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 Pasniegtas Gada balvas sportā

17. janvārī Daugavpils novada Kul-
tūras centrā “Vārpa” tika pasniegti 
“Gada balva sportā 2019” apbalvojumi. 
Kopumā balvas pasniedza 12 nominā-
cijās. Atklājot pasākumu, Daugavpils 
novada domes priekšsēdētājs Arvīds 
Kucins atzīmēja, ka pasākumā “Gada 
balva sportā” tiek godināti tie, kam 
sports ir asinīs un kam tas jau ir kļu-
vis par dzīvesveidu: ”Tas, ko jūs darāt 
– liels gods mūsu novadam, ka jūs nes-
at mūsu novada vārdu tālu aiz novada 
robežām. Liels paldies jums, ka jūs vel-
tāt tik daudz laika lietām, kas nav tik 
vienkāršas”.

Gada laikā Daugavpils novadā nori-
sinājās 14 novada čempionāti, 6 Latvi-
jas otrās futbola līgas spēles, 8 Nacio-
nālās volejbola līgas spēles, 12 LBL 3 
līgas čempionāta spēles, kopā veidojot 
40 sporta aktivitātes. Novada sportisti 
piedalījās 70 izbraukuma spēlēs un sa-
censībās. Daugavpils novadā dažādos 
sporta veidos nodarbojas 320 sportisti. 
Novadā strādā 15 treneri un 20 tiesne-
ši.

Nominācijā ”Novada Gada spor-
tists veterāns/veterāne” uzvarētājs 
ir Jurijs Kopasovs, kurš ir Pasaules 
čempions svarbumbu celšanā un div-
kārtējais Eiropas čempions airēšanā.

Nominācijas ”Novada Gada skola 
sportā” balva aizceļoja uz Sventes vi-
dusskolu.

”Novada gada sportists neolim-
piskajos sporta veidos” balvu saņē-
ma Maksims Škabrovs, kurš nodarbo-
jas ar svarbumbu celšanu. Maksims 
ir absolūtais čempions junioros (svara 
kategorija – 68 kg). 2019. gada Latvijas 
čempions divcīņā un raušanā, 1. vieta 
Latvijas čempionātā garajā ciklā un 
Latvijas profesionālo vidusskolu čem-
pionātā.

Nominācijā ”Novada gada spor-
tiste neolimpiskajos sporta vei-
dos” balvu saņēma Anastasija Želt-
kova, kura nodarbojas ar svarbumbu 
celšanu. Anastasija ir absolūtā čempio-
ne junioru un sieviešu vidū 2019. gadā 
(svara kategorija – 63 kg).

Nominācijā ”Novada Gada tre-
neris neolimpiskajos sporta vei-
dos” uzvarētājs ir Ivans Gaļašs. Tre-
nera audzēkņi 2019. gadā ir ieguvuši 
zelta medaļas  Latvijas čempionātā un 
Latvijas kausa izcīņas posmos. 
Par ”Novada Gada sporta spēļu 
komandu” kļuva FK Kalupe/Daugav-
pils novada komanda, kuras treneris ir 
Aleksandrs Vabisčevičs.

Balvu ”Novada Gada treneris/

trenere”, kā arī ”Gada ieguldījums 
sportā” saņēma Dmitrijs un Jana Ha-
dakovi. Lielākais panākums treneriem 
2019. gadā bija Edvīna Hadakova uz-
vara un Olgas Ignatjevas trešā vieta 
Pasaules skolu vieglatlētikas čempio-
nātā trīssoļlēkšanas disciplīnā. Lai 
tiktu iekļautiem Latvijas izlases sa-
stāvā lielākajam jaunatnes sporta no-
tikumam Eiropā – Eiropas Jaunatnes 
olimpiādei, Edvīnam un Olgai bija jāiz-
pilda ļoti augsti normatīvi. 2019. gadā 
treneru nodarbību grupu audzēkņi 
dažāda līmeņa sacensībās Latvijas iz-
lases formas tērpos piedalījās 9 reizes, 
izcīnot 5 medaļas Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē, no kurām 1 bija zelta. Tāpat 
dažāda vecuma grupu Latvijas čem-
pionātos tika izcīnītas kopumā 22 me-
daļas, no kurām 8 bija zelta. Treneru 
izcilais darbs un panākumi 2019. gadā 
tika pamanīti Latvijas mērogā, kā re-
zultātā, gada nogalē, Jana un Dmitrijs 
Hadakovi saņēma Latvijas Jaunatnes 
sporta fonda balvu nominācijā ”Labā-
kais treneris”.

Par ”Novada Gada uzlecošo 
zvaigzni” tika nominēts un apbalvots 
Edvīns Hadakovs. Pasaules skolēnu 
čempionātā viņš izcīnīja 1. vietu trīs-
soļlēkšanā. Tāpat Edvīns ir vairāk-

kārtējs Latvijas un Baltijas čempions 
trīssoļlēkšanā.

Balvu nominācijās ”Novada  Gada 
sportists / sportiste” saņēma Dmit-
rijs Jefi movs, kurš ir Latvijas U-23 
čempionāta vieglatlētikā čempions 
100m skrējienā, kā arī Diāna Nedved-
je, kura ir Latvijas čempionātu trīskār-
tējā sudraba medaļu ieguvēja 3000m 
un 3000m kavēkļu skrējienos.

Par ”Novada Gada labāko pa-
gasta pārvaldi sportā” tika atzīta 
Kalupes pagasta pārvalde, kas 2019. 
gada Daugavpils novada spartakiādē 
izcīnīja 1. vietu futbolā, 2. vietu telpu 
futbolā, vieglatlētikā, pagastu ziemas 
sporta spēlēs un volejbolā, 3. vietu fl or-
bolā, dambretē, pludmales volejbolā, 
strītbolā, galda tenisā un basketbolā.

Specbalvu par ieguldījumu Tautas 
sporta attīstībā Daugavpils novadā 
saņēma Aleksandrs Vabisčevičs.

Par uzstāšanos pasākumā izsakām 
pateicību Višķu pagasta vokālajam an-
samblim ”Anima Corde”, kā arī Dau-
gavpils teātra dejotājiem!

Dainis Bitiņš
Inese Minova
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Apbalvoja aktīvākos jauniešus
Jau ceturto gadu pēc kārtas Daugav-

pils novada Izglītības pārvalde sveica 
tos jauniešus, kas veica aktīvu darbu, 
lai novadā attīstītos jauniešu aktivi-
tātes. Daugavpils novads ir vieta, kur 
jaunieši aktīvi darbojas visdažādākajās 
nozarēs. Pagastos līdztekus jauniešiem 
darbojas jaunatnes lietu speciālisti, sa-
vukārt pašos pagastos norisinās brīv-
prātīgo organizāciju darbs, interešu 
pulciņi, tāpat tiek rīkoti dažādi pasā-
kumi, apmācības, īstenoti projekti, sa-
draudzības pasākumi starp pagastiem. 
Jaunieši pierādīja ne tikai citiem, bet 
arī sev, ka mūsu novads ir tā vieta, kur 
viņi grib dzīvot, realizēt sevi, un veidot 
ģimenes. Jaunatnes apbalvošanas pa-
sākumā balvas tika pasniegtas 3 nomi-
nācijās - ”Gada jaunietis”, ”Gada brīv-
prātīgais” un ”Gada aktīvākais pagasts 
darbā ar jaunatni”. Tāpat tika sveikti 
2019. gada intelektuālo spēļu sezonas 
uzvarētāji.

Atklājot pasākumu Daugavpils nova-
da domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins 
atzīmēja, ka tas ir liels prieks būt kopā 
ar jauniešiem: ”Gribētos pateikties vi-
siem, kas ir aktīvi šī darba veicēji. Jūs 
esat ”neredzamās frontes” cilvēki, ku-
rus mēs šodien esam paaicinājuši. Šeit 
ir jauniešu kolektīvu pārstāvji, domu-
biedri, darītprieka pilni cilvēki, un es 
gribētu jums novēlēt, lai jūs būtu aktī-
vi ne tikai savā vidū, bet būtu arī savas 
dzīves veidotāji un apkārtējās dzīves 
veidotāji.”

”Gada jaunietis” nominācijas bal-
vas saņēma 3 jaunieši: Andrejs Rucko, 
kurš ir aktīvs jaunietis no Kalkūnes 
pagasta. 2019. gada novembrī Rīgā sa-
ņēmis ”Gada brīvprātīgais 2019” balvu 
par savu ieguldījumu brīvprātīgajā 
darbā. Kopā ar Kalkūnes jauniešiem 
domubiedriem Andrejs ir rīkojis ielīgo-
šanu pie Raiņa mājas Berķenelē, kurā 
ar pašveidotā kvesta palīdzību stāstīja 
par latviešu tradīcijām, organizēja da-
žādu sporta veidu sacensības un no-
darbības, kā arī izmēģināja sevi uzņē-
mējdarbībā Daugavpils novada domes 
izsludinātajā konkursā jauniešiem 
”Uzlabosim savu ikdienu.” Andrejs kaļ 
grandiozus plānus nākamajam gadam, 
piemēram, pošas palīdzēt vietējai entu-
ziastei atjaunot pamestās zirgu staļļu 
drupas, ar mērķi izveidot tajā vietā ra-
došās darbnīcas un mākslas izstādes. 
Aina Zubrova – meitene no Sventes 
pagasta, mācās vietējā Sventes vi-
dusskolā. ”Es daudz ar ko nodarbo-
jos, biju aktīva jauniete, daru visu no 
sirds. Mani iedvesmo mana māsa, jo 
viņa arī ir ļoti aktīva. Viņa ir tas cil-
vēks pēc kura es tiecos,” saka jauniete.
Iļja Jakimovičs no Skrudalienas pa-
gasta. Piedalījies Erasmus apmaiņas 
projektos, palīdzēja organizēt dažādus 
pasākumus. Iļja par spilgtāko notiku-
mu 2019. gadā nosauc novembrī noti-
kušo pasākumu ”Black Friday”, kurā 
jauniešiem bija uzdots īpašs uzdevums 
– izvēlēties preci, ko vēlas pārdot un 
reklamēt to humoristiskā veidā tā, lai 
pārējiem pasākumu dalībniekiem ras-
tos vēlme to iegādāties.

”Gada brīvprātīgais”
Balva šajā nominācijā aizceļoja 

pie Alises Evelīnas Irbes no Dubnas 
pagasta. Jauniete darbojas ne tikai 
Dubnas, bet arī Višķu pagastā. No-
mināciju saņēma arī Jeļena Maslo-

500 darba stundu atzīmi.
Viens no aktīvākajiem brīvprātīgā 

darba veicējiem ir Rūdolfs Lukaševičs. 
Viņš pierādīja, ka cītīgi strādājot un 
mācoties var iegūt lieliskus rezultā-
tus. Pasākuma dalībniekus viņš sveica 
attālināti, ierakstot videovēstījumu. 
Jaunietis atzīmēja, ”Pasaulē brīvprā-
tīgā darbs ir ļoti novērtēts. Iestājoties 
universitātē vai meklējot darbu, tas 
var līdzēt.”

Balva nominācijā ”Gada aktīvākais 
pagasts darbā ar jaunatni” tika pie 
Kalkūnes pagasta.

Jau deviņus gadus novadā tiek rīko-
tas intelektuālās spēles. Jauniešiem 
tas palīdz uzlabot savu atjautību, kā 
arī apskatīt novadu, jo spēles tiek rī-
kotas dažādos pagastos. Spēlēm tiek 
piešķirtas dažādas tēmas, tiek ieviesti 
jauni paņēmieni jauniešu redzesloka 
paplašināšanai. Šī gada četru spēļu sē-
rijas jautājumus gatavoja Daugavpils 
Universitātes pasniedzēju komanda. 
2019. gada intelektuālo spēļu sezonas 
čempioni ir Vaboles pagasta jaunie-
ši (3.vieta), Salienas pagasta jaunieši 
(2.vieta), un, visbeidzot, uzvarētāji – 
Maļinovas pagasta jaunieši (1.vieta).

Pasākumā tika dalītas arī pateicības 
par ”Aktīvu darbu un ieguldījumu jau-
natnes politikas attīstībā Daugavpils 
novadā.” To saņēma 39 jaunieši no Am-
beļu, Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, Ma-
ļinovas, Medumu, Salienas, Sventes 
un Višķu pagastiem, par piedalīšanos 
pasākumos, brīvprātīgā darba veikša-
nu, Daugavpils novadu popularizēšanu 
valsts un starptautiskajā mērogā.

Daugavpils novads pateicas uzņēmu-
miem, biedrībām un individuāliem ko-
mersantiem, kas gada laikā atbalstīja 
jauniešus balvu fonda nodrošināšanā, 
transportēšanā, kā arī ēdināšanā.

Pateicamies Olgai Pankovai, kā arī 
Sandim Ulpem par muzikāliem priekš-
nesumiem pasākumā!

Dainis Bitiņš

va no Kalkūnes pagasta, kā arī Daņi-
la Puškarjovs no Maļinovas pagasta.
Ar katru gadu brīvprātīgais darbs 
kļūst arvien populārāks. Jaunieši ak-
tīvi piedalās šajā kustībā un labprāt 
veic šo darbu. Sasniedzot 50 stundu 

apjomu, jaunietis saņem apliecināju-
mu, kas apstiprina iegūtās prasmes. 
Kopumā tas ir ļoti nopietns papildinā-
jums personīgajam CV. Mūsu novadā 
šādu stundu apjomu ir sasnieguši 90 
jaunieši, bet ir arī tādi, kas sasnieguši 
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D a u g a v p i l s  n o v a d a  d o m e s  l ē m u m i
2019. gada 27. decembra sēdē pieņemts 21 lē-

mums:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-
pils novada domes 2019. gada 31. janvāra  saistoša-
jos noteikumos Nr.34 “Daugavpils novada pašvaldī-
bas budžets 2019. gadam””
 Nolēma ar 31.12.2019. izbeigt novada pašvaldī-
bas iestādes “Naujenes bērnu nams” ilgstošās soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 
pakalpojuma sniegšanu, ar 01.01.2020. mainīt no-
vada pašvaldības iestādes “Naujenes bērnu nams” 
nosaukumu uz “Sociālā atbalsta un aprūpes centrs 
“Avots”” un noteica, ka šī iestāde ar 01.01.2020. 
sniegs ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, 
“Jauniešu māja” pakalpojumu, sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionālajiem 
traucējumiem un  atbalstu nepilngadīgajām un jau-
najām grūtniecēm, jaunajām māmiņām, bērniem 
un jauniešiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, cie-
tuši no vardarbības, palikuši bez iztikas līdzekļiem 
un tuvāko atbalsta. Apstiprināja novada pašvaldī-
bas iestādes “Sociālā atbalsta un aprūpes centrs 
“Avots”” nolikumu.
 Apstiprināja novada pašvaldības māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020.
gadam paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas 
sadali.
 Apstiprināja novada pašvaldības vispārējās iz-
glītības iestāžu pedagogu darba samaksai, pašval-
dības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba sa-
maksai, interešu izglītības programmu īstenošanā 
nodarbināto pedagogu daļējai darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām paredzētās mērķdotācijas sadali, kā arī valsts 
mērķdotāciju Medumu speciālajai pamatskolai. 
 Nolēma ņemt aizņēmumu 824652,67 euro pro-
jekta “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
 Nolēma uzsākt projekta ”Amatniecība bez robe-
žām” īstenošanu un apstiprināja projekta ieņēmu-
mu un izdevumu tāmi novada domes daļai.
 Grozīja novada domes 26.09.2019. lēmumu 
Nr.1733 “Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pa-
kalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglī-
tības iestādēs” un izteica Špoģu vidusskolas sniegto 
ēdināšanas pakalpojumu izmaksas jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 08.08.2019. lēmumu 
Nr.1620 “Par Daugavpils novada konkursa par fi -
nansējuma piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju 
projektiem 2019.gadā 2.kārtas rezultātu apstipri-
nāšanu”.  
 Grozīja novada domes 16.04.2019. lēmumu 
Nr.1391 “Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dien-
vidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revita-
lizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” 
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes ap-
stiprināšanu” un izteica projekta ieņēmumu un iz-
devumu tāmi jaunā 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 revitalizā-
cija uzņēmējdarbības attīstībai” ieņēmumu un izde-
vumu tāmes apstiprināšanu” un izteica ieņēmumu 
un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Noņēma no kontroles kā izpildītus 876 novada 
domes lēmumus, atcēla 1 lēmumu un 65 lēmumus 
atzina par spēku zaudējušiem.
 Atļāva Vaboles  pagasta pārvaldei izslēgt no 
grāmatvedības uzskaites un norakstīt tās valdīju-
mā esošās nepabeigtās būvniecības (dokumentāci-
jas) izmaksas: tehniskā projekta ,,Saieta nama un 
pagasta pārvaldes ēkas ventilācijas vienkāršota 
renovācija” - 2134,31 euro un būvniecības ieceres 
dokumentācijas “Vaboles vidusskolas darbnīcu tel-
pu grupas atjaunošana par Kulinārijas mantojuma 
telpas izveidi” - 1270,50 euro.
 Atļāva novada domei izstrādāt būvniecības iece-
res dokumentus, uzsākt būvniecības darbus un no-
drošināt būvuzraudzību pirmsskolas telpu izveidei 
Medumu pamatskolā, Alejas iela 20, Medumi, Me-
dumu pagastā, ar mērķi nodrošināt profesionālās 
izglītības programmas ieviešanu Medumu speciāla-
jā pamatskolā. 
 Atļāva Salienas pagasta pārvaldei veikt iepir-
kuma procedūru Vecsalienas parka pārbūves būv-
projekta izstrādei kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšanas un tūrisma veicināšanas procesa no-

drošināšanai ar pieļaujamo līgumcenu līdz 10000 
euro (bez PVN).
 Nolēma Naujenes bērnu namam pieņemt SIA 
“Marine Insurance Services” un Fonda  “BELIEVE 
in YOURSELF” ziedojumu,  kuru jāizmanto Nau-
jenes bērnu nama bērnu dzīves kvalitātes uzlabo-
šanai.
 Nolēma nodot lokālplānojuma, kas groza Dau-
gavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.
gadam, plānotā militārā poligona “Meža Mackevi-
či” Daugavpils novada teritorijai pirmo redakciju 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai, organizējot publisko apspriešanu no 
09.01.2020. līdz 08.02.2020. un sarīkojot publiskās 
apspriešanas laikā divas sabiedriskās apspriedes: 
22.01.2020. - Vaboles pagasta pārvaldē, 04.02.2020. 
- Daugavpils novada domē.
 Izsniedza bieži sastopamo derīgo izrakteņu ie-
guves atļauju SIA “ROLS” smilts un smilts-grants 
atradnes „Pantališķi” 2006.gada izpētes iecirknī 
zemes vienībā “Baltkalni” Biķernieku pagastā līdz 
06.08.2044.
 Nolēma atstāt spēkā 29.11.2019. Brīdinājumu 
par administratīvā akta piespiedu izpildi un atteica 
veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par 
2018. gadu par nekustamo īpašumu Kalkūnes pa-
gastā.
 Atļāva dzēst nekustamā īpašuma nodokļa noka-
vētos maksājumus un nokavējuma naudu  divām 
fi ziskām personām Kalkūnes pagastā.

2020. gada 9. janvāra ārkārtas sēdē pieņemts 
1 lēmums:
 Noteica Daugavpils novada administratīvajā teri-
torijā 19 parakstu vākšanas vietas,  lai nodrošinātu 
parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai 
par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumā” un likumu 
“Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu. 

2020. gada 16. janvāra sēdē pieņemti 28 lēmu-
mi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-
pils novada domes 2018. gada 22. marta saistošajos 
noteikumos Nr.18 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā”” un “Grozījums Daugavpils novada domes 
2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr.20 
„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem  Daugav-
pils novada pašvaldībā””.  
 Izdeva Špoģu vidusskolas un Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas nolikumu.
 Izdeva konkursu nolikumus “Netradicionālās mo-
des skates – konkursa  “Flora un fauna” nolikums”, 
“IV Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno 
izpildītāju konkursa „Naujene WIND 2020” noli-
kums” un “XVIII starptautiskā akordeonistu – so-
listu konkursa „Naujene – 2020” nolikums”.
 Apstiprināja Daugavpils novada 2020.gada nova-
da nozīmes pasākumu plānu.
 Apstiprināja novada pašvaldības ceļu fonda lī-
dzekļu sadali starp iestādēm  2020.gadam.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 81900 euro 
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības program-
mas projekta “Parki bez robežām” īstenošanai.
 Grozīja novada domes 26.09.2019. lēmumu 
Nr.1739 “Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmas projekta Nr.LV-RU-023 “Parki 
bez robežām”/“Parks without borders” īstenošanu 
un 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 so-
ciālajai integrācijai” (RISK FREE) īstenošanu un 
ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” un 
apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi 
novada domes daļai jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 31.05.2018. lēmumu 
Nr.830 “Par 5.5.1. specifi skā atbalsta mērķa pro-
jekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ie-
ņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” un 
apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi 
novada domes daļai jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 28.09.2017. lēmu-
mu Nr.329 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu” un apstiprināja 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redak-
cijā.
 Grozīja novada domes 13.12.2018. lēmumu 

Nr.1205 “Par iepirkuma līguma “Būvprojekta iz-
strāde Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūvei par 
bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pa-
gasts, Daugavpils novads un autoruzraudzība” no-
slēgšanu”, paredzot fi nansējumu 2020.gada novada 
domes budžetā 25809,30 euro būvprojekta izstrādā-
šanai un autoruzraudzības apmaksai.
 Grozīja novada domes 22.02.2018. lēmumu 
Nr.634 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos”” un apstipri-
nāja projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā 
redakcijā.
 Grozīja novada domes 25.04.2019. lēmumu 
Nr.1415 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos”” un izteica 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā re-
dakcijā.
 Grozīja novada domes 27.09.2018. lēmumu  
Nr.1050 “Par projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098  „Nauje-
nes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugsti-
nāšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprinā-
šanu” un izteica projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi jaunā redakcijā. 
 Grozīja novada domes 11.04.2019. lēmumu 
Nr.1381 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 
2018. gada 28. jūnija lēmumā Nr.912 “Par Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas pro-
jekta nr. LLI-341 “Senioru sociālā iekļaušana (Ve-
cumdienas komfortā)”/“Social Inclusion of Elderly 
People (Aging in Comfort)” īstenošanu un ieņēmu-
mu un izdevumu tāmes apstiprināšanu”” un izteica 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi novada do-
mes daļai jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 12.07.2018. lēmumu 
Nr.937 “Par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas projekta Nr. LLI-337 “Zarasu 
rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo teritori-
ju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  ak-
tivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras 
pasākumus (Radītu, lai paliktu)” īstenošanu un 
ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” un 
izteica projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jau-
nā redakcijā.
 Grozīja novada domes 11.07.2019. lēmumu 
Nr.1563 “Par projekta Nr. ENI-LLB-1-216 “Dvinas/
Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionā-
lo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana 
nākamajai paaudzei” īstenošanu un ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu” un izteica projek-
ta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 27.12.2019. lēmumu 
Nr.1891 “Par projekta  Nr. LV-RU-018  ”Amatniecī-
ba bez robežām” (Craftsmanship without Borders) 
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes ap-
stiprināšanu” un izteica projekta ieņēmumu un iz-
devumu tāmi jaunā redakcijā.
 Atzina par spēku zaudējušiem novada domes 
12.09.2019. lēmumu  Nr.1710 “Par aizņēmumu 
pašvaldības projekta “Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas 
pārbūve c.Naujene, Naujenes pagastā, Daugav-
pils novadā” īstenošanai” un 27.06.2019. lēmumu 
Nr.1526 “Par aizņēmumu no Valsts kases Silenes 
ciema Baznīcas ielas pārbūves fi nansēšanai”.
 Atļāva Naujenes pagasta pārvaldei veikt iepir-
kuma procedūru lietota autobusa iegādei izglītoja-
mo pārvadājumiem Naujenes pagasta teritorijā.
 Nodeva pašvaldības nekustamā īpašuma “Turai-
das”, Salienas pagastā, pārvaldīšanas tiesības ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai.  
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam paš-
valdības vienistabas dzīvoklim Jaunatnes iela 22, 
Līksna, Līksnas pagastā.

 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.
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IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ – PAŠVALDĪBA ATBILD 

Naujenes bērnu nams maina nosaukumu un saturu
Ar 2020. gada 1. janvāri Daugavpils novada paš-

valdības iestāde “Naujenes bērnu nams” maina no-
saukumu, proti, turpmāk iestāde sauksies “Sociālā 
atbalsta un aprūpes centrs “Avots””, šāds lēmums 
pieņemts Daugavpils novada domes 27. decembra 
sēdē. 

Līdz ar nosaukuma maiņu tiek mainītas arī iestā-
des funkcijas. Ja iepriekš iestāde sniedza ilgstošās so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 
pakalpojumu, tad no 1. janvāra Sociālā atbalsta un 
aprūpes centrs “Avots” sniegs ģimeniskai videi pietu-
vinātu pakalpojumu, “Jauniešu mājas” pakalpojumu 

(atbalsts un aprūpe jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 
gadiem līdz jaunieša atgriešanai bioloģiskā ģimenē 
vai līdz jaunietis ir spējīgs dzīvot patstāvīgi, vai arī 
turpina mācības), sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kā arī 
atbalstu nepilngadīgajām un jaunajām grūtniecēm, 
jaunajām māmiņām, bērniem un jauniešiem, kuri 
nonākuši krīzes situācijā, cietuši no vardarbības, pa-
likuši bez iztikas līdzekļiem un tuvāko atbalsta.

Domes sēdē apstiprināts arī jaunais iestādes noli-
kums. 

Ņems aizņēmumu projekta “Parki bez robežām” īstenošanai 
Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums 

ņemt Valsts kasē aizņēmumu 81 900 eiro apmērā uz 
15 gadiem Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas projekta nr. LV-RU-023 “Parki bez 
robežām” (“Parks without borders”) īstenošanai un 
paredzēt Daugavpils novada pašvaldības 2020. gada 
budžetā līdzfi nansējumu projekta īstenošanai 11 356 
eiro apmērā.

Līgums par projekta īstenošanu starp Gulbenes 
novada pašvaldību kā vadošo projekta partneri un 
Preiļu, Daugavpils novadiem no Latvijas puses, kā 
arī Krievijas pusi - Pleskavas apgabalu, Porhovas 
rajona administrāciju, Veļikije Luki pilsētas admi-
nistrāciju un Kuņas rajona administrāciju noslēgts 
2019. gadā. 

Projekta laikā sadarbības partneru izvēlētajās par-
ku teritorijās tiks veiktas daudzveidīgas aktivitātes, 
ieguldījumi neliela mēroga infrastruktūras objektos 
parku teritorijās, stiprināta sadarbība un pieredzes 
apmaiņa starp parku un dārzu speciālistiem, ilgtspē-

jīga tūrisma objektu un jaunu risinājumu izstrāde 
tūrisma veicināšanai programmas teritorijā, kā arī 
veicināta parku pieejamība cilvēkiem ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām. 

Daugavpils novads projektā darbosies kā projekta 
partneris, un aktivitātes tiks veiktas Juzefovas parka 
(Naujenes pagasts) teritorijā. Projekta ietvaros tiks 
veikta Juzefovas parka pārbūves 1. kārta, organizēti 
3 semināri par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu, 
mācību pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas un 
Krievijas projekta sadarbības partneru parkiem, kā 
arī parka festivāls. 

Kopējās projekta izmaksas ir 700 000 eiro, Dau-
gavpils novada domes daļa – 91 000,00 eiro, no ku-
rām ERAF fi nansējums sastāda 81 900 eiro jeb 90 
% no kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldī-
bas līdzfi nansējums ir 9100 eiro jeb 10 % no kopējām 
attiecināmajām izmaksām, ar projektu saistītās iz-
maksas 26 318,17 eiro.

INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM

Daugavpils novada dome informē ka, uzņēmējam, kurš vēlas sniegt decentralizēto 
kanalizāciju asenizatora pakalpojumus Daugavpils novada teritorijā, ir jāreģistrē-
jas Daugavpils novada pašvaldībā.  

Asenizatoru reģistrācijas kārtība un prasību minimums ir noteikti 2019. gada 8. 
augusta saistošos noteikumos Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā”. 

Plašāku informāciju var saņemt Daugavpils novada domē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
Komunālās saimniecības nodaļā tālr. 654 76812,
e-pasta adrese olga.sokolovska@dnd.lv. 

Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs iesniegt Daugavpils novada domē savus jautā-
jumus, ierosinājumus un priekšlikumus par pašvaldības darbību. Izsakiet savu viedokli vai 
uzdodiet jautājumu Daugavpils novada domes vadībai, deputātiem vai nozaru speciālistiem. 
Jautājumus var uzdot gan anonīmi, gan arī norādot savu vārdu un kontaktus, uz kuriem vē-
laties saņemt atbildi. 

Savu jautājumu vai ierosinājumu varat sūtīt elektroniski uz e-pastu vestis@dnd.lv vai arī 
sūtīt pa pastu Daugavpils novada domei, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401, ar norā-
di “Jautājums pašvaldībai”. Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas pašvaldības mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv un ikmēneša informatīvajā izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis”.  

Mums ir svarīgs katrs viedoklis!

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

03.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

17.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
03.02. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
17.02. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns
03.02. Laucesas pagasta pārvalde, Mirnijs ciemā 14.00-17.00

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

Jevgeņijs Gridasovs
05.02. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
12.02. Kalkūnes pagasta pārvalde 08.00-10.00
26.02. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns
10.02. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
24.02. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
12.02. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
19.02. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
26.02. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
13.02. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
20.02. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
27.02. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
02.02. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
05.02. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00

18.02. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30

19.02. Tabores pagasta pārvalde 15.00-17.00
Guntars Melnis
03.02. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00
10.02. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
11.02. Kalupes pagasta pārvalde 09.00-12.00
18.02. Kalupes pagasta pārvalde 09.00-12.00
Olesja Ņikitina
03.02. Naujenes pagasta pārvalde  16.00-18.00
10.02. Tabores pagasta pārvalde 15.00-17.00
24.02. Demenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aleksandrs Sibircevs
04.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
14.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
18.02. Sventes vidusskola 16.00-17.00
Ilmārs Skuķis
11.02. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Regīna Tamane

03.02. Upes iela 4, Kumbuļi, Demenes pagasts, 
”Paspārne” 09.00-12.00

11.02. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
18.02. Skrudalienas pagasta pārvalde, Silene 13.00-15.00
25.02. Demenes pagasta pārvalde 09.00-12.00
Jānis Vagalis 
04.02. Višķi, Aglonas iela 30 15.00-18.00
11.02. Višķi, Aglonas iela 30 15.00-18.00
21.02. Demenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
25.02. Maļinovas pagasta pārvalde 16.00-17.00

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

Rokdarbnieces aicinātas piedalīties izstādē-konkursā 
Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji aicināti 

piedalīties izstādē-konkursā ”Latvju zīmes rokdar-
bos”, iesniedzot savus rokdarbus: austus, adītus, iz-
šūtus, tamborētus, izgatavotus no koka, citiem mate-
riāliem, kurā ir  latvju zīmes, kas simbolizē piederību 
Latvijai.

Rokdarbus var pieteikt Daugavpils pilsētas un 
Daugavpils novada dalībnieki sekojošās nomināci-
jās: Adījums; Austs izstrādājums; Tamborējums; Iz-
šuvums; Rotaslieta.

Daugavpils novada iedzīvotāji savus darbus var 
iesniegt 27. februārī no plkst. 10:00 līdz 18:00 Dau-
gavpils novada domē, Kultūras pārvaldē, Rīgas ielā 
2, Daugavpilī.  Tālrunis informācijai – Ināra Mukāne 
29191840. Ar konkursa nolikumu var iepazīties paš-
valdības mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv. 

Izstāde notiks 7. martā no plkst. 11:00 līdz 14:00 
Vienības nama koncertzālē.
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Daugavpils novadā uzsākta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija!
Daugavpils novada domes komunālās saimniecī-

bas nodaļa, pamatojoties uz  2019. gada 8. augusta 
saistošiem noteikumiem Nr.39 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskai-
tes kārtību Daugavpils novadā”, sāk veidot decen-
tralizēto  kanalizācijas sistēmu reģistru (turpmāk 
– Reģistrs).   
Normatīvie akti, kas nosaka decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas reģistrāciju:
• Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums;
• Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija notei-

kumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un re-
ģistrēšanu” (turpmāk - MK noteikumi Nr.384);

• Daugavpils novada domes 2019. gada 8. augus-
ta saistošie noteikumi Nr.39 “Par decentrali-
zēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Daugavpils novadā” (turp-
māk –  Saistošie noteikumi). Ar saistošiem no-
teikumiem var iepazīties  pašvaldības mājas 
lapā sadaļā “Publiskie dokumenti” un Daugav-
pils novada  pašvaldības bezmaksas izdevumā 
“Daugavpils novada vēstis” Nr. 10  par 2019.
gadu.

Kam ir pienākums reģistrēt decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu?

Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem 
aktiem pienākums reģistrēt decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu reģistrā attiecas uz tām fi ziskām 
un juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdī-
jumā ir šādas decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas:

• rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka 
par 5 m3/diennaktī;

• septiķis – rūpnieciski ražota vai individuāli iz-
gatavota tvertne ar divām vai vairākām kame-
rām, kur notekūdeņi pēc septiķa tiek novadīti 
vidē caur speciāli ierīkotu infi ltrācijas sistēmu 
(fi ltrācijas laukiem, apakšzemes fi ltrējošām 
drenām, smilts grants fi ltriem, fi ltrācijas grāv-
jiem vai akām);

• notekūdeņu krājtvertnes – jebkurš hermētisks 
rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kas 
ir izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem 
normatīvajiem aktiem un kurā uzkrājas ne-
attīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, 
septisko tvertņu dūņas.

Reģistrā ir jāreģistrē decentralizēto kana-
lizācijas sistēmas īpašumiem no šādām Dau-
gavpils novada pašvaldības teritorijām:

• Ambeļu ciems, Ambeļu pagasts,  
• Biķernieku ciems, Biķernieku pagasts,  
• Demenes, Kumbuļu, Jāņuciems un Zemgales 

ciems, Demenes pagasts;
• Dubnas ciems, Dubnas pagasts;
• Kalkūnes, Muitas un Randenes ciems, Kalkū-

nes pagasts;
• Kalupes ciems, Kalupes pagasts;
• Laucesas un  Mirnija ciems, Lauceses pagasts;
• Līksnas ciems, Līksnas pagasts;
• Maļinovas ciems, Maļinovas pagasts;
• Medumu ciems, Medumu pagasts;
• Kraujas, Lociku,  Naujenes, Vecstropu ciems, 

Naujenes pagasts;
• Nīcgales ciems, Nīcgales pagasts;
• Salienas ciems, Salienas pagasts;
• Silenes un Skrudalienas ciems, Skrudalienas 

pagasts;
• Sventes ciems, Sventes pagasts;
• Tabores ciems, Tabores pagasts;
• Vaboles ciems, Vaboles pagasts;
• Červonkas ciems, Vecsalienas pagasts;
• Špoģu, Vīgantu, Višķu un Višķu tehnikuma 

ciems, Višķu pagasts.
Kāds dokuments jāiesniedz, lai reģistrētu 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu?
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnie-

kam vai tiesiskajam valdītājam (turpmāk - īpaš-
nieks) ir pienākums līdz 2020. gada 1. jūnijam 
iesniegt Daugavpils novada domes komunālās 
saimniecības nodaļai, kas ir reģistra uzturētājs, 
pirmreizējo Decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas reģistrācijas apliecinājumu (turpmāk – 
Apliecinājums) saskaņā ar šo paraugu:

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājums 

1. Objekta adrese _____________________________
_____________________________
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits __________
_______________________________
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits ___
_______________________________
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir 
uzstādīts ūdens mērītājs?
□ ir  □ nav
4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvīt-
rot) ūdens patēriņš mēnesī _______m3;
4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dū-
ņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3.
Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējama-
jam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo 
notekūdeņu apjomu gadā.
5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (at-
zīmēt atbilstošo vai atbilstošos)
□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē 
un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī
□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur no-
tekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciā-
li ierīkotu infi ltrācijas sistēmu (fi ltrācijas laukiem, 
apakšzemes fi ltrējošām drenām, smilts grants 
fi ltriem, fi ltrācijas grāvjiem vai akām) un kurš iz-
būvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatī-
vajiem aktiem;
□ Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, no-
sēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, 
sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūde-
ņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistē-
mu atkritumi.
□ Cits ________________________________________
(Lūdzu, norādiet jūsu īpašumā esošās decentrali-

zētās kanalizācijas sistēmas veidu)
6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notek-
ūdeņu apsaimniekošana?
□ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un 
ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai lī-
gums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai ka-
nalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
□ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpoju-
mus komersantiem
□ Netiek nodrošināta
7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas bie-
žums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1 x ceturksnī
□ 1 x gadā un retāk
8. Krājtvertnes tilpums:
□ < 3 m3

□ 3 līdz 5 m3

□ 5 līdz 10 m3

□ > 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1 x gadā
□ retāk nekā 1 x gadā
9.1. Kad veikta iepriekšējā apkope?                      
___________________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
10.Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kana-
lizācijas tīkliem?
□ jā (Ja atbilde ir “jā”, lūdzu, atbildiet uz 11. jau-

tājumu.)
□ nē
11.Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kana-
lizācijas tīkliem?
□ 2019. gada laikā
□ līdz 2020. gadam
□ līdz 2022. gadam
Datums
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka 
vai valdītāja vārds, uzvārds
__________________________________
               (personiskais paraksts)

Apliecinājuma forma decentralizētās kanalizāci-
jas sistēmas reģistrācijai ir pieejama Daugavpils 
novada domes interneta mājas lapā https://www.
daugavpilsnovads.lv. Apliecinājuma forma drukā-
tā veidā ir pieejama Daugavpils novada domes ko-
munālās saimniecības nodaļā (17.kabinets,  Rīgas 
iela 2, Daugavpilī) un Daugavpils novada pagastu 
pārvaldēs.  

Aizpildītu apliecinājumu var iesniegt personīgi 
Daugavpils novada domē, nosūtot pa pastu uz ad-
resi: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils, LV-5101, vai arī elektroniski uz e-pastu: 
dome@daugavpilsnovads.lv, ja tas ir sagatavots 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu.

Kas notiks pēc dokumentu iesniegšanas? 
Daugavpils novada dome mēneša laikā pēc de-

centralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka ap-
liecinājuma saņemšanas nosūta tam pa pastu vai 
elektroniski paziņojumu par reģistrāciju, norādot 
reģistrācijas numuru un datumu, kurā decentra-
lizētā kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā. 
Paziņojumā tiks norādīts arī minimālais biežums 
notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentra-
lizētas kanalizācijas sistēmas, kas īpašniekam būs 
jāievēro sistēmas turpmākā apsaimniekošanā.

Kādi pasākumi jāveic decentralizēto kana-
lizācijas sistēmu īpašniekiem, lai tiktu ievē-
rotas normatīvo aktu prasības?

Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sis-
tēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un 
normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai 
valdītājam  jānodrošina tās atbilstība šo saistošo 
noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk 
kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Daugavpils novada pašvaldības administratīva-
jā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai valdītājam līdz 2020. gada 1. jūnijam jāie-
sniedz Daugavpils novada domes komunālās saim-
niecības nodaļai pirmreizējo decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.  

Papildus informācija 
Vairāk informācijas par decentralizēto kanali-

zācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu  
Daugavpils novada domes mājas lapā  https://
www.daugavpilsnovads.lv.

Papildus informāciju par decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt Daugav-
pils novada domē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, Komu-
nālās saimniecības nodaļā, tālr. 654 76812, e-pasta 
adrese olga.sokolovska@dnd.lv.
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Sventes pagastā realizēts rūpnieciskās infrastruktūras attīstības projekts

2020. gada 9. janvārī noslēdzās pro-
jekts Sventes pagasta “Puncuļu” degra-
dētās teritorijas revitalizācijai, kura ie-
tvaros tika uzbūvētas ražošanas ēkas, 
kā arī noliktavas un ar to saistītā in-
frastruktūra, kas ļaus attīstīt ražošanu 
vai apstrādi.

Projekta nosaukums: ”Dienvidlat-
gales pašvaldību teritoriju pilsētvides 
revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai” Nr.5.6.2.0/17/036

Projekta pasūtītājs: Daugavpils no-
vada dome

Būvuzņēmējs: SIA ”BORG”
Mērķis: Daugavpils novada indus-

triālo teritoriju revitalizācija, veicot 
publiskās infrastruktūras sakārtošanu 
privāto investīciju piesaistei, tādējādi 
veicinot pilsētas un novada teritoriālo 
izaugsmi un jaunu darba vietu radīša-
nu.

Būvdarbu ietvaros uzbūvēja ražoša-

nas ēkas, kā arī ierīkoja uzņēmējiem 
tik svarīgus infrastruktūras objektus 
kā elektroapgādes tīklu, ūdensapgādi, 
ka arī kanalizāciju. Tika uzstādīta arī 
notekūdeņu attīrīšanas iekārta.

Tagad, pēc būvdarbu pabeigšanas, 
objektu tiek plānots piedāvāt uzņēmē-
jiem. Kā atzīmēja Daugavpils novada 
domes izpilddirektore Vanda Kezika, 
jau drīzumā tiks izsludināts nomas 
tiesību konkurss, un no potenciālā 
uzņēmēja tiek gaidītas investīcijas ra-
žošanā, piemēram, iekārtās, taču gal-
venais, lai šajā objektā tiktu radītas 
jaunas darbavietas.

Projekts tiek realizēts sadarbojoties 
Daugavpils novada, Krāslavas novada 
un Daugavpils pilsētas pašvaldībām. 3 
pašvaldību ietvaros tiks īstenoti 3 pro-
jekti, kā rezultātā ekonomiskajā apritē 
plānots atgriezt 5 degradētās teritori-
jas. 

Daugavpils novada domes priekšsē-
dētājs Arvīds Kucins atzīmēja, ka tā ir 
laba iespēja ne tikai attīstīt ražošanu, 
bet arī radīt produktu ar pievienoto 
vērtību, turklāt tiek sakārtota apkār-
tējā vide: ”Tas ir kopumā ieguvums 
Latgalei un valstij, jo jāskatās tādos 
griezumos. Bez šaubām summas ir ļoti 
lielas, tur tiek ieguldīti miljoni.”

Daugavpils novadā tiek attīstītas 

2 degradētās teritorijas – Sventē un 
Luknā. Celtniecības darbi Sventes pa-
gasta “Puncuļos” iesākās 2019. gada 
pavasarī, savukārt izmaksas sasniedza 
1 194 387,31 EUR ar PVN. ERAF līdz-
fi nansējums sastāda 802 171, 02 EUR. 
Jāatzīmē, ka īstenotajiem būvdarbiem 
tiek piemērota 5 gadu garantija pēc to 
pabeigšanas un pieņemšanas eksplua-
tācijā.

Ja Sventē būvē ražošanas ēkas, tad 
Luknā notika pašvaldības ceļa 98-61 
Peipiņi – Lukna un Klēts ielas pārbū-
ve. Atjaunoto ceļu posmu tuvumā dar-
bojas tādi komersanti kā AS “Latgales 
bekons”, kurš ir atvēris gaļas pārstrā-
des cehu Vīgantu ciemā un pamazām 
atjauno cūkkopības kompleksa darbī-
bu, kā arī atrodas SIA Agraris, viens 
no lielākajiem graudu audzētājiem 
Daugavpils novadā.

Triju pašvaldību sadarbības projekta 
īstenošanas termiņš ir līdz 2020. gada 
10. decembrim.

Dainis Bitiņš 

Novadā par vienu izremontēto ceļu vairāk
20. decembrī, Daugavpils novada 

Tabores un Vecsalienas pagastu terito-
rijās, ekspluatācijā tika pieņemts ceļa 
posms, kuru realizēja projekta “Dien-
vidlatgales pašvaldību degradēto teri-
toriju revitalizācija uzņēmējdarbības 
attīstībai” Nr.5.6.2.0/17/I/034 ietvaros. 
Darbi noritēja ceļa posmā Sadnieki – 
Červonka 7,12 km garumā. Projekta 
ietvaros grants ceļš tika pārveidots 
par ceļu ar melno segumu, izmantojot 
dubultās apstrādes tehnoloģiju. Tāpat 
tika izbūvētas nobrauktuves, tika ie-
sēti zālāji, izveidotas nostiprinātas no-
gāžu nomales, kā arī izveidotas jaunas 
caurtekas.

Dubultā grants ceļu virsmas ap-
strāde ir metode, kā novērst šo ceļu 
putēšanu − uzklājot melno segu, tiek 
nodrošināti komfortablāki dzīves un 
uzņēmējdarbības apstākļi gar šiem ce-
ļiem, kā arī ērtāka braukšana.

Projekta mērķis ir Daugavpils nova-
da industriālo teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradēto teritoriju atbil-
stoši Daugavpils novada pašvaldības 
programmām, nodrošinot videi drau-
dzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teri-
toriālo izaugsmi un jaunu darba vietu 
radīšanu.

Būvdarbi norisinājās no 2018. gada 
15.  oktobra līdz 2019. gada 31. ok-
tobrim. Projekta pasūtītājs ir Dau-
gavpils novada dome, savukārt ceļa 
darbu veicējs SIA ”Latgales ceļdaris” 
(būvuzraugs SIA ”RoadLat”). Pēc bū-
ves pieņemšanas ekspluatācijā darbo-
jas 5 gadu termiņš, kura laikā defekti 
būvdarbu veicējam jālabo no saviem 
līdzekļiem. Ceļa posma kopējās izmak-
sas sastādīja 1 073 272,76 euro.

Dainis Bitiņš

Šogad sāksies robežšķērsošanas vietas “Silene” pārbūves 2.kārta 
2020. gadā tiek plānots uzsākt ro-

bežšķērsošanas vietu pārbūves otro 
kārtu, nodrošinot efektīvāku kontro-
lējošo dienestu darbu, abos Latvi-
jas–Baltkrievijas  robežšķērsošanas 
punktos (“Silene” un “Paternieki”). 

Ja iepriekš aktīvie darbi noslēdzās 
neitrālajā robežas zonā, tad šogad 
darbi tiks veikti kontroles zonā. Tajā 
plānots palielināt transportlīdzekļu 
joslu skaitu, veikt esošo dokumentu 
pārbaudes paviljonu pārbūvi, papla-
šināt nojumes, kā arī pārbūvēt auto-
busu pasažieru kontroles termināli. 
Jau tuvākajā nākotnē tiks noslēgts 
iepirkuma process, pēc kā būs zināmi 
būvdarbu veicēji un nepieciešamo ie-
guldījumu apmēri. 

Kā jau tika ziņots, robežšķērsoša-
nas vietas pārbūves pirmajā kārtā, 

kas noslēdzās 2019. gada novembrī, 
tika uzlabota apsardzes sistēma, ie-
viesta videonovērošanas sistēma, 
elektroniskie satiksmes organizāci-
jas informatīvie paneļi, transport-
līdzekļu piespiedu apstādināšanas 
iekārtas, kā arī vienots satiksmes 
organizācijas risinājums visa veida 
transportlīdzekļiem, gājējiem un ve-
losipēdistiem. Pirmās kārtas darbi 
”Silenē” noritēja pusgada garumā, 
atbilstoši plānotajam grafi kam. Būv-
niecības darbus veica PS „LNK IN-
DUSTRIES GROUP”, kopējās būv-
darbu izmaksas bija 0,9 miljoni EUR 
(neskaitot PVN).
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P E R S O N Ī B A

Vislielākais gandarījums – skolēnu panākumi 

Medumu speciālās pamatskolas 
vizuālās mākslas skolotājas Viktori-
jas Celminskas skolēni jau otro gadu 
piedalās Daugavpils novada domes 
Informācijas un sabiedrisko attiecību 
daļas rīkotajā Ziemassvētku atklātņu 
konkursā, pārsteidzot ar skaistiem zī-
mējumiem, kas vēlāk tiek izmantoti 
pašvaldības publicitātes nolūkos. 

Bērniem ir svarīgs novērtējums
Kad gada nogalē viesojāmies pie at-

klātņu autoriem skolā, lai pasniegtu 
viņiem pateicības par rūpīgajiem dar-
biem, bērnu acīs bija redzams neviltots 
prieks. Viktorija atzīst, ka bērniem 
ir ļoti svarīgi, lai viņu paveiktais tiek 
novērtēts, jo īpaši ar dāvanām, kas tik 
bieži negadās. 

Iespēja piedalīties dažādos konkur-
sos vai izstādēs un saņemt balvas vi-
ņus ļoti iedvesmo darboties.  

Mūsdienās tiek rīkots daudz dažā-
du konkursu, taču Viktorija ļoti rūpī-
gi izvērtē, kuram konkursam ir vērts 
pieteikties, jo piedalīties tajā ir viena 
lieta, bet cita lieta – vai viņu darbi tiks 
pamanīti un novērtēti.  

Ik gadu skolotāja savus skolēnus 
iesaista Daugavpils novada skolēnu 
vizuālās mākslas konkursā “Mīklu 
panti”, kā arī starptautiskajā bērnu 
mākslas izstādē-konkursā “Lidice”, 
kuru Latvijā organizē Valsts izglītības 
satura centrs sadarbībā ar Rīgas In-
terešu izglītības metodisko centru un 
Čehijas Republikas vēstniecību Latvi-
jā. Šogad bērni veidoja zīmējumus par 
tēmu “Ainava” un nu ar nepacietību 
gaida konkursa rezultātus. 

Tāpat Medumu speciālās pamatsko-
las skolēni ik gadu piedalās starptau-
tiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es 
dzīvoju pie jūras”, ko rīko Jūrmalas 
mākslas skola. Pērn šajā konkursā ie-
gūta atzinība.  

Šogad bērni piedalās Valsts izglītības 
satura centra Vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas projektā “Rādi rotājot”, 
kas tiek rīkots, gaidot XII Latvijas sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju svētkus. 
Šim konkursam bērni veido no papīra 
oriģinālas saktas.  

Gatavošanās visiem konkursiem no-
tiek vizuālās mākslas pulciņā, ko Vik-
torija vada ārpus stundām. 

Mākslas terapija
Ja vispārizglītojošajā skolā bērni 

paši vairāk darbojas patstāvīgi, nāk 
klajā ar savām idejām, tad speciālajā 
skolā jāiegulda vairāk darba, lai bēr-
nos raisītu radošumu. “Te varbūt jādod 
ļoti konkrēta tēma un pat jāparāda 
paraugi, kā ideju labāk īstenot. Taču 
zīmēšana šajā skolā padodas vairāk 
vai mazāk visiem. Dažreiz šie bērni 
pat daudz rūpīgāk strādā ar krāsām,” 
stāsta skolotāja. Viņa atzīst, ka šajā 
mācību priekšmetā ir vairāk iespēju 
piemeklēt kaut ko atbilstošu katram 
bērnam, jo skolēnu spējas atšķiras, bet 
ikviens vēlas sasniegt kādu rezultātu. 

Turklāt vizuālā māksla šiem bēr-
niem esot arī sava veida terapija. Arī 
pašai skolotāja radoša darbošanās esot 
ļoti tuva sirdij. Viktorijai patīk ne tik 
daudz pašai zīmēt, kā vadīt skolēnu 
darbu, meklēt jaunas idejas un palī-
dzēt. Pašu vairāk saista gleznošana, 
spēles ar krāsām. Pagaidām gan ne-
esot uzdrošinājusies ņemt rokās otas 
un sēsties pie molberta. “Es vienmēr 
kritiski izturos pret saviem darbiem, 
teoriju zinu, kā vajag darīt, taču šķiet, 
ka pašai tik labi nesanāk,” bikli teic 
skolotāja. Taču dzīvē viss vēl ir priek-
šā, arī šāds izaicinājums.   

Rokdarbi un zīmēšana Viktoriju 
saistīja vienmēr, iespējams, tas arī 
kļuva par iemeslu specialitātes izvēlei. 
Ar rokdarbiem gan vairāk nodarboju-

sies, vēl mācoties skolā. Liela rokdarb-
niece bijusi Viktorijas vecvecmāmiņa, 
kurai labi padevās šūšana, tāpat viņa 
bijusi ļoti laba saimniece, klājusi kāzu 
galdus. Arī Viktorijas mammai ir tuvi 
rokdarbi. Pašai Viktorijai patīk adīt, 
taču adīkli ņem rokā vien tad, ja ir lie-
la nepieciešamība, piemēram, kādam 
jānoada dāvana. 

Ar saknēm Medumos
Tas, ka Viktorija strādā Medumos, ir 

likumsakarība. Medumi ir viņas dzim-
tais pagasts. Skolotājas profesiju izvē-
lējusies arī Viktorijas mamma Marija 
Celminska un māsa Žanna. Visas trīs 
strādā Medumu speciālajā pamatsko-
lā. Taču Viktorijai tā nav vienīgā dar-
ba vieta.   

Viktorija pabeigusi Daugavpils Uni-
versitāti, kur ieguva sākumskolas un 
mājturības skolotājas diplomu. Darba 
gaitas uzsāka savā dzimtajā Medumu 
pamatskolā, kur strādā jau 23 gadus, 
bet 10 gadus ir arī direktores vietnie-
ce izglītības jomā. Papildus neklātienē 
Viktorija pabeidza vizuālās mākslas 
pedagoģijas studijas. Pašlaik viņa Me-
dumu pamatskolas skolēniem māca 
matemātiku, mājturību un zīmēšanu. 

Tā kā skolēnu kļūst arvien mazāk, 
arī stundu skaits skolā sarūk. Tāpēc 
pirms trim gadiem Viktorija pieņēma 
piedāvājumu vadīt vizuālās mākslas 
stundas arī Medumu speciālajā pa-
matskolā. Tieši tad arī sapratusi, ka 
nav veltīgi mācījusies neklātienē. Lai 
arī slodze ir diezgan ievērojama, Vikto-
rija nesūdzas, jo viņai pedagoga darbs 
patīk. 

Viņa uzskata, ka ik pa laikam dzīvē 
ir nepieciešamas pārmaiņas. Viktori-
jai tās saistītas tieši ar vizuālo mākslu 
un darbu speciālajā skolā. Savukārt 
pirms desmit gadiem izaicinājums bijis 
kļūt par direktores vietnieci Medumu 
pamatskolā, šis piedāvājums nācis ļoti 
negaidīti. ”Biju nostrādājusi skolā ti-
kai 10 gadus, pasniedzu mājturību un 
stundas sākumskolā. Bija šoks, neziņa. 
Sākumā baidījos sastādīt stundu sa-
rakstu, lai tas atbilstu visiem normatī-
vajiem aktiem,” atceras Viktorija. Taču 
tā esot ļoti vērtīga dzīves pieredze, par 
ko viņa ir pateicīga liktenim, jo admi-
nistratīvais darbs ļauj izprast daudzas 
lietas, kurās līdz tam viņa nebija iedzi-
ļinājusies. 

Tomēr vairāk par administratīvo 
darbu Viktorijai patīk pedagoga ikdie-
nas darbs. Medumu pamatskolā viņai 
pastāvīgi ir arī sava audzināmā klase. 

Atelpa pēc darba
Vairāk nekā divdesmit gadu laikā 

izglītības jomā daudz kas ir mainījies, 
arī skolēnu skaits sarūk, tāpēc sajūta 
dažreiz esot nomākta, tomēr katru mā-
cību gadu skolotāji cer, ka tas nebūs 

pēdējais. “Mēs nezaudējam optimismu. 
Kad es pēc augstskolas atnācu strādāt 
uz Medumu pamatskolu, jau toreiz di-
rektors piekodināja meklēt darbu un 
teica, ka skolas drīz nebūs. Pagāja jau 
vairāk nekā divdesmit gadi, nomainī-
jās direktors, bet skola joprojām strā-
dā,” jautri teic skolotāja. 

Taču pedagoga darbs nav viegls. Bēr-
ni un viņu vecāki ir dažādi, gadās visā-
das situācijas, darbs prasa daudz laika 
un enerģijas, teic skolotāja. Jāiegulda 
daudz darba, lai stundas nebūtu for-
mālas un spētu aizraut skolēnus. 

Ik pa laikam skolotājiem ir pieejami 
dažādi kursi vai semināri, kas esot ļoti 
vērtīgi. Liels palīgs ir internets, kur 
brīvajā laikā Viktorija sērfo, lai meklē-
tu jaunas idejas darbam.  

Viktorija atzīst, ka pedagoga darbs 
ir mainījis arī viņu pašu: “Iemācījos 
vieglāk komunicēt ar citiem, ātrāk 
veidot kontaktu, līdz darbam skolā 
biju noslēgts cilvēks.” Lai arī no darba 
dažkārt esot grūti atslēgties, daudzas 
lietas viņa iemācījusies uztvert ar hu-
moru. “Ziniet, man ir kā tajā anekdotē 
– kad kaut kur ieraugu rindu, gribas 
tajā ieviest kārtību. Vai arī, ienākot 
tramvajā, gribas teikt “Labdien” un 
“Sēdieties!”,” smejas skolotāja un pie-
bilst, ka dažkārt gribas pamācīt ne ti-
kai skolēnus, bet arī savus mājiniekus, 
tāpēc jācenšas sevi piebremzēt. 

Pārnākot no darba mājās, Viktorija 
ik dienu pāris stundas atpūšas, palasa 
grāmatu, iekams ar jauniem spēkiem 
ķeras pie mājas darbiem. Atpūsties pa-
līdz ari ikdienas pastaigas ar suni, bet 
vasarā viņai patīk pavadīt laiku dārzā. 

Vieta, kur Viktorija atgūst spēkus, 
ir Medumu Sv. Jāņa Kristītāja Romas 
katoļu draudzes baznīca, kur viņa kat-
ru svētdienu dodas uz dievkalpojumu. 
Taču ceļš uz dievnamu tiek mērots 
daudz biežāk, jo Viktorija kopā ar 
mammu un māsu palīdz baznīcas uz-
kopšanā, veido ziedu kompozīcijas da-
žādiem svētkiem. “Mana ģimene vien-
mēr bijusi ticīga, vecāki no mazotnes 
radināja iet baznīcā. Man baznīca ir 
kaut kas dvēselei, lai varu gūt spēkus, 
bez kā ir grūti gan darbā, gan dzīvē,” 
saka Viktorija. 

Pat ja visi spēki pa dienu darbā ir iz-
smelti, skolotājai gandarījumu sniedz 
skolēnu gūtie panākumi. “Ja saprotu, 
ka stunda ir pagājusi veiksmīgi, ir tāds 
iekšējs saulains noskaņojums. Bet vis-
lielākā laime ir tad, ja skolēns, tāpat 
vien garāmejot, apķer mani un saka 
“Skolotāj, es jūs mīlu”,” atzīst Viktorija 
Celminska.  

Inese Minova

Pēc vidusskolas diploma uz Vāciju 
“Nebaidieties uzdrīkstēties īstenot 

savas idejas un lūgt vecāku atbalstu 
un padomu,” iedrošina Višķu pagas-
ta jaunietis Rūdolfs Lukaševičs, kurš 
pērn ļāvies izaicinājumam doties uz 
ārzemēm iegūt vidējo izglītību. 

Paliekot Latvijā, šis Rūdolfam būtu 
bijis beidzamais mācību gads Špoģu 

vidusskolā, taču pēc 11. klases jaunie-
tis lēma doties uz UWC Roberta Boša 
koledžu Vācijas pilsētā Freiburgā. 
 Jaunieša studijas Vācijā atbalstīja arī 
Daugavpils novada dome, piešķirot 
līdzfi nansējumu uzturēšanās izdevu-
mu segšanai 3500 eiro apmērā.

Ziemas brīvlaikā Rūdolfs ieradās 

apciemot vecākus un draugus, kā arī 
dalījās savos iespaidos ar novada paš-
valdības izpilddirektori Vandu Keziku 
un domes speciālistiem. 

Pirmais no Latvijas
Kopš studiju uzsākšanas pagājuši 

vien daži mēnesi, taču latviski Rūdolfs 
jau runā ar akcentu, ik pa laikam savu 

stāstījumu papildinot ar teicieniem an-
gļu valodā. Tas esot neizbēgami, jo Rū-
dolfs tur ir vienīgais latvietis, ikdienā 
komunikācija dzimtajā valodā izpaliek. 
Mācības koledžā notiek angļu valodā. 
Šo svešvalodu labā līmenī apguvis jau 
skolā un tagad vien pilnveido. Paralēli 
studē arī vācu valodu, kurai diploma 
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iegūšanas brīdī jābūt augstā līmenī.
Koledžā, kas atklāta tikai pirms 5 ga-

diem, mācās 200 skolēni. No tiem tikai 
25% jauniešu ir vācieši, pārējie ieradu-
šies no visas pasaules. Studijas koledžā 
ilgst divus gadus. Jāteic, ka Rūdolfs ir 
pirmais un vienīgais jaunietis no Lat-
vijas, kas uzņemts šajā koledžā. No 
Baltijas valstīm reizi divos gados tiek 
uzņemts tikai viens skolēns, iepriekš 
te mācījušies jaunieši no Lietuvas un 
Igaunijas. 

Cik kurš viegli iekļaujas starptautis-
kajā mācību vidē, esot atkarīgs no paša 
cilvēka. Rūdolfs atzīst, ka viņam esot 
viegli komunicēt ar pārējiem, jo viņš 
brīvi pārvalda krievu un angļu valodu. 
Rūdolfs dzīvo vienā istabiņā ar jau-
niešiem no Bosnijas, Afganistānas un 
Ķīnas, ar kuriem viegli atradis kopīgu 
valodu un intereses. 

Cita pieeja mācībām
Koledžā īstenotā izglītība līdzinās 

kompetenču izglītībai, ko drīzumā ie-

viesīs arī Latvijas kolās, taču ar savu 
īpašo ievirzi, proti, esot vērsta uz ilgt-
spējību, mieru pasaulē un sadzīvošanu 
ar dabu. Koledža jauniešiem piedāvā 
40 mācību priekšmetus, no kuriem kat-
ram jāizvēlas un jāstudē seši. Rūdolfs 
izvēlējies padziļināti studēt ekonomi-
ku, ar ko saista savu nākotni. Jaunie-
tis atzīst, ka izglītības sistēma koledžā 
ir pielāgota mūsdienu aktīvā jaunieša 
dzīvesveidam: “Tu mācies tāpēc, ka 
gribi, nevis tāpēc, ka vajag. Un tu redzi 
saistību ar izvēlētajiem priekšmetiem.” 

Stundas balstās uz dialogu ar skolo-
tāju, kas Rūdolfam ļoti patīk, jo ir ne-
mitīga komunikācija, turklāt pedagogs 
palīdz saskatīt soļus, kas jāveic, lai 
sasniegtu vēlamo rezultātu. Katram 
skolēnam divus gadus ir savs skolotājs, 
gluži vai privātskolotājs, kurš palīdz 
apgūt katru priekšmetu, dod padomus. 

Koledžas audzēkņiem ir arī jāievēro 
stingri noteikumi, piemēram, tās teri-
torijā aizliegts smēķēt, lietot alkoholu, 
ierasties pārāk vēlu istabiņās utt. 

Studiju laikā obligāts nosacījums ir 
brīvprātīgo darba veikšana. Diplomā 
ir arī attiecīgs ieraksts par paveikto 
brīvprātīgo darbu, kas tiek ļoti novēr-
tēts pasaulē. Tāpat ir veicamas dažā-
das sabiedriskās aktivitātes, kas tiek 
novērtētas. Rūdolfs izvēlējies darboties 
pirmsskolā, kur mācās imigrantu bēr-
ni, un palīdz nodarbībās bērniem ap-
gūt zīmēšanas prasmes.  

Divreiz gadā koledžā notiek projektu 
nedēļa. Ikvienam skolēnam ir iespēja 
saņemt skolas fi nansējumu savas iece-
res īstenošanai, kas var būt saistīta arī 
ar braucienu uz citu valsti. Tāpat jā-
raksta arī zinātniski pētniecisks darbs 
-- Rūdolfs izvēlējies pētīt ES ekonomi-
kas un nodokļu jautājumus. 

Jāteic, ka par studijām un dzīvo-
šanu Vācijā Rūdolfam nav jāmaksā, 
turklāt jaunietis saņem skolas stipen-
diju. Transporta izdevumi, lai atlido-
tu brīvlaikā uz Latviju, kā arī daudzi 
citi izdevumi tiek segti no pašvaldības 
piešķirtās stipendijas. Uz studiju laiku 
katrs jaunietis no skolas saņem dato-
ru. Skolā nodrošināta arī ēdināšana, ir 
sava veļas mazgātava. 

Puisis atzīst, ka iemācījies saplānot 
savu laiku tā, lai pagūtu ne tikai mācī-
ties, bet arī nedaudz paceļot un paska-
tīties pasauli. Taču Rūdolfs uzsver, ka 
pret mācībām jāizturas ļoti nopietni. 
Koledžā jaunieši tiek intensīvi gatavoti 
studijām labākajās pasaules augstsko-
lās, tostarp Jeila Universitātē, Hārvar-
da Universitātē un citviet. Pēc diploma 
saņemšanas Rūdolfs plāno studēt Zie-
meļamerikā, Kanādā vai Dienvidkore-
jā, kur ir iespēja saņemt valsts stipen-
diju un kur iegūtais diploms būs atzīts 
arī Eiropā. 

Vai Rūdolfs atgriezīsies strādāt Lat-
vijā, pagaidām gan pāragri spriest, jo 
viņam ir vēlme izmēģināt savus spē-
kus Eiropas Parlamentā Briselē. Taču 
jau tagad viņš redz iespēju pielietot 

iegūtās zināšanas dzimtenē. Ziemas 
brīvlaikā viņš novadīja pāris nodarbī-
bas Višķu pagasta jauniešiem, mācot 
izmantot dažādās jomās videi draudzī-
gus materiālus. Rūdolfs atzīst, ka vēlas 
Vācijā iegūtajās zināšanās dalīties ar 
vienaudžiem Latvijā un iedrošināt vi-
ņus nebaidīties īstenot savas idejas un 
izmēģināt dažādas mācību program-
mas, kas pieejamas visā pasaulē.

Kas ir UWC
UWC (United World Colleges) ir 

starptautiska izglītības kustība, ku-
ras pamatā ir pārliecība, ka izglītība 
spēj saliedēt jauniešus, kas nākuši no 
dažādām vidēm, neatkarīgi no viņu 
tautības, ticības vai politiskajiem uz-
skatiem.

Roberta Boša koledža ir viena no 18 
izglītības iestādēm UWC tīklā. Kopu-
mā tās atrodas četros dažādos konti-
nentos, no kurām lielākā daļa nodro-
šina izglītību jauniešiem no 16 līdz 19 
gadu vecumam. 

UWC koledžās tiek mācīta Starp-
tautiskā bakalaurāta (International 
Baccalaureate) programma, kurā liels 
uzsvars tiek likts uz izglītību, kas gūta 
pieredzes ceļā, kā arī uz brīvprātīgo 
darbu un sportu.

UWC skolēni tiek izvēlēti, izmanto-
jot UWC nacionālo komiteju sistēmu, 
kuras ietvaros 155 valstīs ir izveidotas 
UWC atlases komitejas. 70% skolēnu, 
kas mācās UWC IB programmā, sa-
ņem pilnu vai daļēju stipendiju, kuras 
apmērs atkarīgs no viņu ģimenes fi -
nansiālām vajadzībām.

Šobrīd UWC absolventu tīkls jau ie-
tver vairāk nekā 60 000 cilvēku.

Inese Minova

Višķos godināja Latvijas neatkarības cīņās kritušos karavīrus 
Šogad janvārī aprit tieši simts gadi, 

kopš Latgalē risinājās asiņainie noti-
kumi, saistīti ar cīņu par Latvijas ne-
atkarību. Šīs vēstures lappuses ir ko-
pīgas Latvijai ar Poliju, kuras leģionāri 
nāca palīgā atbrīvot Latgali no Sarka-
nās armijas. 

Višķu katoļu draudzes kapsētā at-
rodas I Leģionu brigādes I un V pulka 
karavīru kopējais kaps. Te apbedīti 20 
Polijas armijas karavīri, kas krituši 
kaujās pie Višķiem un Dubnas. 1995. 
gadā ar Polijas vēstniecības atbalstu 
pie apbedījuma vietas uzstādīts ak-
mens piemineklis ar uzrakstu poļu 
valodā: “Par Latviju 1920. gadā kritu-
šajiem poļu leģionāriem.” Aiz tā atro-
das 3,5 metrus augsts koka krusts ar 
metāla apdari.

Saglabāt piemiņu
10. janvārī kapos notika piemiņas 

brīdis, godinot Latvijas neatkarības 
cīņās Višķos kritušos varonīgos kara-
vīrus. Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Ro-
mas katoļu draudzes prāvests Andrejs 
Aglonietis aicināja vienoties kopīgā 
lūgšanā par kritušajiem.

 Daugavpils poļu biedrības „Promeņ” 
dalībniece Vanda Baulina uzsvēra, ka, 
pateicoties šiem varoņiem, mēs varam 
baudīt brīvību, mācīties un dzīvot tā, 

kā vēlamies savā valstī. Ilgus gadus 
strādājot par kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspektori un vadot Daugav-
pils rajona padomes Kultūras manto-
juma nodaļu, Vanda Baulina kopā ar 
kolēģiem apsekojusi dažādu konfesiju 
kapus. Tie nebija tikai poļu karavīru, 
bet arī krievu un vācu kareivju kapi. 
“Ikviens mirušais ir cienīgs, lai viņu at-
cerētos, lai arī kādā armijā viņš dienē-

jis,” saka Vanda Baulina. Taču jo īpaši 
tuva viņai ir poļu tēma, jo kopš 1989. 
gada viņa darbojas poļu biedrībā. 

Lielākie poļu leģionāru apbedījumi 
uzieti Laucesē un Višķos. Viņa no sirds 
pateicas Česlavam un Vijai Mickevi-
čiem, kuri vienmēr ir apkopuši poļu 
kareivju atdusas vietu Višķu kapos, 
tāpēc tā nekad nav tikusi aizmirsta. 
Padomju gados poļu leģionāri uzskatīti 

par bandītiem, tāpēc viņu apbedījumi 
tikuši kopti slepus, lai nenonāktu pa-
domju varas nežēlastībā. 

Deviņdesmitajos gados toreizējais 
Višķu pagasta priekšsēdētājs Jānis 
Kudiņš ierosinājis Kultūras manto-
juma nodaļai atjaunot atdusas vietu 
Višķu kapos. Tika iedalīti rajona pado-
mes līdzekļi un piesaistīts Daugavpils 
mākslinieks Romualds Gibovskis, kurš 
izveidoja krustu. 

Piemiņas vietā uzstādīts laukak-
mens, kas uziets Naujenes pagastā, bet 
uzrakstu tajā iegravējis tēlnieks Vladi-
mirs Ivanovs. Vanda Baulina atceras, 
ka atklāšanas reizē dekāns Aleksandrs 
Madalāns kapos noturējis dievkalpoju-
mu, dziedājis poļu biedrības koris. 

Diemžēl šajos gados krusts pamatīgi 
cietis no laikapstākļiem, tāpēc šogad 
plānots to restaurēt, kā arī tiks atjau-
nots uzraksts uz akmens, ko veiks no 
Polijas piesaistīts speciālists. 

Patlaban Polijas Kultūras ministri-
ja turpina apzināt vietas, kur varētu 
būt apbedīti poļu leģiona kareivji. Pērn 
šādi apbedījumi atrasti pašā Salienas 
centrā, atsevišķi apbedījumi ir Lociku 
kapos un Juzefovas vecajos kapos, taču 
šo apbedījumu izpēti plānots turpināt. 
Vanda Baulina atzīst, ka poļu puse jau 
iepriekš sākusi apzināt un atjaunot 
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piemiņas vietas Latgalē, pašlaik reno-
vētas jau 9 piemiņas vietas.  

Daugavpils katoļu kapos pašā cen-
trā ir apbedīti 20 poļu kareivji, Polijas 
Kultūras ministrija jau var nosaukt 19 
kritušo uzvārdus un plāno šogad sa-
kopt arī šos kapus. Vanda Baulina cer, 
ka šīs ministrijas ekspertiem izdosies 
uzzināt arī Višķu kaujās kritušo poļu 
kareivju vārdus. No Jāņa Lismaņa 
grāmatas “1915-1920 kauju un kritušo 
karavīru piemiņai” viņa uzzinājusi, ka 
bijušajos Daugavpils ebreju kapos, kas 
tika izpostīti, tikuši apbedīti arī Poli-
jas leģionā karojošie ebreju tautības 
kareivji. Vanda Baulina domā, ka šis 
fakts būtu jāiemūžina piemiņas plāk-
snē. 

Vēstures stunda jauniešiem
Pēc piemiņas brīža kapos Višķu pa-

gasta Sabiedriskajā centrā tika novadī-
ta vēstures stunda Špoģu vidusskolas 
skolēniem. Daugavpils Universitātes 
profesors Henrihs Soms jauniešiem 
īsumā pastāstīja par vēsturiskajām 
norisēm Višķu pagastā.  

1919. gada decembrī Latvijas armi-
jas Virspavēlnieka štābā sāka plānot 
Latgales atbrīvošanas operāciju. Mek-
lējot sabiedroto cīņā pret Sarkano ar-
miju, tika parakstīts līgums starp Lat-
vijas un Polijas armijas vadībām par 
kopīgu uzbrukumu Sarkanajai armijai 
un Latgales atbrīvošanu. 

Saskaņā ar noslēgto līgumu kaujas 
darbībā vajadzēja iesaistīties 10 000 
latviešu un 30 000 poļu karavīru.

1920. gada 3. janvārī poļu un latviešu 
karaspēks sāka uzbrukumu Daugav-
pilij. Kaujas apstākļi bija dramatiski. 
Laiks bija ļoti auksts, ap mīnus 25 grā-
diem, karaspēka kustību apgrūtināja 
arī dziļais sniegs un putenis. Tomēr, 
neraugoties uz to, jau ap dienas vidu 
poļu karavīri ielauzās pilsētā un to ie-
ņēma. Turpinot uzbrukumu, 4. janvārī 
poļi sasniedza Višķu rajonu. 

Višķu kauja notika līdz 12. janvārim. 
Poļu kājnieku darbību aktīvi atbals-

tīja Latvijas armijas bruņuvilciens, 
kas bijis ļoti primitīvs un vāji bruņots. 
Protams, poļu armijas bruņuvilcieni 
bija daudz spēcīgāki, taču tos nevarē-
ja izmantot tā iemesla pēc, ka tie ne-
bija piemēroti mūsu sliežu platumam. 
Latvijas armijas bruņuvilcienam pretī 
stājās trīs sarkanarmijas bruņuvilcieni 
- “Nāve vai uzvara”, “Ļeņins” un "Troc-
kis". Jau pirmajā dienā, 4. janvārī, poļu 
armija cieta lielus zaudējumus -- 32 
karavīri krita un 115 tika ievainoti. 5. 
janvārī poļi papildināja savus spēkus 
ar smago artilēriju un jātniekiem. Pēc 
neliela pārtraukuma, 7. janvārī, sar-
kanarmieši devās pretuzbrukumos. 
Bruņoto vilcienu artilērijas apšaudē 
tika nodedzināti apkārtējie ciemi. 10. 
janvārī Dubnas stacijā ieradās Latvi-
jas armijas bruņuvilciens un no Kozuļu 
sādžas sāka pretinieka bruņuvilcienu 
apšaudi, tos sabojājot. Par Višķu kau-
ju ar Lāčplēša kara ordeni apbalvots 
bruņuvilciena komandieris Arnolds 
Paulockis.

Arendoles muižas īpašnieks Arvīds 
Turlais zināja pastāstīt kādu inte-

resantu faktu par Latvijas armijas 
bruņuvilcienu, kurš ieradās Višķu 
dzelzceļa stacijā 10. janvārī. Proti, 
poļi nepaguva pabrīdināt, ka tālāk ir 
izjauktas sliedes, tāpēc bruņuvilciens 
noskrēja no sliedēm, bet ticis veiksmīgi 
dabūts atpakaļ un devās uzbrukumā 
sarkanarmijas bruņuvilcieniem. 

12. janvārī bruņuvilciens ieņēma ap-
mēram 20 km no Višķiem attālo Rušo-
nas staciju. Turpinot izvērst uzbruku-
mu, poļu daļas ieņēma arī Krāslavu. 
Cīnoties kopā ar Latvijas armijas Kur-
zemes divīzijas daļām, poļu ģenerāļa 
E. Ridza-Smiglija karaspēka grupa 
līdz februārim atbrīvoja Dienvidlatgali 
un 1920. gadā atstāja Latviju. Līdz va-
sarai neliela Polijas armijas karaspēka 
nodaļa vēl palika Daugavpilī. 

Dažus vēsturiskus faktus izstāstīja 
bijusī 10. vidusskolas direktore Inna 
Kirņičanska, kura pašlaik studē vēs-
turi Daugavpils Universitātē. Par no-
tikumiem Višķu pagasta Daniševkas 
ciemā viņai stāstījis tēvs, kuram 1920. 
gadā bija vien pieci gadi, taču tā laika 
notikumi palikuši spilgtā atmiņā. Sā-

koties pirmajam pasaules karam, Da-
niševkā bija 47 mājsaimniecības, ap 
500 iedzīvotāji. Kara laikā Daniševkā 
atradās kara daļa, ciemam pāri gāja 
fronte. 

Kara darbības rezultātā tika nopos-
tīta kāda sena 18. gadsimta kapsēta, 
par ko vēlāk izveidojās vietējā leģenda. 
Šajā kapsētā apbedījumi saglabājušies 
vien gar kapsētas malu, bet vidū ir 
tukšs laukums. Kara laikā šajos kapos 
Sarkanā armija uzglabāja artilērijas 
munīciju, kurā trāpījis lādiņš, noārdot 
gandrīz visus apbedījumus. Kapsētas 
vidū vēlāk atrasts tikai viens neliels 
kapakmens, bet apkārt esošie ir lādiņu 
šķembu bojāti. Tāpat lādiņu šķembas 
sabojāja arī sienu Daniševkas vecticīb-
nieku lūgšanu namā. Šķembu izurbtie 
caurumi no ārpuses tika aizlāpīti ar 
metāla plāksnītēm, bet no iekšpuses 
redzami joprojām. Sv. Pētera un Pāvila 
pareizticīgo baznīca cietusi daudz no-
pietnāk – 1920. gadā tai tika bojāts ku-
pols, norauts zvanu torņa jumts un iz-
sisti visi logu stikli. Baznīcas remonts 
ilga no 1926. līdz 1931. gadam. Savu-
kārt pašā ciemā dzīvojamās mājas tika 
nopostītas.   

Višķu pagasta iedzīvotājs Jānis 
Strods pieminēja faktu, ka viņa vec-
mammas māsa tolaik Jasmuižā ieska-
tījās kādā poļu kareivī. Pēc kaujām 
poļu puisis devies uz mājām lūgt vecā-
kiem atļauju pārvest mājās līgavu no 
Latgales. Vienīgais vecāku nosacījums 
bijis, ka viņai jābūt katolietei. Dabū-
juši vecāku svētību, abi apprecējās un 
pārcēlās uz dzīvi Polijā. 

Pedagoģe un vēstures pētniece Inna 
Kirņičanska aicināja jauniešus pētīt 
sava dzimtā novada vēsturi, jo te vēl 
esot daudz noslēpumu un arī atklāju-
mu. 

Inese Minova

Prezentēta grāmata par priesteri mocekli
4. janvārī Skrindu dzimtas muzejā no-

tika grāmatas  “Dieva kalps Jānis Men-
driks MIC – īsts cilvēks un priesteris” 
atvēršanas svētki. Tieši ar šo grāmatu 
Latvijas mariāņi aizsāka  Mariāņu kon-
gregācijas dibināšanas jubilejas gadu. 
Turklāt, svarīgs ir fakts, ka grāmata ir 
kā sava veida  Latvijas mariāņu piene-
sums  mariāņu priestera Jāņa Mendri-
ka beatifi kācijai. 

Grāmatas atvēršanas svētki muze-
jā pulcināja Latvijas mariāņu tēvus 
un katoļu garīdziniekus no Latgales 
draudzēm, J.Mendrika radus, Kalupes 
Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas 
katoļu baznīcas kori, Vaboles un Kalu-
pes pagasta pārvaldes pārstāvjus un 
katoļu baznīcas draudžu pārstāvjus no 
dažādām Latvijas pilsētām.  Pasākuma 
laikā J.Mendrika dzīves biogrāfi jas lap-
puses ieskicēja un  apsveikuma vārdus 
teica Viļānu Svētā Alberta Lielā mari-
āņu klostera priekšnieks Rinalds Staņ-
ķēvičs MIC, Daugavpils Universitātes 
asoc. prof., Dr.hist. H.Soms, Daugavpils 
dekanāta dekāns un Daugavpils Sv. 
Pētera ķēdēs baznīcas pr. Mihails Si-
vickis, Līksnas, Nīcgales un Madaliņas 
draudžu prāvests Andžejs Lapinskis,  
J.Mendrika MIC radiniece Silvija Sud-

male, Kalupes Vissvētākā Altāra Sakra-
menta Romas katoļu baznīcas prāvests 
Antons Aglonietis un Kalupes pagasta 
pārvaldes vadītāja I.Ūbele.  Grāmatas 
izdošanas koordinators ir mariāņu tēvs 
Dmitrijs Artjomovs, kurš pasākuma lai-
kā pieminēja to, ka: " J.Mendrika beati-
fi kācija uzsākta jau 2003. gadā Sankt-

pēterburgā (Krievijā), un grāmata ir 
kā apliecinājums tam, ka priesteris ar 
savu kalpošanu pagājušā gadsimta 40. 
gados, ar savām ciešanām un nāvi ap-
cietinājumā Vorkutā (Krievijā) 50. ga-
dos, ir pelnījis pievienoties svēto saimei 
Debesīs.’’ 

 "Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – 

īsts cilvēks un priesteris’’ ir 143 lappu-
ses bieza  Dieva kalpa dienasgrāmata, 
kas ir papildināta ar dažādām priestera 
dzīves gājuma fotogrāfi jām,  vēstulēm, 
vēsturiskām liecībām. J.Mendrika die-
nasgrāmatas oriģinālvaloda ir latgalie-
šu. Tulkojumu latviešu valodā veikusi 
Baiba Vingre. Grāmata izdota apgādā 
"KALA raksti’’. Par pamatu grāmatai 
tika izmantota J.Mendrika otrā dienas-
grāmata, kuru ar roku pārrakstījusi 
kāda sieviete no Naujenes pagasta. Pir-
mā dienasgrāmata diemžēl nav sagla-
bājusies. 

Pēc pasākuma visi klātesošie tika ai-
cināti uz Skrindu dzimtas muzeja Kuli-
nārā mantojuma telpu, kur tika atklāta 
Antoņinas Geriņas (Kalupes pagasts) 
un Anžellas Nartišas (Kalupes pagasts) 
pīto dzijas mandalu izstāde. 

Skrindu dzimtas muzejs pateicās pr. 
Dmitrijam Artjomovam par sadarbību 
un visiem grāmatas atvēršanas svētku 
dalībniekiem par izrādīto interesi! 

Ilze Ozoliņa, 
 Skrindu dzimtas muzeja

 vecākā speciāliste 
Andris Teivāns
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Vaboles pagasts ietērpās svētku rotā

Gaidot Ziemassvētkus, Daugavpils 
novada Vaboles pagasts tradicionāli 
ietērpjas īpašā svētku rotā – gan paš-
valdības ēkas, gan iedzīvotāju nami 
iemirdzas krāsainās virteņu gaismi-
ņās, namu pagalmus rotā izgaismotas 
dekorācijas. Šāda tradīcija aizsākusies 
1999. gadā, kad pagastā tika pirmo rei-
zi izsludināts svētku noformējuma kon-
kurss. Ar nelieliem pārtraukumiem šis 
konkurss notiek jau teju 20 gadus, mu-
dinot iedzīvotājus piedomāt par svētku 
rotu savai mājvietai. 

Lai arī šoreiz ziema atnākusi bez 
sniega, tas nav mazinājis svētku noska-
ņu. Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja 
Aina Pabērza sākumā gan bijusi no-
bažījusies, ka sniega un sala trūkums, 
drūmais laiks un lietus neiedvesmos 
iedzīvotājus rotāties svētkiem, taču ba-
žas bijušas veltīgas. Par spīti dabas un-
tumiem, pagastā tomēr valdīja īsts Zie-
massvētku noskaņojums. Ēkas pagasta 
centrā, kā arī tuvākos un tālākos nostū-
ros iemirdzējās košās gaismiņu virte-
nēs. Konkursā šoreiz piedalījās 46 māju 
saimnieki, pie kuriem ciemos īsi pirms 
svētkiem devās konkursa vērtēšanas 
komisija, lai aplūkotu viņu veikumu. 

Vēlā vakara stundā krāsainās vir-
tenes iemirdzas viskošāk, tās rotā gan 
ēkas, gan kokus un krūmus. No virte-
nēm dažviet izveidots arī jaunais gada 
skaitlis, kas labi pārskatāms jau lielā 
gabalā. Sagaidot Žurkas gadu, daudzās 
sētās tapušas šī dzīvnieciņa fi gūras, 

uzsver, ka šogad bija daudz skaistu ro-
tājumu, tāpēc piešķirtas vairākas otrās 
un trešās vietas.  

Īpaši košas šogad izrotātas daudzdzī-
vokļu mājas Parka ielā, šajā kategori-
jā piešķirtas divas trešās vietas, viena 
otrā un viena pirmā vieta, ko ieguva 
mājas Parka ielā 3 trešās kāpņutelpas 
iedzīvotāji.   

Privātmāju kategorijā balvu par trešo 
vietu saņēma piecas ģimenes – Gladiše-
vu, Ignatānu, Rušenieku, Kosolapovu 
un Bruņenieku ģimene. 

Otro vietu ieguva Bolužu ģimene, 
Žuku ģimene un Regīna Orbidāne, sa-
vukārt pirmo vietu šogad ieguva Lubgā-
nu ģimene. 

Visi konkursa dalībnieki saņēma pa-
teicības un nelielas piemiņas veltes. 

Pasākuma dalībniekiem nelielu kon-
certu sniedza Vaboles pagasta jauniešu 
deju kolektīvs ''Aisma''.

Visdrīzāk tradīcija rīkot konkursu 
tiks turpināta, jo iedzīvotājiem tas esot 
vajadzīgs. Apbraukājot mājas, daudzi 
saimnieki atzinuši, ka cenšas ne tik 
daudz konkursa, cik sevis dēļ, lai radītu 
svētku noskaņojumu. Taču Aina Pabēr-
za novērojusi, ka konkurss mudina vei-
dot daudz krāšņākus un bagātīgākus 
rotājumus, kas rada svētku noskaņoju-
mu gan pašiem māju saimniekiem, gan 
viņu kaimiņiem un viesiem. 

  Inese Minova

darinātas no visdažādākajiem mate-
riāliem un gaismiņām. Var redzēt, ka 
daudzi iedzīvotāji ieguldījuši pamatīgu 
darbu un arī līdzekļus, lai priecētu ne 
tikai sevi, bet arī kaimiņus un garām-
braucējus. 

Patīkami pārsteidza Lielo Kļocku cie-
ma iedzīvotāji, kuri ne tikai bija sarūpē-
juši krāšņus rotājumus savās sētās, bet 
Ziemassvētkus sagaidīja patriotiskā no-
skaņā, izkarot visas ielas garumā valsts 
karogus.  

Pagasta vadītāja Aina Pabērza uz-
sver, ka šogad vērtēšanas komisija 
devās izbraukumā agrāk nekā citiem 

gadiem, proti, pāris dienas pirms Zie-
massvētkiem. Nav noslēpums, ka egles 
nešana mājās un mājas rotāšana bieži 
vien tiek atlikta uz pēdējo brīdi, tāpēc 
kāds varbūt arī nebija paguvis saga-
tavoties konkursam. Daži iepriekšējo 
gadu konkursa balvu ieguvēji savas mā-
jas izrotājuši tikai pēc svētkiem, tāpēc 
šoreiz palikuši bez balvām. Taču priecē-
jot tas, ka šoreiz konkursā iesaistījušies 
jauni dalībnieki, turklāt daži no viņiem 
pat ieguvuši godalgotas vietas. 

11. janvārī tika paziņoti konkursa 
“Ziemassvētku rota” rezultāti un su-
mināti māju saimnieki. Aina Pabērza 

Latgaļiem pašiem savs konjaks
Sava šmakovkas recepte ir teju katra 

īsta latgalieša sētā. Arī Biķernieku pa-
gasta jaunā uzņēmēja Iļjas Ivanova ģi-
menē tāda vienmēr bijusi, kas izmanto-
ta pašu vajadzībām, taču Iļja to nolēmis 
likt lietā daudz vērienīgāk. 

Vairākus gadus viņš loloja ideju par 
nelielas stiprā alkohola ražotnes izvei-
di, kur varētu tapt pat īsts latgaļu kon-
jaks. Īstenot savu ieceri Iļjam beidzot ir 
izdevies. Taču ar francūžiem šī slavenā 
dzēriena gatavošanā viņš negrasās sa-
censties, bet izdomā savas receptes, ar 
ko pārsteigt grādīgo dzērienu cienītājus. 

Uzņēmības netrūkst
Atvērt alkohola ražotni nav viegls uz-

devums. Uzņēmums SIA “Kazanova” 
izveidots tikai pērn, bet pirms tam gadi 
pieci pagājuši garšu eksperimentos, tel-
pu un līdzekļu meklējumos, ka arī lai 
saņemtu neskaitāmas atļaujas. Cits jau 

būtu atmetis ar roku, bet Iļja nav no 
tiem, kas viegli padodas. Pērn puisis uz-
varēja Daugavpils novada domes gran-
tu konkursā, iegūstot 1500 eiro fi nansē-
jumu sava projekta īstenošanai, kā arī 
tika uzņemts LIAA biznesa inkubatorā. 
Pateicoties pašvaldības atbalstam, uz-
ņēmējs iegādājies Itālijā ražotu fi ltrā-
cijas iekārtu un uzpildīšanas iekārtu, 
par saviem līdzekļiem nopircis destilē-
šanas iekārtu. Kopumā savas idejas īs-
tenošanā Iļja ieguldījis jau vairāk nekā 
17 tūkstošus eiro.  Ražotne iekārtota 
kādreizējā bērnudārza ēkā Biķernieku 
ciemā. Savulaik šajā bērnudārzā par 
pavāri strādājusi Iļjas vecmāmiņa. Ta-
gad telpas daļēji ir tukšas, vienā spārnā 
apmeties veikals, izveidota trenažieru 
zāle, bet vienu ēkas daļu no pagasta īrē 
Iļja. Telpas ražotnei izremontējis pats, 
plāno pamazām labiekārtot arī apkārt-
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ni, lai ražotne būtu atpazīstama un ar 
laiku piesaistītu arī tūristus. 

Nelielajā noliktavas telpā plauktos 
savirknētas gatavās produkcijas pude-
les. “Apple wood brandy”, “Mens resort” 
un “Jigan” – tie ir pirmie Iļjas eksperi-
menti, kas veiksmīgi izgājuši klientu 
testu. Sortimenta klāstu drīzumā plā-
nots papildināt ar mētru dzērienu ”Vil-
lage exotic” un anīsa aperitīvu ”Royal 
aperitif”. 

Visus dzērienus vieno kopīgs uzņē-
muma zīmols “Kazanova moonshine”. 
Iļja joko, ka Kazanova savulaik bijis īsts 
siržu lauzējs, tāpēc arī savai produkcijai 
izvēlējies moto “From the men Kazano-
va””, proti, ja izdzer vīrietis, viņš kļūst 
par Kazanovu, bet, ja iedzer sieviete, 
tad viņa iepazīstas ar Kazanovu. Savu-
kārt vārds ‘moonshine’ (mēness gaisma) 
saistīts ar alkohola vēsturi Amerikā. 

Eksperimenti turpinās
Visiem dzērieniem pamatā ir ābolu 

destilāts, no kura tālāk top uzlējums. 
Ābolu sulu iegūst no pašu dārzā ie-

vāktiem āboliem. Pagaidām apjomi nav 
lieli – tiek izmantoti vien 400 litri sulas. 
No tās tiek gatavota brāga, kas tiek 
divreiz tvaicēta, iegūstot rezultātā 40 
grādus stipru dzērienu, kas tiek fi ltrēts 
un uzliets ozolkoka mizām vai dažādām 
garšvielām. Uzlējums gatavojas no 2 
nedēļām līdz mēnesim, tad tiek liets pu-
delēs un aizvākots. 

Katram dzērienam izdomāta sava 
īpaša recepte, kas ilgu laiku eksperi-
mentu ceļā aprobēta. Piemēram, dzē-
riens “Mens resort” esot īstu vīru dzē-
riens, kas satur medu un piparus. Tādu 
labprāt izbauda mednieki, makšķernie-
ki un pirts cienītāji.

Etiķetes rotā uzraksti latviešu un an-
gļu valodā, jo Iļja plāno ar laiku ražot 
arī eksportam. Pagaidām viņa produk-
cijai noiets ir privāti pasūtījumi. 

Savā ražotnē puisis plāno ieviest arī 

ko interaktīvu, kaut ko līdzīgu realitā-
tes šovam, proti, fi lmēt visu ražošanas 
procesu, sākot no augļu misas gatavoša-
nas līdz dzēriena pārdošanai un darbam 
ar klientu, un izvietot sociālajos tīklos. 
Šāda pieeja mūsdienās esot ļoti popu-
lāra. Tas būšot pirmais alko-life blogs 
kanālā youtube. Iļja atzīst, ka šis blogs 
būs ne tikai pašreklāma, bet savdabīga 
jauna uzņēmēja video dienasgrāmata. 

Pašlaik savu uzņēmumu puisis po-
pularizē sociālajos tīklos facebook un 
instagram. Ar laiku viņš plāno ražotnē 
rīkot arī ekskursijas.

Ja kādam ir saglabājusies šmakovkas 
recepte no savas vecmāmiņas pūra lā-
des, bet nav iespējas to pašam pagata-
vot, var droši vērsties pie jaunā uzņēmē-
ja – tas ir viens no pakalpojumiem, ko 
viņš plāno piedāvāt saviem klientiem. 
Šobrīd galvenais mērķis esot nopelnīt, 
lai var nopirkt apjomīgāku destilēšanas 
iekārtu lielāka produkcijas apjoma ra-

žošanai. Iļja domā, ka ar laiku varētu 
ražot arī vīnu, taču tā ir pavisam cita 
tehnoloģija, tāpēc to pagaidām atlicis uz 
nākotni. 

Kad Iļja izdomājis veidot savu uzņē-
mumu, daudzi viņam teikuši, ka tas 
nav reāli, taču tas puisi nav apturējis. 
Uzņēmības viņam vienmēr bijis pārpil-
nām, jau skolas gados Iļja allaž izdomā-
jis sev kādu nodarbi, piemēram, frizējis 
savus klases biedrus – ne jau par nau-
du, bet sava prieka pēc.  

Pirms dažiem gadiem nolēmis pievēr-
sties alkohola ražošanai – ne tikai, lai 
liktu lietā savu senču receptes un ar to 
pelnītu, bet arī lai mudinātu patērētā-
jus lietot kvalitatīvu vietējo produktu. 
Attīstot savu uzņēmumu, Iļja iecerējis 
atbalstīt un popularizēt arī savu dzimto 
pagastu -  Biķerniekus.

Inese Minova

Janvārī “Meža 
mackevičos” 

turpinās zemessargu 
apmācības 

No 1. līdz 31. janvārim ieskaitot, Dau-
gavpils novada Vaboles pagasta mācību 
poligonā “Meža Mackeviči” notiks Ze-
messardzes militārās mācības. Nodar-
bību mērķis ir pilnveidot zemessargu 
zināšanas un iemaņas darbā ar dažāda 
veida ieroču sistēmām.

Zemessardzes 3. Latgales brigādes te-
ritorijā atrodas seši bataljoni – Zemes-
sardzes 32. kājnieku bataljons Rēzeknē, 
Zemessardzes 34. kājnieku bataljons 
Daugavpilī, Zemessardzes 35. kājnieku 
bataljons Preiļos, Zemessardzes 55. kāj-
nieku bataljons Aizkrauklē un Zemes-
sardzes 56. kaujas nodrošinājuma ba-
taljons Jēkabpilī, kā arī Zemessardzes 
36. kaujas atbalsta bataljons Lūznavā.

Zemessardze ir lielākā Nacionālo 
bruņoto spēku struktūra un teritoriā-
lās aizsardzības pamats. Zemessardzē 
uzņem Latvijas pilsoņus, kuri sasniegu-
ši 18 gadu vecumu, bet nav vecāki par 
55 gadiem. Informācija par prasībām 
uzņemšanai Zemessardzē ir atrodama 
Zemessardzes mājas lapas www.zs.mil.
lv sadaļā – Pievienojies!

Lai vienkāršotu pieteikšanos dienes-
tam Zemessardzē un veicinātu atgrie-
zenisko saiti ar iedzīvotājiem, darbojas 
Zemessardzes vienotais diennakts tāl-
ruņa numurs – 1811.

Iedzīvotāju ievērībai!
No 1.  līdz 31. janvārim ieskaitot, Dau-

gavpils novada Vaboles pagasta mācību 
poligona “Meža Mackeviči” apkārtnē ie-
spējami pārvietošanās ierobežojumi un 
būs izvietots drošības apķēdējums. Mā-
cību laikā pārvietosies militārā tehnika, 
bruņoti karavīri un zemessargi, tiks 
izmantota mācību un kaujas munīcija, 
kā arī kaujas imitācijas līdzekļi. Mācību 
norises vietās, atrodot mācību nezinā-
mus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt 
vai pārvietot. Nacionālo bruņoto spēku 
personāla augstākminētās plānotās ap-
mācības ir saskaņotas un notiek mācī-
bu ietvaros. Bruņotie spēki atvainojas 
par sagādātajām neērtībām un lūdz 
ar izpratni izturēties pret iespējamiem 
pārvietošanās īslaicīgiem apgrūtināju-
miem, kas var rasties apmācību laikā. 
Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, 
redzot arī karavīru un zemessargu pār-
vietošanos ārpus militārajiem poligo-
niem un vienību izvietojumiem, tehni-
kas un cita veida aprīkojuma izvēršanu 
un pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas 
vietās.

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu 
militārā poligona «Meža Mackeviči» paplašināšanai

Nacionālie bruņotie spēki plāno 
attīstīt poligonu ”Meža Mackeviči”. 
Speciāli priekš tā tiek plānots grozīt 
Daugavpils novada teritorijas plāno-
jumu, nosakot plānoto militārā po-
ligona teritoriju kā vietu ar īpašiem 
noteikumiem. Rezultātā plānots ļaut 
aizsardzības un drošības iestādēm 
apbūvēt un celt to vajadzībām nepie-
ciešamos infrastruktūras objektus, 
t.sk. šautuves un teritorijas militārā 
mācību procesa nodrošināšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 
9. janvāra līdz 7. februārim. Pub-
liskās apspriešanas laikā ir paredzē-
tas divas sanāksmes:
  22. janvārī, plkst. 12.00 

Vaboles pagasta Saieta namā 
(”Saieta nams”, Vabole, Vaboles pa-
gasts, Daugavpils novads);
 4. februārī, plkst. 11.00 

Daugavpils novada domē (sēžu 
zālē, 24.telpa, Rīgas iela 2, Daugav-
pils).

Iedzīvotājiem savus priekšlikumus 
ir iespējams iesniegt līdz 2020. gada 
7. februārim Daugavpils novada do-
mes Attīstības pārvaldei (Rīgas iela 
2-31, Daugavpils, LV-5401) vai sūtot 
elektroniski: planojam.novadu@dnd.
lv.

Ar lokālplānojuma redakciju var 
iepazīties Daugavpils novada domes 
Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2, 
31.kab., Daugavpils) Domes darba 
laikā vai interneta vietnē, kā arī Te-
ritorijas attīstības plānošanas infor-
mācijas sistēmā (TAPIS).

Ja patlaban poligons aizņem 10 
hektāru platību, tad pēc paplašinā-
šanas tas aizņems teju 2063 hektāru 
platību. Plānotā teritorija ietilpst trīs 
Daugavpils novada pagastos (Va-
boles, Līksnas un Maļinovas), un tā 
robežojas gan ar fi zisku personu īpa-
šumā esošām zemes vienībām, gan 
juridiskas personas īpašumā esošām 
zemes vienībām, gan arī valsts teri-
torijām. Šobrīd lielāko daļu plānotās 
poligona teritorijas aizņem ”Latvijas 
valsts meži” (2042 ha), un šīs, valsts 
īpašumā esošās zemes, plānots nodot 
Aizsardzības ministrijas valdījumā.
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Noslēdzies projekts “Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem”
Noslēdzies projekts  ”Mācību seminā-

ri Latgales reģiona kultūras darbinie-
kiem”, nr.: LKP2019/36, Latgales kul-
tūras programmas ietvaros. Kopējais 
fi nansējums sastādīja 1192 EUR. Pro-
jekts norisinājās triju mēnesu laikā no 
01.09.2019 – 13.12.2019. 

Projekta mērķis bija paaugstināt 
profesionālās kompetences kultūras 
darba speciālistiem, lai sekmīgi organi-
zētu darbu kultūras institūcijās, kā arī 
sniegt pamatzināšanas amatniekiem 
u.c. interesentiem par saimnieciskās 
darbības uzsākšanu. Mērķauditorija 
bija Daugavpils novada un visa Latga-

les reģiona kultūras darba speciālisti.
Projekta gaitā (Daugavpils novada 

Kultūras centrā ”Vārpa”) notika seko-
joši mācību semināri:

•  “Starpkultūru komunikācija”
• „Efektīva komunikācija un ar-

gumentācijas prasmes”
• „Kultūras pakalpojumu tirgzi-

nības”
• „Saimnieciskās darbības uz-

sākšana”
• ”Saimnieciskās darbības grā-

matvedība”
Mācību semināros kultūras dar-

binieki, klausoties profesionālo un 

kompetento savas jomas speciālistu 
izklāstītajā, veidoja idejas sava darba 
pilnveidošanai. Klausītāji paplašinā-
ja savu izpratni par sociālajiem  un 
psiholoģiskajiem  aspektiem starpkul-
tūru komunikācijā. Iegūtās prasmes, 
piemēram, argumentēti aizstāvēt savu 
viedokli un drosme uzrunāt potenciālo 
sadarbības partneri, veicinās kultūras 
pakalpojuma kvalitāti. Prasmes ana-
lizēt pieprasījumu un piedāvājumu 
ļaus gudri plānot vietējai sabiedrībai 
piemērotus pasākumus. Iegūtās vai 
paplašinātās zināšanas par uzņēmēj-
darbību un grāmatvedības dokumen-

tiem ļaus amatniekus un mājražotājus 
motivēti virzīt iesākto saimniecisko 
darbību, kā arī virzīt to peļņas iegūša-
nai. Seminārus kopumā apmeklēja 130 
kultūras darbinieki un amatnieki no 
Daugavpils, Dagdas, Aglonas, Ilūkstes, 
Vārkavas, Rēzeknes, Līvānu, Preiļu  
novadiem, kā arī no Daugavpils un Rē-
zeknes pilsētām.

Terēzija Ūbele,
 DNKC ”Vārpa” MIC vadītāja

 Izmaiņas pašvaldības pabalstos
16. janvāra Daugavpils novada do-

mes sēdē apstiprināti grozījumi paš-
valdības 2018. gada 31. maija saistoša-
jos noteikumos Nr.20 „Par brīvprātīgās 
iniciatīvas pabalstiem Daugavpils no-
vadā”, saskaņā ar ko ir palielināts ap-
bedīšanas pabalsts no 180 uz 350 eiro. 
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu 
ir personai, kura uzņēmusies veikt mi-
rušās personas, kuras pēdējā deklarēta 
dzīvesvieta bija Daugavpils novads, ap-
bedīšanu. Pabalstu piešķir un izmaksā 
gadījumos, ja ir miris iedzīvotājs, ku-
ram nav tiesību uz citu apbedīšanas 
pabalstu. Vidēji gadā šādu pabalstu 
saņem 15 personas. Pabalsta izmaksai 
šogad pašvaldības budžetā papildus 
būs nepieciešami 2550 eiro.

Domes sēdē grozīti arī Daugavpils 

novada domes 2010. gada 21. janvāra 
saistošo noteikumu Nr.4 „Par sociālo 
palīdzību Daugavpils novadā”  iestrā-
dātie nosacījumi attiecībā uz piemēro-
jamo garantēto minimālo ienākumu 
līmeni vienai personai Daugavpils no-
vada administratīvajā teritorijā. Šāds 
lēmums pieņemts sakarā ar izmaiņām 
Ministru kabineta noteikumos “Notei-
kumi par garantēto minimālo ienāku-
mu līmeni”. 

Grozījumi paredz, ka garantētais 
minimālais ienākumu līmenis vienai 
personai Daugavpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā nosakāms atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem par 
garantēto minimālo ienākumu līmeni, 
proti, no šā gada 1. janvāra garantētais 
minimālais ienākumu līmenis trūcīgai 

personai ir 64 eiro. 
Tiesības saņemt pabalstu GMI līme-

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

2019. gadā Daugavpils novadā GMI 
pabalstu saņēma 614 personas. 

Saistošo noteikumu īstenošanai 
2020. gadā papildus būs nepieciešami 
26 000 eiro. 

Tāpat šajos noteikumos veiktas iz-
maiņas attiecībā uz vienreizēja pabalsta 
krīzes situācijā apmēru. Ja iepriekš šis 

pabalsts tika noteikts 200 eiro apmērā 
vienai personai vai ģimenei, tad turp-
māk tie būs 400 eiro. Sociālais dienests 
pieņem lēmumu par vienreizēja pabalsta 
krīzes situācijā piešķiršanu, kad ģimene 
(persona) daļēji vai pilnībā nespēj no-
drošināt savas pamatvajadzības stihis-
kas nelaimes vai iepriekš neparedzamu 
apstākļu gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, 
vētra un citas situācijas). Vienreizējo 
pabalstu piešķir bez ģimenes (personas) 
ienākumu izvērtēšanas, bet ņemot vērā 
krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas 
un speciālista veiktu ģimenes (personas) 
individuālu pamatvajadzību izvērtēju-
mu. Šī pabalsta izmaksai budžetā papil-
dus būs nepieciešami 3300 eiro.

Inese Minova

Sanāksme par Daugavas upes apsaimniekošanu – makšķerniekiem, 
laivotājiem, zemes īpašniekiem 

Visi interesenti tiek aicināti uz sa-
nāksmi Daugavpils novada domē 
(Rīgas iela 2) 19. februārī plkst 
17.00. Nodibinājuma “Vides risināju-
mu institūts” eksperti stāstīs par 2019. 
gada vasaras sezonas pētījumiem 
Daugavpils novadā iekļautajā Dauga-
vas upes posmā - ūdens kvalitāti, hid-
roloģiju un zivju resursiem. Daugavas 

upe tika pētīta no Lielbornes līdz pat 
Nīcgales pagasta robežai ar Līvānu no-
vadu. Dalībniekiem būs iespēja uzdot 
jautājumus un sniegt ieteikumus upes 
posma apsaimniekošanas plānam, 
tādēļ aicinām makšķerniekus, tūris-
ma uzņēmējus, ūdenstūristus, zemes 
īpašniekus Daugavas krastos, dabas 
vērotājus un jebkuru, kurš vēlas pieda-
līties, izstāstīt savus vērojumus un dot 
padomus!

Daugavas upe Daugavpils novada 
teritorijā ir ļoti nozīmīga – upes posms 
tiek izmantots atpūtai (laivas un plos-
ti), makšķerēšanai, tā ir svarīgs tūris-
ma objekts. Daugavpils novada teri-

torijā esošais Daugavas upes posms 
daļēji atrodas dabas parkā “Dauga-
vas loki”/aizsargājamo ainavu apvidū 
“Augšdaugava”. Tādēļ Daugavas upes 
posmam  tiek sagatavots apsaimnie-
košanas plāns 2020-2030. gadiem, kur 
būs iekļauti ieteikumi gan zivju resur-
su, gan ainavas aizsardzībā, izmanto-
šanā tūrismam un atpūtai, citu dabas 
vērtību saglabāšana. 

Daugavpils novada dome varēs uz-
sākt plānveidīgu upes posma pārvaldī-
bu, kā arī uz šo datu un pasākumu pa-
mata veidot sadarbību ar robežojošām 
pašvaldībām. 

Plānu izstrādā nodibinājums “Vides 

risinājumu institūts” (VRI), kas kopš 
2013. gada plāno un realizē ezeru pēt-
niecības projektus, novērtējot ūdens-
objektu sākotnējo stāvokli, modelējot 
attīstības scenārijus un izstrādājot ap-
saimniekošanas priekšlikumus. Pēdējo 
piecu gadu laikā VRI eksperti veikuši 
vairāk kā 50 Latvijas ūdensobjektu 
kompleksus pētījumus.  

Projektu “Daugavas upes apsaimnie-
košanas plāna izstrāde Daugavpils no-
vada teritorijā” fi nansē Latvijas vides 
aizsardzības fonds.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi uzstājās X Terēzes Brokas jauno dziedātāju konkursā
Sestdien, 18. janvārī, Špoģu Mūzi-

kas un mākslas skolas četri audzēkņi 
devās uz Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolu, kur piedalījās 
X Terēzes Brokas Jauno dziedātāju 
konkursā. Dalībnieki sagatavoja di-
vus priekšnesumus: obligāto latgaliešu 
tautasdziesmu un brīvas izvēles tau-
tasdziesmu vai tautasdziesmas apda-
ri. Konkursa dalībnieki tika iedalīti 
vecuma kategorijās. Katrai kategorijai 
konkursa organizatori izvēlējās obligā-
to latgaliešu tautasdziesmu, atbilstošu 
dalībnieku vecumam.

Kategorijā A2 piedalījās Špoģu Mū-
zikas un mākslas skolas 6. klases 
audzēknis Niks Gordijenko (ped. 
Agate Jermaļonoka), izpildot obligāto 
latgaliešu tautasdziesmu “Malni muni 

kumieleņi” un latgaliešu tautasdzies-
mu Sandras Mežores apdarē “Ozeiti 
munu.”

Kategorijā A3 piedalījās divas Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
nes: Ksenija Jefi mova (6. klase, ped. 
Diāna Kļavinska), izpildot obligāto 
latgaliešu tautasdziesmu “Ai, gaļdeņi” 
un latgaliešu tautasdziesmu Sand-
ras Mežores apdarē “Nataki spūleite.” 
Šīs kategorijas otrā dalībniece Zane 
Proma (4. klase, ped. Diāna Kļavins-
ka) izpildīja obligāto latgaliešu tau-
tasdziesmu “Ai, gaļdeņi” un latviešu 
tautasdziesmu Jāzepa Vītola apdarē 
“Dzeltens manis kumeliņis.”

Kategorijā A6 piedalījās 8.klases au-
dzēknis Mārtiņš Mednis (ped. Diāna 
Kļavinska), izpildot obligāto latgaliešu 

tautasdziesmu “Tymseņš guoja” un lat-
viešu tautasdziesmu Jēkaba Mediņa 
apdarē “Tumša nakte, zaļa zāle.”

Apsveicam audzēkņus un pedagogus 
ar iegūtajiem rezultātiem!

Niks Gordijenko (ped. Agate Jer-
maļonoka) 1. vieta

Ksenija Jefi mova (ped. Diāna Kļa-
vinska) Atzinības raksts

Zane Proma (ped. Diāna Kļavins-
ka) Atzinības raksts

Mārtiņš Mednis (ped. Diāna Kļa-
vinska) Atzinības raksts

Audzēkņi pateicas pedagogiem Di-
ānai Kļavinskai, Agatei Jermaļonokai 
un koncertmeistarei Jūlijai Kamenskai 
par ieguldīto darbu! 
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18. decembrī tika pieņemts eksplua-
tācijā atpūtas objekts “Latgales sēta”, 
kurš tika labiekārtots ERAF projekta 
Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” 
ietvaros.

Tā mērķis ir saglabāt un attīstīt no-
zīmīgu kultūras un dabas mantojumu 
Latgalē, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanai reģionā. 

Objektā tika izveidota nepieciešamā 
infrastruktūra, lai aktīvajā atpūtas se-
zonā šeit varētu ierasties gan vietējie 
iedzīvotāji, gan tūristi. Projektu veido-
jot, tika padomāts arī par dažāda vecu-
ma cilvēkiem, un nodarbes šeit atradīs 
ne tikai pieaugušie, bet arī bērni. Tika 
izveidots rotaļu laukums bērniem, ie-
braucamie vārti, kuri gan tiks atvērti 
tikai īpašos gadījumos. Tāpat tika izvei-

dota pastaigu taka. 
Kur tas bija iespējams, materiāli bi-

juši izvēlēti no koka, lai tie maksimāli 
saskanētu ar apkārtnē esošo vidi, sa-
vukārt viens no galvenajiem un re-
dzamākajiem objektiem, jaunizbūvētā 
skatuve, ir tapusi no betona. Tā ir ne-
pieciešama kultūras pasākumu rīko-
šanai, un, ja līdz šim lielākajā novada 
kultūras pasākumā, Starptautiskajā 
tautas mākslas festivālā ”Augšdauga-
va”, bijušas problēmas ar dejotāju un 
tehnikas izvietošanu, tad tagad šie jau-
tājumi ir atrisināti. 

”Man patiešām prieks, ka Daugavpils 
novadam Latvijas mērogā par vienu 
kultūras vietu ir vairāk, jo šī iecerētā 
vieta ir realizējusies simtprocentīgi,” 
atzīst Daugavpils novada Kultūras pār-
valdes vadītāja Ināra Mukāne, ”jo ob-

jekts atrodas tuvā mijiedarbībā ar Dau-
gavu, un, cerams, ka objekts kļūs par 
iecienītu Latvijas mākslinieku uzstā-
šanās vietu. Īpaši skaisti šajā vietā būs 
citos, ne ziemas gadalaikos, kad krāsas 
sāks spēlēt dažādos toņos.” 

Projekta “Rīteiropas vērtības” partne-
ri ir Daugavpils pilsēta, tāpat arī Dau-
gavpils, Krāslavas, Ludzas un Preiļu 
novada domes, kā arī Aglonas bazilikas 
draudze. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts 
nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. 
Daugavpils novadā atjaunošanas darbi 
vēl ir paredzēti Slutišķu vecticībnieku 
sādžā Daugavas lokos, saglabājot nova-
dam tipisko arhitektūras pieminekli – 
vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas. 
Sādžā paredzēts izveidot vecticībnieku 
kultūras mantojuma centru un radošās 
darbnīcas. Tostarp projekta ietvaros 

tiks izbūvēts apmeklētāju informācijas 
centrs, ka arī nodrošināta Markovas 
pilskalna aizsardzība un droša publiskā 
pieejamība.

 Dabas parks Daugavas loki ar Slu-
tišķu sādžu un Markovas pilskalnu 
pārstāv Latgales simbolisko ainavu un 
ir iekļauts UNESCO Pasaules mantoju-
ma Latvijas nacionālajā sarakstā. 

Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, 
tai skaitā ERAF līdzfi nansējums sastā-
da teju 4 695 000 eiro. Projekta īsteno-
šanas termiņš – 2022. gada 21. marts. 
Objektā būvdarbus veica SIA “Latalus”, 
būvuzraudzību – SIA “Neoform”, autor-
uzraudzību – Ģertrūde Rasnače.

Dainis Bitiņš

Noslēgusies atpūtas vietas ”Latgales sēta” labiekārtošana

Šogad atkal izskanēs “Augšdaugava” un “Muzykys Skrytuļs”
Šis gads Daugavpils novadā solās būt 

dažādiem pasākumiem bagāts.
Janvārī lielākie pasākumi gaidāmi iz-

glītībā un sportā. Jau šonedēļ, 
17. janvārī, norisinājās galvenais 

gada notikums sporta nozarē – “Gada 
balva sportā 2019”, kurā tika sumināti 
labākie no tiem, kas snieguši ieguldīju-
mu novada sporta dzīves attīstībā un 
pašvaldības vārda popularizēšanā. Bal-
vas pasniegtas 12 nominācijās. 

Dažādus pasākumus sarūpējušas arī 
novada mūzikas un mākslas skolas.

31. janvārī Višķu pagastā notiks Špo-
ģu Mūzikas un mākslas skolas organi-
zētā starptautiskā netradicionālās mo-
des skate-konkurss, kas šogad veltīts 
tēmai “Flora un fauna”.

Februārī un aprīlī tiks organizēti divi 
vērienīgi Naujenes Mūzikas un māks-
las skolas konkursi - 27. un 28. februārī 
notiks IV Starptautiskais pūšaminstru-
mentu spēles jauno izpildītāju konkurss 
„Naujene WIND 2020”, bet no 1. līdz 3. 
aprīlim notiks XVIII Starptautiskais 
akordeonistu - solistu konkurss “Nauje-
ne - 2020”.

Šogad Naujenes pagastā izskanēs 
tradicionālais tautas mākslas festivāls 
“Augšdaugava”, kas notiks 23. maijā 
Slutišķos. Jāteic, ka festivāls “Augšdau-
gava” šogad norisināsies atjaunotajā 
atpūtas vietā ”Latgales sēta”. Savukārt 
25. un 26. jūlijā Līksnas pagastā izska-
nēs jaunās latgaliešu mūzikas festivāls 
„Muzykys Skrytuļs”. Abi šie pasākumi 
notiek reizi divos gados. 

Arī šogad ieplānotas sportiskas akti-

vitātes gan pašvaldības darbiniekiem, 
gan iedzīvotājiem. 15. februārī Lāču 
pamatskolā aizritēs pašvaldības darbi-
nieku Ziemas sporta svētki, savukārt 6. 
jūnijā Višķu stadionā notiks Daugav-
pils novada iedzīvotāju Vasaras sporta 
svētki. Novada sporta dzīvi paspilgtinās 
tādi pasākumi kā Daugavpils novada 
sporta un deju diena ”Ziemas prieki", 
Latgales VIII čempionāts vieglatlēti-
kā veterāniem, VI Daugavpils novada 
čempionāts MTB maratonā, Latvijas 
čempionāts svarbumbu celšanā garajā 
ciklā.

Jau otro gadu Daugavpils novada 
svētki tiks svinēti novada teritorijā. Šo-
gad par svētku norises vietu izraudzīts 
Vecsalienas pagasts – krāšņais pils 
parks. Novada svētki notiks 1. augustā. 

Izglītības nozarē šajā gadā lielākais 
notikums būs dalība XII Latvijas Sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
Rīgā, kas notiks no 4. līdz 12. jūlijam. 
15. maijā skolās notiks tradicionālais 
mācību gada noslēguma pasākums, bet 
8. oktobrī notiks Skolotāju dienai veltīts 
pasākums. 

Notiks arī citi izglītojoši un radoši pa-
sākumi, kā Daugavpils novada talantu 
konkurss "Zibsnis" (6. marts), Skaļās 
lasīšanas sacensību Daugavpils novada  
fi nāls (19. marts), Vides mākslinieku 
plenērs (1.-5. jūnijs), Projektu rakstīša-
nas darbnīca, Daugavpils novada inte-
lektuālo spēļu cikls, Daugavpils novada 
skolu pašpārvalžu lēmumu pieņemša-
nas simulācijas spēle.

Dažādus pasākumus ieplānojusi arī 

pašvaldības aģentūra “TAKA”. 16. mai-
jā parkā “Daugavas loki” norisināsies 
tūrisma triatlons. Sadarbībā Krāslavas 
novada domi un biedrību “Beibuks” tiks 
rīkots Vislatvijas ūdenstūristu saiets 
"Lielais plosts", kura noslēguma pasā-
kums notiks 30. maijā jaunajā tūrisma 
un izglītības objektā - Lielbornes muižā. 
Tāpat “TAKA” piedāvās arī šogad ar vē-
rienu nosvinēt Līgo svētkus. Tradicio-
nāli par norises vietu izraudzīta Višķu 
pagasta estrāde.

Lielajā pasākumu plānā iekļauti arī 
septiņi pagastu svētki, kas šogad pie-
dāvā plašāku programmu - Nīcgale (1. 
maijs), Dubna (18. jūlijs), Višķi (22. au-
gusts), Biķernieki (22. augusts), Kalupe 
(26. septembris), Skrudaliena (27. sep-
tembris) un Naujene (13. septembris). 
Jāteic, ka Naujenes pagasta svētki, kas 
ik gadu notika maijā, šogad sakarā ar 
Juzefovas parka rekonstrukcijas dar-
biem tiek apvienoti ar folkloras kopu 
saietu “Atvasara Juzefovā”, kas notiks 
13. septembrī Juzefovas parkā. 

Gada laikā notiks arī novada iedzī-
votāju un viesu jau iemīļotie pasākumi 
- ģimeņu svētki „Savij ap mani gadus” 
(15. maijs), Daugavpils novada Jau-
natnes salidojums (8. augustā Višķu 
pagastā), Daugavpils novada folkloras 
kopu sadziedāšanas "Aizgavenī cīmūs 
braucu" (23. februāris), XVII Starp-
tautiskais Tautas muzikantu saiets 
(19. aprīlis), Vasarsvētku sadancis (22. 
maijs), mūsdienu deju kolektīvu festi-
vāls “Hipeastrs" (14. marts).

Turpināsies arī iepriekš iedibināti 

pasākumi - Daugavpils novada vokālo 
ansambļu skate (27. marts), konkursa 
''Saimnieks'' noslēguma pasākums (23. 
oktobris), Daugavpils novada izglītības 
iestāžu Goda diena (5. novembris).

Jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sa-
biedriskajā dzīvē veicinās dalība kon-
kursā “Jauniešu galvaspilsēta 2020” un 
Daugavpils novada projektu konkurss 
jaunatnei. Augustā notiks ikgadējais 
Daugavpils novada jaunatnes salido-
jums, bet septembrī novada jaunieši 
dosies uz Lietuvu smelties pieredzi ne-
valstisko organizāciju darbā. 

Novada kolektīvi piedalīsies arī dažā-
dos pasākumos ārvalstīs - Višķu pagas-
ta sieviešu vokālais ansamblis "Anima 
Corde" jūnijā dosies uz Spāniju, lai pie-
dalītos starptautiskajā folkloras festi-
vālā "Calella Grand Festival "Alegria" 
- Calella", Špoģu mūzikas un mākslas 
skola jūlijā piedalīsies VII Starptau-
tiskajā mākslas festivālā “Slavjanskij 
bazar" Baltkrievijā, bet teātra studija 
"Mode H" novembrī piedalīsies Starp-
tautiskajā adaptētās modes festivālā 
''Mode H'' Francijā.

16. novembrī notiks Valsts prokla-
mēšanas gadadienai veltīts svinīgais 
sarīkojums, kura laikā tiks pasniegti 
Daugavpils novada domes augstākie 
apbalvojumi.  

Savukārt šo gadu noslēgs novada jau-
natnes Gada noslēguma pasākums, kas 
notiks 29. decembrī.

Inese Minova 
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem (2020. gads)
No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. 

februārim notiks parakstu vākšana 
tautas nobalsošanas ierosināšanai 
par Valsts prezidenta apturētajiem 
likumiem “Grozījumi Republikas pil-
sētas domes un novada domes vēlē-
šanu likumā” un “Grozījums likumā 
“Par pašvaldībām”. 

Parakstīties par apturēto likumu 
nodošanu tautas nobalsošanai varēs 
klātienē, parakstu vākšanas vietās 
Latvijā un ārvalstīs. Parakstīties 
tautas nobalsošanas ierosināša-
nai par apturētu likumu vēlētājs 
drīkst tikai vienreiz.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas 
vietā, tiks nodrošināta iespēja pa-
rakstīties savā atrašanās vietā. Pa-
rakstu vākšana vēlētāju atrašanās 
vietās notiks pēdējā parakstu vākša-
nas dienā, 14. februārī.

Iesniegums par parakstu vāk-
šanu vēlētāja atrašanās vietā ne 
vēlāk kā 13. februārī no pl.15.00 
līdz 19.00 nogādājams attiecīgajai 
vēlēšanu komisijai vai parakstu vā-
cējam. 

Tiesības piedalīties parakstu vāk-
šanā ir visiem balsstiesīgajiem Lat-
vijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās 
brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu 
vecumu. Lai piedalītos parakstu vāk-
šanā, vēlētājam nepieciešams derīgs 
personu apliecinošs dokuments  
(Latvijas pilsoņa pase vai perso-
nu apliecība)

Parakstu vākšana jārīko, jo 
pēc 41 Saeimas deputāta ierosi-
nājuma Valsts prezidents E. Le-
vits apturēja likumu  “Grozījumi 
Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likumā” 
un “Grozījums likumā “Par paš-
valdībām” publicēšanu uz diviem 
mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes 
pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu 
sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, 
ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk 
nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās 
jauno domi ievēl uz atlaistās domes 
pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz 
kārtējām vēlēšanām palikuši no de-
viņiem līdz 24 mēnešiem, jauno do-
mi ievēl uz atlaistās domes atlikušo 
pilnvaru termiņu un vēl uz četru ga-
du pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas 
paredz, ja līdz kārtējām domes vēlē-
šanām ir palikuši mazāk nekā deviņi 
mēneši, jaunas domes vēlēšanas ne-
notiek un līdz kārtējām domes vēlē-

šanām darbojas pagaidu administrā-
cija. 

Saskaņā ar likumu “Par tautas no-
balsošanu un likumu ierosināšanu” 
šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu 
parakstu vākšanai, kurā noskaidro, 
vai tautas nobalsošanas sarīkošanu 
par apturēto likumu atcelšanu atbal-
sta ne mazāk kā viena desmitā daļa 
no pēdējās Saeimas vēlēšanu balss-
tiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 

Nr.
p.k.

Parakstu vākšanas 
vieta Adrese

Parakstu vākšanas 
vietu

darba laiks

1. Ambeļu pagasta 
pārvalde Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads pirmdienās, 

trešdienās, 
piektdienās un 
svētdienās no 
plkst.9.00-13.00; 

otrdienās, 
ceturtdienās, 
sestdienās no 
plkst.15.00-19.00.

2. Biķernieku 
pagasta pārvalde

Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils 
novads

3. Demenes pagasta 
pārvalde Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads

4. Dubnas pagasta 
kultūras nams Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads

5. Kalkūnes pagasta 
pārvalde Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads

6. Kalupes pagasta 
pārvalde Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads

7. Laucesas pagasta 
pārvalde Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads

8. Līksnas pagasta 
pārvalde Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads

9. Maļinovas pagasta 
bibliotēka

Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils 
novads

10. Medumu pagasta 
pārvalde Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads

11. Naujenes pagasta 
pārvalde Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

12. Nīcgales pagasta 
Tautas nams Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads

13. Salienas pagasta 
pārvalde Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads

14. Skrudalienas 
pagasta pārvalde Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

15. Sventes pagasta 
pārvalde Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads

16. Tabores pagasta 
pārvalde Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads

17. Vaboles pagasta 
pārvalde “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads

18. Červonkas pils Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads

19. Višķu pagasta 
pārvalde Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads

868 vēlētāji.
! Parakstoties par apturētajiem li-

kumprojektiem, vēlētājs nevēlas šā-
du grozījumu pieņemšanu.

 Apturētie likumi un spēkā esošās 
attiecīgo likumu redakcijas pieejami 
CVK mājas lapā: https://www.cvk.lv/
lv/parakstu-vaksanas/parakstu-vak-
sana-tautas-nobalsosanas-ierosina-
sanai-par-apturetajiem-likumiem-
2020-gads

Daugavpils novada administratī-
vajā teritorijā noteiktas 19 parakstu 
vākšanas vietas,  lai nodrošinātu pa-
rakstu vākšanu tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par apturēto likumu 
“Grozījumi Republikas pilsētas do-
mes un novada domes vēlēšanu liku-
mā” un likumu “Grozījums likumā 
“Par pašvaldībām””.

Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā

Vasilijs Šušerts (1958. g.)
Monika Livmane (1924. g.)

Dubnas pagastā 
Jānis Slapņa (1932. g.)

Dzintra Dinkina (1935. g.)
Kalkūnes pagastā 

Voldemārs Sarkans (1953. g.)
Rasma Veckaktiņa (1934. g.)

Kalupes pagastā
Viktorija Bartuseviča (1927. g.)

Faņa Semjonova (1949. g.)
Larisa Ivanova (1968. g.)

Sergejs Traškovs (1959. g.)
Laucesas pagastā

Jurijs Lavriņenko (1938. g.)
Nikolajs Boldaveško (1972. g.)
Semjons Vasiļjevs (1950. g.)

Līksnas pagastā
Roza Zvarinoviča (1939. g.)

Maļinovas pagastā
Pēteris Lejietis (1967. g.)
Vera Rimšāne (1955. g.)

Naujenes pagastā
Aleksandrs Jekimovs (1961. g.)

Vitālijs Rubovičs (1955. g.)
Nataļja Greta (1976. g.)

Franciška Kokina (1936. g.)
Nīcgales pagastā 

Sabīne Batiščeva (1941. g.)
Jānis Vērdiņš (1950. g.)

Salienas pagastā
Jānis Lasmanis (1929. g.)

Skrudalienas pagastā
Grigorijs Boldaveška (1941. g.)

Vaboles pagastā 
Vanda Kučinska (1938. g.)

Vecsalienas pagastā 
Arvīds Kaveckis (1949. g.)

Regīna Kondziorha (1938. g.)
Višķu pagastā

Arsonofi js Snetkovs (1953. g.) 
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Silenes vēsture caur fotonegatīvu stiklu
“Katram pagastam ir kautas kas 

savs, ar ko lepoties. Mums tie ir foto-
grāfa Ignata Miņkeviča veidotie stik-
la fotonegatīvi,” ar lepnumu stāsta 
daudzfunkcionālā centra „Skrudalie-
na” vadītāja Sofi ja Mole, vedot aizrau-
jošā ekskursijā pa foto izstādi, kas iz-
veidota centra telpās. 

Unikālais atradums
Pirms pāris gadiem Silenes iedzīvo-

tājs Ernests Grišķjāns remonta laikā 
savas mājas bēniņos uzgājis vecu zaļu 
čemodānu ar stikla fotoplatēm.

Par laimi viņš neizmeta to atkritu-
mos, bet nodeva Sofi jas Moles rokās. 

Šis nejaušais atradums ir pavēris 
jaunas lappuses pagasta vēsturē. Sofi ja 
uzsver, ka atradums patiesi ir unikāls 
– koferītī, vienkopus salikti,  saglabāju-
šies 180 stikla fotonegatīvi. Parasti ko-
lekcionāriem laimējas uziet labi ja 20 
šādus unikālus eksponātus. Lai arī So-
fi ja saprata, ka atradums ir ļoti vērtīgs, 
pašas spēkiem digitalizēt stikla plates 
nebija iespējas. Pateicoties kādam So-
fi jas rakstam par centra darbību, kurā 
viņa it kā starp citu pieminēja arī uni-
kālo atradumu, atsaucās Latgales fo-
togrāfu biedrības vadītājs Igors Pličs, 
kurš pašlaik pēta Latgales fotogrāfu 
gaitas, lai tās iemūžinātu grāmatā. 
Igors notīrīja fotonegatīvus  no putek-
ļiem un nosūtīja uz Rīgu, kur pēc viņa 
lūguma šie negatīvi tika digitalizēti. 
Lai arī daži fotonegatīvi ir neglābjami 
bojāti, tomēr lielākā daļa ir pārtapusi 
ļoti labas kvalitātes fotogrāfi jās. “Jā-
teic paldies Skrudalienas pagasta pār-
valdei, kura atrada iespēju apmaksāt 
šos darbus un tagad mēs varam redzēt 
mūsu tautiešu attēlus,” saka Sofi ja. Fo-
toizstāde tika atvērta pērn 18. novem-
brī Silenes kultūras namā par godu LR 
proklamēšanas dienai, bet šogad pār-
ceļojusi uz daudzfunkcionālo centru, 
lai arī Skrudalienas ciemata iedzīvotā-
ji un centra apmeklētāji varētu iepazīt 
neparastās vēstures liecības.  

Vēstures meklējumos
Ilgus gadus Sofi ja Mole ir strādājusi 

par vēstures skolotāju, tāpēc ikviena 
tēma, kas saistīta ar sava pagasta vēs-
turi, viņai ir īpaši tuva. Sofi ja centās 
izpētīt arī fotogrāfi ju autora dzīves gai-
tas, taču ziņas par Ignatu Miņkeviču 
esot visai skopas. 

Izpētot 1935. gadā veiktās tautas 
skaitīšanas datus Latvijā, izdevies 
uzzināt, ka Ignats piedalījies Pirmajā 
pasaules karā, bet pēc mobilizāci-
jas ar ģimeni pārcēlies no Polijas uz 
Latgali, dzīvojis gan Borovkā, gan 
Silenē, apprecējis meiteni Jadvigu no 
Demenes pagasta. Miņkeviču ģimenē 
runāja poliski. Ignats bijis fotogrāfs 
un pulksteņmeistars.  

Otrā pasaules kara laikā ticis eva-
kuēts uz Vitebsku, pēc kara atgriezās 
Silenē un piecdesmitajos gados miris. 
Pagaidām vel neesot izdevies atrast 
viņa atdusas vietu. Silenē Ignata ģi-
menei bijusi iegādāta neliela māja ar 
vienu istabu un virtuvi. Pēc Ignata 
nāves viņa sieva māju pārdevusi un 
aizbraukusi projām. Iespējams, tieši 
aizbraucot viņa nodeva koferi ar stikla 
foto negatīviem kaimiņos dzīvojošajam 
ārstam Stefanovičam. Sofi ja pieļauj, ka 
abas ģimenes tolaik bijušas draudzīgās 
attiecībās. Ignata māja pirms gadiem 
piecpadsmit nodega, taču viņa koferis 
ar vērtīgajiem stikla negatīviem gai-
dīja savu laiku kaimiņmājas bēniņos, 
līdz 2017. gadā to uzgāja esošais mājas 
īpašnieks.  

Fotogrāfa mantojums
Pateicoties Ignata Miņkeviča dar-

bam, tagad var uzzināt, kāds tolaik iz-
skatījies Silenes ciemats. Sofi ja stāsta, 
ka 20. gadsimta pirmajā pusē dzīve cie-
matā ritēja pilnā sparā, te bijis daudz 
ebreju veikaliņu, darbojās liela četru 
plūsmu skola, caur ciematu gājis galve-
nais tirdzniecības ceļš no Baltkrievijas 
uz Daugavpili. Bijusi pat sava uguns-
drošības stacija. To visu var uzzināt no 
fotogrāfi jām. Ebreju Silenē dzīvojis ļoti 
daudz, diemžēl Otrā pasaules kara lai-
kā ebreji tika masveidā iznīcināti, viņu 
mirstīgās atliekas atdusas Smilginas 
kapos netālu no Silenes.  

Ignata Miņkeviča fotogrāfi jas ir ļoti 
daudzveidīgas, viņš iemūžinājis sa-
vus laikabiedrus portretos un dažādos 
dzīves brīžos – ģimenes svētkos, bērēs 
un ikdienā. Ļoti daudz ir tapis grupas 
portretu un ainavu foto. Pēc šīm foto-
grāfi jām tagad var spriest par ciemata 
un tā apkārtnes attīstību, svētkiem un 
ikdienu.

Sofi ja Mole pastāsta par dažām fo-
togrāfi jām, kas viņai šķiet īpaši mīļas. 

Kādā fotogrāfi jā iemūžināta kādreizē-
jā Borovkas pagasta skola, kas vēlāk 
pārtapusi par Silenes pamatskolu, fo-
togrāfi jā redzami skolas pedagogi un 
direktors. Citā attēlā redzama kupla 
ģimene mājas pagalmā, kurai priekšā 
pozē sivēnmāte ar mazuļiem. Iemūži-
nāta arī meža stādīšanas talka, elek-
trības stabu uzstādīšana, vīri Pirmā 
pasaules kara laika formā, mednieki, 
kas tikko atgriezušies no medībām, un 
daudzas citas interesantas vēsturiskas 
liecības.  

Vietā, kur mūsdienās atrodas pa-
gasta pārvaldes ēka, tolaik bijis liels 
bruģēts laukums, kur atradās uguns-
drošības komandas stacijas ofi ss un 
koloniālo preču veikals, kas piederējis 
kādam I. Levinam.  

Pašai Sofi jai ļoti interesanti pētīt 
tā laika ģērbšanās manieri, jo īpaši 
dāmas smalkās kleitās un cepurītēs. 
Viņa ievērojusi, ka pēc fotogrāfi jas var 
nojaust cilvēka sociālo statusu – jo trū-
cīgāk cilvēks dzīvojis, jo viņš sliktāk 
izskatās arī fotogrāfi jā. Taču, spriežot 
pēc fotogrāfi jām, varot secināt, ka Si-
lenē dzīvojis daudz turīgu iedzīvotā-
ju, tam par apliecinājumu ir ne tikai 
greznais apģērbs, bet arī zirgu pajūgi 
un velosipēdi, ko varēja atļauties tikai 
turīgi ļaudis.

Izstādē divi lieli stendi veltīti doku-

mentu foto, to Ignatam Miņkevičam 
bijis ļoti daudz. Tās gan nav mūsdienu 
pases bildes, bet gan mazi portreti uz 
tumša fona. Vairumam portretu foto-
grāfs izmantojis ļoti vienkāršu fonu, 
iespējams, parastu segu. Taču vēlāk 
fonā parādījās uzgleznota jūras aina-
va. Grūti pateikt, vai fotogrāfam bijis 
savs salons, taču vismaz savs zīmogs 
viņam gan bija. Pat veseli divi – uz vie-
na minēta adrese “Borovka, Liela ielā 
34”, bet uz otras norādīta Silene.  

Pagaidām izstādes apmeklētāji ne-
esot atpazinuši fotogrāfi jās savus pie-
derīgos. To arī grūti paveikt, ja līdzīgas 
fotogrāfi jas neglabājas ģimenes albū-
mos, saka Sofi ja. 

Unikālie stikla fotonegatīvi esot iein-
teresējuši daudzus modes un vēstures 
pētniekus. Bijis jau sagatavots līgums 
par negatīvu dāvinājumu Rīgas vēs-
tures un kuģniecības muzejam, kurš 
plānoja tos nodot glabāšanā muzeja 
struktūrvienībai – Latvijas Fotogrāfi -
jas muzejam. Taču līgums tā arī netika 
noslēgts, jo muzeju neapmierināja dā-
vinātāja nosacījumi. Tāpēc negatīvi no 
Rīgas atgriezās savā dzimtajā pagastā, 
kur arī tiks uzglabāti. 

Inese Minova 

 Lielā ūdens iesvētīšana Višķos
19. janvārī Pareizticīgo Baznīca svi-

nēja kunga Kristību svētkus. Šajos 
svētkos mēs pieminam, kā pravietis 
Jānis kristīja mūsu Pestītāju Jēzu 
Kristu Jordānas ūdeņos. Šajā dienā 
upēs, ezeros un citās dabiskās ūdenstil-
pēs tiek svētīts ūdens. Lai gan šis ritu-
āls visbiežāk tiek saistīts ar Austrumu 
baznīcu, kas to ierasti arī organizē, šī 
tradīcija aizsākās IV gadsimtā Ēģiptē. 
Pēc pareizticīgo garīdznieku vārdiem, 
gremdēšanās ūdeņos ir traktējama kā 
sevis pārvarēšana, apziņas un ķerme-
ņa attīrīšana, kurā, sekojot vēlmei un 
pārliecībai, var piedalīties ikviens. Arī 
šogad Latvijas pareizticīgo baznīcas 
Maskovskas Dievmātes Patvēruma 
draudze un Višķu pagasta pārvalde 
aicināja visus interesentus uz Lielo 
ūdens iesvētīšanu Višķos. Latvijas 
Pareizticīgo baznīcas Daugavpils ap-
riņķa prāvests, virspriesteris tēvs Dio-

nīsijs Gorjunovs un Maļinovas Svētā 
Pravieša Elijas pareizticīgo draudzes 
priesteris tēvs Aleksandrs Jukimovičs 
Luknas ezerā veica Lielo ūdens iesvē-
tīšanu un aicināja tos, kuriem ir vēlē-
šanās gremdēties iesvētītajos Luknas 
ezera ūdeņos. Iespēju pārvarēt sevi, 
attīrīt apziņu un ķermeni izmantoja 
daudzi Višķu pagasta un Daugavpils 
novada un pilsētas iedzīvotāji. Luk-
nas ezera svētīto ūdeni nobaudījušie 
dalījās savās sajūtās ar pasākuma ap-
meklētājiem. Visiem, kas apmeklēja 
pasākumu, tika piedāvāta silta tēja, 
pankūkas un iespēja izkarsēties Višķu 
pagasta sabiedriskajā pirtī.

Jānis Belkovskis,
Višķu sabiedriskā centra vadītājs 
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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 bezmaksas izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7069 eks., izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

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

No  2019. gada 16. decembra līdz šī gada 16. janvārim
Daugavpils novadā dzimuši 11 bērniņi - 2 meitenes un 9 puikas.

Janvārī laulību noslēguši 8 pāri,
 no tiem 3 pāri ir novada iedzīvotāji.

Daugavpils novadā pērn piedzimuši 118 mazuļi
Daugavpils novadā uz šā gada 1. janvāri (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem ZZ 

Dats programmā ) dzīvesvietu deklarējušas 22 226 personas, kas ir par 715 ie-
dzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš. Tostarp deklarēti pieci cilvēki, kas pār-
snieguši 100 gadu vecumu. Visvairāk iedzīvotāju ir vecumā no 41 līdz 60 gadiem 
(7242), informē Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valija Jur-
ķāne.

Iedzīvotājiem bagātākais ir Naujenes pagasts, kur uz gada sākumu dzīvesvie-
tu deklarējuši 5016 iedzīvotāji, savukārt vismazākais iedzīvotāju skaits ir Biķer-
nieku pagastā (513). 

 Iedzīvotāju skaits pa pagastiem piecu gadu griezumā

Pagasts
Uz
06.01.
2015.

Uz 
01.01.
2016.

Uz
02.01.
2017.

Uz
01.01. 
2018

Uz
01.01.
2019

Uz
01.01.
2020

Ambeļu 635 607 584 567 550 525
Biķernieku 657 631 611 576 544 513
Demenes 1583 1532 1476 1426 1387 1323
Dubnas 820 821 787 764 735 722
Kalkūnes 2208 2143 2089 2048 2031 1969
Kalupes 1337 1311 1267 1276 1256 1186
Laucesas 1421 1384 1343 1322 1283 1262
Līksnas 1163 1133 1108 1099 1084 1073
Maļinovas 975 941 923 902 857 853
Medumu 979 958 938 895 869 837
Naujenes 5604 5473 5313 5176 5165 5016
Nīcgales 730 720 671 633 616 615
Salienas 695 674 664 657 637 610
Skrudalienas 1329 1310 1264 1232 1187 1141
Sventes 1214 1184 1232 1092 1058 1010
Tabores 911 908 877 856 828 797
Vaboles 781 766 728 705 700 679
Vecsalienas 688 667 642 612 576 558
Višķu 1773 1731 1664 1616 1578 1537

2019. gadā Daugavpils novadā dzimuši 118 bērni, miruši – 408 iedzīvotāji. 
Visvairāk mazuļu pērn piedzima Naujenes pagastā (33), Līksnas pagastā 
(13) un Višķu pagastā (10). 

Dzimušie un mirušie 2019. gadā pagastu griezumā
Pagasts dzimuši miruši t.sk. SAC
Ambeļu 1 14
Biķernieku 1 12
Demenes 3 25
Dubnas 2 6
Kalkūnes 9 40 3
Kalupes 5 34 14
Laucesas 3 18
Līksnas 13 23
Maļinovas 6 12
Medumu 3 14

Naujenes 33 84
Nīcgales 3 13
Salienas 3 10
Skrudalienas 5 21
Sventes 7 19
Tabores 4 16
Vaboles 3 13
Vecsalienas 4 7
Višķu 10 27 2
novadā 118 408

Kopumā Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrētas 136 dzimša-
nas (73 zēni un 63  meitenes), 367 laulības un 818 miršanas (Daugavpils novada 
dzimtsarakstu nodaļa sniedz pakalpojumus visiem Latvijas iedzīvotājiem).

Divās ģimenēs piedzimuši dvīņi - Demenes pagastā pasaulē nāca māsiņas Alisa 
un Angelina, savukārt Līksnas pagastā - brālīši Gustavs un Everts. 

Pirmais mazulis ir piedzimis 58 māmiņām, 41 māmiņai ir otrais bērniņš, 20 mā-
miņām - trešais, 8 māmiņām piedzima ceturtais mazulis, trim - piektais, savukārt 
seši un vairāk bērniņi piedzimuši 6 ģimenēs.

Populārākie vārdi meitenēm pērn bija Valērija, Sofi ja un Marta, bet zēniem - Ki-
rils, Artjoms, Dmitrijs, Marks, Daniels un Daniils.

Vecāki bērniem izvēlējušies arī retākus vārdus, kā Beatrisa, Dārta, Ivanna, Me-
lisa, Stefanija, Viviāna, Sabīne Anna, Everts, Benjamins, Dominiks un Mairis.

2019. gadā Daugavpils novada dome noteikusi bērnu piedzimšanas pabalstu 
vecākiem 200 eiro apmērā. Reģistrējot bērna dzimšanu, vecākiem tika pasniegta 
grāmata “Mans bērns”. 

No pērn nodaļā reģistrētajiem 818 miršanas gadījumiem 434 ir vīrieši un 384 sie-
vietes. Vislielākā mirstība sieviešu vidū ir vecumā no 81 līdz 90 gadiem (151), bet 
vīriešu vidū vecumā no 61 līdz 70 gadiem (112). Vecākajai aizgājējai bija 102 gadi. 

No pērn Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajām 367 laulībām 
nodaļas telpās reģistrētas 134, Červonkas pilī noslēgtas 146 laulības, novadītas 
arī 2 zelta un 2 sudraba kāzu ceremonijas, Naujenes laulību zālē reģistrētas 38 
laulības, Raiņa mājā Berķenelē reģistrētas 4 laulības. Tāpat pērn reģistrētas 22 
laulības ārpus pašvaldības noteiktajām vietām: 8 laulības noslēgtas Silenes atpū-
tas parkā, 7 - viesu mājā „Sventes muiža”, 2 laulības Sventes pagastā citās vietās, 
2- viesu mājā “Enkuri”, vienas Virognā Višķu pagastā un vienas viesu mājā “Sau-
lesstari” Medumu pagastā. 23 pāri laulājušies novada Romas katoļu baznīcās. 

Pirmo reizi laulībā stājušies 243 vīrieši un 236 sievietes. Vecākajiem laulātajiem 
bija 81 un 83 gadi. Visvairāk laulībā stājušies vecumā no 26 līdz 30 gadiem. 

Laulības nodaļā noslēguši 44  ārzemju pilsoņi no Lietuvas, Krievijas, Baltkrievi-
jas, Ukrainas, Igaunijas, Lielbritānijas, Brazīlijas, Vācijas, Īrijas, Dānijas, Indijas 
un Armēnijas.

2019. gadā nodaļā izsniegtas 20 izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģis-
trācijai baznīcās un citās dzimtsarakstu nodaļās.

Pērn Daugavpils novadā izdarītas 76 atzīmes laulības reģistros par laulības šķir-
šanu.

Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā izdotas 106 atkārtotas apliecības, tai skaitā 
dzimšanas apliecības (66), laulības apliecības (31), miršanas apliecības (9), izsnieg-
tas 1078  izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju.

Veikti 105 papildinājumi un labojumi reģistru ierakstos. Pērn nodaļā tika saga-
tavotas 6 vārda, uzvārda un viena tautības maiņas lieta.

2019. gadā tika organizēts pasākums “Jauno ģimeņu svētki”. Savukārt šogad 
plānots turpināt jau tradicionālos svētkus novada stiprajām ģimenēm “Savij ap 
mani gadus”, kas guva lielu novada iedzīvotāju atsaucību.

Inese Minova

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozā-
ģēt kokus ārpus meža teritorijas: četrus lapu kokus Višķu tehnikuma ciemā 
pretī mājai Nr. 5

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2020. gada 27. janvāra līdz 2020. gada 
16. februārim. 

Publiskā apspriešana notiks 2020. gada 17. februārī plkst. 9.30 Višķu 
tehnikuma ciemā pie mājas Nr. 5


