšpunktu nepieciešams papildināt ar nodokļa maksātāju kategoriju, kurai 
ir tiesības pretendēt uz nodokļa atvieglojumiem, proti, ar  Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas rezultātā cietušām personām.

2. Lai izvairītos no kāzusa, kad nodokļu maksātājam pieder vairāki nekustamie 
īpašumi, par kuriem nekustamā īpašuma nodokļu (turpmāk - NĪN)  maksātājam ir tiesī-
bas atbilstoši SN 6.punktam  pretendēt uz NĪN  atvieglojumiem, šis pants ir papildināts 
ar nosacījumu, ka atvieglojumus piešķir nevis par visiem nodokļu maksātāja īpašumā, 
lietošanā vai valdījumā esošiem objektiem: par dzīvojamām mājām (neatkarīgi no tā, vai 
tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos), dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvo-
jamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, telpu grupām, kuru funkcionālā 
izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām 
un saimniecības telpām), dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām (izņemot smagās tehni-
kas un lauksaimniecības tehnikas garāžām), bet tikai par vienu objektu,  kurā  ir deklarē-
ta attiecīga nodokļu maksātāja dzīvesvieta uz taksācijas gada 1.janvāri.

3. Administrējot NĪN, tika konstatētas situācijas, kad nodokļu maksātājam ir tiesī-
bas pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem par minētajiem  SN 6.punktā zemes īpašumiem, 
kuru platība nav ierobežota, turklāt ēkām piekritīga zeme ir uzskatāma par lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemi, kura bieži  ir apstrādāta un Lauku atbalsta dienestam ir iesniegts 
pieteikums uz subsīdiju piešķiršanu, situāciju apgrūtina tas, ka zemes īpašnieks/lietotājs 
faktiski naudas līdzekļus nesaņem, jo zeme, nenoslēdzot nomas līgumu, ir nodota nomā,  
un pieteikumu par subsīdiju piešķiršanu ir iesniedzis nevis zemes īpašnieks/lietotājs, 
bet nomnieks. Nodokļu administrācija pauž viedokli, ka viena no pašvaldības funkcijām 
sniegt palīdzību tiem pašvaldības iedzīvotājiem, kuriem pašvaldības palīdzība patiesi ir 
vajadzīga un ierobežot jebkuras iespējas izvairīties no nodokļu nomaksas, līdz ar to nepie-
ciešams novērst SN 6.punkta trūkumu, atrunājot zemes gabala platību, par kuru nodokļu 
maksātajam ir tiesības lūgt atvieglojumu piešķiršanu, proti, nodokļu maksātājam ir tiesī-
bas uz NĪN atvieglojumiem par zemes gabala platību, kas nepārsniedz 1.00 ha.

4. Ņemot vērā Datu aizsardzības  speciālista ieteikumus, pieņemot un izskatot no-
dokļa maksātāja iesniegumu par NĪN atvieglojumu piešķiršanu, Nodokļu administrācija 
vairs nepieprasīs:

- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieka apliecības vai 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju;

- invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju;
- pensionāra apliecības kopiju;
- bāreņa vai bez vecāku apgādības palikuša bērna sociālo garantiju nodrošināšanas ap-

liecības kopiju.
Turpmāk, iesniedzot iesniegumu par NĪN atvieglojumu piešķiršanu saskaņā ar SN 5.1., 
5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktu, persona uzrādīs attiecīga dokumenta 
oriģinālu. Nodokļu administrācija secināja, ka apliecību kopiju ilglaicīga uzglabāšana 
NĪN administrēšanai nav nepieciešama. Savukārt SN 1.pielikums ir  papildināts ar 
informāciju, kuras mērķis ir paziņot nodokļu maksātājam par datu aizsardzības 
speciālista kontaktinformāciju, pārzini, personas datu apstrādes nolūku un personas 
datu apstrādes juridisko pamatojumu. 
5.  No nodokļu maksātājiem, kuriem ir tiesības pretendēt uz NĪN atvieglojumiem 

atbilstoši SN 5.2., 5.3., 6.1. un 6.2.apakšpunktiem, Nodokļu administrācija nepieprasīs 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavotu informāciju par pieteikuma iesnie-
dzējam  iepriekšējos 12 mēnešos izmaksai nosūtīto pensijas apmēru sakarā ar to, ka šī 
informācija ir pieejama ZZ Dats NĪN administrēšanas programmā “NINO”.

6. Nodokļu administrācija konstatēja, ka SN 18.7.apakšpunktā atrunātā prasība ir 
zaudējusi savu aktualitāti sakarā ar to, ka informāciju, kura nepieciešama nodokļu admi-
nistrēšanai par juridiskām personām, ir pieejama LURSOFT, līdz ar to šo apakšpunktu 
nepieciešams dzēst.

7. Nodokļu administrācija konstatēja, ka SN 18.10.apakšpunktā atrunātā prasība 
ir zaudējusi savu aktualitāti sakarā ar to, ka informācija par sabiedriska labuma statusa 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2019. gada 31. janvārīwww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v18

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

piešķiršanu ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē, sadaļā “Sa-
biedriskā labuma organizācijas”, līdz ar to šo apakšpunktu nepieciešams dzēst.
Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

 Saistošie noteikumi nosaka:
1)  nodokļu maksātājiem, kuri ir minēti šo SN 6.1, 6.2., 6.3.apakšpunktā, atvieglojumus 

piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta uz taksācijas gada 1.janvāri ir nekustamā īpa-
šuma objektā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi;

2) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušām personām ir tiesības uz 
nodokļa atvieglojumiem;

3)  nodokļu atvieglojumus piešķir par šo SN 6.punktā minētajām ēkām piekritīgo zemi, 
bet tikai par platību, kas nepārsniedz 1.00 ha;

4)  pieņemot un izskatot nodokļa maksātāja iesniegumu par NĪN atvieglojumu
     piešķiršanu, Nodokļu administrācija vairs nepieprasīs:
-   Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieka apliecības vai 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopi-
ju;

-   invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju;
-   pensionāra apliecības kopiju;
-    bāreņa vai bez vecāku apgādības palikuša bērna sociālo garantiju nodrošināšanas
     apliecības kopiju;
-   Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecību vai-

Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību;
-   lēmumu par sabiedriska labuma organizācijas statusa piešķiršanu.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
 Aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli:
-  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušām personām tiks nodrošinā-

tas tiesības uz  nodokļa atvieglojumu piešķiršanu;
-  ir  ierobežotas iespējas izvairīties no nodokļu nomaksas.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav.
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām

Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti
   Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteiku-
mu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada do-
mes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, pieejams pagastu pārvaldēs un Daugavpils 
novada domē.

2018. gada 29. novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.30 (protokols Nr.49., 4.&), Grozījumi Daugavpils novada domes 
2011. gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr.12  “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Daugavpils novada domes 2011. gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr.12 
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritori-
jā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 35. un 36.punktu punktu šādā redakcijā:
“35. Ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums samaksāt par atkritumu apsaim-

niekošanu saskaņā ar apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas maksu un noslēgtajā 
līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju noteikto.

36. Slēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, tiek piemērota sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas maksa, ko veido pašvaldības lēmumā apstiprinātā atkritumu 
apsaimniekošanas maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, šķirošanu un 
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas 
un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši 
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs un Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos.”.

2.  Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:
“39. Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā, izņemot Sabiedrisko pakalpoju-

mu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifa komponenti, tiek apstiprinātas Daugavpils 
novada domes sēdē.”.

3.  Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:
“47. Daugavpils novada dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritu-

mu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecī-
bas atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecī-
gajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 

„Grozījumi Daugavpils novada dome 2011. gada 12. maija saistošajos noteikumos 
Nr.12 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā 

teritorijā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Daugavpils novada domes 2018. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr.30 „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2011. gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” 
izstrādāti, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 
3.punktu.
2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti nosacījumi par atkritumu apsaimniekoša-
nas maksas noteikšanas kārtību, kā arī tiek noteikts, ka turpmāk atkritumu apsaimnie-
kotāju izvēlēsies Daugavpils novada dome.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. Lai nodrošinātu to 
izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības terito-
rijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo notei-
kumu tiesiskais regulējums. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un 
skar visus novada iedzīvotājus un juridiskās personas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar visu novadā esošo 
pagastu pārvalžu vadītājiem. Saistošo noteikumu projekts izskatīts Daugavpils novada 
domes sociālo un veselības jautājumu komitejā. Saistošo noteikumu projekts un paskaid-
rojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.dau-
gavpilsnovads.lv.

2018. gada 27. decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie notei-
kumi Nr.32 (protokols Nr.51., 2.&), Grozījums Daugavpils novada domes  2018. gada 
31. maija  saistošajos noteikumos Nr.20 ,,Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugav-
pils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 
43.panta trešo daļu

Izdarīt Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr.20 
„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” šādu grozījumu 
un aizstāt 12.punktā  skaitli ,,150,00”  ar  skaitli ,,180,00”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018. gada 27. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.32 

„Grozījums Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr.20 
„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils pašvaldībā””

1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2018. gada 31. 

maija  saistošie noteikumi Nr.20 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils 
novada pašvaldībā”, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz apbedīšanas pabalsta palielinājumu Daugavpils novada 

personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā un kuriem nav tiesību uz citu 
apbedīšanas pabalstu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai 2019. gadā papildus būs nepieciešami 1050,00 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama personām, kuru deklarētā 
pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.

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

pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Mūžībā aizgājuši
Biķernieku  pagastā

Grigorjeva Jevdokija (1923.g.)
Demenes pagastā

Viļķele Marija (1940.g.)
Loginovs Felikss (1960.g.)
Stubure Albina (1932.g.)
Verbicka Janīna (1931.g.)

Dubnas pagastā 
Bramane Vilhelmīna (1933.g.)

Kalkūnes pagastā 
Čudarkins Jānis (1995.g.)

Repša Pēteris (1957.g.)
Griškjāne Jūlija (1931.g.)

Stepiņa Zoja (1944.g.)
Vasiļjevs Feodors (1962.g.)

Baibalajeva Marija (1991.g.)
 Parfenova Jeļena (1944.g.)

Kalupes pagastā
Kačanovskis Vitālijs (1947.g.)

Kiļušins Ivans (1955.g.)
Grizāns Kazimirs (1937.g.)

Līksnas pagastā
Voitāns Ādolfs (1937.g.)

Maļinovas pagastā
Kozireva Olga (1927.g.)

Naujenes pagastā
Kursīte Silvija (1938.g.)

Semjonova Jeļena (1938.g.)
Miglāne Helēna Olga (1936.g.)

Liepiņš Broņislavs (1934.g.)
Deneškāne Jevgeņija (1922.g.)

Laškovs Mihails (1948.g.)
Kirilovs Vladimirs (1947.g.)

Vagels Jāzeps (1931.g.)
Aļabjevs Jurijs (1988.g.)

Jakovļeva Larisa (1964.g.)
Skrudalienas pagastā

Slabkovskis Nikolajs (1943.g.)
Sventes pagastā

Gavriļenkovs Mihails (1966.g.)
Mičūne Jevģēnija (1945.g.)

Tabores pagastā
Juhno Anna (1919.g.)

Bondarenko Leonīds (1948.g.)
Suhovs Ivans (1952.g.)

Vaboles pagastā 
Iļuško Nataļja (1955.g.)

Višķu pagastā
Vasiļjeva Jevgenija (1938.g.)

Hrenova Regīna (1948.g.)
Ančevska Aleksandra (1932.g.)

Mališevs Ivans (1932.g.)
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Višķu posteņa ugunsdzēsēji glābēji saņem jaunu specializēto autocisternu

Turpinot papildināt specializēto 
transportlīdzekļu klāstu ar jaunām au-
tomašīnām, 2018. gada nogalē Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
ta (VUGD) Latgales reģiona brigādes 
Daugavpils 2. daļas Višķu postenis sa-
ņēma jaunu ugunsdzēsības autocister-
nu MAN 6x6 ar ūdenstilpni 7 tonnām 
ūdens.

Jaunais specializētais transportlī-

dzeklis ir pilnībā aprīkots ar modernā-
kajām glābšanas un dzēšanas ierīcēm, 
kā arī pielāgots Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta vajadzībām.

Višķu postenis Daugavpils novadā 
veiksmīgi darbojas jau vairāk kā 30 
gadu garumā, dodoties uz izsauku-
miem uz blakusesošajiem pagastiem, 
kā arī Krāslavas un Aglonas nova-
diem. Jāsaka, ka šim postenim jaunā 

autocisterna bija nepieciešama jau ļoti 
sen un beidzot tā to sagaidījusi. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Latgales reģiona brigādes ko-
mandiera vietnieks Valdis Straume at-
zīst, ka jaunais auto aprīkojuma ziņā ir 
ļoti labi nokomplektēts. Mašīnai ir ērts 
un plašs salons, kurā ir vieta četriem 
cilvēkiem - šoferim un trim ugunsdzē-
sējiem. “Salīdzinājumā ar veco mašī-
nu, ierašanās laiks uz notikuma vietu 
ar jauno mašīnu būs daudzreiz ātrāks. 
Otrkārt, ūdens daudzums šai mašīnai 
būs gandrīz trīs reizes lielāks nekā ve-
cajai ZIL markas autocisternai. Arī ap-
rīkojuma ziņā jaunā mašīna ir daudz 
labāk pielāgota, tādas pieejamas vairā-
kās Eiropas valstīs, piemēram, Vācijā. 
Viņi arī strādā tieši ar tādu aprīkoju-
mu”. 

Valdis Straume arī norāda, ka ar 
jauno transportlīdzekli būs ērtāk strā-
dāt, jo “viss salikts pa plauktiņiem”: 
“Te ir dūmu sūknis, kuram pievienojas 
arī gaisa vads. Šeit ir ugunsdzēsības 
hidrants ūdens ņemšanai ar speciālo 
atslēgu. Daugavpils pilsētā ir vairāki 
hidrantu veidi, šeit ir ugunsdzēsības 
stenders, kurš der Maskavas un Igau-
nijas tipa hidrantiem. Ūdens spiedva-
di, hidroelevators. Ar to tiek uzsūkts 
neliels ūdens daudzums vietās, kur 
nevar tikt uzstādīts parasts sūknis. 

Elektrības kabeļi, augstspiediena šļū-
tene, kas paredzēta nelielam ūdens 
daudzumam, piemēram, uguns dzēša-
nai dzīvokļos, līdz ar to tiek nodarīts 
arī minimāls kaitējums mantai. Tas 
var tikt izmantots arī degošu lapu vai 
mazu ugunsgrēku dzēšanai. Šeit atro-
das arī vairāki dalītāji un pārejas”. 

Jaunās mašīnas ūdens sūkņa jauda 
ir 50 litri sekundē. Uz mašīnas arī ap-
gaismes masts 7 metru augstumā. Tas 
lieti noder negadījuma vietas izgaismo-
šanai. Mašīnas komplektācijā arī pār-
nēsājamais sūknis, kad ugunsgrēka 
vietai nevar piekļūt tuvāk ar auto. Ir 
arī komplekts ceļu satiksmes negadī-
jumu seku likvidēšanai, kas ir pašlaik 
modernākais. 

Šobrīd VUGD rīcībā esošais tehnis-
kais nodrošinājums joprojām ir nepie-
tiekams. Pērnā gada pēdējo mēnešu 
laikā dienests saņēmis 12 jaunas spe-
cializētās autocisternas. Tomēr darbs 
pie autotransporta atjaunošanas ir 
jāturpina, paredzot tam fi nansējumu, 
jo joprojām vairāk nekā 45% no uguns-
dzēsībai un glābšanas darbiem pare-
dzētajiem transportlīdzekļiem ir eks-
pluatācijā vairāk nekā  20 gadus.

Olga Davidova

Kristīna Isate 

Lielā ūdens iesvētīšana Višķos 
No seniem laikiem 19. janvārī pēc 

jaunā stila, dienā, kad Pareizticīgā 
Baznīca svin vienus no gada lielāka-
jiem svētkiem – Kunga Kristīšanas 
svētkus, kurus dēvē arī par Dieva 
Parādīšanās svētkiem – Dieva Trīs 
Personu (Svētās Trijādības) atklā-
šanos cilvēka veidolā, tiek kalpota 
Lielā ūdens iesvētīšanas kārta. Šīs 
tradīcijas aizsākumi meklējami pašos 
kristietības aizsākumos, kad to ar ie-
gremdēšanos Jordānas ūdeņos savas 
kristīšanas laikā aizsāka pats Jēzus 
Kristus. 

Višķu pagastā ir izveidojusies tradī-
cija – jau trešo gadu notiek pasākums 
“Lielā ūdens iesvētīšana Višķos”, ko 
organizē Latvijas pareizticīgās baz-
nīcas Maskovskas Vissvētās Dievmā-
tes Patvēruma pareizticīgo baznīcas 
draudze un Višķu pagasta pārvalde. 
Dienā, kad ūdenim tiek piedēvēts 
lielāks spēks - 2019.gada 19.janvārī 
Lielā ūdens iesvētīšanas kārta tika 
kalpota gan pareizticīgo dievnamā, 
gan zem atklātām debesīm – Luknas 
ezerā. 

Kunga un Pestītāja Jēzus kristus 
Kristīšanas svētku dienā Dieviš-
ķo liturģiju Maskovskas Vissvētās 
Dievmātes patvēruma pareizticīgo 
baznīcā kalpoja Augstisvētītais Dau-
gavpils un Rēzeknes Bīskaps Alek-
sandrs. Dievišķās liturģijas laikā 
izskanēja īpaši lūgumi par Pareizticī-
gās Baznīcas vienotības saglabāšanu. 
Dievišķās liturģijas noslēgumā Aug-
stisvētītais Daugavpils un Rēzeknes 
Bīskaps Aleksandrs apsveica garīdz-
niekus un ticīgos Kunga Kristīšanas 

svētkos un sacīja sprediķi. Baznī-
cas pārzinis virspriesteris Dionīsijs 
Gorjunovs draudzes un visu ticīgo 
vārdā pateicās Augstisvētītajam Bīs-
kapam Aleksandram par veikto diev-
kalpojumu un pasniedza viņam svēto 
prosforu (gr.prosfora – pienešana, 
pienestā maize. Prosforas tiek gata-
votas no labākajiem kviešu miltiem, 
kas iejaukti ar tīru ūdeni un sāls pie-
devu un raugu. Cep prosforu cepēja 
skaitot Jēzus lūgšanu.). Noslēgumā, 
pie baznīcas ieejas tika uzņemts pie-
miņas foto. 

Augstisvētītais Daugavpils un Rē-
zeknes Bīskaps Aleksandrs Luknas 
ezerā veica Lielo ūdens iesvētīša-
nu un vērsās pie klātesošajiem ar 
sprediķi, kurā pastāstīja par Kunga 
Kristīšanas svētkiem un aicināja tos, 
kuriem ir vēlēšanās gremdēties ie-
svētītajos Luknas ezera ūdeņos. 

Arī šogad iespēju pārvarēt sevi, 
attīrīt apziņu un ķermeni izmantoja 
daudzi Višķu pagasta un Daugavpils 
novada iedzīvotāji. Luknas ezera svē-
tīto ūdeni nobaudījušie dalījās savās 
sajūtās ar pasākuma apmeklētājiem.

Visiem kas apmeklēja pasākumu 
tika piedāvāta silta tēja ar pankū-
kām un iespēja izkarsēties Višķu pa-
gasta Sabiedriskajā pirtī.

Lai visiem laba veselība!
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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

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

Daugavpils novada jaunieši 
tiek aicināti piedalīties talantu 

konkursā “Zibsnis”
2018. gada 1. martā plkst. 17.00 

Daugavpils novada Kultūras centrā 
„Vārpa” (Dobeles iela 30, Daugavpils) 
norisināsies Talantu konkurss Dau-
gavpils novada jauniešiem “Zibsnis”.
Līdz 15. februārim konkursā tiek ai-
cināti pieteikties jaunieši vecumā no 
16 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kas ir 
deklarējušies, mācās vai strādā Dau-
gavpils novadā individuāli vai grupās.
Kultūras vērtības, ko raksturo izcilība 
un savdabība, kļuvušas par efektīvu 
tēla prezentācijas un cilvēka pašapziņas 
līdzekli. Katrs iedzīvotājs gan ar savu 
darbu un jaunradi, gan attieksmi un 
talantiem veido konkrētās vietas tēlu.
Talantu konkurss Daugavpils novada 
jauniešiem “Zibsnis” tiek organizēts, 
lai veicinātu jaunrades darbu Daugav-
pils novadā, kā arī apzinātu un iedro-
šinātu radošai darbībai, sekmētu indi-
vīda izaugsmes iespējas un attīstību.
Daugavpils novada jaunieši savas 
spējas apliecina, individuāli pieda-

loties dažādos konkursos un pasā-
kumos vai darbojoties kolektīvos un 
interešu grupās izglītības un kultū-
ras iestādēs. Talantu konkurss mu-
dina jauniešus attīstīt iztēli, bez ku-
ras nav iespējama cilvēka jaunrades 
darbība nevienā no darbības sfērām.
Talants nav tikai prasme izcili atda-
rināt un paveikt kaut ko jau esošu un 
apgūtu. Konkursa organizatori aici-
na meklēt oriģinālas idejas, eksperi-
mentēt ar jauniem sastāviem, kā arī 
uzdrīkstēties sagatavot individuālus 
priekšnesumus. Izaiciniet sevi un gūs-
tiet prieku darot!

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

Papildus informācja par kon-
kursu un tā norisi: Anita Lipska, 
Daugavpils novada Kultūras cen-
tra “Vārpa” kultūras menedžere
tālr. 654 31867, mob.t. 26362572, e-
pasts: anita.lipska@dnkp.lv 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils no-
vada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu 
ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta 
pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 5 bērzu ciršanu, 
kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44740030035 
“Aizsili” īpašumā.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 21.01.2019 līdz 11.02.2019. 
Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt sa-

vus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, 
vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, 
Naujenes pag., Daugavpils nov.. Neskaidrības ga-
dījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65476843 (kon-
taktpersona Ē. Karņicka).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs 
Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Radošās darbnīcas vecticībnieku kultūras 
mantojuma iepazīšanai

Naujenes Novadpētniecības muzejs 
šī gada 7. un 20. februārī aicina uz 
2 bezmaksas radošajām darbnīcām, 
kuras tiek organizētas Britu pado-
mes Latvijā atbalstītā projekta “Krie-
vu vecticībnieku tradicionālā kultūra 
un ikdienas dzīve XX gadsimtā Lat-
galē” ietvaros.

Darbnīcas vadīs pieredzējusi rok-
darbniece, vecticībniece, Grebenšči-
kova garīgās skolas (Rīga) pasnie-
dzēja Jeļena Delikatnaja, kā arī 
pieaicinātie vecticībnieku kultūras 
mantojuma pētnieki. 

07.02.2019. plkst. 11.00
“Podrušnika, lestovkas un vītās 

jostas izgatavošanas darbnīca”: 
Darbnīcas laikā tiks pastāstīts un 

parādīts kā izgatavot vecticībnie-
kam nepieciešamos lūgšanu rituāla 
priekšmetus - podrušniku [speciālu  
roku spilventiņu – paliktni lūgša-
nām] un ļestovku [rožukroni], kā arī 
tiks apgūti krievu sarafāna un  vīrie-
šu krekla jostu vīšanas pamati. 

20.02.2019. plkst. 11.00
“Latgales vecticībnieku tradi-

cionālā apģērba un vecticībnieku 
mīksto rotaļlietu izgatavošanas 
darbnīca”:

Pirmā nodarbības daļa veltīta vecti-
cībnieku ikdienas, svētku un lūgšanu 
apģērba vēsturei 18. - 20. gadsimtā. 
Nodarbības gaitā varēs arī uzzināt 
kā pareizi ģērbties ejot uz lūgšanu 
namu, kāds apbedīšanas tērps tika 
izmantots Latgalē. Dalībnieki varēs 
iepazīties ar fotoarhīvu materiāliem. 
Nodarbības otrajā daļā tiks apgūtas 
lupatu leļļu un stilizētu leļļu tērpu  
izgatavošanas prasmes. 

Nodarbības notiks Skolas ielā 1, 
Naujenē, Naujenes Novadpētniecības 
muzeja telpās.  Nodarbības ir bez-
maksas. Obligāta iepriekš pieteikša-
nas pa tālruni 65471321. 

Līdzi uz nodarbībām var ņemt sa-
vas šķēres, adatas, diegus, auduma 
gabaliņus.

PROJEKTS “KRIEVU VEC-
TICĪBNIEKU TRADICIONĀLĀ 

KULTŪRA UN IKDIENAS DZĪVE 
XX GADSIMTĀ LATGALĒ”

Sadarbības partneri: 
Biedrība “Moskvinas vecticībnie-

ki”, Naujenes Novadpētniecības 
muzejs, Višķu pagasta sabiedriskais 
centrs

No 13. decembra līdz 2019. gada 24. janvārim  novadā 
dzimis 21 bērniņš, no tiem 11 meitenes un 10 zēni. 

Janvārī laulību noslēguši 17 pāri,
 no tiem  4 pāri novada iedzīvotāji. 

Cienījamie novada iedzīvotāji! 
No 11. februāra līdz 11. martam pagastu pār-

valdēs un Daugavpils novada domē būs pieeja-
mas kastes jūsu jautājumiem, ierosinājumiem, 
priekšlikumiem un pozitīviem komentāriem par 
Daugavpils novada pašvaldības darbību. Izsakiet 
savu viedokli vai uzdodiet jautājumu Daugavpils 
novada domes vadībai, deputātiem vai nozaru 
speciālistiem. Jautājumus var uzdot kā anonīmi, 
tā arī norādot savu vārdu un kontaktus, uz ku-
riem vēlaties saņemt atbildi.
Mums ir svarīgs katrs viedoklis!


