
DAUGAVPILS
NOVADA VĒSTIS
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Nr.1 (61) 2016 .gada janvāris

Teātra trupa “Trešais variants” nosvinēja divdesmitgadi 

Ar īpašu televīzijas raidījumu „..pir-
mais… otrais… labāk Trešais!”, īpa-
šā televīzijā “TV” sestdien, 9. janvārī, 
Daugavpils novada Kultūras centrā 
tika nosvinēta teātra trupas „Trešais 
variants” 20 gadu jubileja. 

Sarīkojumu vadīja trupas jaunākais 
sastāvs, ko lielākoties veido pašu ak-
tieru bērni. Pēdējos gados viņi aktīvi 
iesaistās izrādēs gan kopā ar pieaugu-
šajiem, gan vieni paši režisores Intas 
Uškānes vadībā. Pasākumā bērni ar 
dažādiem iestudētiem pārpratumiem 
uzbūra jautru televīzijas “TV” dažādu 
raidījumu gaisotni. Viņi atraktīvi stās-
tīja par katru no aktieriem, kas šobrīd 
aktīvi darbojas teātra trupā „Trešais 
variants”.

“TV” raidījumu laikā skatītājiem 
bija iespēja redzēt fragmentu no izrā-
des „Ērkšķu krekls, zvaigznes ceļš”, 
kas stāsta par 26 dienām, ko Rainis 
pavadīja ieslodzījumā Panevēžas cietu-
mā, tulkodams Johana Volfganga fon 

Gētes fi lozofi sko traģēdiju „Fausts”. 
Pirmizrādi piedzīvoja Aspazijas dzejas 
uzvedums „Dažādās Aspazijas”. 

Raidījuma kulminācijā tika pasnieg-
tas Teātra trupas „Trešais variants” 
īpašās balvas „Zelta ola”, kuras autors 
ir mākslinieks un trupas aktieris Mā-
ris Čačka. Balva tiek pasniegta vie-
nu reizi piecos gados, teātra jubilejas 
reizēs. Šoreiz publiski balvas saņēma 
paši raidījuma vadītāji - bērni - Paula 
un Annija Davidčukas, Edgars un Ei-
nārs Škapari, Maigurs Utināns, Laura 
Pāža, Linda Novika, Elīza un Marta 
Fedotovas,  kā arī Kozlovsku ģimene, 
Jolanta Urbāne, Kristīne Fedotova, 
Olga Gžibovska, Daugavpils novada 
Kultūras pārvalde un Daugavpils no-
vada dome. 

Jubilejas sarīkojumā tika saņemti 
daudzi apsveikumi – Daugavpils no-
vada domes vārdā režisorei Intai Uš-
kānei pasniedza Pateicības rakstu, bet 
teātra trupai uzdāvināja greznu torti. 

Daugavpils novada Kultūras pārvalde 
pateicās aktieriem par ieguldīto dar-
bu un dāvāja ziedus, īpašu sveicienu 
bija sagatavojuši Daugavpils novada 
Kultūras centra amatierkolektīvi, pār-
stāvji no Vaboles pagasta Kultūras 
nama amatierteātra „Nagaidama prī-
ca”, Līksnas pagasta Kultūras nama 
amatierteātra „Maskas”, Daugavpils 
Tautas teātra „Iskateļ”  un daudzi in-
dividuālie sveicēji.

TV raidījumu „..pirmais… otrais… 
labāk Trešais!” noslēdza laika ziņas un 
teātra trupas „Trešais variants” himna 
„Misteria” (Lindas Kilevicas vārdi, Ar-
tūra Uškāna mūzika), ko izpildīja Elī-
za Fedotova un Linda Novika. 

Teātra trupas režisore Inta Uškāne 
pateicas visiem aktieriem, kas šobrīd 
darbojas “Trešajā variantā” un tie ir: 
Māris Čačka, Kristīne Fedotova, Al-
donis Utināns, Aija Škapare, Edgars 
Davidčuks, Māris Leikums, Jolanta 
Urbāne, Viktorija Kozlovska, Anita 

Auzāne, Linda Kilevica, Regīna Koki-
na, Artūrs Fedotovs, Andris Ivanovs, 
Sandra Pāža un augstāk minētajiem 
balvas “Zelta ola” ieguvējiem – jaunā-
kajiem teātra kolēģiem. 

Tāpat “Trešais variants” pateicas 
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 
darbiniekiem, bez kuriem nav iedomā-
jama tās darbība: Ļubovai Koržavinai, 
Regīnai Fedotovai, Valērijai Karpickai, 
Imantam Malnačam, Vitai Vanagai, 
Zigfrīdai Vasiļjevai, Aleksandram Mi-
haļcovam, Ilmāram Joņevam – Ivano-
vam.

Iekāpjot trešajā gadu desmitā, teātra 
trupas „Trešais variants” režisorei ir 
jauni plāni un ieceres, tāpēc sekojiet lī-
dzi informācijai un tiksimies nākama-
jās izrādēs un pasākumos!

Daugavpils novada 
Kultūras centrs
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 10 010 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 1.marta

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!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

Iedzīvotāju pieņemšana februārī nenotiks.  
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins
08.02. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Daina Amosova 
18.02. Dubnas pagasta pārvalde 14.00-17.00
25.02. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis
08.02. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
22.02. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

01.02. Laucesas pagasta kultūras nams, 
c. Mirnijs 09.00-12.00

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

Valērijs Hrapāns
09.02. Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojumu centrs    10.00-12.00
16.02. Demenes pagasta pārvalde    13.00-15.00
Roberts Jonāns
09.02. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
08.02. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
22.02. Raiņa iela 20, SIA “Irinacom” 13.00-16.00
Edgars Kucins

03.02. Daugavas iela 34, Kraujas c. Jaunatnes 
iniciatīvas un sporta centrs 15.00-18.00

10.02. Daugavas iela 34, Kraujas c. Jaunatnes 
iniciatīvas un sporta centrs 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

08.02. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

22.02. Daugavpils Universitāte, 
Vienības iela 13, 215.a kab 13.00-15.00

Janīna Kursīte

19.02. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 09.00-12.00

26.02. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 09.00-12.00

Juris Livčāns
Iedzīvotāju pieņemšana februārī nenotiks.

Anita Miltiņa
08.02. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
15.02. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
03.02. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00
09.02. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
17.02. Medumu pagasta pārvalde 10.00-12.00
24.02. Kalkūnes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Aivars Rasčevskis
08.02. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
15.02. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
09.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
23.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
26.02. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

2016.gada 14.janvāra sēdē pieņemti 30 lēmu-
mi:

• Apstiprināja novada pašvaldības mākslinie-
cisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
2016.gadam paredzētās valsts budžeta  mērķdotāci-
jas sadali.

• Apstiprināja novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali.

• Apstiprināja novada konkursa „Sporta lau-
reāts 2015” vērtēšanas komisijas  noteiktos uzvarē-
tājus.

• Nolēma nodot novada pašvaldības nekus-
tamā īpašuma Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pa-
gastā pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai SIA „NAU-
JENES PAKALPOJUMU SERVISS”.

• Apstiprināja izsoles protokolus uz 2 pašval-
dības nekustamajiem īpašumiem Kalupes pagastā.

• Nolēma atsavināt 7 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalkūnes, Laucesas, Maļinovas, Naujenes 
un Sventes pagastā.  

• Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Sventes, Nīcgales, Kalkūnes un Nau-
jenes pagastā un apstiprināja izsoles noteikumus

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

2015.gada 29.decembra sēdē pieņemti 93 lē-
mumi:

• Izdeva saistošos noteikumus „Par ielu tirdz-
niecības kārtību Daugavpils novadā” un “Grozījumi 
Daugavpils novada domes 2010.gada 21. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību 
Daugavpils novadā””, kuri pēc atzinuma saņemša-
nas no VARAM stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas novada pašvaldības bezmaksas izdevu-
mā „Daugavpils novada vēstis”.

• Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi 
Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr.1 „DAUGAVPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”’ un “Grozījumi Dau-
gavpils novada domes 2015.gada 12.februāra saisto-
šajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldī-
bas budžets 2015.gadam””, kuri stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to parakstīšanas.

• Precizēja novada domes 10.09.2015. saisto-
šos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusa noteikšanu Daugavpils novadā””.

• Grozīja Naujenes un Kalupes pagasta pār-
valdes nolikumu.

• Nolēma reorganizēt ar 01.02.2016. novada 
pašvaldības iestādi „Naujenes jaunatnes iniciatīvas 
un sporta centrs”, pievienojot novada pašvaldības 
iestādei „Naujenes pagasta pārvalde” kā struktūrvie-
nību „Naujenes jaunatnes un sporta centrs”.

• Nolēma atbrīvot Edgaru Kucinu no Nauje-
nes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra direktora 
amata ar 31.01.2016. sakarā ar Naujenes jaunatnes 
iniciatīvas un sporta centra reorganizāciju.

• Apstiprināja novada domes dalības vērtēju-
mus kapitālsabiedrībās  un nolēma saglabāt nova-
da domes dalību Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  
“NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”, Sabied-
rībā ar ierobežotu atbildību “GRĪVAS POLIKLĪNI-
KA”, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ATKRITU-
MU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES 
STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”, Sabied-
rībā ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionā-
lā slimnīca” un Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  
“LATGALES LAIKS”, turpinot šo kapitālsabiedrību 
darbību esošajā statusā.

• Deleģēja SIA “NAUJENES PAKALPOJU-
MU SERVISS” pārvaldes uzdevumu - uzkrāt un 
uzturēt augstas detalizācijas topogrāfi skās informā-
cijas datu bāzi novada administratīvajā teritorijā at-
bilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas deta-
lizācijas topogrāfi skās informācijas specifi kācijai uz 
5 (pieciem) gadiem un nolēma noslēgt deleģēšanas 
līgumu novada pašvaldības augstas detalizācijas to-
pogrāfi skās informācijas datubāzes izveidošanu un 
uzturēšanu.  

• Apstiprināja novada 2016.gada pasākumu 
plānu.

• Apstiprināja novada pašvaldības autoceļu 
fonda līdzekļu sadales ceļu ikdienas uzturēšanas 
precizēto plānu 2015.gadam.

• Apstiprināja Biķernieku pagasta teritorijā 
sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski 
izvesto atkritumu daudzumu 7,82 euro par 1 m3 bez 
PVN.

• Noteica maksu (ar PVN) par Višķu pirts pa-
kalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem (vienai 
personai) par 1(vienu) stundu: pieaugušajiem un 
bērniem no 7 gadu vecuma - 3,00 euro, iedzīvotājiem, 
kuriem ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas) sta-
tuss, I  un II grupas invalīdiem un pensionāriem, kas 
vecāki par 65 gadiem - 1,50 euro  un bērniem līdz 7 
gadu vecumam - bez maksas.

• Likvidēja novada domes komisiju par politis-
ki represētās personas statusa noteikšanu komunis-
tiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem.

• Grozīja novada domes 31.07.2009. lēmumu 
Nr. 173 „Par Daugavpils novada pašvaldības admi-
nistratīvās komisijas izveidošanu”, izsakot komisijas 
sastāvu jaunā redakcijā.

• Piešķīra papildus fi nansējumu no novada 
domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  Kalu-
pes  pagasta pārvaldei 2714 euro Kalupes  pamatsko-
las siltummezgla automātikas uzstādīšanai.

• Nodeva Naujenes pagasta pārvaldes valdīju-
mā novada pašvaldības nekustamo īpašumu Dauga-
vas iela 33, Krauja, Naujenes pagastā. 

• Nodeva Višķu pagasta pārvaldei līdz 
15.12.2020. apsaimniekošanā un lietošanā kustamo 

mantu un pašvaldības nekustamā īpašuma objektus, 
kuru iegāde un celtniecība veikta projekta “Jauna 
sadzīves pakalpojuma - Sabiedriskās pirts izveide 
Višķu pagastā” īstenošanas ietvaros.

• Nodeva no novada domes valdījuma Ma-
ļinovas pagasta pārvaldes valdījumā pašvaldības 
ceļu „Greizais tilts-Zaļumi” 3.84 km garumā, kas 
tika pārņemts projekta „Maļinovas pagasta autoceļa 
“Greizais tilts-Zaļumi” km 0,00-3,84 rekonstrukcija” 
īstenošanai.

• Nodeva Biķernieku, Kalupes, Medumu, 
Naujenes, Salienas, Vaboles,  Demenes un Višķu 
pagastu pārvaldēm apsaimniekošanā un lietošanā 
pašvaldības nekustamā īpašuma objektus, kas tika 
pārņemti projekta „Daugavpils novada izglītības ies-
tāžu konkurētspējas uzlabošana  un izglītības pakal-
pojumu pieejas paaugstināšana” realizācijai. 

• Nodeva Ambeļu, Kalkūnes, Līksnas, Nau-
jenes, Sventes, Tabores, Višķu, Demenes, Laucesas 
pagastu pārvaldēm apsaimniekošanā un lietošanā 
pašvaldības ceļus, kas tika pārņemti projekta “Dau-
gavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstruk-
cija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” 
realizācijai.

• Nodeva no novada domes bilances Medu-
mu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Sventes, Vaboles 
un Vecsalienas pagasta pārvaldes bilancē projektā 
“Pārrobežu pacients” iesaistītā nekustamā īpašuma 
2015.gada būvdarbu izmaksas ar bilances vērtību 
20360,22  euro.

• Nodeva no Skrudalienas pagasta pārvaldes 
bilances novada domei būvniecības ,,Iekštelpu būv-
darbu veikšana Silenes pamatskolas vienkāršotā 
atjaunošanā”, Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas 
pagastā, izmaksas 136 755,32 euro.

• Nodeva no Višķu pagasta pārvaldes bilances 
novada domei būvniecības ,,Špoģu skolas ēkas fasā-
des vienkāršota atjaunošana”, Šosejas iela 3, Špoģi, 
Višķu pagastā,  izmaksas 82 286,92 euro.

• Atļāva Vecsalienas pagasta pārvaldei īste-
not pašvaldības investīciju projektu „Vecsalienas 
muižas pils jumta atjaunošana”, ņemot aizņēmumu 
no Valsts kases. 

• Atļāva Kultūras pārvaldei norakstīt 2008.
gadā izstrādātā tehniskā projekta  “Radoša reziden-
ce J.Raiņa māja Berķenelē” vērtību 35258,76 euro.     

• Atļāva Vaboles pagasta pārvaldei  izslēgt no 
grāmatvedības uzskaites nepabeigtās būvniecības 
objektus: „Sākumskolas ventilācija un energoefekti-
vitāte” 3237,74 euro un ”Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Vaboles pagasta Vaboles ciemā” 
4261,50 euro.

• Nolēma atsavināt 4 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalkūnes, Naujenes un Skrudalienas pa-
gastā.

• Nolēma pārdod pašvaldības nekustamo īpa-
šumu “277”, Maļutki, Tabores pagastā.

• Nolēma pārdod izsolē 2 pašvaldības nekus-
tamos īpašumus Naujenes un Skrudalienas pagastā.

• Apstiprināja publiskās apspriešanas rezul-
tātus par koku ciršanu pie ēkas Vecpils iela 1, Nau-
jene, Naujenes pagastā.
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2015.gada 10.septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti pre-
cizēti ar Daugavpils novada domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu 
Nr. 836 (protokols Nr. 23., 1.&) un 2015.gada 29.decembra lēmumu 
Nr. 1121 (protokols  Nr. 28., 7.&) saistošie noteikumi Nr.4 (protokols 
Nr.21., 47.&) “Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 25. feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14.panta sesto daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 25.februāra saistošajos notei-
kumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Dau-
gavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautā-

jumu risināšanā” 14.panta sesto daļu”;
1.2.  aizstāt  1.3.punktā skaitli un vārdu „128,06 euro” ar skaitli un vārdiem 

„50% no minimālās mēneša darba algas normālā darba laika ietvaros”;
1.3. izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā :
“2.1. Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālists (turpmāk 

– sociālā darba speciālists) novērtē palīdzības pieprasītāja ienākumus un mate-
riālo stāvokli pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes/personas atzīšanu par 
maznodrošinātu.”

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un ir izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Daugavpils novadā””

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2010.gada 

25.februāra saistošie noteikumi Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Daugavpils novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu.
Saistošie noteikumi paredz precizēt saistošo noteikumu 1.3.punktu, nosakot, 

ka ģimene/persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru 
ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 180,00 euro un 2.1.punktu, 
nosakot, ka Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālists novērtē 
palīdzības pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli pēc iesnieguma 
saņemšanas par ģimenes/personas atzīšanu par maznodrošinātu.       

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē Daugavpils novada pašvaldības 

budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms 
saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums, tiks nodrošināts plašāks 
sociālo pakalpojumu  klāsts, kurš pieejams   klienta dzīvesvietā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.

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

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils novada domes 2015.gada 10. septembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.4 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 25. februāra saistošajos 

2015.gada 10.decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.8 (protokols Nr.27., 1.&) “Grozījums Daugavpils novada 
domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja 
pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””

Izdoti saskaņā ar  Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta tre-
šo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos 
Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 
šādu grozījumu un aizstāt saistošo noteikumu 5.punktā skaitli „75” ar skaitli 
„100”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas  Daugav-
pils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un ir 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2015.gada 10.decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr. 8 „Grozījums Daugavpils novada domes  2013.gada 14.marta saistošajos 

noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu””

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi ir izdoti, lai palielinātu materiālu atbalstu jaundzimušā 

bērna vajadzību nodrošināšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts 5.punkts  un skaitlis „75”  tiek aiz-
stāts ar skaitli „100”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžeta izdevumu da-

ļu. Lai nodrošinātu to izpildi, ir nepieciešamas papildus fi nansējums 4250  euro 
gadā.

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

Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav.
6. Informācija par konsultācijām 

Grozījums tika apspriests darba grupā. Saistošo noteikumu projekts un pa-
skaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas la-
pā  www.daugavpilsnovads.lv. 

2015.gada 29.decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.10 (protokols Nr.28., 4.&) “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „DAUGAVPILS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1.  Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 8.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.2.1. Medumu pamatskola,”;

1.2. izteikt 8.2.17.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.2.17. Medumu internātpamatskola,”;

1.3. izteikt 8.2.21.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.2.21. Naujenes Mūzikas un mākslas skola,”;

1.4. papildināt ar 8.2.22. apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.2.22. Daugavpils novada sporta skola.”;

1.5. papildināt ar 8.6.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.6.¹   pašvaldības aģentūra „TAKA””;

1.6. izslēgt 8.8.apakšpunktu;
 1.7. papildināt 9.1.apakšpunktu pēc skaitļiem “8.6.” ar vārdu un skaitļiem 
“un 8.6.¹”;

1.8. izslēgt 9.2.apakšpunktā skaitļus “8.8.”;
1.9. papildināt ar 12.6., 12.7., 12.8. un 12.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.6. „Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs”;
12.7. „Eiroreģions „Ezeru zeme””;
12.8. „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
12.9. „Latvijai – 100”.”;

1.10. izteikt 13.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.6. Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tie-
sību izsoles komisiju;”;

1.11. izslēgt 13.8.apakšpunktu;
1.12. papildināt ar 13.12., 13.13., 13.14., 13.15., 13.16., 13.17., 13.18. un 

13.19.apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.12. Daugavpils novada domes apbalvošanas komisiju;
13.13. Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pieņem-
šanas un atbilstības izvērtēšanas komisiju;
13.14. Daugavpils novada pašvaldības siltumapgādes, ūdensapgādes, kanali-
zācijas pakalpojumu un sadzīves atkritumu savākšanas tarifu projektu izvēr-
tēšanas komisiju;
13.15. Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības ko-
misiju;
13.16. Daugavpils novada domes Medību koordinācijas komisiju;
13.17. Daugavpils novada Kultūras mantojuma komisiju;
13.18. Dabas parka “Daugavas loki” konsultatīvo padomi;
13.19. Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvo padomi.”;

1.13. papildināt ar 17.13. un 17.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
“17.13. izveido Daugavpils novada civilās aizsardzības komisiju;
17.14. veic uzraudzību un kontrolē pašvaldības administrācijas darbību.”;

1.14. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
“19.  Domes priekšsēdētāja vietnieks:
19.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā un/vai 
viņa uzdevumā;
19.2. pārrauga attīstības un tautsaimniecības jautājumus;
19.3. vada autoceļu fonda padomi;
19.4. paraksta rīkojumus par domes priekšsēdētāja komandējumiem, atvaļi-
nājumiem, pabalstiem un prēmijām;
19.5. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot komisijas un 
darba grupas savu pienākumu un tiesību realizācijai;
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19.6. koordinē pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem;
19.7. pilda citus pienākumus likumā, pašvaldības nolikumā un domes lēmu-
mos paredzētajos gadījumos.”;

1.15. aizstāt 83. un 84.punktā vārdus „Reģionālās attīstības un pašval-
dību lietu ministrijai” ar vārdiem „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai” un vārdus „laikrakstā „Latgales Laiks”” ar vārdiem „Daugavpils 
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis””; 

1.16. izteikt 86.punktu šādā redakcijā:
“86. Domes priekšsēdētājam iedzīvotāju pieņemšanas laiks domes ēkā ir katra 
mēneša pirmajā pirmdienā no plkst.10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst.14.00 
līdz plkst. 18.00 un pagastu pārvaldēs - pēc grafi ka.”;

1.17. papildināt ar 86.¹ punktu šādā redakcijā:
“86.¹ Domes priekšsēdētāja vietniekam iedzīvotāju pieņemšanas laiks domes 
ēkā ir katra mēneša trešajā pirmdienā no plkst.10.00 līdz plkst. 12.00 un no 
plkst.14.00 līdz plkst. 18.00 un pagastu pārvaldēs - pēc grafi ka.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, 
izņemot 1.6. un 1.8.apakšpunktu, kuri stājas spēkā ar 2016.gada 1.februāri.

3. Saistošie noteikumi publicējamai Daugavpils novada pašvaldības bez-
maksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”  un izliekami Daugavpils nova-
da domes un Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās. 

2016. gada 9. martā plkst. 9:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē 
(ar augšupejošu soli) tiek pārdota mu-
tiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp 
pirmpirkuma tiesīgām personām, ze-
mes vienība Skaistas-1” ar kadastra 
apzīmējumu 4460 004 2468   0.0839 ha 
platībā, kas atrodas ~ 5.4 km attālumā 
no Daugavpils pilsētas centra un 200 
m attālumā  no vasarnīcas kooperatī-
va „Mičurinietis” Kalkūnes pagastā, 
Daugavpils novadā. Zemes vienība 
robežojas ar lauku viensētu apbūves 
teritorijām. Apkārtējās teritorijas ir 
apsaimniekotas. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
1600.00.

2016. gada 9. martā plkst. 9:30 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr.19  ar 
kopējo platību 72.0 m2( dzīvojamo pla-
tību 38.6 m2), kas atrodas  trīsstāvu 
daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā, 
Alejas iela 4, Svente, Sventes pagasts, 
Daugavpils novads, apmēram  ~ 13 
km attālumā no Daugavpils pilsētas. 
Tuvāko apkārtni veido daudzdzīvokļu 
māju un sabiedriskas nozīmes objektu 
apbūve.

 Objekta sākotnējā cena –  EUR   
2500.00.

2016. gada 9. martā plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr. 13  ar 
kopējo platību 74.7 m2( dzīvojamo pla-
tību 41.9 m2), kas atrodas  trīsstāvu 
daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā, 
Vecpils ielā 8, apdzīvotā vietā Naujene, 
Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 
apmēram ~ 10 km attālumā no Dau-
gavpils pilsētas administratīvās robe-
žas. Tuvāko apkārtni veido daudzdzī-
vokļu māju un sabiedriskas nozīmes 
objektu apbūve. Attālums līdz Nauje-
nes pamatskolai ~ 2.4 km.  Dzīvojamā 
māja  ir pieslēgta ciemata centrālajām 
komunikācijām (ūdensvads (aukstais 
ūdens), kanalizācija, gāzes apgāde)  
Dzīvoklī uzstādīta elektriskā apkures 
sistēma un ir uzstādīts elektriskais 
ūdens sildītājs.

Objekta sākotnējā cena –  EUR   
2000.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. 
gada 4. martam  plkst. 15.00 Daugav-
pils novada domē 12.kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš sa-
maksājot reģistrācijas maksu EUR 
14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā 

no izsolāmā nekustamā īpašuma sā-
kumcenas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:   65476827, 29412676, Nau-
jenes pagasta pārvalde 65476840, 
20219044, Sventes pagasta pārvalde 
65425180, 29556390, Kalkūnes pagas-
ta pārvalde 26265012.

2016. gada 5. aprīlī plkst. 10:00 
Daugavpils novada domē, mazajā zālē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā iz-
solē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Nīcgales vecā 
pamatskola”, kurš atrodas Daugav-
pils novada Nīcgales ciemata centrā, 
kur atrodas, skola, bērnudārzs, divi vei-
kali, pagasta pārvalde, Tautas nams, 
maģistrāla ceļa malā, 26 km attālumā 
no Daugavpils pilsētas robežas. Pie-
braucamais ceļš ir labā stāvoklī, asfal-
tēts, apkārtējās teritorijas ir apsaimnie-
kotas, transporta kustība ir ievērojama 
. Īpašums sastāv  no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu  4476 005 0465  
1.1887 ha platībā, nedzīvojamās ēkas 
(skolas) ar kadastra apzīmējumu 4476 
005 0465 001    649.1 m2 platībā un di-
vām palīgēkām   141,5 m2 platībā un   
12.2 m2 platībā.  Labiekārtojums - elek-
troapgāde, ūdens apgāde, asfaltēts ceļš. 
Nekustamais īpašums izmantojams da-
žāda veida komercdarbībai – sadzīves 
pakalpojumu sniegšanai, ofi sa, darbnī-
cu ierīkošana, kā arī var izmantot kā 
dzīvojamo platību. 

Ekonomiskā aktivitāte Nīcgales pa-
gastā raksturojuma  kā laba, ir attīstīta 
uzņēmējdarbība (kokapstrāde, kūdras 
ieguve), lauksaimniecība – graudkopī-
ba, piena lopko pība. Ir iespējams pie-
saistīt gan Nīcgales pagasta, gan tuvā-
ko pagastu darbaspēku.

Objekta sākotnējā cena –  EUR   
10900.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavināmā 
objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. 
gada 31. martam  plkst. 15.00 Daugav-
pils novada domē 12. kabinetā (darbdie-
nās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rī-
gas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samak-
sājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  
un nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:   65476827, 29412676, Nīc-
gales pagasta pārvalde  65471145, 
29131129.

2016. gada 9. februārī plkst. 
9:00 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota mutiskā izsolē (ar aug-
šupejošu soli) starp pirmpirkuma 
tiesīgām personām, zemes vienība 
(starpgabals) „Gulbji 2” ar kadastra 
apzīmējumu4486 005 0842    0.78 ha 
platībā, kas atrodas  Skrudalienas 
pagastā ~2.5 km attālumā no pagas-
ta centra Silene un ~3.5 km attālumā 
no Latvijas – Baltkrievijas robežas, 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
apvidū. Apkārtējās teritorijas ir ap-
saimniekotas. 

Objekta sākotnējā cena –  EUR 
760.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kuras minētas Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4. pan-
ta ceturtās daļas pirmajā punktā var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties līdz 2016. gada 5. febru-
ārim, Daugavpils novada domē, Rī-
gas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), iepriekš samaksājot reģistrā-
cijas maksu euro 14.00 (četrpadsmit 
euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpa-
šuma sākumcenas.

2016. gada 9. februārī plkst. 
9:30 Daugavpils novada domē, ma-
zajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr. 
93, Meža iela 4, Krauja, Naujenes pa-
gasts, Daugavpils novads ar kopējo 
platību 35.8 m2, , kurš atrodas Nau-
jenes pagasta Kraujas ciemā ~ 5km  
attālumā no pagasta centra Naujene 
un ~ 11 attālumā no novada centra 
(Daugavpils pilsētas centra. Apkārt-
ni veido Daudzdzīvokļu, privātmāju, 
komercobjektu un ražošanas objektu 
apbūve.

Objekta sākotnējā cena –  EUR   
2000.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un uz atsavinā-
mā objekta izsoli var reģistrēties līdz 
2016. gada 5. februārim  plkst. 15.00 
Daugavpils novada domē 12.kabinetā 
(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, ie-
priekš samaksājot reģistrācijas mak-
su EUR 14.00 un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpa-
šuma sākumcenas. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada 
domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķi-
nu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. 
uzziņām:   65476827, 29412676

Nekustamā 
īpašuma nodokļa 

maksāšanas 
paziņojumu 
nosūtīšana 

un samaksas 
termiņi 

2016. gadā
Informējam, ka nekustamā īpa-

šuma nodokļa maksāšanas pazi-
ņojumi par 2016.gadu, atbilstoši 
likumam „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli”, tiks nosūtīti nodokļa 
maksātājiem līdz šī gada 15.febru-
ārim.

Nekustamā īpašuma nodokļa sa-
maksas termiņi 2016.gadā ir seko-
joši:

I. ceturksnis ne vēlāk kā līdz 
2016. gada 31.martam, 

II. ceturksnis ne vēlāk kā līdz 
2016. gada 16.maijam, 

III. ceturksnis ne vēlāk kā līdz 
2016. gada 15.augustam

IV. ceturksnis ne vēlāk kā līdz 
2016. gada 15.novembrim 

Nodokli var nomaksāt arī avan-
sa veidā, maksājumu veicot līdz 
š.g. 31.martam.

Nodokļa maksātājam, ja viņš 
nav deklarējis dzīvesvietu liku-
mā noteiktā kārtībā un nav pa-
ziņojis nodokļu administrācijai 
adresi, kurā viņš ir sasniedzams, 
kā arī nodokļa maksātājs likuma 
6.panta otrajā daļā minētajā ter-
miņā (mēneša laikā pēc 15.feb-
ruāra) nav informējis nodokļu 
administrāciju par to, ka nav sa-
ņemts maksāšanas paziņojums, 
nodokļa maksāšanas paziņojums 
netiek nosūtīts, bet nodokļa aprē-
ķins stājas spēkā taksācijas gada 
22.martā.

Atgādinām, ka nekustamā īpa-
šuma maksātājiem – juridiskām 
personām – ir pienākums pazi-
ņot pašvaldībai savu elektroniskā 
pasta adresi. Arī fi ziskās personas  
tiek aicinātas paziņot savu e-pas-
ta adresi, lai turpmāk nodokļu 
maksāšanas paziņojumus saņem-
tu elektroniskā veidā. 

Pieteikties elektroniskai mak-
sāšanas paziņojumu saņemšanai 
var portālā www.epakalpojumi.lv, 
Daugavpils nova da domē vai pa-
gastu pārvaldēs.
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Populārākie novadā dzimušo vārdi aizgājušajā gadā – Sofi ja un Aleksandrs
2015.gadā Daugavpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 1262 
civilstāvokļa aktu reģistri. Reģistrēti 
178 bērniņi - 106 zēni un 72 meitenes. 
Šogad reģistrēts viens dvīņu pāris - 
Dubnas pagastā dzīvojošu ģimeni kup-
lināja dvīņu puikas Lauris un Noris. 56 
māmiņām piedzimuši pirmie bērni, 68 
- otrie, 31 - trešie, 13 - ceturtie, piektie 
un vairāk bērniņi piedzimuši 10 ģime-
nēs.

Populārāko meiteņu vārdu vidū - So-
fi ja, Anastasija, Milana, Karolīna, Va-
lērija, reti vārdi – Alesandra, Akilina, 
Bažena, Enija, Estēlija, Gabriela, Ka-
talina, Lika, Līva, Rada. Populārākie 
zēnu vārdi - Aleksandrs, Maksims, 
Timurs, Daniels, Deniss, reti vārdi – 
Arsens, Damians, Damirs, Ignats, Lū-
kass, Noris, Ratibors, Svetozars, div-
kāršs vārds - Jānis Daniels.

2015.gadā Daugavpils novada dome 
noteikusi bērnu piedzimšanas pabal-
stu vecākiem EUR 75 apmērā. Pabal-
sti izmaksāti 167 novada ģimenēm. No 
2016. gada piedzimšanas pabalsts ap-
mērs palielināts līdz EUR 100. 

2015.gadā reģistrētas 362 laulības, 
2014.gadā - 335 laulības. 28 pāri laulā-
jās novada Romas katoļu baznīcās, no 
tiem 9 - Elernes draudzē , 6 - Līksnas 
draudzē, 6 - Višķu draudzē, 4 – Deme-
nes draudzē un 3 – Medumu draudzē. 

2015.gadā reģistrētas 13 laulības ār-
pus pašvaldības noteiktām vietām: 6 - 
Silenes atpūtas parkā, 5 - viesu mājā 
„Sventes muiža”, viena laulība – motelī 
„Garden” Višķu pagastā un viena - vie-
su mājā “Saulesstari” Medumu pagas-
tā. Pirmo reizi laulībā stājušies 285 vī-
rieši un 285 sievietes.

Laulības nodaļā noslēguši 35 ārzem-

ju pilsoņi, tostarp Lietuvas, Krievijas, 
Baltkrievijas, Lielbritānijas, Vācijas, 
Ukrainas, Polijas, Nīderlandes, Norvē-
ģijas, Spānijas un Moldovas pilsoņi. 

Arī šogad, tāpat kā pērn, pieprasītā-
kā laulību reģistrācijas vieta ir bijusi 
Červonkas pils, kurā noslēgtas 158 
laulības. Raiņa mājā Berķenelē šogad 
reģistrētas 4 laulības, Naujenes laulī-
bu zālē - 53, savukārt nodaļas telpās 
– 106. 2014. gadā Červonkas pilī tika 
reģistrētas laulības, izmantojot akus-
tisko sistēmu, kas lieti noder arī iz-
braukuma laulībās. Šāda pārnēsājamā 
akustiskā sistēma tika izmantota šo-
gad arī Naujenes laulību zālē. Jāatzī-
mē, ka 2015. gadā novadīta viena zelta 
kāzu un viena sudraba kāzu jubilejas 
ceremonija.

Tāpat 2015.gadā reģistrētas 717 mir-
šanas, kas ir par 5 vairāk nekā 2014.
gadā. 

2015. gada maijā novada kultūras 
centrā otro reizi tika organizēts pa-
sākums „Savij ap mani gadus”. Pasā-
kumā piedalījās ģimeņu pāri no visa 
novada, kuri pagājušajā gadā svinēja 
savu kāzu jubilejas. Visvecākais pāris 
bija laulībā nodzīvojis 58 gadus. Dalīb-
niekus priecēja koncerts, līgavu kleitu 
demonstrācija, balles dejas un foto par 
piemiņu. Dalībnieki bija gandarīti par 
viņiem pievērsto uzmanību un dāvāta-
jiem svētkiem.

Arī šogad šī tradīcija tiks turpināta. 
Ģimeņu svētki notiks 6. maijā. Gaidī-
sim svētkos! Vairāk informācijas var 
uzzināt pagastu pārvaldēs un novada 
dzimtsarakstu nodaļā pa tālruņiem: 
65476743, 65476744, 26302417.

Daugavpils novada domes Dzimt-
sarakstu nodaļa piedalījās konkursa 

„Kāzas 2014” organizēšanā, gan vei-
cot balsu skaitīšanu, gan vērtējot kon-
kursantus, gan gādājot apsveikumu 
novada konkursantiem. No novada 
konkursā piedalījās 8 pāri, no kuriem 
divi iekļuva pirmajā pieciniekā. Diāna 
un Jurijs Smarguni ieguva 4. vietu, 
savukārt Svetlana un Vitālijs Stanke-
viči ierindojās piektie. Jaunos pārus 
konkursa noslēguma pasākumā sveica 
Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tāja Janīna Jalinska, Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Valija Jurķāne un 
sponsori.

Š.g. 6. augustā, valsts sekretāru sa-
nāksmē izsludināti „Grozījumi Civilli-
kumā”, „Grozījumi Notariāta likumā”, 
„Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas likumā”, kas nosaka zvērinātu 
notāru pilnvaras veikt laulības reģis-
trāciju.

Izstrādātais regulējums paredz, ka 
arī zvērināti notāri būs tiesīgi reģistrēt 
laulību, tai skaitā paši veiks ierakstus 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistē-
mā, nevis sūtīs ziņas dzimtsarakstu 
nodaļai. Tādējādi tiek paplašinātas 
izvēles iespējas personām, kuras vēlas 
noslēgt laulību, piedāvājot alternatīvu 
veidu, kādā personas var sakārtot sav-
starpējās attiecības. Regulējumā pie-
dāvātā iespēja laulāties pie zvērināta 
notāra saistāma ar iespēju konfi denci-
ālā procesā nodrošināt privātās dzīves 
neaizskaramību un iegūt paplašinātu 
juridisku konsultāciju par normatīvo 
regulējumu, kas attiecas uz laulāto 
personiskajām un mantiskajām attie-
cībām.  Provizoriski laulības pie notāra 
izmaksās  75-100 eiro.

Otrkārt, likumprojekts paredz at-
teikties no divu liecinieku obligātas 

klātbūtnes laulības reģistrācijas proce-
sā gan pie notāra, gan dzimtsarakstu 
nodaļā. Minētais grozījums izstrādāts, 
ņemot vērā, ka mūsdienās šādai prasī-
bai pēc divu pilngadīgu liecinieku ob-
ligātas klātbūtnes vairs nav juridiska 
pienesuma, tas ir vēsturisku tradīciju 
jautājums. Liecinieku aicināšana tiek 
atstāta to personu ziņā, kuras vēlas 
izmantot šo simbolisko iespēju un nos-
lēgt laulību liecinieku klātbūtnē, regu-
lējumā paredzot personām tiesību pie-
aicināt ne vairāk kā divus lieciniekus.

Vēl viens būtisks grozījums, kas sais-
tīts ar uzvārda maiņu pēc laulībām. 
Bieži jaunais pāris uzreiz pēc laulībām 
devās kāzu ceļojumā un vēlāk uzvārdu 
mainīja “Vārda, uzvārda un tautības 
maiņas likuma” kārtībā, kas paildzinā-
ja un sadārdzināja šo procesu. Grozīju-
mos paredzēta iespēja 1 mēneša laikā 
pēc laulībām mainīt uzvārdu papildi-
nājumu veidā, kas noteikti apmierinās 
jaunlaulātos.

Likumprojekts „Grozījumi Civilstā-
vokļa aktu reģistrācijas likumā” pa-
redz arī citus grozījumus, lai pilnvei-
dotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
regulējumu un novērstu likuma neat-
bilstības faktiskajai situācijai.

Grozījumi vēl jāskata Ministru ka-
binetā un stāsies spēkā ar 2017.gada 
1.septembri. Ar likumprojektiem var 
iepazīties Ministru kabineta mājas 
lapā.

Dzimtsarakstu nodaļa pauž cerību, 
ka Daugavpils novadā dzims daudz 
bērnu, veidosies stipras ģimenes, bet 
sirmgalvji dzīvos ilgu un skaistu mūžu. 

 Olga Smane

Daudzas novada siltumtrases ir avārijas stāvoklī 
Kā preses konferencē ziņoja Daugav-

pils novada pašvaldības izpilddirek-
tores vietnieks Aleksandrs Aizbalts, 
gada pēdējā mēnesī, decembrī, siltuma 
tarifs novadā bija ļoti atšķirīgs. Visze-
mākais tas ir bijis Naujenes pagasta 
Locikos – 0.46 eiro centi par kvadrāt-
metru, visaugstākais – Višķu tehni-
kuma ciemā, kur mājas Lielā ielā 17 
dzīvokļu īpašnieki maksāja EUR 1.79 
par kvadrātmetru. Kā informēja SIA 
„Naujenes pakalpojumu serviss”, par 
10 janvāra dienām dzīvojamās mājas 
ir patērējušas tikpat daudz siltuma kā 
decembra mēnesi, tādēļ rēķini par pa-
tērēto siltumenerģiju janvāra mēnesī 
var pat trīskāršoties. 

„Daudzas siltumtrases atrodas avā-
rijas stāvoklī. Pie problemātiskākajām 
var minēt Sventes, Nīcgales un Višķu 
tehnikuma ciema siltumtrases. Šogad 
ir jārisina jautājums, kā piesaistīt fi -
nansējumu, lai šīs siltumtrases saves-
tu kārtībā”, tā A. Aizbalts. 

Salīdzinot rēķinus par siltumener-
ģiju, nācies secināt, ka nosiltinātajās 
mājas rēķini par siltumenerģiju ir 
daudz mazāki. Par piemēru var no-
saukt Naujenes pagastā esošo dzīvo-
jamo māju Vecpils ielā 3 un Lociku 
ciema māju Vienības ielā 8, kas ir pil-
nībā renovētas. Ja Vecpils ielā 3 maska 
par siltumenerģiju decembrī sastādīja 
55 eiro centus par kvadrātmetru, tad 
blakus mājā, Vecpils ielā 6, iedzīvotā-

ji par siltumu samaksājuši dubultā – 
1.08 par kvadrātmetru. Vienības ielā 
8 kvadrātmetrs izmaksāja 0.46 centi, 
savukārt analogā mājā Vienības ielā 
4, kas nav bijusi siltināta, – jau EUR 
1.14. 

Uz preses pārstāvju uzdoto jautāju-
mu, vai būtu iespējams novadā ieviest 
vienoto tarifu, atbildēja Aleksandrs 
Aizbalts: „Ja būtu viens uzņēmums, 
kas apkalpotu visu novadu, tad par 
vienotā tarifa ieviešanu varētu runāt. 
Sakarā ar šo jautājumu, izpētīju si-
tuāciju citos lielākajos novados. Pie-
mēram, Tukuma novadā, kurā ir 8 pa-
gasti, arī ir izveidots viens uzņēmums, 
kas sniedz pakalpojumus visos astoņos 
pagastos. Analoģiski ir arī Talsu nova-
dā, kur novada teritoriju apkalpo viens 
uzņēmums, savukārt pilsētas teritori-
ju – cits. Arī mūsu novadā būtu vērts 
padomāt par vienu stabilu uzņēmumu, 
kas nesadārdzinātu šos pakalpojumus 
un samazinātu administratīvo izdevu-
mu slogu.” 

„Protams, ļoti nepieciešams ir jau 
Aleksandra Aizbalta nosaukto ciemu 
siltumtrašu remonts. Tas noteikti pa-
līdzētu mazināt siltuma zudumu, kāds 
ir novērojams tagad. Šī perioda plāno-
šanas programmas parāda, ka mēs, kā 
pašvaldība, nevaram paņemt aizņēmu-
mu siltumtrašu uzlabošanai. To var iz-
darīt tikai komersants. Lai arī pēdējos 
7 – 8 gadus dikti lieli aukstumi nav 

bijuši, iedzīvotājiem būtu jāpadomā 
par mājokļu siltināšanu. Tas atbrīvotu 
viņus no vairākām šobrīd esošām prob-
lēmām. Ja kaut ko vēlies uzlabot un sa-
ņemt pretī, kaut kas ir arī jāiegulda”, 
tā situāciju komentēja priekšsēdētājas 
vietnieks Arvīds Kucins. 

Par piemēru vēl tika nosaukts Sven-
tes pagasts, kur dzīvojamās mājās nav 
nedz siltummezgla, nedz skaitītāja. 
„Kā rezultātā redzam, ka, neskatoties 

uz to, ka Sventes vidusskola ir daudz 
lielākā kvadratūrā nekā pagasta dzī-
vojamais fonds, siltums skolā tiek pa-
tērēts 45 % apmērā no visa pārējā sil-
tuma apjoma, kas tiek saražots katlu 
mājā. Šeit, protams, ir jādomā pagastu 
pārvaldei, kā rīkoties tālāk”, tā A. Ku-
cins.  

 Olga Smane
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Iesvētīts Dubnas pagasta 
Kultūras nama 

folkloras kopas “Atzola” karogs

Dubnas pagasta Kultūras nama fol-
kloras kopas darbošanās sākums aiz-
sākās pagājušajā gadsimtā. Folkloras 
kopas dalībnieki bija Dubnas iedzīvo-
tāji un kopas nosaukums toreiz bija 
“Dzirksteleite”. Jāatzīst, ka kādu lai-
ku “Dzirksteleite” pieklusa un gandrīz 
pārtrauca savu darbību, līdz dalībnieki 
sameklēja jaunu folkloras kopas vadī-
tāju. 

Jaunā vadītāja Marija Umbraško 
lika lietā savu lielo darba pieredzi un 
piedāvāja folkloras nosaukumu “At-
zola”. Mūsu tulkojumā tā ir nopļautā 
zāle, kad tā sāk ataugt. Par karoga 
izveides ideju vienojāmies kopā ar ci-
tiem kopas dalībniekiem kādā no sa-
nākšanas reizēm. Jo braucot uz pasā-
kumiem, kuros citām kopām ir karogi, 
sapratām, ka arī mums turpmāk bez tā 
neiztikt”, tā M. Umbraško.

 “Atzolas” dibināšanas datums ir 
2007.gada 5.novembris, kad dziedātā-
ji no Dubnas un Višķu pagasta sanā-
ca pirmo reizi.  Ar jauno nosaukumu 
“Atzola” kolektīvs uzsāka savu darbību 
2008.gada 15.janvārī.

Folkloras kopas kolektīvs regulāri 
piedalās pagastu un novadu organizē-
tajos sarīkojumos, kā arī ir dalībnieks 
valstiska mēroga pasākumos – Dzies-
mu un deju svētkos, starptautiskajā 
folkloras festivālā “Baltica”. Daudzu 
gadu garumā ir sadraudzība ar Lietu-
vas republikas Zarasu kultūras nama 
folkloras ansambli “Antazave”.

Ar Dubnas pagasta pārvaldes atbal-

stu folkloras kopa ir tikusi pie sava 
karoga. Skici radīja Jānis Suveizda, 
savukārt karogu uzšuva Ilūkstes SIA 
“Lutest”” audēju kolektīvs. 

Ieklausoties folkloras kopas dalīb-
nieku neviltotam sirds aicinājumam, 
nolēmām, ka karogs ir jāiesvēta, lai ra-
dītu ne tikai materiālu, bet arī garīgu 
vērtību, kuru varētu saglabāt un nodot 
mantojumā no paaudzes uz paaudzi. 
Karoga iesvētīšanai veltīts dievkalpo-
jums tika noturēts Dubnas Vissvētās 
Sirds draudzes kapelā (tautā saukta 
par Varšaveņu), karogu iesvētīja prā-
vests Antons Aglonietis. 

Ieskatoties karoga rakstā, tajā ir 
atklāts vēstījums par pašu folkloras 
kopu. J. Suveizda: „Karogā attēlots ju-
mis, uz kura tikko nopļauta zāle, savu-
kārt zem jumja zīmes – zāle, kas atkal 
ataug no jauna. Tautiskā josta augšpu-
sē ir fragments no festivāla „Baltica” 
visiem pazīstamā karoga mustura.” 

Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs 
Ēvalds Stašulāns teic, ka folkloras ko-
pas jaunais karogs, kas nu jau iesvētīts, 
būs lielisks pagasta popularizēšanas 
simbols nākamajos kolektīva brau-
cienos ārpus novada. Paldies par svē-
tību un labiem novēlējumiem! Tāpat 
paldies Varšaveņas draudzei, Dubnas 
pagasta pārvaldei, Daugavpils novada 
domes un Kultūras pārvaldes vadībai 
par piedalīšanos svinīgajā brīdī!

Janīna Bēķe
Dubnas kultūras nama direktore

Dubnas jaunieši īsteno 
Teterevu fonda projektu 

Dubnas pagasta jauniešu biedrī-
ba, pateicoties Ināras un Borisa Te-
terevu fondam, piedalās projektā un 
labiekārto jauniešu pulcēšanās vietu 
Dubnā.

Projekta ietvaros aizvadītas vairā-
kas aktivitātes. Ieviesti divi sporta 
veidi - nūjošana un slēpošana. Nūjas 
ir iedotas pagasta iedzīvotajiem, kuri 
labprāt tās izmanto, uzturot veselīgu 
dzīvesveidu. Tāpat iegādāts sporta 
inventārs brīvā laika pavadīšanai. 
Šobrīd jauniešu vidū populāra ir slē-
pošana, jo beidzot sagaidīts sniegs.

Ar Ināras un Borisa Teterevu fon-

da piešķirtā fi nansējuma palīdzību ir 
iegādāts jauns aprīkojums pasākuma 
norisēm. Ar šī aprīkojuma palīdzību 
tika aizvadīts vērienīgs pasākums 
“Mis un Misters Dubna 2015”.

Pateicoties šim fi nansējumam, ne-
ilgi pirms Ziemassvētkiem notika ra-
došās darbnīcas bērniem un jaunie-
šiem, kurās piedalījās gan Dubnas, 
gan blakus pagastu iedzīvotāji. Tika 
veidotas 3D kartiņas un vārītas zie-
pes, kuras vēlāk iepakoja dāvanā.

Ar projekta palīdzību izdevās popu-
larizēt pagasta vārdu. Projektu gan 
gaida turpinājums – jau drīzumā bēr-
ni un jaunieši tiks iesaistīti jaunās 
aktivitātēs. 

Egita Birkmane
Dubnas pagasta 

jaunatnes lietu speciāliste

Višķu jaunieši par aizvadīto gadu

2015. gads Višķu pagasta jauniešiem 
ir bijis ļoti aktīvs. Ir noorganizēti pasā-
kumi, kuru laikā tika lietderīgi aizpil-
dīts Višķu pagasta bērnu un jauniešu 
brīvais laiks. Realizēti divi projekti, 
kuru laikā tika izgatavots buklets, ar 
kura palīdzību Daugavpils novada vie-
si var labāk iepazīt Višķu pagastu, un 
nometne “Manas piecas maņas- blie-
žam spēcīgāk”. Šogad Višķu jaunieši 
piedalījās starptautiskā ERASMUS+ 
projektā “New opportunities for you-
th”, kas ļāva jauniešiem ielūkoties 
starptautiskajā jauniešu nodarbinātī-
bas un uzņēmējdarbības lauciņā.

Jaunieši aktīvi darbojās ne tikai ie-
saistoties aktivitātēs kā dalībnieki, bet 
arī kā organizatori. Šogad īpaši aktīvi 
bija mūsu pagasta brīvprātīgie. 47 pa-
gasta jaunieši piedalījās brīvprātīgajā 
darbā, palīdzot organizēt gan mazus, 
gan pavisam lielus reģiona nozīmes 
pasākumus. Īpaši jāuzteic četri Višķu 
pagasta jaunieši, kuri jau ir saņēmuši 
valsts nozīmes pateicības rakstus par 
savu ieguldījumu brīvprātīgajā darbā. 
Šie jaunieši ir – Agate Jermaļonoka, 
Agnese Jermaļonoka, Sandis Proms, 
Jānis Soms. Šo jauniešu degsme un 
aktīvā rosība sabiedrības labā pulcina 
ap sevi arī pārējos jauniešu, iedvesmo 
un motivē.

Šis gads iezīmējās arī ar to, ka bei-
dzot Višķu jaunieši ir pietuvojošies 
savam sapnim- jauniešu centram. Šo-

brīd Višķu pagasta jauniešu centrs ir 
ieguvis Višķu pagasta pārvaldes struk-
tūrvienības statusu, kas ļauj preten-
dēt uz projektu fi nansējumiem. Višķu 
pagasta jauniešu centrs atradīsies 
izglītības programmu īstenošanas vie-
tā Višķu tehnikuma ciemā, kultūras 
spārna daļā, kur atrodas aktu zāle un 
vairāki kabineti, kas nākotnē kalpos 
ne tikai jauniešu centra interesēs, bet 
arī būs kultūras un sabiedrība centrs 
visam Višķu pagastam. Šobrīd notiek 
intensīvs darbs pie fi nanšu piesaistes, 
un drīz sāksies pirmie remontdarbi, 
lai jau pavasara vidū durvis vērtu ilgi 
gaidītais un lolotais Višķu pagasta jau-
niešu centrs.

Kopumā ir jāatzīst, ka ir vēl daudz, 
uz ko tiekties, daudzi sapņi ir ar roku 
sasniedzami un satverami. Višķu jau-
nieši atkārtoti pierāda to, ka šos sap-
ņus var satvert, tieši tāpēc arī Višķu 
jaunieši lauž stereotipu, ka Latgalē ne-
esot jaunās paaudzes. Latgalē ir stipri, 
spēcīgi, motivēti jaunieši, kuri nākotnē 
paveiks brīnumu lietas. Šie jaunie-
ši jau tagad spēj sekmēt sabiedrības 
labklājību ar savu palīdzību, kas tiek 
sniegta viņu brīvajā laikā. Paldies 
jums, jaunieši, lai jums labs un panā-
kumiem bagāts 2016. gads!

Jānis Briška
Višķu pagasta 

jauniešu centra vadītājs
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 Valērijam Ančevskim pasniegta Latvijas Agronomu biedrības 
ceļojošā balva „Zelta vārpa”

Par pieredzi, profesionālismu, ino-
vatīvām lauksaimniecības metodēm 
un nebaidīšanos riskēt Valērijs An-
čevskis 2011. gadā ir saņēmis „Gada 
cilvēks” balvu nominācijā „Uzņēmēj-
darbība”, kā arī ir bijis vairāku citu 
konkursu laureāts. 

Saimniecībā tiek audzēts  rap-
sis,  kvieši un pupas. Ražas apjoms 
lielzemnieku šogad īpaši priecē, tās 
cipars ir vislielākais Latvijā - virs 7 
ar pusi tonnas graudu no hektāra. 
Kā stāsta pats Valērijs, iespējams tas 
tādēļ, ka 8 gadus saimniecībā jau ne-
tiek pielietota aršanas tehnika. Viss 
jau ir nostrādāts tiktāl, ka nepra-
sa lielas pūles. Visi darbi notiek pēc 
gadu gaitā secīgi izstrādāta darbības 
plāna. 

Valērijs Ančevskis: „Esmu praktis-
ki vienīgais Baltijā, kas simtprocen-
tīgi zemi neapar. Cilvēki brauc un 
skatās, bet arvien mazāk ir to, kas 
nebaidās to darīt. Uzskatu, ka nav jā-
bīstas. Ir vienkārši jāpieņem lēmums. 
Tas izslēdz augsnes eroziju visās tās 
izpausmēs. Kad tu vadies pēc konkrē-
ti izstrādātas sistēmas, tad viss sāk 
strādāt tieši tā, kā tu to vēlies. Pēc 
tam jau arī vairāk nav jāpiedomā. 
Es nebraucu pavasarī katru dienu uz 
lauka, lai fi ksētu augsnes slimības 
vai ko tamlīdzīgu. Es atbraucu, ap-
skatu vienu lauku, un man jau viss 
top skaidrs.”

Valērija Ančevska darba panāku-
mu atslēga slēpjas viņa spējās un 
zināšanās, kuras viņš pielieto jau ga-
diem ilgi. Šī gada darba sezonas re-
zultāts ir negaidīts un priecē jo īpaši. 

V.A. „Tādu sezonu man vēl nav bi-
jis. Tas ir pārsteidzoši! Vietām kom-
baini uz laukiem uzrādīja kūlumu 
pat 13 tonnas no hektāra.”

Latvijas Agronomu biedrības val-
des loceklis Arnolds Jātnieks ir pār-
liecināts, ka agronoma darbā būtis-
kākā loma ir zināšanām un pieredzei. 
Un darba rezultāts ir proporcionāls 
enerģijas atdevei. 

„Balva tiek pasniegta par nopel-

niem vairāku gadu kopskatījumā. 
Par šo labi izaudzēto ražu ne jau 
viena gada griezumā, bet ilgākā lai-
ka periodā. Tā ir ceļojošā balva, kas 
tika pasniegta agronomiem, zināt-
niekiem, konsultāciju pakalpojumu 
sniedzējiem, kā arī lauksaimniekiem 
par labi izaudzētu ražu”, tā bilst A. 
Jātnieks. 

Pērnā gada balvas laureāte, Baus-
kas novada Lauku konsultāciju cen-
tra vadītāja Eleonora Maisaka, ir 
aktīva lauksaimnieku apmācību or-
ganizētāja un iedvesmotāja. 

E. M. „Es atvedu šo „Zelta vārpu” 
kā pagājušā gada laureāte. Kopā ar 
mani to saņēma arī mana kolēģe, 
agronome Ieva Litiņa. Salīdzinot ar 
šo zemnieku, mums tā balva tiešām 
tika uzdāvināta, jo mēs vairāk nodar-
bojamies ar kūdīšanu, mudināšanu 
un labu piemēru parādīšanu. Prieks, 
ka ir tādi zemnieki, kas sēj un au-
dzē. Svarīgi, lai katrs darba darītājs 
to dara no sirds – tā, lai visiem no tā 
būtu labums. Ja zemnieks izaudzē 
labu ražu, tad nākošajam ir tā raža 
labi jāpārdod. Ja nākošais labi pār-
dod, tad maizes cepējam ir jāizcep 
laba maize. Tad jau visi šajā virknē 
ir ieguvēji.”

Arnolds Jātnieks Eleonoras Mais-
akas teikto papildina: „Viņi ir tiešie 
konsultāciju pakalpojumu sniedzēji, 
kas nodrošina tiešo kontaktu starp 
zemnieku un agronomu. Tā ir sava 
veida pieredze, ko agronoms, braukā-
jot pa zemnieku saimniecībām, nodod 
tālāk. Tiek organizētas apmācības, 
caur kurām jau šīs zināšanas tiek no-
dotas tālāk.”

Balvas pasniegšanā piedalījās arī 
Daugavpils novada domes deputāte 
Janīna Kursīte, Maļinovas pagasta 
pārvaldes vadītājs Arkādijs Karņic-
kis un Latvijas Agronomu biedrības 
valdes loceklis no Latgales Imants 
Kārkliņš. 

Olga Smane

Latvijas Agronomu biedrība jau 26 
gadu garumā pasniedz savu īpašo ce-
ļojošo balvu „Zelta vārpa”, kas ir aug-
stākais novērtējums agronomijā un 
atzinība lauksaimniecības zinātnes 
attīstībā Latvijā. Šogad šī prestižā 
balva ir nonākusi Daugavpils nova-
da zemnieka, Maļinovas pagasta Z/S 
„Ainava” īpašnieka Valērija Ančevs-
ka rokās. 

Z/S dibināta pirms 20 gadiem. Ag-
ronoms ar 30 gadu pieredzi, zem-
nieks Valērijs Ančevskis, ir lielākais 
lauksaimnieks novadā un pašlaik ap-
saimnieko tūkstoš hektāru lielu ze-
mes platību, specializējoties graudko-
pībā. Zeme ir tīra un sakopta, tāpat 
saimniecību krāšņo pilnībā atjaunots 
tehnikas parks, kas iegūts, pateico-
ties dalībai ES projektos. 
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“Laimas” labdarības akcijā piepildīti 218 novada bērnu sapņi 

Daugavpils novada pašvaldībai 
gada nogale un jaunais gads zīmīgs 
ar vairākiem labdarības pasākumiem. 
Šogad novada Sociālais dienests pirmo 
reizi tika iesaistīts saldumu ražotāja 
“Laima” un labdarības organizācijas 
Ziedot.lv akcijā, kurā sabiedrība tika 
aicināta piepildīt Latvijas maznodro-
šināto ģimeņu bērnu sapņus par sen 
lolotām svētku dāvanām.

Apmeklējot Laimas Sirds siltuma 
mājiņu Rīgā, ikviens varēja izvēlēties 
maznodrošināto daudzbērnu ģimeņu 
un Bērnu slimnīcas Onkoloģijas noda-
ļas bērnu zīmētās kartiņas un sarūpēt 
bērnu norādīto vēlamo dāvanu. Ar 
labu cilvēku un uzņēmumu atbalstu 
tika apdāvināti vairāk kā 1000 bērni 
visā Latvijā, tostarp 218 novadnieki.  
Starp bērnu visvairāk kārotajām dā-
vanām bija sporta inventārs, dāvanas 
talanta attīstīšanai, rotaļlietas un ap-
ģērbs.

Akcijai iesākoties, pirmo bērnu vei-
doto kartiņu no brīnumu egles paņē-
ma Valsts prezidenta kundze Iveta 
Vējone. Latvijas Valsts prezidenta 
ģimene, rādot piemēru citiem, šogad 
sagādāja kārotās Ziemassvētku dāva-
nas četriem Vilciņu ģimenes bērniem 
no Kalupes pagasta. 

Ziedotāju sarūpētie pārsteigumi ar 
trīs mikroautobusiem tika nogādāti 
uz novadu, un, pēcāk, ar pagastu so-
ciālo darbinieku palīdzību pasniegti 
adresātiem visos novada 19 pagastos. 
Aleksandrs Barisovs, kurš aug audžu-
ģimenē Vaboles pagastā, vēlējās galda 
hokeju - prieks par sapņa piepildījumu 
bija neviltots, pie krāšņas egles dāvi-
nātājiem tika sagatavots arī dzejolītis. 
“Šis vakars noteikti būs ļoti priecīgs 
un piepildīts! Mīļš paldies tālajiem 
rūķiem, kas par mums tā parūpējās!” 
no sirds pateicās audžumamma Ruta 
Strupā. Tāpat par dāvanām priecājās 
arī pārējie 10 mazie vabolieši. 

Kalupes pagastā tika apdāvināti 11 
bērni un jaunieši. Vairums vēlējās ak-
tīva dzīvesveida dāvanas – visbiežāk 
Salavecim tika lūgtas slidas un nūjas, 
tā kā hokejs šajā pagastā ir lielā cie-
ņā. Prezidenta kundzes sarūpētās dā-
vanas, tostarp hokeja nūjas ar Dina-
mo komandas spēlētāju autogrāfi em, 

samulsuši saņēma arī četri Vilciņu 
ģimenes pārstāvji – Raivis, Raimonds, 
Rolands un Laura.

Kalupes pagasta sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības centra vadī-
tāja Ligita Liepiņa neslēpa, ka pagodi-
nājums saņemt dāvanas no prezidenta 
ģimenes ir ne tikai Vilciņiem, bet arī 
visam novadam. “Tas tiešām bija ne-
gaidīti! Vienmēr liekas, ka prezidents 
ir kaut kas ļoti tāls, tāpēc ir lieliska 
sajūta, ka tepat uz mūsu Kalupi atce-
ļo viņu dāvanas. Tas ir dziļš pagodinā-
jums un emocionāls aizkustinājums 
gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tas 
stiprina arī piederības sajūtu Latvijai 
– lai gan Daugavpils novads atrodas 
pierobežā, tomēr arī mūs redz un par 
mums parūpējas,” tā L.Liepiņa. 

Saņēmuši dāvanas, Kalupes puiši 
steidza iemēģināt jaunās slidas un 
nūjas.  Ledus laukumā pie pamatsko-
las jaunieši mētā ripas līdz pat vēlai 
vakara stundai, te trenera Aleksand-
ra Vabiščeviča vadībā ar panākumiem 
darbojas 3 hokeja komandas.  “Ir labi, 
ka puiši nesēž pie datora, aiz stūriem 
nesmēķē, bet lietderīgi pavada savu 
brīvo laiku,” savus audzēkņus uzliela 
treneris. 

“Es pat nevaru izteikt vārdos, cik 
liels ir gandarījums par šo labdarī-
bas akciju,” projektu noslēdzot, rezu-
mēja Sociālā dienesta vadītāja Anna 
Jegorova. “Es biju izbrīnīta, ka katra 
bērna vēlme tika realizēta – ja kartī-
tē bija rakstītas skrituļslidas, tad tās 
arī tika saņemtas. Ja velosipēds – tad 
arī tas tika sagādāts. Vienam bērns 
vēlējās lielo papagaili! Arī tas ar visu 
būri tika nogādāts uz novadu un vēlāk 
pasniegts bērnam. Vispatīkamāk bija 
dzirdēt bērnu dialogu vienā ģimenē, 
kurā viņi viens otram teica – “Brīnumi 
tomēr pastāv! Tātad Salavecis tiešām 
eksistē!». Savā, sociālo darbinieku, 
bērnu un vecāku vārdā es vēlreiz saku 
lielu paldies visai “Laimas” un Ziedot.
lv komandai par šo svētīgo darbu.”

Elza Timšāne

Olga Smane

►►►
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Barikāžu laiks kalupiešu atmiņās

interesi ielūkoties vēsturē.
Kopš 1991. gada janvāra notikumiem 

Rīgā, pagājuši 25 gadi – bet aculiecinie-
ki stāstīja tā, it kā izdzīvotais būtu bijis 
tikai vakar. Atmiņās kavējās Rihards 
Seilis, Ivars Bitenieks, Roberts Kuklis, 
Valērijs Nitišs un Henrihs Kivlinieks, 
kurš aicināja klātesošos nodziedāt Lat-
vijas Valsts himnu. Aicinājums tika at-
balstīts, un pasākuma beigās tā izska-
nēja, - kā lūgšanu par savu tautu, par 
sevi un Latviju.

Pasākumu vēl emocionālāku veido-
ja tajā izvēlētais dziesmu materiāls, 
dzeja, ugunskura dedzināšana, klusu-
ma minūte, pīrādziņu un karstas tējas 
baudīšana.

Paldies atbalstītājiem, barikāžu da-
lībniekiem un visiem, kuri piedalījās 
pasākuma organizēšanā un veidošanā.

Monika Lipšāne
Kalupes pagasta pārvaldes

kultūras menedžere

Kalupes ciemata centrā, 20. janvārī, 
pie pamatskolas ozola pulcējās pagasta 
iedzīvotāji, skolas audzēkņi, skolotāji 
un barikāžu dalībnieki. To Kalupes pa-
gastā ir prāvs pulciņš: Valērijs Nitišs, 
Rihards Seilis, Dainis Kļaviņš, Jānis 
Krūmiņš, Henrihs Kivlinieks, Roberts 
Kuklis, Ivars Bitenieks, Silvija Kudei-
ko, Stanislavs Stašulāns, Zelma Kuci-
na, Ligija Plotka un jau mūžībā aizgāju-
šie Henrihs Znotiņš, Aivars Grosbergs 
un Donats Plotka. Vienojoties kopīgā 

dziesmā ,,Daugavs abas malas”, pasā-
kumu atklāja pagasta pārvaldes vadī-
tāja Ināra Ūbele, atsaucot atmiņā tā 
laika vēsturiskās liecības. Aivars Raš-
čevskis, dodot vārdu barikāžu dalīb-
niekiem, savā uzrunā uzsvēra janvāra 
notikumu nozīmīgumu Latvijas valsts, 
tautas un katra cilvēka dzīvē. Kalupes 
pamatskolas direktore Ināra Ondzule 
jaunajai paaudzei vēlēja ņemt piemēru 
no barikāžu dalībniekiem, - izturībā, 
sīkstumā un gribasspēkā. Ar cieņu un 
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„Ziemas priekus 2016” izbaudīja 13 tautas deju kolektīvi 

Spītējot saltajai ziemas elpai, 16.jan-
vāra rītā 13 tautas deju kolektīvi iera-
dās Sventē, lai piedalītos Daugavpils 
apriņķa tautas deju kolektīvu sporta 
un deju dienā “Ziemas prieki 2016”. 
Ziemas sadanča dalībniekus Sventes 
vidusskolā uzrunāja Sventes pagasta 
pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska 
un Sventes vidusskolas direktors Alek-
sandrs Sibircevs, novēlot dalībniekiem 
sportisku garu un raitu dejas soli. Ie-
priekšējā gada ziemas sadanča spor-
ta sacensību kopvērtējuma laureāti 
Ilūkstes novada Kultūras centra jau-
niešu deju kolektīvs „Labrīt”, vadītāja 
Antonija Stalidzāne, svinīgi nodeva 
ceļojošo kausu Sventes vidusskolas di-
rektoram, lai pasākuma noslēgumā to 
pasniegtu jau 2016.gada uzvarētājiem. 

Savu apsveikumu pasākuma dalīb-
nieku uzmundrinājumam bija sagata-
vojuši Sventes Tautas nama jaunākie 
dejotāji “Saulstariņi”, iepriecinot dalīb-
niekus ar jautrām dejām. Izskanot sa-
censību galvenā tiesneša J.Petrovska 
komandai, dalībnieki steidzās piedalī-
ties 7 sportiskās aktivitātēs. 

Pēc sacensībām Sventes vidussko-
las sporta zālē pulcējās pagasta iedzī-
votāji un ciemiņi, kas bija ieradušies 
baudīt tautas dejas mākslu pasākuma 
noslēguma koncertā. Skatītājus sa-
jūsmināja tik ļoti dažādie un krāšņie 
deju raksti - gan nopietnie, gan jestrie. 

Pirmo reizi tāda veida pasākumā pie-
dalījās jaunizveidotais Sventes Tautas 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Ezerzvani”, vadītāja Oksana Petaško, 
kas savu dzimšanas dienu svinēja vien 
pagājušā gada 5.oktobrī.  

Pēc koncerta pasākuma dalībnie-
ki pulcējās Sventes Tautas namā. 
Daugavpils novada domes vārdā 
A.Sibircevs sveica sporta veidu uzva-
rētājus. Kopvērtējumā 3. vietu ieguva 
Špoģu vidusskolas jauniešu deju ko-
lektīvs, 2.vietu - Ilūkstes Kultūras cen-
tra jauniešu deju kolektīvs „Ance” un 
1.vietu - Sventes TN vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Ezerzvani”.  

Daugavpils novada Kultūras pārval-
des vadītāja Ināra Mukāne pasniedza 
pateicības visiem tautas deju kolektī-
viem un to vadītājiem. Sporta un deju 
diena “Ziemas prieki 2016” noslēdzās, 
diskotēkas ritmiem skanot.

Pateicamies par atbalstu Daugavpils 
novada domei, Sventes pagasta pārval-
dei, Sventes vidusskolas direktoram 
A. Sibircevam un Daugavpils apriņķa 
tautas deju kolektīvu virsvadītājai Ai-
jai Daugelei par brīnišķīgo un lieliski 
organizēto pasākumu. 

Viktors Petaško
Sventes Tautas nama vadītājs
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S A R U N A  A R  D E P U T Ā T U

 Jaunais deputāts Vjačeslavs Moskaļenko sirdī un dvēselē jūtas novadnieks 
Vjačeslavs Moskaļenko ir Dau-

gavpils novada domes deputāts no 
partijas „Saskaņas centrs”, kopš 
pirms termiņa beigām mandātu no-
lika deputāts Jevgeņijs Gridasovs. 
V.Moskaļenko pēc izglītības ir jurists, 
strādā par sporta pasākumu organi-
zatoru Vecsalienas pagastā, kā arī ir 
SIA “LatTopo” mērnieks. Neskatoties 
uz to, ka Vjačeslava sirdslieta ir sais-
tīta ar iepriekšējo, zemes lietu spe-
ciālista amatu, viņš droši atzīst, ka 
politikā ir tikai iesācējs, taču viss vēl 
ir priekšā. 

Jau pagājuši divi mēneši, kā es-
at kļuvis par Daugavpils novada 
domes deputātu. Kādas sajūtas? 
Vai jūtaties savā vietā? 

Man šķiet, ka spriest par to, esmu 
es vai neesmu savā vietā, pirmkārt, 
par agru, jo par novada domes depu-
tātu es strādāju samērā neilgu laiku, 
bet teikšu godīgi, darbs pašvaldībā ir 
pazīstams, un līdz ar to, ir viegli strā-
dāt jaunajā amatā un pats galvenais 
- interesanti. Jūtu milzīgu atbildību, 
jo mani ievēlēja novada iedzīvotāji. 
Neskatoties uz to, ka dzīvoju pilsētas 
teritorijā, sirdī un dvēsele esmu no-
vadnieks.

Kādi jautājumi šķiet sarežģīti 
un problemātiski, ar kuriem tik 
viegli nevar tikt galā? Kādos jau-
tājumos sanāk visplašākās disku-
sijas? 

Šobrīd uzskatu, ka vissarežģītākie 
jautājumi, ir jautājumi, kas saistīti ar 
fi nansējuma piešķiršanu, jo fi nansiā-
lās iespējas ir ierobežotas, savukārt 
nevienu nozari vai jomu nevar atstāt 
bez uzmanības. Naudas jautājumos 
vienmēr ir viskarstākās diskusijas. 
Jautājumos, kas skar zemes lietas, 
es jūtos vairāk spēcīgs, jo ar tiem bi-
ja saistīts mans iepriekšējais amats. 
Diskutējam vairāk ar domu nonākt 
pie konkrēta, kopīgi pieņemta lēmu-
ma. Kad sāku strādāt, man gribējās, 
lai visas lietas tiktu lemtas pareizi, 
būtu saliktas pa plauktiņiem. Lai vi-
si jautājumi nonāktu pie loģiskām at-
bildēm un risinājuma. Ja jau man šo 
darbu ir uzticējuši vēlētāji, man gri-
bas, lai daži procesi noritētu vieglāk 
un saprotamāk. Vienīgi, ir grūti vai 
pat neiespējami mainīt to, kas ir ie-
rakstīts normatīvajos aktos un liku-
mos, bet iespēju robežās var mēģināt. 
Nedaudz gribētos atvieglot savu kolē-
ģu – zemes lietu speciālistu darbu. Jo 
viņi ir ļoti sarežģīta uzdevuma priek-
šā – viņiem jāveic skrupulozs juridis-
kais darbs, viss jāizvērtē un tikai pēc 
tam tas jāsaliek uz papīra. 

Tātad var teikt, ka zināšanas 
un darba pieredze, ko guvāt ie-
priekšējā darba vietā, Jums palīdz 
arī šobrīd? 

Viens no jautājumiem, kuru ik 
katrs darba devējs uzdod, meklējot 
jaunu darbinieku savam uzņēmu-
mam, ir jautājums par darba piere-
dzi. Pieredze ir barga skolotāja. Tā 
sākumā liek pildīt testu un tikai pēc 
tam parāda, kā tas bija pareizi jāpil-
da. Uzskatu, ka zināšanas un jebkura 
darba pieredze vienmēr palīdz darbā.

Kā Jums liekas, kāpēc cilvēki 
vairāk zvana, nevis nāk risināt 

jautājumus klātienē? 
Mēs dzīvojam 21.gadsimtā - infor-

mācijas tehnoloģiju laikmetā. Šodien 
katram ir iespēja iegadāties mobilo 
telefonu un atvieglot sev dzīvi. Jā ag-
rāk vajadzēja aiziet uz pasta nodaļu, 
lai pasūtītu tur sarunu, šodien pat 
grūti iedomāties tādu situāciju, jo tu 
vari paņemt telefonu un uzdot jebku-
ru jautājumu tajā pašā brīdī. Laikam 
tāpēc, ka tas ir daudz ērtāk un nav 
jātērē lieks laiks. Mūsdienās visi dzī-
vo pēc formulas - laiks ir nauda. 

Tātad gadās arī tā, ka zvana 
vairāku pagastu iedzīvotāji?

Jā, man ir izveidojies labs kontakts 
ar daudziem. Tā kā pats esmu novad-
nieks, esmu dzimis Ambeļu pagas-
tā, man ir labi pazīstamas pagastu 
iedzīvotāju problēmas. Uzskatu, ka 
katra vēlētāja viedoklis ir svarīgs, 
tāpēc mēģinu maksimāli palīdzēt vi-
ņiem. Un tagad, kad esmu deputāts 
un uzklausu iedzīvotāju problēmas 
deputātu pieņemšanas laikos, arvien 
biežāk nākas saņemt arī telefona 
zvanus. Bieži arī paši pagastu pār-
valdnieki vēršas pēc palīdzības, pado-
ma. Viņiem ir svarīgs mans viedoklis 
kādā konkrētā situācijā vai jautāju-
mā. Ar saviem partijas biedriem mēs 
cenšamies to darīt, cik vien spējam 
labāk. Šajā sasaukumā esam jau vai-
rāk. Partijas sapulces mums notiek 
divas reizes mēnesī, to laikā aktīvi 
sanākam un strādājam. Arī iedzīvo-
tāji vēlas piedalīties šajās sapulcēs. 
Deputātu pieņemšanas laiki man ir 
izraudzīti katru nedēļu, tomēr bieži 
jautājumi tiek uzdoti arī ārpus tiem.  

Skatot Jūsu pieņemšanas lai-
kus, grafi ks tiešām ir saspringts. 
Vai cenšaties braukt uz katru no-
vada pagastu?  

Protams, cenšos braukt uz katru 
pagastu. Katrā pagastā ir risināmas 
konkrētas problēmas. Piemēram, trīs 
nedēļas atpakaļ mēs sākām risināt 
vienu Ambeļu pagasta iedzīvotāju 
jautājumu. Nākamreiz es jau brauk-
šu ar mērķi risināt jautājumu tālāk. 
Tātad tā jau nebūs konkrēta pieņem-
šana, kuras laikā sēdēšu un gaidīšu, 
vai kāds nāks. Nē. Man jau būs kon-
krēts uzdevums, kas jāatrisina. 

Kāda ir tā problēma, kuru nā-
kas risināt šobrīd? 

Tur ir stāsts par autobusa pietu-
ru, kas sākotnēji bija vienā vietā, bet 
tad tika pārcelta uz citu. Tas radīja 
iedzīvotājos neizpratni un sava veida 
neērtību. Ilgu laiku pietura atradās 
krustojumā, tās izvietojums bija ie-
rasts un ērts iedzīvotājiem. Saskaņā 
ar jauniem Ministru kabineta notei-
kumiem, pietura tika pārnesta citā 
vietā. Pie tam iedzīvotāji par šīm iz-
maiņām netika brīdināti. Mēs pārru-
nājām šo jautājumu ar AS „Latvijas 
Valsts ceļi”. Viņi mums nāca pretī un 
palīdzēja arī mūsu partijas biedri Rī-
gā. Redziet, daudzi jautājumi ir jāri-
sina, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk un 
labāk. Lai arī viņi redzētu un justu, 
ka no mūsu puses ir šī pretimnāk-
šana. Šie jautājumi tomēr ir jārisina 
kopā, saskaņojot tos arī ar pagasta ie-
dzīvotājiem. Lai arī demogrāfi skā si-
tuācija mainās un iedzīvotāju skaits 

sarūk, mums ir jāuzklausa ikviens no 
viņiem. Lai veidojas šī saskaņa un sa-
balansētība. Mēs, deputāti, esam kā 
saikne. Iedzīvotājus vēlos mudināt 
vērsties pie deputātiem, tādējādi vei-
cinot gan savstarpējo saikni starp lē-
mējvaru un sabiedrību, gan kopumā 
iesaistoties savas pašvaldības dzīves 
norisēs. 

Risinām jautājumu arī par sporta 
zāli Kalkūnes pagastā. Mani parti-
jas biedri, ar kuriem tiekamies mūsu 
partijas sanāksmēs, ir par šādas zā-
les ierīkošanu pagastā. Šobrīd strā-
dājam pie šī projekta realizācijas. 

Kāpēc tieši „Saskaņas centrs”? 
Kuras no partijas idejām Jums 
tuvākas? 

Pirmām kārtām, man patīk tās 
nosaukums – „Saskaņas centrs”. Ne-
varu neko sliktu teikt par citām par-
tijām, jo visi mēs strādājam mūsu 
vēlētāju interesēs. Daudzos viedok-
ļos es piekrītu mūsu partijas līderim 
Nilam Ušakovam. Lai arī viņš ir Rī-
gā, man simpatizē viņa domāšanas, 
vadības stils. Kaut ko no tā, kā tas 
notiek Rīgā, gribētos atvest arī pie 
mums, uz novadu. Ja jau vairāk kā 
puse rīdzinieku ir balsojusi par viņu, 
tātad viņa vadītā politika ir pareiza. 
Mēs partijā esam daudz jauni cilvēki, 
esam apmēram viena vecuma un ar 
līdzīgu skatījumu politikā un dzīvē 
vispār. Mēs strādājam ar lielu entu-
ziasmu, ar milzīgu atdevi un tas ir 
mūsu pluss, mūsu priekšrocība.   

Kā Jūs vērtējat novada domes 
deputātu kopdarbu kopumā? 

Mēs, “Saskaņas centra” deputāti, 
atrodamies opozīcijā. Deputātu sa-
stāvu var sadalīt divās daļās. Ir de-
putāti ar pieredzi un ir jauni deputā-
ti. Pieredzes bagātākajiem politiķiem 
ir savs viedoklis, jauniem – nedaudz 
citāds. Protams, ir nepieciešamas arī 
debates. Debatēs rodas risinājums. 
Katram ir jāizsaka savs viedoklis. 
Īpaši, kad skatām lēmumu projek-
tus komitejās. Katram deputātam 
ir jāaizstāv savu vēlētāju intereses. 
Protams, arī pozīcijā esošajiem depu-
tātiem ir jāieklausās mūsos. Cik spē-
cīga un stipra ir opozīcija, tikpat spē-
cīga ir arī pozīcija. Mans viedoklis, ka 
opozīcijai vienmēr ir jābūt, jo opozīci-
ja ir cīņa, savukārt, cīņa norūda.

Kādas ir prioritātes Jūsu paš-
reizējā darbā? 

Tagad ļoti spraigi notiek budžeta 
izstrāde. Pavisam nesen strādājām 
pie attīstības plāna apstiprināšanas, 
tika saliktas prioritātes. Te bija ru-
na arī par novada infrastruktūras 
attīstību, par manis iepriekš minēto 
sporta zāli Kalkūnē. Šo ideju mēs at-
balstījām. Atzīstu, ka visos pagastos 
ir jābūt atbilstošai infrastruktūrai, 
bet, ja mēs kaut ko varam izveidot un 
izdarīt vienā, divos pagastos, mēs to 
darām. Jāiziet no tā, ko mēs varam 
izdarīt, ne jau viss ir mūsu spēkos, 
bet mēs cenšamies sasniegt rezultā-
tu, kā vien spējam.

Ja aizsākām runāt par budže-
tu. Kurai sfērai, Jūsuprāt, būtu 
nepieciešams lielāks fi nansējums 
un kurai – mazāks? 

Finansējums ir vajadzīgs visās 

sfērās. Dažreiz saka, ka kultūrai un 
sportam tik daudz nevajag, kā tām 
tiek piešķirts. Manuprāt, attīstībai ir 
jābūt. Ļoti daudzi novadnieki nodar-
bojas ar sportu, ir kultūras iestāžu 
apmeklētāji, pulciņu, kolektīvu da-
lībnieki. Sportistiem vajadzīgi jauni 
sporta tērpi, muzikantiem – jauni 
instrumenti utt. Nedrīkst samazināt 
fi nansējumu atsevišķām pozīcijām, 
visur jācenšas rast līdzsvars. Tomēr 
svarīgāka par visu ir izglītības sfēra. 
Ir maksimāli jāizdara tā, lai jaunat-
ne paliktu dzīvot dzimtenē. Protams, 
nedrīkst aizmirst par pensionāriem, 
daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm. 
Esam ierosinājuši noteikt atlaides 
trūcīgām personām Višķu sabiedris-
kās pirts apmeklējumiem. Paldies 
Daugavpils novada domes priekšsē-
dētajai Janīnai Jalinskai, kas šo iece-
ri atbalstīja.

Ja runājam par izglītību, kāds 
ir Jūsu viedoklis jautājumā par 
novada mazo skolu likteni?    

Kad mācījos Višķu skolā, tā arī bija 
neliela un skolēnu nebija tik daudz. 
Toties mēs bijām kolektīvs, saliedēti 
un draudzīgi. Mācīties bija intere-
santi. Pašlaik ir aktuāls jautājums 
par Skrudalienas pamatskolu. Man 
zvana ļoti daudzi iedzīvotāji un jautā, 
kāds būs šīs skolas liktenis. Paldies 
Izglītības pārvaldes vadītājai Irēnai 
Bulašai, viņa organizēs tikšanos ar 
skolas vadību un iedzīvotājiem. Jā-
atzīst, ka mums, deputātiem, ir ļoti 
smagi pieņemt lēmumu slēgt kādu no 
skolām. Ir jāizvērtē visas pozitīvās 
un negatīvās puses. Šādi lēmumi ir 
skrupulozi jāapdomā. Katrā, kaut arī 
mazā skolā, ir savs kolektīvs, savas 
tradīcijas, sava dzīve. Skola katrā 
pagastā veido savu īpašo auru, emo-
cijas. Tā uztur dzīvību arī pagastā. 
Es tomēr ceru, ka ar laiku mēs vēr-
sim vaļā jaunas skolas, nevis reor-
ganizēsim esošās. Man ļoti gribētos 
tam ticēt. Bet tāpēc nav jāmīņājas 
uz vietas, ir jāīsteno programmas, lai 
aizbraukušie jaunieši varētu atgriez-
ties no ārzemēm. Protams, daudz ir 
atkarīgs no fi nansējuma piesaistes 
iespējām un krasām demogrāfi jas 
stāvokļa izmaiņām. Es pats esmu trīs 
bērnu tēvs, mani fascinē daudzbērnu 
ģimenes, viņu neatlaidība un dzīves 
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Ziemassvētku pasākums Daugavpils un Ilūkstes novadu audžuģimenēm
18.decembrī novada Kultūras cen-

trā notika Ziemassvētku pasākums, 
kas pulcēja  Daugavpils un Ilūkstes 
novada audžuģimenes. Pasākumu 
kuplināja 13 audžuģimenes ar 47 
bērniem no Daugavpils novada un 4 
audžuģimenes, kurās aug 9 bērni, no 
Ilūkstes novada.

Visiem klātesošajiem, un īpaši ma-
zajiem, tika dāvāts jautrs svētku uz-
vedums „Kad pasaka vairs nav pasa-
ka”, kuru veidoja Ļubova Salekalne.

Bērni varēja ne tikai vērot priekš-
nesumu, bet arī izdejoties un paro-
taļāties ar izrādes varoņiem, kuru 
tēlos iejutās Anita Auzāne, Ļubova 
Salekalne, Vanda Gibovska, Regīna 
Kokina un Viktors Petaško.  Kā jau 
Ziemassvētkos ierasts, arī šogad au-
džuģimenēm tika sarūpētas dažādas 
sadzīvē noderīgas dāvanas, kā arī 
saldumi.

Dāvanas sagādāja: Daugavpils no-
vada dome, Ilūkstes novada dome, 
Lietišķo Sieviešu klubs „Olivia”, Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu Sarkanā 
krusta komiteja, SIA “VanPro”, SIA 
“EkoLat”, SIA “Lagron”, SIA “Meliors 
Krauja”, SIA “Rempro”, SIA “Apola – 
D”, SIA “Antaris”, SIA “Geo Forest”, 
SIA “TaXators”, SIA “JumS”, SIA 
“Rio M”, Sergejs Kovaļovs, Jurijs Gri-
dasovs, Vjačelsavs Moskaļenko un 
Roberts Jonāns.

Daugavpils novada Sociālā dienes-
ta vadītāja Anna Jegorova pastāstīja, 
ka pēdējos divus gadus audžuģimeņu 
skaitam novadā nav tendence palieli-
nāties. “Ne katra ģimene var uzņem-
ties dāvāt visu savu sirds siltumu 
svešam bērnam. Tie, kas šo lomu ir 
uzņēmušies, nes gan juridisku, gan 
sociālu atbildību. Tomēr Ziemas-
svētku laikā man gribētos aicināt tos 
cilvēkus, kuriem kaut nedaudz ir ie-

zagusies sirdī doma par bērniņu uz-
ņemšanu audzināšanai, nebaidīties 
to darīt. Tas būs tikai apsveicami,” tā 
A.Jegorova.

Latgales audžuģimeņu atbalsta 
biedrības “Muna sāta” vadītāja Mari-
ja Pupiņa no Līksnas pagasta šobrīd 
ir piecu bērnu audžumamma. “Spēku 
šim darbam es rodu pašos bērnos, 
viņi dod šo pozitīvo enerģiju. Viņi tā 
kā apinīši vijās apkārt un tu nevari 
palikt malā. Tomēr katrai ģimenei ir 
jāizvērtē ļoti individuāli vai kļūt par 
audžuģimeni – tas ir smags darbs, 
bērni ir dažādi, lielākā daļa nākuši 
no nelabvēlīgām ģimenēm. Bet, kad 
ar viņiem sāc strādāt, tad viņi atve-
ras un ir ļoti jauki, labi, talantīgi un 
brīnišķīgi bērni.”  

M.Pupiņas lolojumi Mihails un 
Amanda Ziemassvētku vecītim vēs-
tulēs šogad lūguši mašīnu un Lego. 
Marija Pupiņa papildina, ka bērni 
dāvanas ir pelnījuši, jo skolā ir uzrā-
dījuši teicamus rezultātus – Vaboles 
vidusskolā Mihails saņēmis nominā-
ciju “Centīgā pūce” un pateicību par 
teicamām sekmēm, savukārt Aman-
da ir “Aktīvā pūce”, jo darbojas vairā-
kos interešu pulciņos.

M.Pupiņa lielu paldies par ikgadējo 
Ziemassvētku pasākumu audžuģime-
nēm saka Sociālā dienesta vadītājai 
A.Jegorovai, visiem sociālajiem dar-
biniekiem un labas gribas cilvēkiem, 
kas atsaukušies iepriecināt mazās 
sirsniņas.

Ziemassvētku ieskaņas pasākums 
bija ļoti interesants un sirsnīgs. Vis-
lielākais prieks, protams, bija pašiem 
mazākajiem, kuri skaitīja sagatavo-
tos dzejolīšus un saņēma gardas dā-
vanas.

 Elza Timšāne

spēks. Mudinu arī citus neapstāties 
pie paveiktā. Cerams, ka arī demo-
grāfi skā situācija ar laiku mainīsies 
uz labāko pusi. Jādomā par program-
mu, kura palīdzes motivēt jauniešus 
atgriezties no mācībām galvaspilsētā 
un tos, kuri aizbraukuši pelnīt naudu 
ārzemēs, jo bērni ir mūsu nākotne.

Kāda ir Jūsu profesija, kur es-
at ieguvis augstāko izglītību? Vai 
iegūtās zināšanas palīdz pildīt 
deputāta pienākumus? 

Esmu absolvējis Maskavas Valsts 
Industriālo Universitāti, pēc izglī-
tības esmu jurists. Bet tas ir pārāk 
skaļi teikts, jo par juristu sevi neuz-
skatu. Sirdī tomēr vairāk esmu ze-
mes lietu speciālists. Tomēr iegūtās 
juridiskās zināšanas man lieti noder. 
Tās man palīdz tikt galā ar likumdo-
šanu saistītiem jautājumiem. 

Kad pieņēmāt deputāta mandā-
tu, Jums bija jāatsakās no zemes 
lietu speciālista amata. Vai nebi-
ja sarūgtinājums?   

Nebija. Pilnībā savu sirdslietu ne-
esmu atstājis, palīdzu un konsultēju 
savus bijušos kolēģus, kā vien spēju. 
Protams, pie manis griežas pēc palī-
dzības, zvana arī iedzīvotāji, zemnie-
ki. Dvēselē esmu tomēr zemes lietu 

speciālists, tas darbs man labi pado-
das. 

Pastāstiet, lūdzu, par savu ģi-
meni.

Esmu precējies, man ir trīs bērni. 
Vecākajam 13 gadi, mācas skolā un 
spēlē volejbolu. Vidējais nodarbojas 
ar hokeju un tikai šogad ies skolā, 
meitai ir pusotrs gadiņš. Esam drau-
dzīga un laimīga ģimene!

Uzskatāt sevi par novada vai 
vairāk tomēr pilsētas iedzīvotā-
ju? 

Kā jau iepriekš teicu, neskatoties 
uz to, ka dzīvoju pilsētā, dvēselē es-
mu novadnieks. Visu bērnību pavadī-
ju Ambeļu pagastā, ganīju govis, pļā-
vu sienu un brīvdienās bieži biju ap 
Ambeļu kultūras namu, kur mamma 
strādāja par vadītāju. Skraidījām ar 
puikām apkārt, jo iekšā nākt neļāva. 
Visskaistākās atmiņas! Droši vien 
tas ir nāk no bērnības, ka lauku vide 
man tuvāka.

Kas Jums novadā visvairāk pa-
tīk?

Cilvēki, jo viņi ir savādāki nekā 
pilsētā. Viņi visu uztver ar sirdi un 
dvēseli. Protams, arī daba. Man nāk 
asociācijas no bērnības, kas saistās ar 
manu dzimto pusi, Ambeļiem. Ziemā, 
tas ir skaistais parka kalns, no kura 
braucām ar slēpēm, bieži bijām arī 

Višķu pagastā, vasarā – tas ir ezers 
un atkal mūsu pagasta lepnums – za-
ļojošais parks. Tāda nostalģija. Dau-
dzās vietās Latvijā esam bijuši, tomēr 
Daugavpils novads ir visskaistākais. 

Kādām nodarbēm veltāt savu 
brīvo laiku?  

Mūsdienās vecāki gandrīz visu 
dienu pavada darbā, lai nodrošinā-
tu bērnus ar visu nepieciešamo un 
dažreiz, noguruma dēļ, ieslēdz bēr-
nam datoru vai multfi lmu, lai varētu 
atpūsties pēc darba. Uzskatu to par 
vislielāko kļūdu. Cenšos brīvo laiku 

pavadīt kopā ar savu ģimeni. Vecā-
kais dēls nopietni nodarbojas ar vo-
lejbolu, mēs bieži vien spēlējam kopā, 
dažreiz arī pārstāvot novadu dažādos 
čempionātos un sacensībās. Kopā ar 
jaunāko dēlu aizraujos ar hokeju. Va-
saras laikā mums patīk ceļot, kaut 
gan, pastrādājot dārzā kopā, arī ju-
tāmies gandarīti. Ar lepnumu varu 
teikt, ka mans hobijs ir mana ģimene 
un bērni!

Ar Vjačeslavu Moskaļenko sarunājās 
Olga Smane 

►►►    no 11.lpp.
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Ziemassvētku pasākums senioriem

spēkos,” optimismu nezaudē Kivlenie-
ka kungs. “Ko tavas rokas un galva būs 
sastrādājušas, tādā garā mēs arī dzīvo-
sim. Vienīgi skumīgi, ka līdz ar brīvību, 
tik daudz cilvēku ir aizbraukuši. Esam 
pazaudējuši mūsu gaišākos prātus, 
skaistākās Latvijas meitenes un brašā-
kos zēnus. Diemžēl, nenovērtējam mēs 
savu zemīti. Nav jāmeklē laime svešu-
mā, bet jāmeklē tā savā valstī, novadā, 
pagastā.”

Pasākuma laikā izskanēja vairāk-
kārtēji paldies gan novada domes, 
gan pagastu pārvalžu vadītājiem un 
sociālajiem darbiniekiem. Tāpat patei-
cības izskanēja Pensionāru apvienības 

valdei un tās priekšsēdētājai Lidijai 
Skrindai. 

Seniorus sveica Sociālā dienesta va-
dītāja Anna Jegorova, novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Ku-
cins un pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika. 

Koncertu ieskandināja Ambeļu pa-
gasta ansamblis “Romaška”, Naujenes 
pagasta teātra studija un Kalupes vīru 
ansamblis. Pēc koncerta jautras dejas 
turpinājās ballē ar Jāni Varslavānu.

Elza Timšāne 

Jaungada pasākums Daugavpils un Ilūkstes novadu 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Līksnas pagasta vienmēr priecājas 
par iespēju izrauties no mājas soļa. 
Marija, par spīti kustību traucēju-
miem, čakli palīdz mammai ikdienas 
darbos. Joprojām ar spilgtām atmi-
ņām viņas atceras savu dalību Ei-
ropas adaptētās modes forumā “Mo-
deH” Spānijā, kas veltīts cilvēku ar 
kustību traucējumiem integrēšanai 
sabiedrībā. “Mēs katru gadu pieda-
lāmies Jaungada pasākumā – satie-
kam savus vecos draugus, aprunāja-
mies. Diemžēl,  ikdienā mums reti tas 
izdodas,” tā J.Malnača. 

Vakara gaitā tika organizēts kon-
kurss par labāko un oriģinālāko 
masku. Viesi bija tērpušies dažādos 
kostīmos un maskās, daudzi bija 

parūpējušies par vienotu uzveduma 
deju. Tā kā visi bija godam pacentu-
šies, pēc žūrijas vērtējuma, ikvienam 
konkursa dalībniekam tika piešķirta 
noderīga veicināšanas balva. Savu-
kārt aprūpes centra “Fēnikss” iemīt-
nieki bija sarūpējuši pārsteigumu 
Leontīnei Tamanei – rokdarbos izga-
tavotu pērtiķīti kā 2016.gada simbo-
lu. 

Par muzikālo gaisotni pasākuma 
laikā parūpējās „Due ts Sandra” no 
Saulkrastiem.

Elza Timšāne

Daugavpils novada Kultūras centrā 
notika senioru Jaungada sarīkojums, 
kuru organizēja Daugavpils novada 
pensionāru apvienība sadarbībā ar 
Daugavpils novada domes Sociālo die-
nestu. 

Līdzīgi kā citus gadus, seniori par 
paveikto gada laikā var justies ganda-
rīti – veiksmīgi ieviesusies skaistā tra-
dīcija katram Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētam bērniņam dāvināt novada 
pensionāru adītās zeķītes, tāpat aktī-
vie seniori piedalījušies konferencēs, 
pensionāru pēcpusdienās, radošajās 
darbnīcās, apmeklējuši koncertus un 
devušies vairākās ekskursijās, apceļo-

jot Latgali.  
Daugavpils novada pensionāru ap-

vienības vadītāja Lidija Skrinda no-
rāda, ka Daugavpils novada dome, 
Sociālais dienests un pagastu pārval-
des, iespēju robežās, vienmēr atbalsta 
senioru iniciatīvas un palīdz ar trans-
porta nodrošinājumu, sedzot lielākās 
izmaksas. 

Sociāli aktīvais Kalupes pagasta se-
niors Henriks Kivlenieks uzsver, ka 
janvāris iezīmējas ar  barikāžu atceres 
25 gadu jubileju. Barikādes un cīņa par 
brīvību bija viņu paaudzes liktenis un 
pienākums, ko vēlētos, lai novērtē arī 
šīsdienas jaunatne. “Viss ir mūsu pašu 

Ilūkstes kultūras namā notika 
Jaungada pasākums Daugavpils un 
Ilūkstes novadu iedzīvotājiem ar īpa-
šām vajadzībām. Pasākumu rīkoja 
Daugavpils un Ilūkstes novadu inva-
līdu biedrība sadarbībā ar Daugav-
pils un Ilūkstes novadu Sociālajiem 
dienestiem. 

Jaungada balle ik gadu pulcē ļoti 
lielu dalībnieku skaitu – tā ir iespēja 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uz 
mirkli aizmirst ikdienas steigu, at-
pūsties, satikt vecos un iegūt jaunus 
draugus. 

Klātesošajiem laba vēlējumus teica 
Ilūkstes novada domes priekšsēdē-
tājs Stefans Rāzna, Daugavpils un 
Ilūkstes novadu invalīdu biedrības 

vadītāja Leontīne Tamane, kā arī abu 
novadu Sociālo dienestu vadītājas. 

Sastaptie novadnieki, par spīti grū-
tībām un veselības problēmām, ikdie-
nā nezaudē optimismu. Šāds piemērs 
ir ilūkstietis Juris Fjodorovs. “Mans 
rīts vienmēr iesākas ar lūgšanu. 
Tad es darbojos kā mājas vecākais, 
arī savās mājās darbu netrūkst,” tā 
J.Fjodorovs. “Dažreiz apmeklēju die-
nas aprūpes centru “Fēnikss”, vai tā-
pat aizeju ciemos pie kādas tantiņas 
– vienkārši parunāties, lai cilvēks 
var atvieglot sirdi. Vasarā ir vairāk 
darba, jo jākopj savs zemes gabaliņš, 
jānopļauj zāle. Vairāk gan fi ziski es 
nedrīkstu darīt.” 

Arī Janīna un Marija Malnačas no 
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Rīgā apbalvoti Daugavpils novada labākie sporta veterāni 

nieks, šī gada četrkārtējs Baltijas val-
stu čempions, astoņdesmitdivgadīgais  
Romualds Saušs, kurš ar savu aktīvo 
līdzdalību un sasniegumiem dažādu 
veidu sporta sacensībās savā cienīgajā 
vecumā pārsteidz Latvijas un Daugav-
pils novada iedzīvotājus.

Latvijas sporta veterāni 2015. gadā 
piedalījās ziemas vieglatlētikas posma 
sacensībās, volejbola, futbola, plud-
males volejbola, svarbumbu celšanas, 
pavasara krosa sacensībās un vieglat-
lētikas fi nālsacensībās. Starpnovadu 
kopvērtējumā otrajā grupā (tiek ņemts 
vērā sacensību skaits, kurās piedalī-

jies novads) Daugavpils novads Latvi-
jas sporta veterānu sacensībās ieguva 
augsto pirmo vietu, absolūtajā vērtē-
jumā - augsto astoto vietu. Novēlam 
sporta veterāniem arī turpmāk pārstā-
vēt Daugavpils novadu, rādot sabiedrī-
bai  veselīga un sportiska dzīvesveida 
piemēru, kā arī stipru veselību, možu 
garu, izturību un sportiskus sasniegu-
mus.

Edgars Miglāns
Sporta nodaļas vadītājs

Trešo gadu pēc kārtas par 
sportiskāko atzīta Rokjānu ģimene

Lai noteiktu Daugavpils novada 
vissportiskāko ģimeni, Sventes vi-
dusskolas sporta zālē notika nu jau 
tradicionālās ģimeņu sacensības. Sa-
censības pulcēja divpadsmit novada 
sportiskās ģimenes.

Komandu varēja veidot trīs cilvē-
ki - tētis, mamma, vectēvs vai vec-
mamma, kā arī bērns līdz piektās 
klases vecumam. Komandas sacentās 
septiņās disciplīnās, kurās tika pār-
baudīta dalībnieku veiklība, ātrums 
un precizitāte. Trešo gadu pēc kār-
tas par sacensību uzvarētājiem kļu-
va Rokjānu ģimene (Aldis, Iveta un 

Armands). Otrie - Sokolovu ģimene, 
trešie - Kraukļu ģimene. Jāpiebilst, 
ka pirmā trijnieka komandu jaunās 
atvases ir Sventes vidusskolas au-
dzēkņi.

Sacensības notika ar Sventes vi-
dusskolas, Z/S Jasmīni - 1 un Dau-
gavpils novada Sporta nodaļas atbal-
stu. Sacensību tiesāšanu nodrošināja 
Sventes vidusskolas skolotāji Alla un 
Jānis Petrovski.

Edgars Miglāns
 Sporta nodaļas vadītājs

Laucesē norisinājās hokeja spēle 
“Karstais ledus” 

17. janvārī Laucesas pagastā no-
tika hokeja spēle “Karstais ledus”. 
Uz ledus sacentās četras komandas 
laucesiešu un demeniešu sastāvā. 
Spēle bija interesanta, ļoti saspring-
tā cīņā pirmo vietu ieguva komanda 
“Mišaņa”, otro vietu izcīnīja koman-
da “Sklad” un trešajā vietā ierindojās 
komanda “Laucese”.

Hokeja cienātāji Laucesas pagastā 
katru gadu pulcējās “Balvās”. Un ti-
kai šogad laikapstākļi tik tiešām bija 
labvēlīgi, lai organizētu divu pagastu 
komandu spēli. Pēc spēles notika in-
dividuālās ripas mešanas sacensības 
mērķī. Sacensību rīkotājs Andrejs 
Bruns pasākuma noslēgumā aicināja 
visus pie karstas tējas un svaigiem 

pīrādziņiem.
Andrejs Bruns sirsnīgi pateicas 

jauniešiem par aktīvu dalību šajā ko-
mandu sporta veidā. Paldies arī īpa-
šuma “Balvas” īpašniekiem Smilgina 
ģimenei un Baranovska ģimenei, kas 
atbalstīja un atļāva rīkot sacensības 
uz dīķa ledus. Pateicība Žalnerčika 
ģimenei par apgaismojumu, kas deva 
iespēju spēlēt hokeju līdz pat vēlam 
vakaram.

Jaunieši, kas spēlēs hokeju arī ša-
jās brīvdienās, labprāt gaida jaunus 
spēlētājus.

Andrejs Bruns 
Jaunatnes lietu atbildīgais

Rīgā, Lielajā Ģildē, notika Latvijas 
sporta veterānu savienības XXV at-
skaites konference un 18. sporta ve-
terānu salidojums. Svinīgā gaisotnē 
tika apbalvoti Latvijas sporta veterāni 
seniori, kuri ieguvuši godalgotas vietas 
Pasaules, Eiropas un Latvijas meistar-
sacīkstēs, kā arī brīvprātīgie aktīvisti 
un organizatori par ieguldījumu sporta 
un veselīga dzīves veida popularizācijā.

Ar sveiciena runu uzstājās un spor-
ta veterāniem balvas pasniedza Izglī-
tības un zinātnes ministrijas sporta 
departamenta direktors un Valsts sek-
retāra vietnieks Edgars Severs,  Lat-

vijas sporta žurnālists, televīzijas un 
Radio komentētājs Gunārs Jākobsons 
un daudzkārtējs Olimpisko un Pasau-
les čempionātu uzvarētājs Ivans Kle-
mentjevs.

Šogad Daugavpils novadu Latvijas 
un starptautiskās sacensībās, dažā-
dos individuālos un komandu sporta 
veidos pārstāvēja vairāk nekā septiņ-
desmit sportisti, un no visiem pasāku-
mā tika apbalvoti labākie Daugavpils 
novada sporta veterāni: svarbumbu 
cēlājs Alfreds Kokins, airētājs Jurijs 
Kopasovs, dambretists Vitālijs Kra-
vcovs un daudzu sporta veidu dalīb-
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Izmaiņas sociālajā jomā 2016. gadā 
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, 

sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aiz-
sardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā 
arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu ie-
spēju jomā, Labklājības ministrija (LM) 
informē par vairākām būtiskām izmai-
ņām, kas stāsies spēkā 2016. gadā.

No 2016. gada 1. janvāra:
Minimālā mēneša darba alga nor-

māla darba laika ietvaros būs 370 eiro. 
Minimālās stundas tarifa likmes aprēķi-
nāšana notiks atbilstoši normāla darba 
laika ietvaros mēnesī noteiktām darba 
dienu stundām un apmaksātām svēt-
ku dienu stundām, ja darbinieks neveic 
darbu šajās svētku dienās, kas iekrīt 
darba dienās (saskaņā ar Darba likuma 
74.panta pirmās daļas 8.punktu), un 
apmaksātām pirms svētku dienu stun-
dām, kas iekrīt darba dienās (saskaņā 
ar Darba likuma 135.pantu), ja darbi-
nieks neveic darbu šajās stundās. LM 
katru gadu aprēķinās četru veidu nor-
mālā darba laika stundu skaitu mēnesī 
un atbilstošās minimālās stundas tarifa 
likmes pa mēnešiem par nākamo perio-
du, un publicēs to apmērus LM tīmekļ-
vietnē: http://www.lm.gov.lv/text/2525.

2016. gadā pārrēķinās pensijas 
(vecuma un apgādnieka zaudējuma 
pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu 
„Par izdienas pensijām” piešķirtās iz-
dienas pensijas), kuras piešķirtas 
2010. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās 
palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas 
sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, 
piemērojot negatīvu kapitāla indeksu. 
Turpmāk indekss būs pozitīvs. Pen-
siju pārrēķins notiks automātiski, un 
senioriem papildus nekas nav jādara. 
Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 
2016.gada 1.janvāra un par periodu no 

1.janvāra to izmaksās līdz 2016.gada 
augustam.

Piešķirot pensijas (vecuma un apgād-
nieka zaudējuma pensijas, kā arī saska-
ņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” 
piešķirtās izdienas pensijas) no 2016.
gada, pensijas kapitāla aprēķināšanai 
piemēros izlīdzināto pensijas kapitāla 
aktualizācijas kārtību. Proti, ja pensijas 
kapitāla aktualizācijai aprēķinātais ik-
gadējais apdrošināšanas iemaksu algas 
indekss ir mazāks par skaitli „1», pen-
sijas kapitāla aktualizācijai piemēros 
indeksu „1”. Nākamo gadu, kas seko 
gadiem, kuros minētais indekss bija 
mazāks par skaitli „1”, pensijas kapitā-
la aktualizācijai aprēķinātos pozitīvos 
indeksus aizstās ar indeksu „1” līdz ga-
dam, kamēr aizstāto indeksu reizinā-
jums ir lielāks par skaitli „1”. Pensijas 
kapitāla aktualizēšanas kārtību saistī-
bā ar negatīvajiem apdrošināšanas ie-
maksu algas indeksiem piemēros, sākot 
ar 2009.gadam noteikto indeksu, t.i. ar 
pirmo negatīvo indeksu.

Slimības, maternitātes, paterni-
tātes un vecāku pabalstu varēs pie-
prasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mēne-
šu) laikā no apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās dienas.

Valsts un pašvaldību iestādēm, kā 
arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts 
vai pašvaldības daļa pamatkapitālā 
pārsniedz 50%, Nodarbinātības valsts 
aģentūras vakanču portālā būs jāpubli-
cē informācija par izsludinātajiem kon-
kursiem uz brīvajām darbavietām. Pat-
laban informāciju par publiskā sektora 
amatu konkursiem publicē tikai ofi ciā-
lajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Brīvprātīgā darba organizētājiem būs 
jānodrošina brīvprātīgā darba veicēju 

apdrošināšana nelaimes gadījumiem 
brīvprātīgā darba veikšanas laikā, ja 
pastāvēs risks darba izpildītāja drošībai 
un veselībai, ka arī paaugstināts nelai-
mes gadījumu risks, piemēram, darbā 
ar toksiskām, kodīgām, sprādzienbīsta-
mām vielām, bīstamām iekārtām, u.c.

Paplašināta daudzbērnu ģimeņu 
defi nīcija, nosakot, ka daudzbērnu ģi-
mene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai 
vairāki bērni līdz 24 gadiem, tai skaitā 
audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā 
esoši bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo, 
profesionālo, augstāko vai speciālo izglī-
tību.

Lai mazinātu gadījumu skaitu, kad 
bērnus šķir no ģimenes, ierosinot lietu 
par bērna aizgādības tiesību pārtrauk-
šanu vecākam, veiks riska novērtēšanu 
(vecāka līdzatkarība, problēmas neatzī-
šana u.tml.), informēs vecāku par sekām 
un uzdos vecākam sadarbībā ar sociālo 
dienestu noteiktajā termiņā novērst 
bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. 
Tikai tad, ja vecāks noteiktajā termiņā 
kavēsies novērst bērna attīstībai nelab-
vēlīgos apstākļus un bērna palikšana 
ģimenē apdraudēs bērna dzīvību un 
veselību, bāriņtiesa lems par aizgādī-
bas tiesību pārtraukšanu vecākam un 
bērna šķiršanu no ģimenes. Par bērna 
šķiršanu no ģimenes varēs lemt tikai 
tad, ja apdraudējumu nevarēs novērst 
ar mazāk ierobežojošiem līdzekļiem 
(pagaidu aizsardzība pret vardarbību, 
bērna nodošana citas personas, ar kuru 
bērnam ir emocionāla saikne, īslaicīgā 
aprūpē drošos apstākļos u.tml.).

1,6 miljoni eiro paredzēti, lai piln-
veidotu un uzlabotu tehnisko palīglī-
dzekļu kvalitāti, kā arī paplašinātu to 
klāstu cilvēkiem ar invaliditāti.

Precizēts to cilvēku loks, kuriem Lat-
vijas Republikā ir piešķirami sociālie 
pakalpojumi un sociālā palīdzība. Tādē-
jādi Latvija aktualizējusi sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības saņem-
šanas iespējas gan Latvijas pilsoņiem 
un nepilsoņiem, gan ārzemniekiem, ku-
riem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja 
vai piešķirts ES pastāvīgā iedzīvotāja 
statuss, gan trešo valstu pilsoņiem.

2016. gadā palielināsies Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām atbalsts. Cilvēkiem, kas 
ieguvuši trūcīgā statusu vai nonākuši 
krīzes situācijā, pārtikas komplektos 
papildus līdzšinējiem pārtikas produk-
tiem ievietos arī sautētās liellopu gaļas 
konservus, olu pulveri un kartupeļu 
biezputras pārslas. Tāpat paredzēts 
jauns komplekta veids gatavās maltītes 
pagatavošanai. To saņems partnerorga-
nizācijas, kas nodrošinās gatavās mal-
tītes izsniegšanu (t.s. zupas virtuvēs). 
Jaunā satura komplektus varēs saņemt 
pēc jaunā pārtikas palīdzības piegādes 
publiskā iepirkuma noslēgšanās, sākot 
no 2016. gada 1.jūnija.

2015. gadā neizdalītos mācību pie-
derumu komplektus trūcīgas vai krī-
zes situācijā esošās ģimenes ar skolas 
vecuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem 
varēs saņemt līdz 2015./2016.mācību 
gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. 
jūnijam. 2016. gada un turpmāko gadu 
mācību piederumu komplektus varēs 
saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā 
gada laikā.

Marika Kupče, 
Komunikācijas nodaļas vadītāja, 

67021581, 
e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv

Medumu internātpamatskolas skolēni Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā
ram dāvāja ielūgumu uz „Brīnumaina-
jiem Ziemassvētkiem” Latvijas Dzelz-
ceļa vēstures muzejā.

Pirmais, ko ieraudzījām, ienākot 
zālē, bija milzīgais dzelzceļa makets, 
apskatījām ainas no stacijas dzīves 
kopš 19.gadsimta beigām. Izstaigājuši 
ekspozīciju zāles, kļuvām par brīnu-
mainās izrādes dalībniekiem, kur roku 
rokā ar animācijas fi lmu varoņiem de-
jojām, dziedājām un gājām rotaļās.

Ar neslēptu līksmi bērni darbojās 
radošajās darbnīcās – zīmēja apsvei-
kuma atklātnes, meistaroja rotaļlietas, 

cepa piparkūkas, izmēģināja savus 
spēkus dažādās atrakcijās, vizinājās 
rotaļdzīvnieku mugurās. Artūrs lab-
prāt jāja ponija mugurā, savukārt Jev-
gēnijs izbaudīja braucienu ar zebru.

Ikviens vēlējās nofotografēties Zie-
massvētku vecīša krēslā, kā arī saņemt 
dāvanu no „īstā” Ziemsvētku vecīša. 
Bērnu acīs staroja prieks un laime. Un 
vai tad var būt jaukāka sajūta par šo?

Vecākie zēni labprāt kavējās pie lo-
komotīvēm un vagoniem. Un tas arī 
saprotams, jo Latvijas Dzelzceļa vēs-
tures muzejā atrodas vislielākā sliežu 

tehnikas kolekcija Baltijā.
Arī mūsu skolas audzēkņi ieradās ar 

dāvanām: saviem mīļajiem krustvecā-
kiem mēs dāvājām pašdarinātus 2016. 
gada simbolus – pērtiķīšus, kas tapa 
pulciņu nodarbībās, uzklausot skolo-
tājas Marinas Taunlejas lietderīgos 
padomus.

Paldies Mārai un Kasparam par jau-
ko iespēju piedalīties un līdzdarboties 
„Brīnumainajos Ziemassvētkos”!

Zoja Jevdokimova 

Ziemassvētki ir brīnumu un cerību, 
pārsteigumu un dāvanu laiks. Apbrī-
nas vērtu dāvanu Medumu internāt-
pamatskolas audzēkņiem sarūpēja 
krustvecāki – Latvijas Dzelzceļš.

18.decembra rīts mūsu skolēniem sā-
kās daudz agrāk nekā parasti, jo ērtā 
autobusā devāmies uz Rīgu. Tikšanās 
ar krustvecākiem notika atpūtas kom-
pleksā LIDO. Bērniem šķita, ka viņi 
ir nokļuvuši pasakā. Kamēr sabiedris-
ko attiecību nodaļas speciāliste Māra 
Baumane gādīgi visus nosēdināja pie 
galdiņiem, viņas kolēģis Kaspars kat-

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu pagasts

Ponomarjova Vera(1936.g.)
Biķernieku  pagastā

Kondratjeva Anfi sa(1934.g.)
Demenes pagastā

Šilvāne Anna(1925.g.)
Kiseļovs Fjodors (1952.g.)

Astašonoka Anastasija(1929.g.)
Sterlāns Pēteris(1947.g.)

Kalkūnes pagastā 
Naumova Irinija(1930.g.)

Kalupes pagastā
Draško Valentīna(1931.g.)

Raščevska Domecilija(1925.g.)

Kazarina Valentīna(1944.g.)
Solovjova Jevdokija(1949.g.)

Raubiškis Jānis(1945.g.)
Lazdāne Lūcija(1941.g.)
Nazarova Liāna(1988.g.)
Soma Domicela (1930.g.)

Līksnas pagastā
Mackeviča Broņislava(1947.g.)

Mackevičs Arkādijs(1940.g.)
Maļinovas pagastā

Ivbule Monika(1924.g.)
Mitrofanova Taisija(1941.g.)

Medumu pagastā
Junele Helēna(1924.g.)

Feodorova Jeļena(1942.g.)

Naujenes pagastā
Pipare Regīna(1940.g.)
Lipins Jāzeps(1952.g.)

Jefi mova Anna(1928.g.) 
Artamonovs Ņikita(1953.g.)

Liepiņa Anna(1929.g.)
Lispuhs Vladimirs(1961.g.)

Nīcgales pagastā 
Lazdāns Eduards (1935.g.)

Vingre Monika(1923.g.)
Zeļenkovs Sergejs(1952.g.)

Romaškevičs Sergejs(1970.g.)
Salienas pagastā

Kažoha Vasilijs(1960.g.)
Narovskis Daņilijs(1954.g.)

Sventes pagastā
Kumpiņa Janīna(1932.g.)

Zarakovska Ļubova(1959.g.)
Tabores pagastā

Piļina Anna(1921.g.)
Isajevs Nikolajs(1976.g.)

Vaboles pagastā 
Rītiņa Jezupata (1925.g.)

Vecsalienas pagastā 
Kazimirova Krasilda(1926.g.)

Kazimirova Erna(1928.g.)
Višķu pagastā

Pimanova Vera(1925.g.)
Ļeonova Fjokla(1926.g.)
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

 Novadā dzimuši
Ambeļu pagastā 

Valentina Sidorova(8.janvārī )
Biķernieku pagastā

Mihails Čubrevičs(15.decembrī)
Demenes pagastā

Darja Kapustina(9.janvārī)
Dubnas pagastā

Jevgenijs Saričevs(4.decembrī)
Ieva Blūmentāle(4.decembrī)

Naujenes pagastā
Karolina Savicka(15.decembrī)
Ivans Jakovickis(24.decembrī)

Gundega Teivāne((30.decembrī)
Nīcgales pagastā

Andris Stalidzāns(23.decmbrī)
Tabores pagastā

Sofi ja Formakova(12.decembrī)
Vecsalienas pagastā 

Maksims Tajevskis(17.decembrī)
Demjans Kovaļkovs(30.decembrī)

Višķu pagastā 
Polina Sipoviča(5.janvārī)

Svetlana Sipoviča(5.janvārī)

Sveicam jaunlaulātos! 
• Tatjanu Babri un Jāni Voitkeviču
• Nadiju Lacko un Romanu Čubreviču
• Renatu Stjopkinu un Timuru Tersebajevu

 Jaungada pasākums senioriem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

Naujenes kultūras centrā

18. janvārī Naujenes kultūras centrā 
notika Jaungada pasākums senioriem 
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
“Jaungada ciemiņš”. 

Pasākumu vadīja Zita Nitiša, kura 
iejutās kultūras centra saimnieces 
lomā.  Nezināmu iemeslu dēļ, viņai 
ik pa laikam pazuda te mape ar sce-
nāriju, te auskari, te karaoke ierīce. 
Šo dīvaino parādību iemesls izrādījās 
mājas gariņš, kuru attēloja Vanda Gi-
bovska. Sadraudzējoties savā starpā, 
mājas gariņš atgriež saimniecei visas 
pazaudētās mantas un palīdz novadīt 
pasākumu. 

Pasākuma programma bija bagāta 
ar priekšnesumiem. Uzstājās Nauje-
nes kultūras centra senioru vokālais 
ansamblis “Dzeipurs” (vadītāja Zita 
Nitiša), Naujenes Dienas centra deju 
kolektīvs “Smaids”( vadītājs Dmitrijs 
Morderers). Uz pasākumu kuplā skaitā 
un ar vairākiem deju priekšnesumiem 
ieradās ciemiņi no Indras -  senioru 

deju kolektīvs “Labvakar” (vadītāja Ilo-
na Kanķizere). Naujenes Dienas cen-
tra teātra studija Veras Hramņikovas 
vadībā  skatītāju uzmanībai piedāvā-
ja pikantu un ironisku miniatūru par 
iepazīšanās klubu, tā personāžiem un 
problēmām. Pasākums neizpalika arī 
bez solistiem – skanīgi spēlējot bajānu, 
Lociku iedzīvotājs Viktors Vaļkovskis 
visus priecēja ar skaistām dziesmām.  
Laba vēlējumus jaunajā gadā seniori 
saņēma no Daugavpils novada sociālā 
dienesta vadītājas Annas Jegorovas un 
Naujenes pagasta pārvaldes vadītājas 
Ināras Miglānes.

Ikvienam pasākuma viesim un dalīb-
niekam bija iespēja piedalīties karaoke 
spēlē, saņemt  jaungada novēlējumus 
un lustīgi izdejoties ballē. 

Vanda Gibovska
Naujenes kultūras centra

pasākumu organizatore

MOBILĀ MAMOGRĀFA IZBRAUKUMU GRAFIKS 
FEBRUĀRĪ

2016.gadā darbu turpina Daugavpils reģionālās slimnīcas mobilais mamo-
grāfs (īpaši aprīkots autobuss sievietes krūšu pārbaudei), kas izbraukumos 
pacientiem sniedz iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāfi jas izmeklējumu 
dzīvesvietas tuvumā. 

Dodoties uz izmeklējumu, lūdzam līdzi ņemt ārsta speciālista (ginekolo-
ga) vai ģimenes ārsta nosūtījumu, vai saņemto Nacionālā veselības dienesta 
vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties valsts krūts vēža skrīninga programmā. 
Trūcīgajiem, invalīdiem un tiem, kam ir Nacionālā veselības dienesta vēstule 
- izmeklējums ir bez maksas, pārējiem pakalpojums maksā 2.85 EUR.  Lūdzu 
neaizmirstiet līdzi paņemt personu apliecinošu dokumentu. 

Izbraukumu grafi ks: 
Biķernieki – 06.02. plkst. 9.00-11.30
Naujene, c.Vecstropi – 06.02. plkst. 12.00 - 15.00
Nīcgale – 13.02. plkst. 9.00 – 11.30
Medumi – 13.02. plkst. 12.00 - 15.00
Skrudaliena – 20.02. plkst. 9.00 - 11.30
Laucesa – 20.02. plkst. 12.00 - 15.00
Demene – 27.02. plkst. 9.00 - 11.30
Tabore – 27.02. plkst. 12-15 


