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Valsts svētkos Vandai Kezikai 
pasniegts Triju Zvaigžņu ordenis

18. novembrī Rīgas pilī Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis par nopel-
niem pašvaldību un administratīvajā 
darbā, nozīmīgu ieguldījumu pilso-
niskas sabiedrības veidošanā Latga-
les reģionā pasniedza IV šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni Daugavpils novada 
pašvaldības izpilddirektorei Vandai 
Kezikai. 

“Esmu patiesi lepns, ka Latvijā ir 
tik daudz cilvēku, kuri ar savu pašaiz-
liedzīgo darbu un Tēvzemes mīlestī-
bu veido Latviju labāku un gaišāku,” 
sacīja Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis svinīgajā valsts apbalvojumu 
pasniegšanas ceremonijā. 

Valsts apbalvojumus šogad saņēma 
visdažādāko profesiju pārstāvji no 

visiem Latvijas reģioniem – kopumā 
58 izglītības un zinātnes, kultūras un 
mākslas, pašvaldību darbinieki, taut-
saimnieki, lauksaimnieki un meža 
nozarē strādājošie, sabiedrisko pro-
fesiju pārstāvji, sporta treneri, iekš-
lietu sistēmas un glābšanas dienesta 
darbinieki, robežsargi, zemessargi un 
karavīri.

Raimonds Vējonis apbalvojumu sa-
ņēmējiem pateicās par padarīto un 
novēlēja ar godu un lepnumu nest 
šo valsts atzinības zīmi. Valsts pre-
zidents klātesošos aicināja ceļā uz 
Latvijas valsts simtgadi kopīgā darbā 
padarīt mūsu zemi vēl skaistāku un 
valsti – vēl stiprāku. 

Četrās nominācijās pasniegtas 
balvas “GADA CILVĒKS 2016”

16. novembrī, Latvijas valsts svēt-
ku priekšvakarā, Daugavpils nova-
da Kultūras centrā notika svinīgais 
pasākums „Uzzīmē Latviju”, veltīts 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
98. gadadienai. Ar skaistām krāsu 
gammām pasākumā tika iezīmēts 
Daugavpils novads Latvijas kartē un 
ar lepnumu tika godināti tie cilvēki, 
kas iekrāso tēvzemi ar saviem dar-
biem.

Daugavpils novada domes Atzinības 
rakstus par darbu, kas veikts pašval-
dības un tās iedzīvotāju labā, saņēma 
23 novadnieki: SIA „Daugavpils re-
ģionālā slimnīca” Centra poliklīnikas 
klientu un pacientu reģistratore-no-
daļas vadītāja Aija Bartuseviča, So-
ciālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” 
saimniecības vadītājs Jānis Bartu-
sevičs, Naujenes pagasta pārvaldes 
galvenā grāmatvede Gaļina Boroņen-
ko, Špoģu Mūzikas un mākslas sko-
las direktora vietnieks mācību darbā, 
vizuāli plastiskās mākslas skolotājs 
Valdis Grebežs, z/s “Gaiša” īpašnieks 
Viktors Hrapāns, Tabores pagasta 
pārvaldes lietvedības pārzine Irina 
Jazvica, Salienas pagasta pārvaldes 
vadītājs Rišards Jermaļonoks, z/s 
“Debeskalni” īpašnieks Ainārs Jo-
nāns, Salienas pagasta iedzīvotāja 
Antoņina Jermolajeva, Daugavpils 
novada domes Dzimtsarakstu noda-
ļas vadītāja Valija Jurķāne, Naujenes 
bērnu nama mūzikas skolotāja Anna 
Kanareikina, Nīcgales pirmsskolas 
izglītības iestādes „Sprīdītis” pavāre 

Ingrīda Malnača, SIA “Info Agro” val-
des priekšsēdētājs Aleksejs Mihejevs, 
Maļinovas pagasta aktīvists Sergejs 
Pimanovs, Višķu pagasta iedzīvotājs 
Sandis Proms, Kalupes pagasta ie-
dzīvotāja Ģertrūde Rasnače, Līksnas 
pagasta iedzīvotāja Regīna Rokjāne, 
Daugavpils novada Sociālā dienesta 
Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja 
Vijai Sibirceva, Ambeļu pagasta kul-
tūras nama direktore Ingrīda Skute-
le, Kalkūnes bāriņtiesas locekle Janī-
na Strode, Latvijas Pasta Maļinovas 
pasta nodaļas vadītāja Jeļena Vasi-
ļjeva, Demenes pagasta pārvaldes ze-
mes lietu speciāliste Tatjana Veļičko 
un Višķu Sociālās aprūpes centra di-
rektore Veneranda Zeile.

Valsts prezidenta kanceleja

turpinājums 7.lpp.     ►►►
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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 – 9640 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

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
12.12. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-15.00
16.12. Naujenes kultūras centrs, c. Lociki 13.00-14.00
19.12. Vecsalienas pagasta pārvalde 15.00-16.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

Iedzīvotāju pieņemšana decembrī 
nenotiks 

Daina Amosova 
15.12. Kalkūnes pagasta pārvalde 14.00-17.00
29.12. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jānis Belkovskis
05.12. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
19.12. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

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

Valērijs Hrapāns
06.12. Vecsalienas pagasta pārvalde  10.00-12.00
13.12. Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojumu centrs 10.00-12.00
Roberts Jonāns
06.12. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
05.12. Ambeļu pagasta pārvalde 13.00-16.00
19.12. Biķernieku pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars Kucins

06.12. Daugavas ielā 34, Krauja, 
Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

13.12. Daugavas ielā 34, Krauja, 
Jaunatnes un sporta centrs 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

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

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

Janīna Kursīte

02.12. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

09.12. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

16.12. Rīgas 20, Daugavpils, “Latgales 
partijas” biroja telpās 10.00-12.00

Juris Livčāns
05.12. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00
12.12. Salienas pagasta pārvalde 09.00-10.30
19.12. Naujenes pagasta pārvalde 09.00-10.00
Anita Miltiņa
05.12. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
12.12. Sēlijas iela 25,  204.kab., LLKC telpās 09.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko
16.12. Ambeļu pagasta pārvalde 09.30-10.30
28.12. Medumu pagasta pārvalde 10.00-12.00
Aivars Rasčevskis
01.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
05.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
02.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
14.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
28.12. Biķernieku pagasta pārvalde 08.30-09.30

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

2016.gada 27.oktobra sēdē pieņemti 82 lēmumi:
 Precizēja novada domes 15.09.2016. sais-

tošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā””.
 Grozīja Dabas parka “Daugavas loki” kon-

sultatīvās padomes sastāvu. 
 Piešķīra papildus fi nansējumu no nova-

da domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
Kalkūnes pagasta pārvaldei 3300 euro sāls-smilts 
maisījuma izkliedētāja iegādei.
 Piešķīra Medumu pagasta pārvaldei 134,16 

euro no nekustamā īpašuma „Burtnieki” atsavinā-
šanas rezultātā gūtajiem novada pašvaldības bu-
džetā līdzekļiem, kuri tiks izmantoti Komunālās 
saimniecības vajadzībām (ūdenssaimniecības attīs-
tībai). 
 Piešķīra Naujenes pagasta pārvaldei 650,57 

euro no nekustamā īpašuma Meža iela 4-93, Krauja, 
atsavināšanas rezultātā gūtajiem novada pašvaldī-
bas budžetā līdzekļiem, kuri tiks izmantoti zemes 
vienības “Bērnurīti” kadastrālai uzmērīšanai, kan-
celejas nodevai par zemes vienības “Bērnurīti” no-
stiprināšanu  zemesgrāmatā un dzīvojamā fonda 
neapdzīvoto un neizīrēto telpu uzturēšanai. 
 Grozīja novada domes 14.07.2016. lēmumu 

Nr.574 „Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvo-
jamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mā-
jās Naujenes pagasts, Daugavpils novads”, nosakot 
no 01.11.2016. dzīvojamā mājā Meža iela 6, Krauja, 
īres maksu 0,37 EUR/m2 mēnesī.   

 Akceptēja SIA “Lafl ora” paredzēto darbību 
“Kūdras ieguve (kūdras lauku paplašināšana) kūd-
ras atradnē “Nīcgales purvs” Daugavpils novada 
Nīcgales pagastā”.
 Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā 23 ne-

kustamos īpašumus Kalkūnes un Naujenes pagas-
tā.
 Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu dzī-

vokļa īpašumam Nr.1, Kalkūnes iela 9, Kalkūni, 
Kalkūnes pagastā.
 Nolēma pārdot 7 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Kalkūnes, Kalupes un Līksnas pagastā.
• Apstiprināja izsoles protokolus 8 nekusta-

majiem īpašumiem Kalupes, Dubnas, Līksnas un 
Višķu pagastā. 

2016.gada 10.novembra sēdē pieņemti 40 lē-
mumi:
 Piešķīra novada domes balvu „Gada cilvēks 

2016”  Ivanam Artimovičam, zemnieku saimniecī-
bas „Veras” īpašniekam, Pāvelam Brovkinam, Nau-
jenes pamatskolas direktoram, Aleksandram Har-
lamovam, SIA „AGRARIS” valdes loceklim un Janī-
nai Ņikitinai, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Plaušu slimību un tuberkulozes centra galvenajai 
medicīnas māsai.
 Grozīja novada domes 14.03.2013. saistošos 

noteikumus Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķir-
šanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, nosa-
kot no 01.01.2017. pabalstu ģimenei sakarā ar bēr-
na piedzimšanu 150 euro.
 Palielināja SIA „GRĪVAS POLIKLĪNIKA” 

pamatkapitālu, apstiprināja pamatkapitāla palie-
lināšanas noteikumus un statūtus jaunā redakcijā.
 Atcēla novada domes 13.10.2016. lēmumu 

Nr.886 “Par Daugavpils novada pašvaldības stipen-
dijas piešķiršanu Andrim Ulpim”.  
 Atzina par spēku zaudējušu novada domes 

14.07.2016. lēmumu Nr.580 “Par Daugavpils nova-
da pašvaldības līdzfi nansējuma energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Nr.422, 18. novembra iela, Vecstropi, Nauje-
nes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļu īpašnie-
kiem atbalstīšanu un piešķiršanu” (ar 11.08.2016. 
grozījumu).
 Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā 11 ne-

kustamos īpašumus Naujenes pagastā.
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpa-

šumu “Silene 189” Skrudalienas pagastā.
 Atļāva norakstīt Maļinovas pagasta pārval-

des bezcerīgos debitoru parādus 3 fi ziskām un 1 ju-
ridiskai personai.
 Apstiprināja izsoles protokolus 5 pašvaldī-

bas nekustamajiem īpašumiem Dubnas, Sventes un 
Kalkūnes pagastā.

2016.gada 24.novembra sēdē pieņemti 57 lē-
mumi:
 Grozīja novada domes 25.10.2012. saistošos 

noteikumus Nr.22 „Par Daugavpils novada paš-
valdības līdzfi nansējuma apjomu un piešķiršanas 
kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.
 Apstiprināja novada pašvaldības vispārējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas refor-
mas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.
gada 31.decembrim paredzētās papildu mērķdotā-
cijas sadalījumu.
 Atbalstīja Špoģu vidusskolu, Sventes vidus-

skolu un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi 
“Rūķītis” kā sadarbības partneri Valsts izglītības 
satura centra projektā, kurš tiks iesniegts Eiropas 
Sociālā fonda Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.1. specifi skā atbalsta mērķa “At-
tīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītī-
bas saturu” 8.3.1.1. pasākumā “Kompetenču pieejā 
balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un 
ieviešana”, ierobežotai projektu iesniegumu atlasei, 
bez pašvaldības līdzfi nansējuma.
 Atbalstīja mantojuma vietas “Daugavas 

loki” virzīšanu iekļaušanai UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā.
 Piešķīra Tabores pagasta pārvaldei 1112,59 

euro no nekustamā īpašuma „Pakalni” atsavināša-
nas rezultātā gūtajiem pašvaldības budžetā līdzek-
ļiem, nosakot, ka tie tiks izmantoti nojumes tehni-
kas izvietošanai uzbūvei komunālā dienesta vaja-
dzībām.
 Piešķīra Kalupes  pagasta pārvaldei 

5790,25 euro no dzīvokļa īpašuma Ezeru iela 9-11, 
Jaunā iela 3-1 un Krasta iela 4-2, nekustamā īpa-
šuma „Baltmuiža 6”, „Plaudiņi”, nekustamā īpašu-
ma ar kadastra numuriem 4462 002 0004, 4462 002 
0082 atsavināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldības 
budžetā līdzekļiem, nosakot, ka tie tiks izmantoti 
Baltaču kapsētas kapličas būvniecībai.
 Grozīja novada domes 10.12.2015. lēmu-

mu Nr.1081 „Par Kalupes pagasta pārvaldes īpa-
šumā esošās kustāmās mantas atsavināšanu”, 
26.05.2016. lēmumu Nr.418 “Par aizņēmumu no 
Valsts kases pašvaldības investīciju projekta „Vec-
salienas muižas pils atjaunošana” īstenošanai” un 
28.07.2016. lēmumu Nr.695 “Par aizņēmumu Dau-
gavpils novada Laucesas pagasta Miera ielas pār-
būves fi nansēšanai”.
 Nolēma nodot pašvaldības nekustamā īpa-

šuma Daugavas iela 7, Nīcgale, Nīcgales pagastā 
un Daugavas iela 19, Krauja, Naujenes pagastā 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku sav-
starpēju līgumu pilnvarotām personām.
 Atļāva Naujenes bērnu namam veikt iepir-

kuma procedūru jaunas vieglās automašīnas iegā-
dei, kas nepieciešams bērnu nama funkciju veikša-
nai.
 Nolēma nodot no novada domes bilances 

Naujenes pagasta pārvaldes bilancē Naujenes jau-
natnes un sporta centram lietošanā projekta “Jau-
niešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju pa-
plašināšana Daugavpils novadā” ietvaros iegādātos 
pamatlīdzekļus: portatīvo datoru un projektoru.
 Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā 18 ne-

kustamos īpašumus Vecsalienas pagastā.
 Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu dzī-

vokļa īpašumam Nr. 18, Vienības iela 8, Lociki, 
Naujenes pagastā.
 Nolēma atsavināt 3 pašvaldības nekusta-

mos īpašumus Naujenes, Tabores un Demenes pa-
gastā.
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpa-

šumu “Līdumnieki”, Kalkūnes pagastā.

 Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekus-
tamos īpašumus Biķernieku, Tabores, Nīcgales, 
Sventes pagastā un apstiprināja izsoles noteiku-
mus.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie 
dokumenti”.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2016.gada 1.decembris 3

Kalupieši piemin un atceras savus brīvības cīnītājus 

Novembris ir mēnesis, kad mēs go-
dinām Latvijas vēsturi. Tā ir ļāvusi iz-
veidoties un atjaunoties valstij, ko cie-
ņā un mīlestībā saucam par Tēvzemi 
- Latviju.  11. novembrī  lāpu gājienā 
pulcējās kalupieši, Daugavpils novada 
domes vadība, pārstāvji no Vaboles un 
Višķu pagastiem, lai pie pieminekļa 

“Kalupiešiem - 20.gadsimtā cietuša-
jiem un upuriem” un Baltaču kapsētā 
pie Broņislava Šaršuna piemiņas vietas 
iedegtu svecītes un pieminētu kritušos, 
atcerētos varoņus.

Klātesošos uzrunāja Kalupes pagasta 
pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētāja 

Nīcgales sākumskolēni izzināja Brīvības cīņu notikumus

11. novembris Nīcgales jaunajai pa-
audzei aizritēja patriotiskā noskaņā, iz-
zinot Brīvības cīņu notikumus Nīcgalē 
1919. un 1920. gadā. Brīvības cīņās pie 
Nīcgales par Latvijas atbrīvošanu cīnījās 
un par īpašiem nopelniem ar Lāčplēša 
Kara ordeni tika apbalvoti astoņi latvie-
šu strēlnieki no Latgales artilērijas pul-
ka, Tukuma 3. kājnieku pulka un Jelga-
vas 3. kājnieku pulka.

Skolēni  ar lielu aizrautību un sirds-
degsmi pētīja novadpētniecības mate-
riālus par Brīvības cīņām un varoņiem, 
darbojās grupās un veidoja kolāžas. Bru-
ņuvilciena apturēšanu  pie Nīcgales sta-
cijas attainoja kolāžā “Nīcgales bruņu-
vilciens”, kolāža “Nīcgales varoņu ozols” 
izcēla un paradīja varoņu portretus, bet 
kolāžas “Nīcgales varoņu dzimtene”  vei-
dotāji paradīja, kur dzimuši strēlnieki 

Janīna Jalinska, priekšsēdētājas viet-
nieks Arvīds Kucins, multifunkcionālā 
centra “Varavīksne” vadītājs Aivars 
Raščevskis, 34. Zemessardzes bataljona 
virsleitnants  Andris Laizāns, pieminek-
ļa  projekta autore, kalupiete Ģertrūde 
Rasnače, projekta īstenotājs, novadpēt-
nieks Henrihs Kivlenieks, Kalupes pa-
matskolas direktore Ināra Ondzule un 
132. Kalupes mazpulka pārstāvji. Viņi 
aicināja ielūkoties to dienu notikumos, 
neaizmirst tās vēstures lappuses, kas 
prasīja cilvēku upurus brīvības vārdā. 
Savukārt Broņislava Šaršuna piederī-
gie pateicās kalupiešiem par pasākuma 
organizēšanu un ielūkojās svarīgākajās 
brīvības cīnītāja dzīves lappusēs.

 Runātāji uzsvēra, ka Lāčplēša diena 
saistās ar stāstu par 1919. gada jau-
niešiem, no kuriem daudzi pat nebija 
pilngadīgi, turklāt vāji bruņoti, bet stā-
jās pretī Bermonta pārspēkam, par na-
badzīgiem laukiem un pilsētām, kuras 
pamazām uzplauka, par vienkāršiem 
ļaudīm, kas, smagi strādājot, cēla Lat-
viju, par politiķiem, kuri mācījās veidot 
valsti laikos, kad pašas valsts vēl īsti 
nebija. Arī šobrīd Latvijai ne mazāk ir 

vajadzīgi tādi jaunieši kā toreiz – dros-
mīgi un godprātīgi, zinātkāri un strādāt 
griboši, patiesi un dzimteni mīloši.

Pie pagasta ēkas tika iedegtas sveču 
liesmiņas - kā piemiņas simbols brīvības 
cīnītājiem. Šim pasākumam pievienojās 
atbilstoši tēli - Lāčplēsis, Laimdota un 
Spīdola, kuri aicināja pie ugunskura 
sildīties, iemalkot piparmētru tēju un 
nogaršot pīrādziņus, atgādinot, ka Ka-
lupē ir daudz zemnieku, kuri ir stipri 
kā Lāčplēsis, bet sievietēm piemītot 
Laimdotas īpašības - brīvība, gudrība, 
skaistums un drosme,  lai veiktu savus 
pienākumus ģimenē un darbā,  kā arī 
ir daudz tādu stipru un radošu sieviešu, 
kurām raksturīgas Spīdolas īpašības – 
pašuzupurēšanās, pašpārliecinātība un 
ticība, kas simbolizē tautas radošo garu, 
tautas apziņu, spēku, ko dod kultūra, 
māksla, zinātne.

Ziedi, aizdegtās sveces un lāpas aplie-
cināja, ka kalupiešiem ir svēta savu no-
vadnieku –varoņu – piemiņa, ka viņiem 
nav vienaldzīga tēvu zemes pagātne, 
šodiena un nākotne.

Inita Ivdra
Kalupes pagasta kultūras menedžere

un kādos pulkos dienējuši. Grupu darbu 
ar lielu atbildību un patriotismu vadīja 
pulku komandieri Markuss Ligers, San-
dis Jermakovs un Adriana Ligere.

Pēc paveiktā prezentācijas pasākuma 
dalībnieki, rotājušies ar karodziņiem, 
devās uz Brīvības cīņu centrālo vietu – 
Nīcgales dzelzceļa staciju un tur iededza 
svecītes varoņu piemiņai. Nīcgales dzelz-
ceļa stacijas priekšniece Lilija Lazdāne 

bērniem izrādīja novadpētniecības eks-
pozīciju stacijas ēkā. 

Liels paldies par atbalstu un sadarbī-
bu  Nīcgales sākumskolas skolotājām Bi-
rutai Mukānei, Egitai Ružai, bērnudār-
za vadītājai Ivetai Guģei un audzinātājai 
Inārai Ašķeļaņecai.

 Ruta Bogdanova
Nīcgales Tautas bibliotēkas vadītāja

76% novada skolotāju alga paaugstinājusies vai palikusi nemainīga 
Daugavpils novada Izglītības pārval-

des vadītāja Irēna Bulaša preses kon-
ferencē pastāstīja, ka novada skolotāji 
jau ir saņēmuši pirmās algas, kas ap-
rēķinātas pēc jaunās algas reformas. 
“Reformu skolotāji uztver dažādi, at-
karībā no tā vai viņiem ir paaugstinā-
jusies vai samazinājusies alga,” norāda 
I.Bulaša. “Algas lielums galvenokārt ir 
atkarīgs no tā, kā ir organizēts darbs 
skolās, cik optimāls ir skolotāju sada-
lījums dažādās specialitātēs. Tur, kur 
ir racionāls pedagogu skaits, mazāk ir 
tādu skolotāju, kuri piedzīvojuši algas 
kritumu.” 

Šobrīd novadā strādā 291 skolotājs, 
kurš turpina strādāt pēc iepriekšējā 

mācību gada. 24% skolotāju alga sama-
zinājās, pārējiem 76% – paaugstinājās 
vai palika nemainīga. Algas paaugsti-
nājumu saņēma tie skolotāji, kuriem ir 
nodrošināta pilna slodze. Diemžēl pil-
nu slodzi ir arvien grūtāk nodrošināt, 
jo turpina sarukt skolēnu skaits. 

Skolotāju alga novadā vidēji paaug-
stinājusies par 118 eiro (paaugstinā-
jums svārstās robežās no 66 līdz 200 
eiro), savukārt samazinājās vidēji par 
83 eiro ( no 19 līdz 192 eiro robežās). 

“Skolotāju atalgojums būtu samazi-
nājies krietni vairāk, ja mēs nesagla-
bātu skolotāju likmju papildus fi nan-
sēšanu no pašvaldības budžeta. Šobrīd 
mēs fi nansējam 53 skolotāju likmes. 

Mēs esam lūguši nākamgad šīs likmes 
vairāk nepalielināt, bet neplānojam arī 
tās samazināt,” atzīmēja pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika. 

Pašvaldība ir parūpējusies arī, lai tie 
pirmsskolas izglītības skolotāji, kuri 
māca bērnus līdz 5 gadu vecumam, 
saņemtu līdzvērtīgu atalgojumu tiem 
skolotājiem, kuri apmāca piecgadīgos 
un sešgadīgos bērnus. Valstī noteiktā 
algas likme skolotājiem, kuri gatavo 
piecgadīgos un sešgadīgos bērnus, šo-
gad noteikta 620 eiro apmērā. 

Irēna Bulaša papildināja, ka no 
valsts mērķdotācijas fonda tikai 12% 
var novirzīt skolas administrācijas at-
algojumam. “Mēs esam pateicīgi nova-

da domei, kura atrada iespēju novirzīt 
papildus līdzekļus skolas administrāci-
jas atalgojumam, lai nodrošinātu pilnu 
likmi skolu direktoriem un direktoru 
vietniekiem.”

Tāpat I.Bulaša apstiprināja medi-
jos izskanējušo informāciju, ka valsts 
budžetā pedagogu darba samaksas 
reformas ieviešanai pāri palikuši 1,7 
miljonus eiro, kurus plānots sadalīt 
118 pašvaldībām kā vienreizēju pa-
pildu mērķdotāciju pedagogu algām.  
Daugavpils novada pašvaldībai no šīs 
naudas novirzīti vien 9 890 eiro. 

Elza Timšāne
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Višķos vienojās kopīgā lāpu gājienā un dziesmās 
Trešo gadu pēc kārtas, turpinot tra-

dīciju, Višķos norisinājās Latvijas Re-
publikas proklamēšanas gadadienai 
veltītais Lāpu gājiens. Gājiena mēr-
ķis ir godināt Latvijas valsti, Latvijas 
valsts dibinātājus, brīvības cīnītājus 
un visus tos, kas joprojām dienu no die-
nas ir nomodā par Latvijas neatkarību. 
Šogad gājiena ietvaros visiem intere-
sentiem tika piedāvāta daudzveidīgā-
ka pasākuma programma, kā arī tika 
mainīts gājiena maršruts.

Pirmā Lāpu gājienam veltītā aktivi-
tāte norisinājās jau 15. un 16. novem-
brī Višķu Jauniešu centrā, kur radoša-
jā darbnīcā bērni un jaunieši svētkiem 
gatavoja gaismas lukturīšus no stikla 
burciņām, izrotājot tās ar latviešu 
rakstu zīmēm. 

Lāpu gājiena dalībnieki sākumā pul-
cējās Višķu Jauniešu centrā uz tikša-
nos ar Daugavpils Zemessardzes 34. 
Artilērijas bataljona pārstāvjiem. Tik-
šanās laikā karavīri vadīja prezentā-
ciju par Zemessardzi un demonstrēja 
zemessarga ekipējumu, piedāvājot to 
arī pielaikot. 

Višķu Tehnikuma ciemu pieskan-
dināja arī tālāki viesi – atraktīvais 
Latvijas Republikas Zemessardzes or-
ķestris, kas uz Višķiem bija ieradies 
no Rīgas. Mākslinieki tika sagaidīti ar 
skaļām ovācijām, bet koncerta izskaņā 
skaļie aplausi vēl ilgi neļāva viesiem 
pamest skatuvi. 

Pēc koncerta visi klātesošie vienojās 
kopīgā Lāpu gājienā, kas vijās cauri 
Višķu Tehnikuma ciemam uz Višķu 
Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baz-
nīcu. Gājienu ar savu klātbūtni papil-
dināja arī Zemessardzes 34. Artilērijas 
bataljona karavīri, kas nesa Latvijas 

un Višķu pagasta karogus.
Pie baznīcas gājiena dalībniekus 

sagaidīja draudzes prāvests Andrejs 
Aglonietis, aicinot uz kopīgu lūgšanu, 
pieminot 1941. gadā nomocīto pries-
teri Vladislavu Litaunieku. Pēc īsas 
lūgšanas, baznīcā sekoja lasījums no 
Sv. Rakstiem un kopīgs aizlūgums par 
valsti. Svinīgo atmosfēru baznīcā pa-
pildināja Daugavpils novada Kultūras 
centra jauktais koris “Latgale”. 

Vissirsnīgāko paldies Višķu pagasta 
pārvalde vēlas teikt Latvijas Repub-
likas Zemessardzes orķestrim, kuri 
saspringtajā novembra grafi kā, spēja 
rast laiku, lai ciemotos Višķos. Īpašs 
paldies orķestra vadītājam virsleitnan-
tam Andim Karelim, kuru nākamajā 
dienā Rīgas pilī Valsts prezidents ap-
balvoja ar Viestura ordeni, ieceļot par 
Viestura ordeņa kavalieri. Višķu iedzī-
votāju vārdā, vissirsnīgākie laba vēlē-
jumi, Jums, Andi! 

Milzīgs paldies Daugavpils novada 
Kultūras centra jauktajam korim “Lat-
gale”, Daugavpils Zemessardzes 34. 
Artilērijas bataljona pārstāvjiem un 
Višķu Sv. Jāņa Kristītāja Romas ka-
toļu baznīcas prāvestam Andrim Aglo-
nietim.

Mēs veidojam Latviju – mūsu vār-
di, domas un darbi. Paldies ikvienam 
pasākuma atbalstītājam un apmeklē-
tājam – visiem, kas vienojās kopīgā-
dziesmā un lūgšanā mūsu valsts go-
dam. Vairosim patriotismu sevī, savās 
mājās, savā pagastā, novadā un valstī!

Vita Vanaga
Višķu sabiedriskā centra vadītāja

Noslēgusies Višķu stadiona pārbūves 2. kārta 
7. novembrī ekspluatācijā pieņemta 

Višķu stadiona pārbūves 2. kārta. Dar-
bi tika uzsākti šī gada 9. maijā. Lai arī 
objekts nodots un komisija savu vēr-
tējumu sniedza ziemīgajā novembra 
dienā, kad laukumu klāja sniegs, Viš-
ķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Proms norādīja, ka izbūvētos lauku-
mus varēs sākt izmantot vien nākamā 
gada pavasarī, sākoties siltam un sau-
sam laikam. 

Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jā-
nis Proms: “Sakārtota sporta laukumu 

infrastruktūra, celiņi, nojauktas vecās 
kāpnes, kas bija jau sabrukušas un ie-
žogota stadiona teritorija. Izbūvēta arī 
noliktava visam sporta inventāram, 
kas ir ļoti ērti, jo tagad visu varēs gla-
bāt tepat, stadiona teritorijā. Pateico-
ties izdarītajiem darbiem, domāju, ka 
iegūs ne tikai Višķu pagasta iedzīvotā-
ji, bet arī viss novads. Šeit ir vienrei-
zēja infrastruktūra, jaunie laukumi 
varēs kalpot ne tikai vietējā mēroga 
sacensībām un pasākumiem, bet arī 
starptautiskā līmenī. Izbūvētie sporta 

laukumi atbilst visām prasībām. Šis 
komplekss ir paredzēts vasaras perio-
dam, kad arī sāksies aktīva rosīšanās.”

Pārbūves gaitā veikta volejbola, bas-
ketbola un daudzfunkcionālā laukuma 
izbūve ar sintētisko poliuretāna segu-
mu, labiekārtota teritorija, ierīkotas 
tribīnes ar 120 skatītāju vietām, žogs 
starp sporta spēļu laukumiem, sakār-
tota drenāža, apgaismojums sporta 
spēļu laukumiem un autotransporta 
stāvvietai, izbūvēti ārējās elektroap-
gādes tīkli, uzbūvēta noliktavas ēka, 

iegādāta stacionāra un pārvietojama 
iekārta basketbola, volejbola un tenisa 
sacensību vajadzībām. Nojaukta arī 
vecā šautuves ēka. 

Būvniecības kopējās izmaksas sa-
stādīja 394 434 euro. Būvniecība tika 
fi nansēta no Daugavpils novada do-
mes budžeta. Darbus veica SIA “RBS-
SKALS Būvvadība”. 

Olga Smane
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 Pašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē un sniedza atbalstu Ukrainai 
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā

No 26. līdz 28. oktobrim Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija sadarbībā ar Latvijas pašvaldī-
bām Daugavpilī un Ilūkstē organizēja 
semināru Ukrainas Čerņigovas, Ļvo-
vas un Odesas apgabala delegācijas 
pārstāvjiem. Seminārā tika sniegts 
atbalsts Ukrainas pašvaldību pārval-
des administratīvās veiktspējas stip-
rināšanai, kā arī delegācijas pārstāvji 
iepazīstināti ar Latvijas pieredzi admi-
nistratīvi teritoriālās reformas īsteno-
šanā.

Seminārā piedalījās Latvijas un Uk-
rainas valsts un pašvaldību, nevalstis-
ko organizāciju pārstāvji, kuru darbs 

saistīts ar pašvaldību darbības un re-
ģionālās attīstības norisi.

Pasākuma laikā Latvijas pašvaldību 
nozaru eksperti Ukrainas pārstāvjiem 
sniedza tematiskas lekcijas par paš-
valdību apvienošanās jautājumiem. 
Notika arī diskusijas par administra-
tīvi teritoriālās reformas īstenošanas 
ieguvumiem. Semināra dalībniekiem 
bija iespēja iepazīties un pārņemt la-
bās prakses piemērus, kā arī uzklausīt 
Latvijas ekspertu padomus pašvaldību 
darba organizēšanā un pakalpojumu 
sniegšanā, teritorijas plānošanā un at-
tīstības projektu izstrādē. 

Ukrainas rajonu un apgabalu pado-

mes asociācijas padomnieks Nikolajs 
Zverevs norādīja, ka Ukrainas ceļš 
integrācijas procesā ir gana sarežģīts. 
“Tieši tāpēc mums ir nepieciešami “dzī-
vi” piemēri, kuriem mēs varētu sekot, 
un Latvijas puse mums būtu labs pa-
līgs un padomdevējs šajā jautājumā. 
Latvija modelis parāda veiksmīgu re-
sursu sadalījumu, tai skaitā arī dep-
resīvo teritoriju attīstībai. Tiek skaidri 
sadalīta atbildība un pienākumi, atru-
nātas pilnvaras, funkcijas un arī bu-
džets”, tā komentē N. Zverevs.  

Savukārt Ukrainas reģionālās at-
tīstības ministrijas nodaļas vadītāja 
Lilija Popova noteica, ka “kā liecina 
pieredze, lielākoties visi teic, ka lielākā 
aizķeršanās ir fi nansējums. Es tomēr 
uzskatu, ka lielākā problēma ir nepie-
tiekošā darbinieku kvalifi kācija. Lūk, 
tieši šādos pieredzes apmaiņas semi-
nāros viņiem ir iespēja savu zināšanu 
līmeni paaugstināt.”

Reformas mērķis ir decentralizācijas 
procesā administratīvos pakalpojumus 
padarīt pieejamākus iedzīvotājiem. 
Pilotprojekta ietvaros Čerņigovas ap-
gabalā jau ir nodibinātas vairākas 
apvienotās pašvaldības, kas veiksmīgi 
darbojas. Tieši tāpēc seminārā pieda-
lījās arī Ļvovas un Odesas apgabalu 
pārstāvji, kas plāno veikt reformu sa-
vās teritorijās.

Čerņigovas apgabala deputāte Irina 
Grozenko: “Arvien vairāk pieaug pa-
kalpojumu klāsts. Tieši tāpēc ir svarīgi 
izdarīt tā, lai iedzīvotājiem būtu iespēja 
konkrētos pakalpojumus saņemt kādā 
no apvienoto pašvaldību centriem.”

Sabiedrisko attiecību un starptau-
tisko organizāciju direkcijas direktora 
vietnieks Vadims Savčenko norādīja, 
ka reformas pārsvarā notiks tieši lau-
ku teritorijā, kur problēmu ir vairāk, 
salīdzinot ar lielajām pilsētām, kas ir 
pašpietiekamas. 

Lai arī šis pilotprojekts uzrāda veik-
smīgus rezultātus, Latvijas partneri 
norāda, ka Ukrainas pašvaldību lie-
lākais klupšanas akmens varētu būt 
budžeta pārdale apvienotajās pašval-
dībās. 

VARAM valsts sekretāra vietnieks 
Aivars Draudiņš: “Neskaidrības par 
funkciju izpildi konkrētā līmenī, tas ir 
tikai viens stāsts. Otrs ir par naudu, 

kas tiek iekasēta nodokļos, bet diemžēl 
neatgriežas atpakaļ pie iedzīvotājiem. 
Šobrīd Ukrainā ir pieņemts likums, ka 
apvienotajās pašvaldībās atgriežas 60 
% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. 
Tas nozīmē, ka atlikušie 40 % sadalās 
citiem valsts pārvaldes līmeņiem, kas 
nav īsti pareizi.”

Jāatzīmē, ka Ukrainā tiek strādāts 
pie izmaiņām likumdošanā. Lai arī 
Latvijas un Ukrainas mērogi ir atšķirī-
gi, paši dalībnieki to vērtē kā veiksmī-
gu integrācijas projektu, kas varētu 
tikt novērtēts arī visas Eiropas līmenī. 

27. oktobrī seminārā piedalījās arī 
pārstāvji no Daugavpils novada domes. 
Izpilddirektore Vanda Kezika prezen-
tēja informāciju par apvienošanās re-
zultātiem un pašvaldības administra-
tīvā resursa stiprināšanu. Attīstības 
nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa stāstīja 
par novada attīstības iespējām, teri-
toriālo plānošanu, projektu realizāciju 
un atbalstu uzņēmējdarbības attīs-
tībai. Pēc semināra delegācija devās 
braucienā uz Naujenes pagastu, lai 
klātienē apskatītu katlu māju Vecstro-
pos, apmeklētu Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādi “Rūķītis”, Naujenes 
Novadpētniecības muzeju un viesotos 
Naujenes pagasta pārvaldē. Savukārt 
viesošanās trešajā dienā delegācija ap-
meklēja sadzīves atkritumu poligonu 
“Cinīši” Demenes pagastā un iepazinās 
ar tā darbību. 

Semināra aktivitātes tika īsteno-
tas projekta “Atbalsts Ukrainas ap-
gabaliem administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanā un veicināšanā” 
ietvaros, ko fi nansē Ārlietu ministrija. 
Projekta mērķis ir atbalstīt un veicināt 
sekmīgu Ukrainas vietējo pašvaldību 
pārvaldes reformas norisi, sniedzot 
Latvijas ekspertu konsultācijas un 
rekomendācijas par pašvaldības pār-
valdes un organizatoriskās struktūras 
veidošanās principiem t.sk., pašvaldī-
bas darba organizācija pēc apvienoša-
nās un pakalpojumu sniegšana pašval-
dībās.

Olga Smane

Raksts tapis sadarbībā ar Latgales 
reģionālo televīziju

Parakstīts nodomu protokols par sadarbību ar Telavi pašvaldību Gruzijā
No 6. līdz 9. novembrim Daugav-

pils novada pašvaldības delegācija 
viesojās Gruzijas Telavi pašvaldībā. 
Vizītes mērķis bija iepazīties ar po-
tenciālajiem sadarbības partneriem 
un parakstīt nodomu protokolu par 
iespējamo sadarbību. Nodomu pro-
tokolu parakstīja Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalins-
ka un Telavi pašvaldības (Gruzija) 
Sakrebulo priekšsēdētājs Paata Gior-
gobiani.

Telavi pašvaldība atrodas Gruzijas 
austrumu provincē Kaheti, Alazani 
upes ielejā. Telavi ir jauna pašvaldī-
ba, jo izveidojās tikai 2014. gada 4. 
augustā, pēc pašvaldību vēlēšanām 
Gruzijā. Līdz tam tā bija Kaheti re-
ģiona Telavi administratīvais centrs, 

kurā ietilpa arī apkārtnes pagasti. 
Pilsēta ir bagāta ar izglītības ies-
tādēm – tajā atrodas 11 vispārējās 
izglītības mācību iestādes, t.sk. spe-
ciālā skola, tehniskā koledža, valsts 
universitāte, kā arī profesionālā mū-
zikas skola un mākslas skola. Dau-
gavpils novada pār stāvji iepazinās 
ar Telavi pašvaldību, pārrunāja sa-
darbības iespējas, kā arī piedalījās 
pilsētas svētkos, kas katru gadu tiek 
rīkoti cara Erekle II piemiņai.

Daugavpils novada delegāciju pār-
stāvēja Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska, 
priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Ku-
cins un pašvaldības izpilddirektores 
1.vietniece Ināra Natarova.
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Skolotāju sporta svētkos triumfēja Sventes vidusskolas komanda 

caur apli; mājinieki  - Lāču pamatskola - 
bija labākie uzdevumā “Noķer bumbu”, 
bumbiņu mešanā un jautrajā stafetē; 
Medumu pamatskola visātrāk tika galā 
ar puzles salikšanu, savukārt Sventes 
vidusskola izcīnīja 1.vietu frisbija me-
tienos un domino. 

Vadītāju trīscīņā 1.vietu ieguva Alek-
sandrs Sibircevs (Svente), 2.vietu – Inā-
ra Ondzule (Kalupe) un 3.vietu Vita 
Skvarcova (Medumi). 

Kopvērtējumā par Daugavpils novada 
skolotāju 6.sporta un atpūtas svētku uz-
varētāju un zelta kausa ieguvēju kļuva 
Sventes vidusskolas komanda. Sudraba 

medaļas ieguva Kalupes pamatskola, 
bet bronzu saņēma mājinieki -  Lāču 
pamatskola. Jāpiebilst, ka konkurence 
bija ļoti sīva, jo uzvarētājus citu no citas 
šķīra tikai viena punkta starpība. 

Olimpiskajā sešiniekā ierindojās Me-
dumu pamatskola (4.vieta), Naujenes 
pamatskola (5.vieta) un Izglītības pār-
valde (6.vieta). 

Uzvarētāju kausus un medaļas sarū-
pēja Daugavpils novada domes Sporta 
nodaļa. 

Elza Timšāne

Kūtsmēslu uzglabāšana no 2017. gada 1. janvāra
Valsts vides dienesta Daugavpils 

reģionālā vides pārvalde atgādina, ka 
2016.gada 31.decembrī beidzas Minis-
tru kabineta 2014.gada 23.decembra 
noteikumos Nr. 829 „Īpašās prasības 
piesārņojošo darbību veikšanai dzīv-
nieku novietnēs” noteiktais pieļāvums 
pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai pie 
dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnie-
ku novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir 
vairāk par 15 dzīvnieku vienībām. 

Pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzgla-
bāšanai pie dzīvnieku novietnes vai ār-
pus dzīvnieku novietnes, ja dzīvnieku 
novietnē ir no 10 līdz 15 dzīvnieku vie-
nībām, beidzas 2017.gada 31.decembrī. 

No 2017.gada 01.janvāra dzīvnieku 
novietnē ar vairāk kā 15 dzīvnieku vie-
nībām pakaišu kūtsmēslu uzglabāša-
nai noteiktas sekojošas prasības:

1. Pakaišu kūtsmēslus uzglabā kūts-
mēslu krātuvē, kas būvēta no beto-
na, vai betonētā laukumā, vai spe-
ciāli ierīkotā laukumā ar šķidruma 
necaurlaidīgu pamatni;

2. dziļajā kūtī;
3. izņēmuma gadījumā ārpus dzīv-

nieku novietnes ne ilgāk kā piecus 
mēnešus – no 1.maija līdz 30.sep-
tembrim – vai tad, ja tiek veikta 
kūtsmēslu krātuves atjaunošana 
vai pārbūve. Lai pakaišu kūtsmēs-
lus uzglabātu ārpus dzīvnieku no-
vietnes (izņēmuma gadījumā):
 operators Valsts vides dienesta 

reģionālajā vides pārvaldē ie-
sniedz iesniegumu, kurā pamato 
izņēmuma gadījumu un apliecina 
pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas 
vietas atbilstību;
 pārvalde, pamatojoties uz iesnieg-

tajiem dokumentiem, saskaņo 
pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas 
vietu ārpus dzīvnieku novietnes. 

Augstākminētās prasības kūtsmēs-
lu uzglabāšanai dzīvnieku novietnēs, 
ja dzīvnieku novietnē ir no 10 līdz 15 
dzīvnieku vienībām, noteiktas ar 2018.
gada 1.janvāri. 

Pakaišu kūtsmēslus pieļaujams uz-
glabāt pie dzīvnieku novietnes līdz to 
tālākai izmantošanai, ja dzīvnieku no-
vietnē atrodas mazāk par 10 dzīvnieku 
vienībām, ierīkojot kūtsmēslu uzglabā-
šanas laukuma pamatni, kūtsmēslus 
nosedzot ar vismaz 20 centimetrus bie-
zu absorbējoša materiāla aizsargslāni 
(salmu, kūdras, skaidu) vai ūdensne-
caurlaidīgu materiālu, un vircu uzkrā-
jot speciāli aprīkotā tvertnē.

Sīkāka informācija meklējama Mi-
nistru kabineta 2014.gada 23.decem-
bra noteikumos Nr. 829 „Īpašās pra-
sības piesārņojošo darbību veikšanai 
dzīvnieku novietnēs”.
Par lagūnas tipa krātuvēs veicamo 

monitoringu
Valsts vides dienesta Daugavpils re-

ģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pār-
valde) informē, ka Operatoram, kas ap-
saimnieko lagūnas tipa krātuvi, kurā 
ierīkoti urbumi vai drenāžas sistēma ar 
novērošanas aku, atbilstoši 23.12.2014. 
MK noteikumu Nr. 829 “Īpašās prasības 

piesārņojošo darbību veikšanai dzīv-
nieku novietnēs” 13.1 apakšpunktam,  
krātuves ekspluatācijas laikā reizi ga-
dā pirms krātuves iztukšošanas jāveic 
pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumus 
novērošanas (monitoringa) vietās un 
analīžu rezultātus mēneša laikā pēc 
to saņemšanas jāiesniedz Pārvaldē 
un, atbilstoši minēto noteikumu 13.2. 
apakšpunktam,  pazemes ūdeņos jā-
nosaka tādus parametrus kā kopējais 
slāpeklis (Nkop.) un atsevišķie slāpek-
ļa savienojumi (nitrāti, nitrīti un amo-
nijs), kā arī kopējais fosfors (Pkop.), uz 
vietas paraugu noņemšanas laikā jāno-
saka ūdens pH; pazemes ūdeņu kvali-
tātes novērtēšanā jāņem vērā noteiku-
mos par virszemes un pazemes ūdeņu 
kvalitāti noteiktos robežlielumus.

Lūgums savlaicīgi veikt minētos pa-
sākumus un nekavējoties informēt par 
to Pārvaldi. 

Lāču pamatskolas sporta zālē aiz-
ritēja Daugavpils novada skolotāju 6. 
sporta un atpūtas svētki, pulcējot 10 
komandas, kuras pārstāvēja Izglītības 
pārvaldi, Biķernieku, Kalupes, Lauce-
sas, Lāču, Medumu, Naujenes, Salie-
nas, Sventes un Zemgales skolu.

Svētku atklāšanas parādē skolotājus 
sveica un veiksmes vēlēja Daugavpils 
novada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Arvīds Kucins un Naujenes pagasta 
pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne. Tā 
kā iepriekšējo reizi uzvaras laurus plū-

ca Kalupes pamatskola, Lāču pamat-
skola un Izglītības pārvaldes komanda, 
šo komandu pārstāvjiem bija tas gods 
pacelt svētku karogu. 

Komandas izspēlēja 9 interesantas un 
aizraujošas disciplīnas, saņemot balvas 
gan atsevišķos uzdevumos, gan kopvēr-
tējumā. 

Iepriekšējā gada titulētākā koman-
da Kalupes pamatskola šajās spēlēs 
uzvarēja basketbola bumbas mešanā 
un bumbiņu pārnešanā; Biķernieku 
pamatskolas pedagogi visveiklāk izlīda 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana
Daugavpils novada domes Finanšu 

pārvaldes Īpašuma daļa aicina zemes 
nomniekus, dzīvokļu īrniekus iesniegt 
pieprasījumus par Daugavpils novada 
pašvaldības zemes, dzīvokļu izpirkšanu 
2017. gadā. 

Kas var pieteikties zemes, ēku un  
dzīvokļu izpirkšanai ?

Pieteikties var zemesgrāmatā ierak-
stītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vē-
las nopirkt zemesgabalu, uz kura atro-
das šī ēka (būve) un  ar kuru ir noslēgts 
zemes nomas līgums;    zemes īpašnieks, 
ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ie-
rakstītas ēkas, kas atrodas uz īpašumā 
esošās zeme;    persona, kurai likuma 
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības, piešķirtas zemes 
nomas pirmtiesības un par ko noteiktā 
laika periodā  ir noslēgts lauku apvidus 
zemes nomas līgums kā arī zemes īpaš-
nieks, kuram īpašumā esošais  zemes 
gabals pieguļ zemes vienībai, kurai ir 

noteikts  „starpgabala” statuss. 
Dzīvokļu īrnieks vai viņu ģimenes 

locekļi, kuram ir noslēgts dzīvojamās 
telpas īres līgums, noslēgta notariāta 
apliecināta vienošanās par to, kurš vai 
kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvokļa 
īpašumu un nav īres un komunālo mak-
sājumu parādu, izņemot tos dzīvokļu 
īrniekus, kuriem dzīvoklis tika  iedalīts 
kā palīdzības sniegšana dzīvokļu jautā-
jumu risināšanai un citas personas, ku-
ras minētas Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās 
daļā. 

Kur var pieteikties ?
Atsavināšanas ierosinājumu (iesnie-

gumu) var iesniegt Daugavpils nova-
da domes Finanšu pārvaldes Īpašuma 
daļā, Rīgas ielā 2, Daugavpils 12., 19. 
kabinetā  vai Daugavpils novada pagas-
ta pārvaldēs, kuras administratīvajā te-
ritorijā atrodas attiecīgais nekustamais 
īpašums. Atsavināšanas ierosinājumu 

veidlapas atrodamas mūsu mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv sadaļā paš-
valdība pārdod/iznomā – atsavināšana 
par brīvu cenu.

Kā pašvaldības nekustamais īpa-
šums tiek novērtēts  un kas tiek 
ņemts vērā? 

Pašvaldības nekustamais īpašums 
tiek novērtēts, pasūtot nekustamā īpa-
šuma novērtēšanu sertifi cētam vēr-
tētājam, nosakot tirgus vērtību. Dau-
gavpils novada pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un nomas tiesību izsoles 
komisija, atbilstoši sertifi cēta vērtētāja 
nekustamā īpašuma tirgus vērtībai, no-
saka nosacīto cenu. Parasti nekustamo 
īpašumu tirgus vērtība tiek noteikta 
ar salīdzinājumu darījumu metodi, ar 
šo metodi tiek aprēķināta vērtība, kas 
raksturo vērtējamo īpašumu salīdzinā-
jumā ar līdzvērtīgiem īpašumiem, par 
kuriem ir zināma to tirgus vērtība.

Novērtējot piemēram lauksaimniecī-

bas izmantojamo zemi  tiek ņemti vērā 
dažādi kritēriji:

atrašanās vieta-  piekļūšanas iespē-
jas, atrašanās attiecībā pret galvenajām 
pilsētas automaģistrālēm,  transporta 
kustība,  tiek izvērtēta apkārtnes terito-
rija; inženierkomunikācijas nodrošinā-
jums; labiekārtojums, zemes iestrāde; 
zemesgabala platība, forma, reljefs, tiek 
ņemta vērā  zemesgabala konfi gurāciju, 
kas nodrošina objekta efektīvu apsaim-
niekošanu, zemes gabala apgrūtināju-
mi , kuri bieži vien samazina objekta 
pievilcību u.c. Novērtējot dzīvokli tiek 
ņemts vērā atrašanās vieta, piekļūša-
nas iespējas, stāvs, tehniskais stāvoklis, 
labiekārtojums u.c.

Tālrunis uzziņām: 65476827, 654 
76739,  29412676 

Kornēlija Gailīte
nekustamā īpašuma speciāliste
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Balva „Gada cilvēks 2016” šogad 
tika pasniegta četrās nominācijās.

Gada cilvēks nominācijā “Izglī-
tība” ir Pāvels Brovkins, kurš jau 
vairāk kā 20 gadus ir Naujenes pa-
matskolas direktors. Pāvels Brovkins 
ir skolas dzīves līderis, menedžeris un 
administrators. Skolā ir sakopta gan 
iekšējā, gan ārējā vide. 2013. gadā 
Naujenes pamatskola bija apbalvota 
kā sakoptākā izglītības iestāde.

Pāvels Brovkins ievieš jaunināju-
mus skolā, kuri uzlabo un modernizē 
mācību procesu. Direktoram vienmēr 
ir labs kontakts ar kolēģiem un sko-
lēniem, pārdomāta un plānveidīga 
sadarbība ar skolēnu vecākiem. Di-
rektors prot motivēt savu kolektīvu 
sasniegumiem. Ne velti pagājušajā 
mācību gadā Naujenes pamatskola 
starp Daugavpils novada pamatsko-
lām ieguva 1.vietu gan mācību darbā, 
gan interešu izglītībā. Skolniece Vita 
Kuzmicka ieguva augsto 3.pakāpi 
valsts olimpiādē vēsturē.

Direktors vienmēr rūpējas, lai ik-
viens tiktu iesaistīts skolas dzīvē. Ar 
siltām atmiņām viņu atceras skolas 
absolventi un mīl arī skolēni.

Gada cilvēks nominācijā “Lauk-
saimniecība” ir Demenes pagasta 
bioloģiskās zemnieku saimniecības 
“Veras” īpašnieks Ivans Artimovičs. 
Piena un gaļas lopkopība ir viņa pa-
matnodarbošanās, ganāmpulkā ir 50 
Herefordas un Sīmentāles šķirnes 
liellopi, kurus jau vairākus gadus 
saimnieks piedāvā realizācijai izsoļu 
namos. Katru no lopiņiem saimnieks 
pazīst pēc vārda un govis sauc par sa-
vām “meitenēm”.

Paralēli lopkopībai, Ivans Artimo-
vičs nodarbojas ar mežizstrādi, regu-
lāri atjaunojot mežu, lai saglabātu to 
nākamajām paaudzēm. Tāpat realizē 
ES projektus, modernizējot saimnie-
cību.

Ivans Artimovičs labprāt palīdz De-
menes pagasta pārvaldei, iesaistās 
tās rīkotajos kultūras pasākumos, kā 
arī sniedz praktisku un fi nansiālu at-
balstu vietējiem senioriem.

Audzis vienpadsmit bērnu ģimenē, 
viņš arī tagad nezaudē saikni ar savu 
dzimtu, organizējot plašus radu sali-
dojumus.

Gada cilvēks nominācijā “Vese-
lības aizsardzība un sociālā aprū-
pe” ir Daugavpils Reģionālās slimnī-
cas Plaušu slimību un tuberkulozes 
centra galvenā medicīnas māsa Janī-
na Ņikitina, kura pilda arī radiologa 
asistenta pienākumus.

Janīna Ņikitina ikdienā risina 
saimnieciskos un administratīvos 
jautājumus, kā arī apkalpo pacien-
tus. Medicīnu Janīna Ņikitina sauc 
par savu misiju – kolēģi un pacien-
ti viņu raksturo kā ļoti pacietīgu un 
saprotošu. Viņa regulāri rūpējas par 
savas kvalifi kācijas paaugstināša-
nu – pirms desmit gadiem iegūta arī 
augstākā izglītība Rīgas Stradiņa 
universitātē. 

Janīnai Ņikitinai piemīt liela atbil-

dības sajūta  - ārpus saviem tiešajiem 
darba pienākumiem, viņa piedalās 
arī mobilā mamogrāfa izbraukumos 
lauku apvidos visā Latgalē, lai at-
vieglotu pacientiem iespēju saņemt 
izmeklējumus dzīvesvietas tuvumā. 

Galvenā medicīnas māsa aktīvi 
līdzdarbojas arodbiedrībā, piedalo-
ties un organizējot dažādus pasāku-
mus. Viņa arī rūpējas par dārzkopību 
slimnīcas teritorijā. 

Janīna Ņikitina var lepoties  ar 
Latvijas Goda donora titulu, kas pie-
šķirts par asins ziedošanu vairāk kā 
simts reizes. 

Gada cilvēks nominācijā “Uz-
ņēmējdarbība” ir SIA “Agraris” 
īpašnieks Aleksandrs Harlamovs. 
Uzņēmums apsaimnieko 1000ha lie-
las zemes platības Višķu un Kalupes 
pagastā, gadā realizējot vairāk kā 6 
tūkstošus tonnu labības. 

Aleksandrs Harlamovs aktīvi pie-
saista Eiropas Savienības fi nansē-
jumu, modernizējot uzņēmumu un 
uzlabojot ražošanas efektivitāti. SIA 
“Agraris” nodarbina vietējos iedzīvo-
tājus, kā arī sniedz prakses iespējas 
studentiem. 

Harlamovs ir investējis kafejnīcā 
“Vojaž”, kas ar jaunu sparu atsākusi 
sniegt kafejnīcas pakalpojumus, kā 
arī fi rmai pieder pārtikas preču vei-
kals Vīgantu ciemā. 

Uzņēmējs labprāt piedalās un fi -
nansiāli atbalsta novada kultūras 
dzīvi. Viņš ir licis pamatus biedrībai 
“Lauku studija”, kur lietderīgi brīvo 
laiku var pavadīt dažādu paaudžu 
cilvēki. Viņš nekad neatsaka palīdzī-
bu Špoģu vidusskolai un Špoģu Mūzi-
kas un mākslas skolai. 

Harlamovs ar lielu enerģiju un en-
tuziasmu īsteno arvien jaunas idejas, 
gādājot par vietējo iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanu.  

Jāatzīmē, ka Aleksandram Harla-
movam pasākumā tika piešķirta arī 
Latgales Plānošanas reģiona balva 
konkursā “Latgales reģiona uzņē-
mējs 2016” nominācijā “Gada lauk-
saimnieks”. 

Svinīgajā reizē sumināta tika arī 
Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika, kurai 
12.oktobrī Ordeņa kapituls par no-
pelniem Latvijas valsts labā nolēmis 
piešķirt IV šķiras Triju Zvaigžņu or-
deni un iecelt par ordeņa virsnieci. 

Svētku koncertu ar muzikāliem 
priekšnesumiem kuplināja Naujenes 
Mūzikas un mākslas un Špoģu Mūzi-
kas un mākslas skolas audzēkņi, ab-
solventi un pedagogi. Tāpat viesiem 
bija iespēja aplūkot abu mākslas 
skolu audzēkņu radošos darbus, kā 
arī Daugavpils novada skolu vizuā-
lās mākslas darbu izstādi “Krāsainā 
Latvija”.

 Elza Timšāne

Olga Smane

►►►    no 1.lpp.
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Dubultās jubilejas zīmē izskan koncerts “Diriģentu parāde”

27. oktobrī notika III Starptautiskais 
Naujenes pūtēju orķestra koncerts 
“Diriģentu parāde”, kas izskanēja par 
godu diriģenta Jāņa Grinberta 75 gadu 
un Pūtēju orķestra 10 gadu jubilejai. 

Pie diriģenta pults stājās 14 mūzikas 
meistari no septiņām pasaules valstīm 
(Latvijas, Igaunijas, Polijas, Itālijas, 
Izraēlas, Baltkrievijas un Krievijas), 
kuru vadībā skatītāji baudīja katras 
valsts etnisko skanējumu un repertu-
āru, sākot no Mocarta un beidzot ar 
igauņu vēso, daudzveidīgo Izraēlas, 
plašo slāvu tautas un karstasinīgo itā-
ļu mūziku. 

“Diriģentu parāde”, kas ir starptau-
tisks mūzikas meistaru saiets, Dau-
gavpils novadā  notiek jau trešo reizi, 
turpinot iesāktās tradīcijas. Daudz pa-
teicības vārdu par Diriģentu parādes 
organizēšanu un skaisto norisi teica 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
direktoram Spodrim Kačānam. Pats 
direktors pastāstīja, ka ar pūtēju or-

ķestra vadītāju Jāni Grinbertu viņi pa-
zīstami jau vairāk kā 30 gadus, un sa-
darbība, kas veidojusies vairāku gadu 
garumā, nekad nav pievīlusi. Spodris 
Kačāns: “Jānis Grinberts ir ļoti labs 
cilvēks, arī profesionālis, lielisks pe-
dagogs un audzinātājs jaunajai paau-
dzei.” 

Vakara jubilāram Jānim Grinber-
tam apsveikuma vārdus veltīja vairāki 
klātesošie diriģenti, Kultūras pārval-
des vadītāja Ināra Mukāne, Naujenes 
pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Mig-
lāne, kā arī draugi un kolēģi. 

Latvijas Nacionālā kultūras centra 
pūtēju orķestru eksperte Astrīda Ķē-
niņa pasniedza Jānim Grinbertam 
Atzinības rakstu par radošu un pro-
fesionālu darbu un nozīmīgu ieguldī-
jumu Daugavpils novada kultūrvides 
attīstībā.

Diriģents Timurs Dulušs no Kizilas 
Tuvas Republikas, kas vada Valsts 
mākslas skolu un pūtēju orķestri, Diri-

ģentu parādē piedalījās pirmo reizi, uz 
Latviju atvedot savu visjaunāko kon-
certprogrammu. Tā sastāvēja no folklo-
ras elementiem, mūsu tautas mūzikas, 
instrumentu un balss dziedājuma sim-
biozes. Ekskluzīvs priekšnesums, kura 
laikā pirmo reizi Baltijas muzikanti, 
turot rokās pasaules mūzikas instru-
mentus, spēlēja Tuvas tautas mūziku, 
kas kopā ar orķestra dalībnieku piene-
sumu radīja jaunu skanējumu. 

Ināra Mukāne Daugavpils novada 
domes vadības vārdā pasniedza Pa-
teicības rakstus vairākiem Naujenes 
pūtēju orķestra dalībniekiem par ra-
došu un sekmīgu dalību Naujenes pū-
tēju orķestrī un sakarā ar orķestra 10 
gadu jubileju - Svetlanai Blaževičai, 
Karolīnai Kiseļevskai, Pāvelam Čorni-
jam, Pjotram Čornijam, Diānai Pilatei, 
Evai Evelīnai Repkovai, Jekaterinai 
Ribakovai, Žannai Soņecai, Artūram 
Sukonkinam, Artūram Šinkevičam un 
Ervīnam Velikam.

Karolīna Kiseļevska, kas orķestrī 
spēlē alta saksofonu, ir tā dalībniece 
jau četrus gadus, un ir pat to ļoti laimī-
ga. “Orķestra pastāvēšanas laikā diri-
ģenta ieguldījums ir neizmērāms. Jāņa 
Grinberta kungs ir ļoti sirsnīgs cilvēks, 
ļoti pacietīgs un muzikāls. Viņš ļoti labi 
saprotas ar mums, daudz mums iemā-
ca, par to esam pateicīgi un cieņas pil-
ni. Mēs esam ļoti draudzīgs kolektīvs, 
un visi kopā veidojam kaut ko ļoti, ļoti 
labu. Kā mīkla, kas, savienojot visus 
komponentus kopā, sanāk ļoti garšīga”, 
tā saka Karolīna. 

Diriģents Jānis Grinberts ar saviļņo-
jumu pavadīja katru šī koncerta priekš-
nesumu, jo darbs, ko paveica orķestra 
dalībnieki, bija tiešām iespaidīgs. 

Jānis Grinberts: “Šodien emocionāli 
jūtos pārpildīts ar pozitīvām emocijām. 
Pirmo reizi koncerts ir tik nozīmīgs. 
Atbrauca tik daudz ciemiņu! Esmu tik 
saviļņots, ka nespēju izteikt to vien-
kāršiem vārdiem. Mūzika, ko šodien 
spēlējam, ir ļoti saturīga un daudzvei-
dīga. Bija ļoti daudz jāstrādā, lai tas 
skanētu tā, kā tam jāskan. Toreiz, 10 
gadus atpakaļ, kad veidojās pūtēju or-
ķestris, sākām visu no nulles. Sākums 
bija grūts. Pamazām, ar skolas vadības 
atbalstu, viss izdevās. Braucām, pieda-
lījāmies koncertos, katru gadu pieda-
lāmies konkursos, kas vērtējami Re-
publikas līmenī. Koncertējam arī citās 
valstīs – Baltkrievija, Krievijā, Vācijā. 
Radoša dzīve ir tik interesanta!”

Maestro saviem muzikantiem novē-
lēja pilnveidoties, sasniedzot arvien 
jaunas virsotnes. 

Koncerta izskaņā vēl ilgi skanēja pa-
teicības un apsveikuma vārdi koncerta 
dalībniekiem no skatītāju puses. To 
vidū bija ģimenes locekļi, draugi, ko-
lēģi, kas patiešām baudīja skaisto un 
skanīgo dubultās jubilejas koncertu. 
Uz tikšanos “Diriģentu parādē” 2018., 
Latvijas valsts jubilejas gadā! 

 Olga Smane

Novembris ir svētku laiks mūsu 
Latvijai. Tie ir svētki, kas liek atcerē-
ties Valsts dibināšanu laiku. Bet nu 
jau mēs gatavojamies Latvijas simt-
gades sagaidīšanai. Šogad mēs atzī-
mējam Latvijas valsts 98.gadadienu. 
Jebkura tauta uzsver savas neatkarī-
bas nozīmi un pateicas tiem, kuri ir 
izcīnījuši šo cīņu – Latvijas brīvības 
cīnītājiem. 

Mantojumā no saviem senčiem 
esam saņēmuši nenovērtējamu dā-
vanu – brīvību, un tieši mēs esam 
atbildīgi par to, lai tā, svešu ļaužu 
nesamīta un svešu valodu neaptraipī-
ta, stipra un pastāvīga, tiktu nodota 
mūsu pēctečiem. 

Latvija esi Tu pats, tavs vīrs vai 
sieva, tavi bērni un mazbērni, vecā-
ki, radi, draugi, kaimiņi, kolēģi. Lat-
vija ir Tavas mājas, tava skola, tava 
darba vieta, tavs pagasts. Mēs paši 
esam šī valsts. Ko mēs varam darīt, 
lai stiprinātu savu valsti? Mums jā-
rada stipras savas saknes, lai mūsu 
bērniem būtu ģimenes un mājas, kur 

atgriezties un gūt atbalstu. 
Ļoti svarīga ir drošība – ne tikai 

starptautiskā, bet arī valsts iekšējā. 
Būt daļai no stipras un lepnas tautas 
– tā ir drošības sajūta un ticība savas 
ģimenes un piederīgo drošai nākot-
nei. Piederība savai tautai un valstij, 
ar kuru vari lepoties, vairo mūsu paš-
lepnumu, pašapziņu un patriotismu. 
Tas dzīvo mūsos, tas aug mums līdzi, 
tiek mantots no paaudzes paaudzē ar 
tautas tradīcijām, rituāliem, barikā-
žu ugunskuriem, kopā dziedamām 
dziesmām un mūsu tautastērpiem.

Daugavpils novada vēsture aizsā-
kās nedaudz vairāk kā pirms sep-
tiņiem gadiem. Novada piederības 
sajūtai katram ir citāda pieredze. 
Daudzi ir pārstāvējuši Daugavpils 
novadu savā profesionālajā darbībā, 
dziesmu un deju svētkos, sporta sa-
censībās vai konkursos. Prieks par 
mūsu novada cilvēku panākumiem 
pamazām veido mūsu novada piede-
rības sajūtu. Visus, kas šogad cītīgi 
un apzinīgi strādājuši, ražojuši, bū-

vējuši, atjaunojuši, līduši līdumus, 
paplašinājuši uzņēmumus un uzsā-
kuši savu  uzņēmējdarbību, ir vadī-
jusi ticība labai nākotnei šeit, mūsu 
novadā. 

Paldies visiem, kas iesaistījušies 
un atbalstījuši Daugavpils novada 
pašvaldību – esam pateicīgi par atzi-
nīgu vārdu, labu padomu, konstruk-
tīvu kritiku un ierosinājumu. Paldies 
zemniekiem un uzņēmējiem, kas uz-
tur novada ekonomisko aktivitāti, 
paldies  pašvaldības iestāžu un uz-
ņēmumu kolektīviem, kas godprātīgi 
dara savu darbu. Paldies dienestiem, 
kas augu diennakti ir nomodā par 
mūsu veselību, drošību un labklājī-
bu. Paldies  skolotājiem par jaunās 
paaudzes izglītošanu un skolēniem 
par labām sekmēm un sasniegumiem 
olimpiādēs. Paldies reliģiskajām kon-
fesijām par sadarbību. Paldies sa-
biedriskajām organizācijām, kas ar 
savu darbību veicina iedzīvotāju ak-
tivitāti un līdzdarbību sabiedriskajos 
procesos. Paldies senioriem, kuri ļoti 

daudz dara, lai dzīve novadā būtu 
interesanta. Paldies ģimenēm par 
bērniem un to audzināšanu. Paldies 
visiem labas gribas cilvēkiem, kas 
snieguši nesavtīgu palīdzību citiem. 
Paldies visiem, kas strādājuši un tu-
rējuši rūpi sava novada labā – mēs 
visi kopā rakstam šodienas Daugav-
pils novada vēsturi. 

Ir daudz lietu, ko cilvēks dara un 
vēlas izdarīt savā dzīvē katrs atse-
višķi, bet viena lieta visiem ir kopīga 
– tā ir dzimtene. Vieta, kur sākties, 
dzīvot un realizēties. Mūsu mazā 
Latvija ir lielas mīlestības vērta, jo 
tā ir tieši mūsu un katram sava. At-
ceroties valsts dibināšanas dienu, lai 
katrs spēj izjust sevi kā daļu no tās.

Lai viss, ko piedzīvot ir vērts notiek 
šajā vietā, ko saucam par savu. Svei-
cu Jūs Latvijas Republikas 98. dzim-
šanas dienā!

Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska 

Janīnas Jalinskas uzruna Valsts svētkos 
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Grāmata par viensētu koka arhitektūras savdabību Dienvidlatgalē 
piedzīvojusi savus atklāšanas svētkus 

15. novembrī Vaboles pagasta kultū-
ras namā notika grāmatas “Viensētu 
koka arhitektūras savdabība Dien-
vidlatgalē” atklāšanas svētki. Lat-
gales lauku ainava nav iedomājama 
bez viensētām un to dvēseliskajiem 
dzīvesstāstiem. Mājas sajūtu radam 
mēs katrs ar savu darbu un apkār-
tējās dzīves telpu. Daudzus no mums 
bieži vien dzīve aizved tālu prom no 
savām mājām, bet darbos un domās 
mēs bieži vien esam kopā ar tām. 
Skrindu dzimtas muzejs, jau sākot ar 
2010. gadu, VKKF un Latgales kul-
tūras programmas projektu konkur-
sos vairākkārt ir ieguvis fi nansējumu 
vairāku ar Latgales ainavas viensētu 
pētniecību un dokumentēšanu saistī-
tu projektu īstenošanā. Veiktie pētī-
jumi ir pamats grāmatas “Viensētu 
koka arhitektūras savdabība Dien-
vidlatgalē” izdošanai. 
Skrindu dzimtas muzeja direktore 
Anna Lazdāne: “Grāmatā apkopota 
ne tikai informācija par mūsu nova-
dam raksturīgākajām koka arhitek-
tūras “pērlēm”, bet te varēs arī izla-
sīt patiesus vēsturiskus stāstus par 
dzimtu vēsturi, mājām un tradīcijām. 
Šos stāstus ir  rakstījuši paši māju 
saimnieki. Bet stāsts, ko mēs šodien 
varam ne tikai redzēt, bet arī lasīt, ir 
sācies vairākus gadus atpakaļ. Kato-
ļu priestera un rakstnieka Benedikta 
Skrindas atmiņas par tēva māju pie 
ierosme tam, lai mēs nonāktu tur, 
kur šodien esam. Savas darbības lai-
kā man ir laimējies satikt brīnišķīgus 
cilvēkus. Jo, kas gan būtu muzejs, ja 
nebūtu cilvēku. Un man laimējās sa-
tikt vēsturnieku Romualdu Gadzā-
nu. Viņš 2010. gadā nāca pie manis 
ar ideju apzināt visas Vabolē esošās 
lauku sētas un to īpašniekus. Tā nu 
mums, pateicoties Latgales kultūras 
programmas projektu konkursam, 
izdevās piesaistīt fi nansējumu un sa-
dokumentēt visas Līksnas un Vabo-
les pagastā esošās lauku sētas. Kopā 
to ir 927! Šo sētu fotogrāfi ju ir vairāk 
par 2000. Visas tās tika saliktas foto-
albumos. Un tad bija jāmeklē fi nan-
sējums, lai veidotu skaistu ceļojošo 
fotoizstādi. Mums izdevās satikt foto-

tā A. Pabērza. 
Pasākumu muzikāli skaistināja Va-
boles vidusskolas folkloras kopas 
“Kanči” dalībnieces un etnogrāfi skais 
ansamblis “Vabaļis”. Koncerta laikā 
neizpalika arī bez mazajiem stāsti-
ņiem iz dzīves, ko ikreiz starp dzie-
dāšanas reizēm pastāsta “Vabaļis” 
dalībniece Veneranda Putroma. 
Veneranda Putroma: “Katra senā sē-
ta glabā kādu noslēpumu. No visa, 
kas latgaļu sētā bija kopīgs, visiem 
un vienmēr tās bija plašās labības 
druvas. Jo maizīti tak vajadzēja iz-
audzēt, ģimeni pabarot un pašiem iz-
tikt. Maize bija pamatu pamats.”
Par grāmatas tapšanu paldies vārdi 
tika teikti izdevniecībai “Sava grāma-
ta”, personīgi Atim Baumanim, par 
fi nansējuma piesaisti - Valsts kul-
tūrkapitāla fondam, Latvijas valsts 
mežu atbalstītajai Latgales kultūras 
programmai un Daugavpils novada 
domei par atbalstu, visiem Vaboles 
un Līksnas pagasta iedzīvotājiem 
par savu māju izrādīšanu un stās-
tījumiem par savu māju un ģimeņu 
vēsturi, vēsturniekam Romualdam 
Gadzānam par veikto foto dokumen-
tēšanas un materiālu apkopošanas 
darbu, Lidijai Keišai un Marutai 
Kurigai pat atsaucību un atbalstu, 

arhitektei Aijai Ziemeļniecei, aina-
vu arhitektei zinātņu doktorei Lili-
tai Zeltiņai un arhitektei Ģertrūdei 
Rasnačei par zinātnisko izpētes dar-
bu, fotomāksliniecei Džeinai Saulītei 
un, protams, visiem rakstu autoriem 
– Silvai Linartei, Vijai Pabērzei, Inā-
rai Mukānei, Jurim Vanagam, Agne-
sei Susejai, Inārai Grintālei, Inārai 
Ondzulei, Ģertrūdei Rasnačai un Ro-
mualdam Gadzānam. 
Pasākuma noslēgumā visiem klāteso-
šajiem tika dota iespēja tikt pie sava 
grāmatas eksemplāra. Pēcāk visi 
sēdās pie improzivētā saimes galda, 
klāta baltiem galdautiem, lai cienā-
tos ar pīrāgiem un mājas sieru. 
Kā grāmatas noslēgumā raksta 
Skrindu dzimtas muzeja direktore 
Anna Lazdāne, “šī grāmata kā spilg-
tāko lauku koka māju dokuments, 
cerams, noderēs nākamajām paau-
dzēm, gan ļaujot izvērtēt māju plā-
nojuma un ainavas pārvērtības, gan 
atklājot vēsturisko kokgriezuma de-
taļas, gan arī palīdzot saglabāt atmi-
ņas par māju iedzīvotāju likteņiem 
un viņu ikdienu”. 

Olga Smane

mākslinieci Džeinu Saulīti, kura bija 
gatava ķerties klāt darbam. Radās 
uzdevums vismaz daļu šo sētu nofoto-
grafēt, lai taptu dokumentāla fotoiz-
stāde. Jo tam, ko mēs darām, ir jābūt 
plaši pieejamam apkārtējai sabiedrī-
bai. Tā dzima doma izveidot krāsai-
nu fotoalbumu, kas stāstītu par šīm 
skaistajām Latgales lauku sētām. 
Taču šo ideju mēs papildinājām ar 
māju saimnieku dzimtu stāstiem. Jo, 
kas ir māja - tukša, bez cilvēka un 
mājas vēsturiskā stāsta? Šīs mājas 
atrodas Latgales ainavā un Latgales 
sēta ir neatņemama Latgales kultūr-
vides ainavas sastāvdaļa.”
Profesore un arhitekte Aija Ziemeļ-
niece savā stāstā pārliecinoši par 
Latgales sētu raksta tā: “Latgales 
sēta ir ievērojama Latvijas kultūras 
mantojuma daļa, kas ir pagātnes vēr-
tība un pieder gan mums, gan mūsu 
nākotnes sabiedrībai. Kultūrvēs-
turiskais mantojums nevar būt ap-
grūtinājums, bet gan cilvēka dzīves 
sastāvdaļa, kas kopumā raksturo sa-
biedrības inteliģences līmeni”. 
Grāmatas atvēršanas svētku pasāku-
mā bija iespēja ieklausīties dzimtas 
māju vēsturiskajos stāstos, tikties ar 
rakstu autoriem un apskatīt izstā-
des: “Lauku sētu priekšmetu stāsti” 
un mākslinieces, līksnietes Ingrīdas 
Kokinas zīmējumus par tēmu “Man-
dalas”.
Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja 
Aina Pabērza savā uzrunā pateicās 
visiem klātesošajiem par kopā būša-
nas svētkiem. “Svētki mums katram 
saistās ar mājām, ar bagātīgi klāto 
galdu. Būtu ļoti labi, ja mēs Valsts 
svētkus svinētu kā mūsu sētas svēt-
kus. Kā kaut ko ļoti savai dzimtai un 
ģimenei svarīgu. Ceru, ka šodien mēs 
katrs līdz savai sētai aiznesīsim kaut 
nedaudz no sirds siltuma, arī garīgā 
noskaņojuma, kas te valda šodien. 
Šogad Vabolē mūsu Valsts svētkus 
svinam reizē ar grāmatas atklāšanu. 
Šī grāmata ir veltīta latgaļu sētai. Lai 
svētība, kas nāk no šīs kopā būšanas 
sirsnības, jūs paņemiet arī uz savām 
mājām. Lai Valsts svētku nedēļa ir 
savstarpējas mīlestības pārpildīta!”, 

Apbalvoti novada labāko ēdināšanas uzņēmumu īpašnieki 

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra “TAKA” organizēja konkur-
su “Labākais ēdināšanas uzņēmums”. 

Daugavpils novada domes izpilddirek-
tores Vandas Kezikas vadībā konkur-
sa vērtēšanas komisija devās izbrau-

kumā, lai novērtētu sešus konkursam 
pieteiktos kandidātus. Šogad konkur-
sam tika pieaicināti arī divi eskperti 
-  Daugavpils tirdzniecības skolas ēdi-
nāšanas tehnoloģijas pasniedzējs Alek-
sandrs Kļimovs un Rīgas restorāna 
“Rocket bean roastery” pavārs Haralds 
Saušs. Tāpat vērtēšanā piedalījās Dau-
gavpils novada pašvaldības aģentūras 
“TAKA” direktors Rolands Gradkovs-
kis un novada domes Attīstības noda-
ļas projektu daļas projektu koordina-
tors Jāzeps Krukovskis. 

Kopumā novada tertitorijā darbojas 
17 ēdināšanas uzņēmumi, konkursam 
tika pieteikti seši no tiem: veikals – ka-
fejnīca “Marianna” Skrudalienā, res-
torāns “Sventes muiža” un viesu māja 
“Rudzupuķes” Sventes pagastā, atpū-
tas bāze “Vīrogna” un kafejnīca “Vojaž” 
Višķos, kā arī kafejnīca “Baltais krogs” 

Naujenes pagastā, kas nesen vēra vaļā 
savas durvis apmeklētājiem. 

Katrā ēdināšanas uzņēmumā tika 
vērtēts tā estētiskais noformējums, 
kas sevī ietvēra ne vien ārējo un telpu 
noformējumu, bet arī interjeru, gal-
da kultūru, ēdienkartes un muzikālo 
noformējumu. Pie higiēniskā novēr-
tējuma tika ņemta vērā ventilācijas 
esamība telpās, apgaismojums, galda 
un trauku piederumu higiēna, telpu 
vispārējā tīrība, personāla higiēna un 
izvēlētā apģērba atbilstība stilam u.c. 
Liela uzmanība tika pievērsta apkal-
pošanas kultūrai. Izvērtēts tika arī 
ēdienu un dzērienu piedāvājums. 

Katrs konkursa dalībnieks centās 
parādīt sevi no labākās puses, piedāvā-
jot gan degustējamo ēdienu dažādību, 
izsmalcinātību un oriģinalitāti, gan arī 
patīkami pārsteigt ar estētisko nofor-
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P E R S O N Ī B A

Inga Zeile ar vijoli un dziesmu 
25. novembrī Naujenes pagasta Kul-

tūras centra folkloras kopa “Rūžeņa” 
nosvinēja savu 20. jubileju. Vadītā-
ja Inga Zeile ir lepna par kolektīva 
radošajiem darba gadiem. Pati Inga 
vienmēr ir aktīvā kustībā. Viņa ir 
Daugavpils Staņislava Broka mūzi-
kas vidusskolas vijoļspēles skolotā-
ja, darbojas etnoroka grupā “Laimas 
Muzykanti” un citos projektos. 

- Vai ar mūziku nodarbojaties 
jau kopš bērnības? 

I.Z. Jā. Cik es sevi atceros. Mans 
tēvs bija mūzikas skolotājs. Muzi-
kants amatieris, kas prata spēlēt vai-
rākus mūzikas instrumentus. Pie tam 
spēli viņš apguva pašmācības ceļā. 
Mūs ar māsu viņš ievirzīja mūzikas 
jomā jau no mazām dienām. Abas jau 
no 3-4 gadiem dziedājām. Arī klavie-
res spēlējām. 

- Bet Jums pašai arī bija intere-
se nodarboties ar mūziku? 

I.Z. Bērnībā vēl nevar saprast, kā-
das ir tās intereses. Šajā posmā ļoti 
svarīgs ir vecāku atbalsts. Ja bērns 
tiek vecāku vadīts un stimulēts, tad 
būs rezultāts. Skatoties uz bērniem 
šodien, tiek novērots tieši tas pats. 
Ja tu bērnu nevirzīsi, neliksi viņam 
darboties, mācīties, tad neko arī ne-
sasniegsi. Man grūti pateikt, taču 
programmai ir jābūt jau no pašas bēr-
nības. Bērnam ir jāļauj darboties vai-
rākās jomās. Tie labie rezultāti, kurus 
mēs redzam šodien Latvijā un pasau-
lē, pirmkārt, ir, pateicoties vecāku 
neatlaidībai. Ja vecāku prioritāte ir 
bērna izglītošana un  vecāki var to at-
ļauties, tad tas ir obligāti jādara. Jo es 
varu teikt, ka mans tēvs man ir iede-
vis profesiju. Nevarētu teikt, ka es ļoti 
fanoju par mūziku, taču tā bija mūsu 
bērnība. Tētis ģimenē vienmēr ir bijis 
noteicējs, mamma stiprais balsts. Bija 
jādzied, jāspēlē, nebija izvēles. 

mējumu. Konkursa vērtēšanas komi-
sijas pārstāvji atzina, ka vērtēšanas 
laikā būs par ko aizdomāties, jo, kaut 
arī vērtēšanai pieteikti samērā maz 
uzņēmumu, kritēriji ir gana nopietni. 

Konkursa uzvarētāji tika paziņoti 
un apbalvoti 24. Novembrī, ikgadējā 
novada tūrisma semināra laikā. 

Daugavpils novada domes konkur-
sa “Labākais ēdināšanas uzņēmums 
Daugavpils novadā 2016” komisija 

bija nolēmusi apbalvojumus pasniegt 
šādiem ēdināšanas uzņēmumiem: res-
torānam “Sventes muiža” - par iegūto 
1.vietu grupā “Pastāvīgs ēdināšanas 
piedāvājums”, kafejnīcai “Vīrogna” par 
iegūto 1.vietu grupā “Banketu piedā-
vājums”, kafejnīcai “Vojaž” par iegūto 
1.vietu grupā “Ēdināšana pēc pasūtīju-
ma un/vai brokastis”, kafejnīcai „Bal-
tais krogs” par labākajiem rezultātiem 
konkursa nominācijā „Radošākais un 

aktīvākais uzņēmums ēdināšanai brīv-
dabā”, restorānam „Sventes muiža” 
par labākajiem rezultātiem konkursa 
nominācijā „Glītākais galda noformē-
jums”, kafejnīcai „Vīrogna” par labāka-
jiem rezultātiem konkursa nominācijā 
„Oriģinālākā ēdiena recepte”, kafejnī-
cai „Marianna” par labākajiem rezul-
tātiem konkursa nominācijā „Apmek-
lētāju simpātiju balva” un kafejnīcai 
„Rudzupuķes” par labākajiem rezultā-

tiem konkursa nominācijā „Latgaliešu 
virtuve un pašu ražotie izstrādājumi 
piedāvājumā”. 

Konkursa speciālbalvas pasniedza 
arī laikraksta “Latgales laiks” direkto-
re Iveta Valpētere.

Rakstu par labākajiem ēdināšanas 
uzņēmumiem Daugavpils novadā la-
siet nākamajā avīzes numurā, 22. de-
cembrī. 

Olga Smane

Folkloras kopa “Rūžeņa” nosvinēja 20 gadu jubileju

Naujenes kultūras centra folkloras kopa “Rūžeņa” 
novembra nogalē atzīmēja savu 20 gadu jubileju. 
Jau divas dekādes folkloras kopa „Rūžeņa” priecē 
ar savam dziesmām, rotaļām, senām amatu pras-
mēm, stāstiem un dzīves gudrībām, paužot latvisko 
dzīvesziņu. Folkloras kopa tika izveidota pēc torei-
zējās Naujenes kultūras nama vadītājas Veronikas 
Karmadonovas iniciatīvas, par vadītāju pieaicinot 

enerģisko Ingu Zeili. 
Šobrīd „Rūžeņā” aktīvi darbojas Staņislava Locika, 

Helēna Aukstare, Olga Bružika, Alita Kokina, Inese 
Locika, Ināra Miglāne, Irēna Vaikule un jaunā paau-
dze - Santa Bule, Meldra Kokina, Diāna Grustāne, 
Oļesja Fedjaša un Natālija Stankeviča. „Rūžeņām” 
dažreiz talkā nāk atbalsta grupa jeb stažieri - Nauje-
nes pamatskolas folkloras kopas dalībnieki – Ņikita 

Koncurovs, Dāvis Daniels Kursišs un Megija Paula 
Junkule. 

Staņislava Locika “Rūžeņās” darbojas kopš folklo-
ras kopas pirmsākumiem. “Veronika Karmadonova 
mūs no vokālā ansambļa pārtaisīja par folkloras 
kopu. Kapteiņa lomu uzņēmās Inga Zeile, kura mūs 
no parastām sievām izveidoja par dziedātājām, tei-
cējām un tradīciju glabātājām,” tā S.Locika. “Mēs sā-
kām piedalīties dažādos nopietnākos pasākumos un 
festivālos, saviļņojoši bija uzstāties Vispārējos Dzies-
mu un deju svētkos, tāpat esam uzstājušies Polijā. 
Regulāri braucam uz tuvākiem un tālākiem nova-
diem – tas viss sniedz pozitīvu enerģiju un pieredzi, 
ar kuru gribam dalīties tālāk.” 

 “Rūžeņas” ir regulāras dalībnieces Starptautiskajā 
tautas mākslas festivālā “Augšdaugava”, Starptau-
tiskajā folkloras festivālā BALTICA , Novadu dienās 
Brīvdabas muzejā, Vispārējos latviešu Dziesmu un 
Deju svētkos un citos pasākumos. 2012. gadā  „Rūže-
ņas”  ieviesa jaunu skaistu tradīciju, katru rudeni 
aicinot ciemos savus draugus uz Atvasaru Juzefovā. 

Tuvāki un tālāki draugi ar laba vēlējumiem bija ie-
radušies arī uz jubilejas pasākumu. “Rūžeņas” sveica 
Ambeļu pagasta folkloras kopa „Speiga”, etnogrāfi s-
kais ansamblis „Vabaļis”, Naujenes kultūras centra 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dveina”, Krāslavas 
novada Ūdrīšu pagasta folkloras kopa „Rudzutaka” 
un Vārkavas novada folkloras kopa „Vecvārkava”. 

“Rūžeņas” sumināja arī Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne, Daugavpils novada Kultū-
ras centra vadītāja Inta Uškāne, Naujenes pamat-
skolas pārstāvji, kā arī citi atbalstītāji un domubied-
ri. “Rūžeņām” Daugavpils novada domes vārdā tika 
pasniegta Pateicība, kā arī Inga Zeile saņēma Latvi-
jas Nacionālā kultūras centra Pateicības rakstu.

Elza Timšāne 
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- Kādas atmiņas saistās ar bērnī-
bas laiku?

I.Z. Esmu dzimusi tagadējā Viesī-
tes novada Saukas pagastā. Saukas 
ezers, Ormaņkalns… Bērnība asoci-
ējas ar atmiņām par to, ka kaimiņos, 
“Lejas Arendzānos”, vasarās dzīvoja 
komponists Arvīds Žilinskis. Atceros, 
kā viņš nāca pie mums uz mājām un 
papīra tūtē nesa konfektes. Pagājuša-
jā gadsimtā jau nebija nekādu maisi-
ņu, bija papīrs. Un lielā papīra tūta bi-
ja pildīta ar konfektēm “Vēsma”. Man 
tas bija tāds pārsteigums! Bērniem 
jau vienmēr gribējies ko saldu. Mums 
ar māsu patika ne tikai mājās dziedāt, 
bet arī pagalmā, laukā. Tāda bija tā 
bērnība! 

- Vai tās dziesmas, ko dziedājāt, 
bija kaut kur pirms tam dzirdē-
tas?

I.Z. Nē! Tās vienkārši tika dziedātās 
no galvas, savā nodabā. Cik nu aug-
sti un zemu tās notis varēja paķert un 
nodziedāt, tā tika dziedāts. Trallināju 
par visu, ko redzēju apkārt. Bērnība 
bija jauka, bet arī kārtībai visās lietās 
bija jābūt. Un pie kārtības ģimenē ra-
dināja vecāki. 

- Un skolas laiks? Kur tas pagā-
ja? 

I.Z. Mana pirmā skola bija Saukas 
pamatskola, braukājām arī uz Jēkab-
pils mūzikas skolu. Tieši mūzikas sko-
las dēļ ar ģimeni pārcēlāmies uz Jē-
kabpili. Kādu brīdi kopā ar māsu arī 
dejojām. Mūzikas skolā sāku spēlēt 
vijoli, savukārt māsa – klavieres. 

Manuprāt, vijole ir viens no 
sarežģītākajiem mūzikas instru-
mentiem. 

I.Z. Par vijoli stāsts bija tāds. Tad, 
kad stājāmies mūzikas skolā, man ļo-
ti gribējās spēlēt klavieres. Direktore 
paklausījās mani iestājeksāmenos un 
noteica, ka man jāmācās spēlēt vijole. 
Man to ļoti negribējās, pateicu tētim. 
Galarezultātā, neatceros, kurš ma-
ni pierunāja, mamma vai tētis, bet 
tā nu sanāca, ka sāku spēlēt vijoli. 
Bērns jau nesaprot… Šodien skatos 
uz bērniem un priecājos, ka ir mērķ-
tiecīgi bērni. Man jau visādi gāja. Bi-
ja brīži, kad negribēju iet uz mūzikas 
skolu. Bet mūzikas skolu pabeidzu, 
kaut arī pēc tās pateicu vecākiem, ka 
vairs vijoli nespēlēšu. Man ļoti patika 
dzīvnieki. Mājās saimniecībā bija gan 
govis, gan teļi, gan vistas. Tieši šī ie-
mesla dēļ gribēju iet mācīties veteri-
nāriju. Taču tēvs strikti noteica – vai 
nu eju tālāk mācīties mūziku, vai nu 
uz mājām varu vairs nebraukt. Tātad 
ar mani savādāk nevarēja. Biju liela 
spītniece. Tēti es nepaklausīt nevarē-
ju. Aizgāju mācīties Daugavpils mū-
zikas vidusskolā vijoles klasē. Tie jau 
bija Atmodas gadi, 1987., 1988. gads. 
Laiks, kad Daugavpilī tika izveidota 
kapela “Rakari”, kuru vadīja Ēvalds 
Daugulis. Par cik mūzikas vidusskolā 
latviešu nebija tik daudz, kopā ar ka-
pelu mēs varējām pa kluso kaut kur 
nolīst un muzicēt, dziedāt latviešu 
dziesmas. Mēs pat kopā gājām ķeka-
tās. Pa Daugavpils centru… Kā mūs 
nepiesita, vēl joprojām brīnos. Bija 
interese, vēlēšanās. Un tad tā dzīve 
mani ievirzīja tautas mūzikā. Negai-
dot un negribot. Mana māsa jau tad 
nodarbojās ar folkloru Rēzeknē. Bet 
jau nopietnāk nekā mēs, Daugavpilī. 
Iespējams tāpēc, ka pie mums bija vai-

rāk krievvalodīgo. Mēs tā visi degām, 
un radošā pieredze, kurai ar to, par 
ko mēs tagad runājam, iespējams nav 
nekāda sakara, bija saistīts ar Lat-
gales Māru. Tad vēl Rēzeknē nebija 
pieminekļa. Trīs mūsu draugi, Andris 
Baltacis, Edgars Znutiņš un Atis Au-
zāns, ar kuriem mācījos kopā, un citi 
latvieši Daugavpilī īstenojām vienu 
projektu, izveidojām Māras kori. Ar 
šo kori mēs braucām pa Latgali un vā-
cām ziedojumus pieminekļa atjauno-
šanai. Tā bija tāda patriotisma deva! 
Mēs nemitīgi virzījāmies kultūras un 
mūzikas jomā. 

- Jūsu pamatdarbības vieta ir 
Daugavpils mūzikas vidusskola. 
Kopš kura gada te strādājat? 

I.Z. Kopš 1993. gada, kad atgriezos 
Daugavpilī, absolvējusi Jāzepa Vīto-
la Latvijas Mūzikas akadēmiju. Kaut 
arī varēju palikt strādāt Rīgā vai Si-
guldā. Nezinu, iespējams tas jaunības 
romantisms nostrādāja. Man gribējās 
atpakaļ uz šejieni. 

- Kas no tā, kam Jūs šobrīd vel-
tiet savu laiku, sniedz vislielāko 
gandarījumu? 

I.Z. Gandarījumu sniedz tas, ka vari 
izdarīt to, kas jāizdara. Ka tu vari sko-
lā mācīt bērnus, spēlēt orķestrī. Jo jeb-
kuram stīdziniekam liels gandarījums 
ir spēlēt lielā kolektīvā. Spēlējot mūzi-
ku, bagātināmies arī paši, un ne tikai 
kā mūziķi, bet kā personības. Otra pu-
se ir tā, ka tu zini, ka kāds zālē to mū-
ziku dzird savādāk un iespējams kā-
dam tā iekrīt sirdī, pagriežot dzīvi par 
180, 360 grādiem. Vislielāko gandarī-
jumu man sniedz darbs ar bērniem, 
Naujenes pamatskolā mācu viņiem 
folkloru. Tā bija skolas direktora Pā-
vela Brovkina ideja, kurai es labprāt 
piekritu. Un tagad Naujenes pamat-
skolā mums ir bariņš bērnu, ar kuriem 
mēs dziedam, ejam rotaļās. Gandrīz 
visi bērni, kas iet pulciņā, nāk dziedāt 
folkloras kopā “Rūžeņa”. Ar bērniem 
mācāmies spēlēt mūzikas instrumen-
tus. Kā jau visiem skolotājiem, arī te, 
skolā ir jābruņojas ar lielu pacietību. 
Jo nav jau tā, ka parāda un bērnam 
uzreiz sanāk. Bet, kad izdodas, viņiem 
ir liels prieks. Nesen kolektīvam bija 
skate Līvānos un tur mēs dabūjām 1. 
kategorijas diplomu. Bērniem prieks, 
ka viņu varēšanu novērtē. Bet, kā jau 
es teicu, bērni ir jāvirza uz darīšanu, 
uz priekšu, uz mērķi. Bērniem katra 
uzstāšanās, vai koncertā vai skatē, ir 
jauna pieredze. Jo ko viņi redz? Māja 
- skola, skola - māja. Dziedot kolektī-
vā, mums vienmēr ir kustība, rosība. 
Braucam uz koncertu, pirms tā ir jā-
saģērbjas, jāzina, kā iziet uz skatuvi, 
kāda ir priekšnesuma kārtība. Tā ir 
sava veida radināšana pie disciplīnas. 

- Pastāstiet par “Rūžeņas” pirm-
sākumiem. Ar ko viss sākās? 

I.Z. Kad pēc studijām Rīgā atgriezos 
Daugavpilī, sāku spēlēt toreizējā Kul-
tūras nama “Vārpa” pavadošajā kape-
lā tautas deju kolektīvam “Līksme”. 
Kādu gadu 18. novembrī atbraucām 
uz Naujenes pagasta kultūras namu 
sniegt koncertu. Toreiz kultūras na-
mu vadīja Veronika Karmadonova. 
Pēc koncerta viņa mani uzrunāja, jau-
tājot, vai es būtu ar mieru braukt uz 
Naujeni un vadīt folkloras kopu. Tas 
man bija pārsteigums! Bet, ilgi nedo-
mājot, es piekritu. Tā mēs ar meite-
nēm sākām strādāt 1996. gada decem-

brī. Un šogad aprit 20 gadi, kā mēs 
kopā dziedam. Nezinu īsti, ar kādu 
domu Veronikas kundze šādu kolek-
tīvu gribēja dibināt. Iespējams tā bija 
nodeva tam laikam, jo folkloras kus-
tība bija diezgan aktīva. Daugavpils 
rajonā tādu folkloras kolektīvu bija ļo-
ti maz. Bija viens Ilūkstē, Daugavpilī 
tā bija “Dzīsmeite”, kuru iesāka vadīt 
Terēzija Broka, tagad vada – Lūcija 
Vaivode. 

Ir dalībnieces, kas dzied kolektī-
vā kopš pirmsākumiem? 

I.Z. Jā! Staņislava Locika, Alita Ko-
kina un Inese Locika. Pārējie ir tie, 
kas nākuši klāt. Bet ir arī daudz tādu, 
kas jau nedzied. 

Kādas ir Jūsu rūžeņas? 
I.Z. Kā rūžeņas! Smejas. Kas ir 

rūžeņa? Tā ir skaista puķe, bet ar 
ērkšķiem. Tādas arī manas rūžeņas 
– skaistas un foršas, bet katrai savas 
asumiņš. 

Kāds ir kolektīva repertuārs? 
I.Z. Pārsvarā izmantojam latgaliešu 

tradicionālo materiālu, bet krājumā 
ir arī latviešu dziesmas un latgaliešu 
folklora. 2008. gadā, kas kolektīvam 
bija īpaši ražīgs, tika vākts nemate-
riālais folkloras mantojums Naujenes 
pagastā. Tā rezultātā mums iznāca 
pagaidām vienīgais disks. Taču mūsu 
repertuārā nav tikai dziesmas, bet arī 
rotaļas un danči. Varam pastāstīt arī 
kādu joku, tā saucamās tautas anek-
dotes.    

Ar kolektīvu esat daudz koncer-
tējuši, piedalījušies festivālā “Bal-
tica”, Dziesmu un deju svētkos 
Rīgā. Vai Jūs tas iedvesmo turp-
mākam darbam?

I.Z. Jebkurš koncerts kolektīva da-
lībniekam ir liels stimuls. Un uzstāša-
nās viņiem jau ir gandarījums. Slik-
tais moments ir tajā, ka cilvēku, kas 
klausās folkloru, ir ļoti maz. Pārsva-
rā ir tā, ka mēs dziedam tikai citām 
folkloras kopām, iznāk, ka mēs viens 
otram atdziedam. Ar ko tas saistīts, es 
nezinu, taču tāda problēma nav tikai 
pie mums, tā ir visur. Folklorai piemīt 
tāda specifi ka, ka daudzi jau nesa-
prot, par ko tiek dziedāts. Īstenībā ir 
tā, ka visi folkloristi izmanto mūzikas 
materiālu, kas vairāk vai mazāk ir pa-
kārtots latvieša cikliskajam gadam – 
svētkiem un ieražām. Žēl, ka to neredz 
citi cilvēki. Jo priekšnesumos mēs ne 
tikai dziedam, mēs ejam rotaļās un 
dančos. Bet, ja skatās kopsummā, tad, 
protams, mums ir gandarījums, ka 
varam labi nodziedāt. Ja pēc koncerta 
vēl tiek iedota kāda sviestmaize, tad 
tas ir pavisam labi! 

Tā ir tāda kopības sajūta!?
I.Z. Tieši tā. Cilvēki satiekas un 

viens ar otru komunicē. Un sievām 
jau vispār mīļākā lieta ir sēdēt un uz-
sist klaču! Smejas!  Tas arī ir viens 
no kopības sajūtas veidotājiem. Mēs 
izrunājam visādas lietas – gan labas, 
gan sliktas. Arī dzimšanas dienu svi-
nēšana. Nav jau tā, ka, izņemot dzie-
dāšanu, nekas nenotiek. Arī svinēt ir 
jāmāk. 

Kas ir “Rūžeņas” draugi, sadar-
bības partneri? 

I.Z. Labi draugi ir Krāslavas nova-
da Izvaltas pagasta kultūras nama 
folkloras kopa “Izvaltīši”, folkloras 
ansamblis no Vecvārkavas, visas fol-
kloras kopas, kas darbojas Daugav-
pils novadā, arī Daugavpils Latviešu 

kultūras centra senioru deju kolektīvs 
“Atbalss” (vadītājs Ivars Mironovs). 
Tad, kad tika izdots disks, Ivars pa-
klausījās mūziku un uz 5-6 dziesmām 
iestudēja dejas. Esam dziedājuši arī 
viņu koncertos. 

Ar ko kolektīva 20 darbības gadi 
ir palikuši Jums atmiņā kā vadī-
tājai? 

I.Z. Noteikti tie ir cilvēki, kas dzie-
dāja un šodien dzied kolektīvā. 

Jūs esat arī etnoroka grupas 
“Laimas Muzykanti” soliste, vijol-
niece. Ko Jums sniedz dalība šajā 
grupā? Kā iesākās šī sadarbība? 

I.Z. Ar tautas mūziku esmu saistīta 
jau ilgu laiku. Vairākus gadus atpakaļ 
horeogrāfs un deju ansambļa “Laima” 
vadītājs Elmārs Belinskis, kas nu jau 
ir aizsaulē, uzrunāja Artūru Uškānu 
braukt kopā ar kolektīvu uz Kanādu. 
Bet pirms tam jau bijām ar Artūru ko-
pā muzicējuši. Un tā mēs sākām ko-
pā spēlēt, taisīt pavadījumus dejām. 
Tas arī bija viens skaists radošs laiks, 
kas turpinās arī tagad. Rainim ir tādi 
skaisti vārdi “pastāvēs, kas pārvērtī-
sies”. Un mums šodien jāprot pārvērs-
ties. Ja mēs nemainīsimies, mēs palik-
sim kaut kur aizmugurē. Jāiet laikam 
līdzi. Tu nevari vairs pateikt “nē”. Ja 
tu vari spēlēt, dari to. Ja vari dziedāt, 
dari to. Es uzskatu, ka mūziķim ir 
jāspēlē. Ir jābūt kādam drausmīgam 
iemeslam, lai to nedarītu. Varbūt tas 
ir iemesls, kādēļ “Laimas Muzykanti” 
pastāv vēl šodien. Es domāju, ka Ar-
tūram ir tieši tāda pati nostāja. 

Jūs mana izpratnē esat etnokul-
turāla, dabiska, radoša. Kā Jūs pa-
ti sevi raksturotu? Kas ir tas, kas 
palīdz dzīvi dzīvot? 

I.Z. Laikam jau jāsaka paldies ma-
niem vecākiem. Tētis jau sēž uz māko-
ņa maliņas, mammīte dzīva. Laikam 
jau pati dzīve palīdz. Mans dzīves mo-
to ir būt vienmēr kustībā. Kamēr es 
spēju, es daru. 

Esmu kaut kur lasījusi, ka Jūsu 
īpašā pazīme ir “fanot par vistām, 
kas ķer taureņus”. Ko tas nozīmē? 

I.Z. Cilvēks Inga Zeile ir visu lai-
ku ceļā un kustībā. Smejas! Īstenībā 
šī pazīme ir “Laimas Muzykantu” 
produkts. Bija tā, ka mēs ar Artūru 
kaut kur braucām, bija pavasaris, es 
pateicu kaut ko par vistām un taure-
ņiem. Un Artūram izlēca no mutes šis 
teikums. Īstenībā mums ir ļoti daudz 
tādu teicienu. 

Ko sagaidiet no rītdienas? 
I.Z. Rīt man jāiet uz darbu. Smejas! 

Es ļoti gribu, lai man ir blakus ma-
na mamma, lai ar maniem mīļajiem 
viss ir labi. Lai manām “rūžeņām” ir 
stipra veselība, lai pietiek spēka un 
radošo domu, kuras var palīdzēt ma-
nam kolektīvam, lai es varu palīdzēt 
etnoroka grupai “Laimas Muzykanti”, 
lai varu veiksmīgi turpināt strādāt 
skolā. Tas ir daudz. Rītdienai ir daudz 
plānu. Lai Dievs dot, lai tie piepildās! 

 Ar Ingu Zeili sarunājās Olga Smane
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2016.gada 15.septembrī  Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.10 (protokols Nr.19., 3.&), “Nolikums par licencēto mak-
šķerēšanu Briģenes ezerā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās mak-
šķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punktu un Ministru ka-
bineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumi” 46.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Briģenes ezers atrodas Daugavpils novada Demenes pagasta teritorijā. 
2.  Saskaņā ar Civillikumu Briģenes ezers pieder pie publiskajiem ūdeņiem.
3. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Minis-

tru  kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķe-
rēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un ar Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” 2001.gadā izstrādātajiem 
Briģenes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulā-
ri papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu 
racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt antropogēno 
slodzi ezera un tā piekrastes teritorijā.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Demenes pagasta pārvalde, juridiskā ad-
rese Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442, 
tālruņi 654 07682, 29468465, e-pasta adrese parvalde@demene.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Briģenes ezera platībā (1.pielikums).
6. Makšķerēšana Briģenes ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.

gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību noteikumi” ar šādu atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peld-
līdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem un peldlīdzekļus ar dzinējam, kuru 
jauda nepārsniedz  5 ZS.

7. Makšķerēšanas licences iegāde vai bezmaksas licences saņemšana neatbrī-
vo makšķernieku no nepieciešamības iegādāties makšķerēšanas karti (no 2017.
gada 1.janvāra – makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti). Bez 
makšķerēšanas kartes saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra no-
teikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 
atļauts makšķerēt tikai personām līdz 16 gadiem un personām, vecākām par 65 
gadiem, kā arī personām ar invaliditāti. Visām personām jābūt klāt attiecīgam 
personu apliecinošam dokumentam, bet personām ar invaliditāti - invaliditātes 
apliecībai. 

 8. Briģenes ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par 

makšķerēšanas licencēm
Nr.
p.k.

Licences 
veids Licenču derīguma termiņi Licences cena  

(euro)
1. Gada licence 01.01.-31.12. no krasta, laivas, ledus 15,00

2. Sešu mēnešu 
licence

Seši mēneši no izsniegšanas dienas 
no krasta, laivas, ledus 10,00

3. Mēneša 
licence

Licencē norādītajam mēnesim no 
krasta, laivas, ledus 3,00

4. Vienas dienas 
licence

Licencē norādītajai dienai no krasta, 
laivas, ledus 1,00

5. Gada licence 
ar atlaidi 01.01.- 31.12. no krasta, laivas, ledus 7,00

6. Bezmaksas 
gada licence 01.01.-31.12. no krasta, laivas, ledus bezmaksas

9.  Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
10. Visu veidu licences dod tiesības makšķerēt no krasta, laivas, ledus.
IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm

11.  Bezmaksas gada licence paredzēta:
   11.1. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
   11.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem; 
   11.3. politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot 

apliecību).
12. Daugavpils novada pašvaldības teritorijā deklarētiem maznodrošinātajiem 

iedzīvotājiem paredzēta gada licence ar atlaidi 7,00 euro. 
13.  Šī nolikuma 11. un 12. punktā minētajām personām, makšķerējot jābūt 

līdzi personu apliecinošam dokumentam, kas dod tiesības izmantot iepriekš mi-
nētās atlaides pēc tam, kad ir saņemta licence saskaņā ar šī nolikuma 18.punktā 
paredzēto kārtību.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
14. Licence (licenču paraugi Nr.2.A-2.F pielikumā) ir stingrās uzskaites veidla-

pa un tajā tiek norādīts:
14.1. licences nosaukums (veids);
14.2. licences numurs;
14.3. licences derīguma laiks;
14.4. licences cena;
14.5. makšķernieka vārds, uzvārds un paraksts;
14.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
14.7. zīmoga vieta.

15. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 
makšķerēšanas nolikumu Briģenes ezerā. 

16. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņe-
mot vērā to veidu un maksas lielumu.

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
17. Licenču izplatīšanu veic: 

17.1. licencētās makšķerēšanas organizētājs Demenes pagasta pārvalde, 
Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, (no plkst. 8.00-
17.00), tālruņi         65407682, 29468465;

17.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv;
17.3. pilnvarotās personas Briģenes ezera tiešā tuvumā.

18. Bezmaksas gada licences ar atlaidi un gada licences ar atlaidi makšķerē-
šanai var saņemt vai iegādāties tikai Demenes pagasta pārvaldē, Briģenes iela 
2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālruņi 65407682, 29468465, 
uzrādot attiecīgus dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, invaliditātes 
apliecību, politiski represētās personas apliecību). 
VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences
19. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz                         

10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – organizē-
tājs pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.

20. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 80% paliek licencētās mak-
šķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas nodroši-
nāšanai, Briģenes ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī zivju krājumu 
pavairošanai.

XIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
21. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus  

lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), tos at-
tiecīgi ierakstot: 

21.1. vienas dienas un bezmaksas gada licences otrajā pusē Makšķernieku 
lomu uzskaites tabulā (3.pielikums), 

21.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam 
pēc makšķerēšanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula sadaļā eLoms.

22. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu 
uzskaites tabulām 10 (desmit) darbdienu laikā iesniegt licenču iegādes vietās vai 
elektroniski reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv vai arī 
nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta 
šī nolikuma 4. punktā. 

23. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem 
nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, 
tiks liegta iespēja turpmāk (pašreizējā un  nākamajā gadā) iegādāties jebkura 
veida licences makšķerēšanai Briģenes ezerā.

24. Līdz nākamā gada 1.februārim licencētās makšķerēšanas  organizētājs 
iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā 
„BIOR” pārskatu par makšķernieku lomiem tālākai datu apstrādei un zivju re-
sursu novērtēšanai.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un 
pienākumi

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
  25.1. sniegt informāciju Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis” un Daugavpils novada preses izdevumos par Daugavpils novada paš-
valdības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Briģe-
nes ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;

  25.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķe-
rēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma VI. nodaļu;

  25.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām;

  25.4. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot in-
terneta vietnē www.epakalpojumi pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žur-
nālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;

 25.5. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hro-
noloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma 
veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodro-
šinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

25.6. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši 
šī nolikuma VII. nodaļā noteiktām prasībām;

25.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas 
licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu 
2 (divas) reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 
15.janvārim;

25.8. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, ievē-
rojot  Briģenes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus un zinātniskās 
rekomendācijas saskaņā ar šī nolikuma X. nodaļu;

25.9. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora 
vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kura reizi gadā iesniedz Valsts vides 
dienestā un pašvaldībā Demenes pagasta pārvaldē saskaņotu pārskatu par dabas 
aizsardzības kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un 
informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju re-
sursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

25.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VIII. nodaļai;
25.11. iepazīstināt makšķerniekus ar nolikumā noteiktajām prasībām;
25.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
25.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem konsultāci-
jas par makšķerēšanas vietām.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju 
resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendā-
cijas un Briģenes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, izstrādā un 
īsteno pasākumu plānu Briģenes ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināša-
nai un aizsardzībai:
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27.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai:
27.1.1.  2017., 2020.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot to kāpurus 
līdz 65 tūkst. gabalu katrā no minētiem gadiem,
27.1.2. 2018., 2021.gads – zandarta mazuļu ielaišana līdz 13 tūkst. gabalu 
katrā no minētiem gadiem,

27.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
27.2.1. malu zvejniecības apkarošana;
27.2.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude;
27.2.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas 
kontrole.

XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole
28. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 

noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsar-
dzības pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī 
Daugavpils novada pašvaldības Demenes pagasta pārvaldes pilnvarotās personas 
– attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Licencētās makšķerēšanas 
nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši 
kompetencei uzrauga arī Valsts policija, licencētās makšķerēšanas organizētājs 
un uzraudzības darbā piedalās Latvijas Republikas Zemessardze.

29.  Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārval-
de, Lauku atbalsta dienests un Daugavpils novada Demenes pagasta  pārvalde.

XII. Noslēguma jautājumi
30. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar šī 

nolikuma saskaņojumu lapā norādītajām institūcijām (4. pielikums) un apstipri-
nāšanas ar Daugavpils novada domes saistošajiem noteikumiem.

31. Saistošie noteikumi stājas spējā 2017. gada 1.janvārī.
32. Nolikuma darbības ilgums ir 5(pieci) gadi no 2017.gada 1.janvāra.

1. pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem 
Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 

Briģenes ezera karte

2.A pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 
10 (protokols Nr. 19., 3.&)

Gada licences paraugs 
Demenes pagasta pārvalde, 

reģistrācijas Nr. 90000064227
Briģenes iela 2, Demene, 

Demenes pagasts, Daugavpils 
novads, LV-5442,

 tālruņi 65407682, 29468465
_______________________________

Gada  licence  Nr.___ 
makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Pasaknis
Licences cena 15,00 euro 
Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds,)

Ar licencētās makšķerēšanas notei-
kumiem esmu iepazinies un licenci
saņēmu 
_____________________________
                                      (paraksts)

Licence derīga 
_______________________
                                      (datums)

Licences izsniedzējs ______________
______________________
                    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
________________________________

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

________________________________
Gada  licence  Nr.___ 

makšķerēšanai Briģenes ezerā  
Licences cena 15,00 euro

Licence izsniegta 
________________________________

(vārds, uzvārds,)

Licence derīga 
________________________
                                       (datums)

Licences izsniedzējs ______________
______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
_________________________________

Z.V.

2.B pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&)

Sešu mēnešu licences paraugs 
Demenes pagasta pārvalde, 

reģistrācijas Nr. 90000064227
Briģenes iela 2, Demene, Deme-
nes pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

________________________________
Sešu mēnešu licence  Nr.___ 

makšķerēšanai Briģenes ezerā  
Pasaknis

Licences cena 10,00 euro 
Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas notei-
kumiem esmu iepazinies un licenci
saņēmu 
_____________________________
                                 (paraksts)

Licence derīga 
_______________________
                          (datums)

Licences izsniedzējs ______________
______________________
                    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

_________________________________
                        

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, Deme-
nes pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

_________________________________
Sešu mēnešu licence  Nr.___ 

makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Licences cena 10,00 euro 
Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga 
_______________________
                           (datums)

Licences izsniedzējs ______________
______________________
                    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

_________________________________
Z.V.                    
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2.C pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 

Mēneša licences paraugs

Demenes pagasta pārvalde,
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
tālruņi 65407682, 29468465

_________________________________

Mēneša licence  Nr.___
makšķerēšanai Briģenes ezerā

Pasaknis
Licences cena 3,00 euro 
Licence izsniegta 

_________________________________
(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas notei-
kumiem esmu iepazinies un licenci
saņēmu 
_____________________________
                          (paraksts)

Licence derīga 
_______________________
                          (datums)

Licences izsniedzējs ______________
______________________
           (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________

Demenes pagasta pārvalde,
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, Deme-
nes pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5442,
tālruņi 65407682, 29468465

_________________________________

Mēneša  licence  Nr.___
makšķerēšanai Briģenes ezerā

Licences cena 3,00 euro

Licence izsniegta 

_________________________________
(vārds, uzvārds)

Licence derīga 
________________________
                           (datums)

Licences izsniedzējs 
____________________________

    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

_________________________________

Z.V.

2.D pielikums
 Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&)

Vienas dienas licences paraugs

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465
____________________________

Vienas dienas  licence  Nr.___ 
makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Pasaknis
Licences cena 1,00 euro 
Licence izsniegta 
__________________________
                                           (vārds, uzvārds,)

Ar licencētās makšķerēšanas notei-
kumiem esmu iepazinies un licenci
saņēmu 
_____________________________
                          (paraksts)

Licence derīga 
_______________________
                                       (datums)

Licences izsniedzējs 
_______________________________
                    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________
                        

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

_____________________________
Vienas dienas  licence  Nr.___ 

makšķerēšanai Briģenes ezerā  
Licences cena 1,00 euro

Licence izsniegta 

________________________________
                        (vārds, uzvārds)

Licence derīga 
________________________
                                       (datums)

Licences izsniedzējs 
_______________________________
                 (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________

Z.V.

2.E pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&)

Gada licences ar atlaidi  paraugs 

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, Deme-
nes pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

_______________________________
Gada licence ar atlaidi  Nr.___ 
makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Pasaknis
Licences cena 7,00 euro 
Licence izsniegta 
________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas notei-
kumiem esmu iepazinies un licenci
saņēmu 
_____________________________

(paraksts)

Licence derīga 
_______________________
                           (datums)

Licences izsniedzējs 
_______________________________
                    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, Deme-
nes pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

_________________________________
Gada licence ar atlaidi  Nr.___ 
makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Licences cena 7,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________
                             (vārds, uzvārds)

Licence derīga 
________________________

              (datums)

Licences izsniedzējs _______________
_____________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

__________________________________

Z.V.

2.F pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 

Bezmaksas gada licences par augs

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

_______________________________
Bezmaksas gada licence Nr.___ 
makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Pasaknis
Bezmaksas
Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas notei-
kumiem esmu iepazinies un licenci
saņēmu 
_____________________________
                          (paraksts)

Licence derīga 
_______________________
                          (datums)

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

________________________________
Bezmaksas gada licence Nr.___ 
makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Bezmaksas

Licence izsniegta 

_________________________________
                       (vārds, uzvārds)

Licence derīga 
________________________
                     (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs _______________
_____________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________

Z.V.
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

3. pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&)

Makšķernieka lomu uzskaites tabula (licences otrā pusē)

 Makšķernieka lomu uzskaites tabula
       
Da-
tums

Zivju suga Zivju skaits 
(gabals)

Zivju svars (kg)

       Makšķernieku pienākums ir uzrādīt savus lomus, aizpildot tabulu 
Makšķernieka lomu uzskaite, kura atrodas licences otrajā pusē. Ja tabu-
lā nepietiek vietas, datus var turpināt uz citas lapas. 
       10 (desmit) darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām 
licence ar lomu uzskaites datiem nododama licencētās makšķerēšanas 
organizētāja pārstāvim licenču tirdzniecības vietā vai nosūtāma pa pastu 
licencētās makšķerēšanas organizētājam uz adresi, kas norādīta licencē. 
Ja licence iegādāta elektroniski, noķertais loms 10 (desmit) darbdienu 
laikā ir elektroniski jāreģistrē interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.
        Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības turpmāk 
neizsniegt licences makšķerniekiem, kuri šīs prasības neizpilda.

Makšķernieks _____________________________
                         (vārds, uzvārds)

Paraksts       _______________________________
        

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016. gada 15. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.10 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Briģenes ezerā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi  izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības 
likuma 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 3.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi” 46.punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus 
nosacījumus makšķerēšanai Briģenes ezerā.
    3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.

     4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības  teritorijā
Nav attiecināms.
   5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.
   6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.
daugavpilsnovads.lv sadaļā Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/
Saistošo noteikumu projekti. 

Mūžībā aizgājuši     
Demenes pagastā

Kardeļs Pjotrs(1936.g.)
Kalkūnes pagastā 

Maklakovs Aleksandrs(1937.g.)
Kalupes pagastā

Kolosovskis Genrihs(1949.g.)
Beinaroviča Valentīna(1941.g.)

Kokina Janina (1926.g.)
Proms Jāzeps(1942.g.)

Laucesas pagastā 
Murņikovs Jakovs(1941.g.)

Līksnas pagastā
Maļavka Donata (1917.g.)

Maļinovas pagastā
Narodovskis Josifs (1935.g.)

Medumu pagastā
Petraškins Jurijs(1974.g.)

Jevsejevs Grigorijs(1957.g.)

Naujenes pagastā
Fjodorovs Savēlijs(1934.g.)

Nīcgales pagastā 
Šaruks Ādolfs(1951.g.)

Salienas pagastā
Vasiļjeva Jefīmija(1925.g.)
Skrudalienas pagastā
Ivaņugo Ņina(1922.g.)

Krivenoka Ksenija(1914.g.)

Vaboles pagastā 
Kucins Valdis(1959.g.)
Kusiņš Jānis (1938.g.)
Teivāne Anna (1932.g.)

Višķu pagastā
Žuravska Marija(1922.g.)

Baltačs Leonards (1933.g.)
Kurtišs Jāzeps(1948.g.) 

Par statistikas pārskatu iesniegšanu
Valsts vides dienesta Daugavpils 

reģionālā vides pārvalde informē, ka 
2016. gada 23. februārī stājās spēkā 
grozījumi 2008. gada 22. decembra Mi-
nistru kabineta noteikumos Nr. 1075 
“Noteikumi par vides aizsardzības 
valsts statistikas pārskatu veidlapām”.

Saskaņā ar grozījumiem operato-
riem, kuriem ir vai pārskata gadā bija 
atļauja A vai B kategorijas piesārņojo-
šo darbību veikšanai vai C kategorijas 
piesārņojošas darbības apliecinājums 
visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko 
sauszemes transportlīdzekļu, mobilās 
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē 

neizmantojamu pārvietojamu mehā-
nismu un citu pārvietojamu agregātu 
remonta un apkopes darbnīcai, jāie-
sniedz pārskats par sadzīves un bīsta-
mo atkritumu apsaimniekošanu. 

Tas nozīmē, ka augstākminētās 
piesārņojojošās darbības veicējiem 
turpmāk katru gadu līdz 1. martam 
jāsniedz pārskats par mehānisko 
transportlīdzekļu remontdarbnīcā ra-
dīto sadzīves un bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu.

Operatoram elektroniski jāreģistrē-
jas VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” statistikas pār-

skatu ievades sistēmā, un jānoslēdz 
līgums ar Valsts vides dienestu par 
statistikas datu ievadi. Pārvalde iesa-
ka to darīt savlaicīgi jau 2016. gada 
decembrī.

Pārskatu datu iesniegšana būs iespē-
jama tikai pēc līguma parakstīšanas 
Valsts vides dienestā.  Līguma izveidi 
var veikt VSIA “Latvijas Vides ģeolo-
ģijas un meteoroloģijas centrs” vietnē: 
https://www.meteo.lv vai https://www.
lvgmc.lv sadaļā “Vide”- “Pārskatu ie-
vadīšana”. Sekojot tur esošajai ins-
trukcijai iespējams veiksmīgi izveidot 
līgumu. Līgums, divos eksemplāros, 

papīra formātā jāiesniedz Valsts vides 
dienesta Daugavpils reģionālajā vides 
pārvaldē, nosūtot pasta sūtījumā uz 
adresi: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV - 
5401, vai ierodoties personīgi pārvaldē.

Pēc līguma parakstīšanas no Valsts 
vides dienesta puses Jūsu lietotāja 
konts tiks aktivizēts un būs iespējams 
aizpildīt statistikas pārskata veidlapu 
VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un me-
teoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsais-
tes režīmā. 
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Sveicam vecākus ar bērniņu
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību,veselību, 

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Novembra jautājumi konkursā “Mans novads Latvijā”
1) Sīķeles Evaņģēliskis luteriskās baznīcas rašanās leģenda 

(leģendas pārstāsts konkrētu teikumu veidā); 
2) Lielbornes muižas vēstures pārskats (Kādas dzimtas, per-

sonības, muižas un parka izbūves fakti ir zināmi. Neliels 
pētījums A4 formātā); 

3)  Cik telpu ir Vecsalienas (Červonkas) muižas 1.stāvā? (tel-
pu uzskaitījums – skaits un telpu nosaukumi). 

Atbildes gaidīsim līdz 15. decembrim uz e-pastu irena.bulasa@
dnd.lv, ar norādi atbildes konkursam “Mans novads Latvijā”. Uz-
varētājs būs tas, kurš konkursa norises laikā būs iesūtījis visvairāk 
pareizo atbilžu. Balvā – ekskursija pa kultūrvēsturiskām vietām.

Publiskā apspriešana 

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par atļauju izcirst ko-
kus ārpus meža teritorijas:

1) Vienu ozolu Višķu ciemā, Aglonas ielā 18, 
2) Trīs priedes Lubažu kapsētā. 
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 

(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2016.gada 1.decembra līdz 2016.gada 
23.decembrim

2016.gada 11.janvārī  publiskā apspriešana notiks plkst. 9.30 Višķu 
ciemā Aglonas ielā 18, plkst. 9.50 Lubažu kapsētā.

Aizdegsim pirmo Adventes sveci, 
ar šo dienu iezīmējot Ziemassvētku gaidīšanu. 
Laikā, kad līdz ar sveču ziediem mūsu dvēselēs 
plaukst prieks, dāvāsim to citiem, 
kas mīl un tic. 

“Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, 
bet uzvari ļaunu ar labu”

(Rm 12:21) 

Sveicam  jaunlaulātos!  
• Anželiku Čunčuli un Vitāliju Gributu
• Ļubovu Orlovu un Mihailu Siņicinu
• Alīnu Cibuļsku un Imantu Geriņu
• Aļonu Čubreviču un Sergeju Andrejevu

Novadā dzimuši   
Līksnas pagastā 

Adriāns Skrindževskis (19.oktobrī)
Naujenes pagastā

Damirs Boļšakovs (17.oktobrī)
Savelijs Ivanovs (10.novembrī)

Skrudalienas pagastā 
Ričards Rivdiķis  (14.novembrī)

Tiek meklētas gan audējas, gan stelles
Biedrība RAXTU SĒTA lūdz atsauk-

ties Daugavpils novada un pilsētas rok-
darbnieces, kas tagad nodarbojas vai 
agrāk ir nodarbojušās ar aušanu. Tā-
pat tiek meklēti cilvēki, kam īpašumā 
ir stelles (iespējams – vecas un sen ne-
darbinātas) un interesenti, kas nākotnē 
vēlētos apgūt aušanas prasmi.

Biedrības RAXTU SĒTA darbības 
mērķis ir laika gaitā izveidot tautas 
amatniecības un lietišķās mākslas 
studiju, kas spētu piesaistīt gan pro-

dukcijas ražotājus – rokdarbnieces un 
amatniekus, gan potenciālos pircējus. 
Biedrība dibināta 2016. gada pavasa-
rī. Tās pašreizējā mājvieta ir Naujenes 
Kultūras centrs.

Šobrīd tiek realizēts Daugavpils no-
vada domes atbalstīts projekts, kas ie-
tver sevī aušanas prasmju apgūšanu un 
popularizēšanu, latviešu tautas tērpa 
elementu izgatavošanas meistardarb-
nīcas. Biedrība vēlas apzināt rokdarb-
nieces Daugavpils novadā un tuvākajā 

apkaimē. Vēlamies apzināt arī cilvēkus, 
kas vēlas paši darināt savus tautas tēr-
pus un apgūt tradicionālos rokdarbus.

Ja jūs mākat aust, esat steļļu īpaš-
nieks vai nākotnē vēlaties apgūt 
aušanas prasmi, lūdzam sazināties 
ar mums!

Kontaktinformācija: 
Olga Kuzmina t. +371 2639773, 

e.pasts: olgakuz@inbox.lv
Inta Uškāne t. +371 26763573, 

e.pasts: intau@inbox.lv 

Izsludināts 
konkurss – skate 

“Sagaidot 
2017. gadu” 

Konkursa mērķis ir noteikt oriģinā-
lāko un gaumīgāko Ziemassvētku no-
formējuma objektu – skolu, kultūras 
namu, saieta namu, kapitālsabiedrī-
bas iestādi un citu sabiedrisko vietu, 
tādā veidā veicinot pagastu un nova-
da kultūrvides svētku noskaņojumu.

Konkursa dalībnieku vērtēšanas 
izbraukumi notiks 21., 22., 27. un 
28.decembrī. 

Pieteikumus konkursam – ska-
tei pagastu un novada dalībnieki 
iesniedz Būvvaldes galvenajai arhi-
tektei līdz 19. decembrim pa e-pastu: 
nansija.tamane@dnd.lv vai personīgi 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 18. kabinetā.   

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 
ar novada domes Pateicībām un bal-
vām.


