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VĒSTIS
Priesteris Jānis Smirnovs: 

“Lieldienas ir ticības svētki”
Nozīmīgāko kristiešu svētku - Lieldienu - gai-

dās, uz sarunu aicinājām Līksnas un Nīcgales 
draudzes priesteri Jāni Smirnovu. Runājot par 
Dievu, ticības svētkiem un draudzes vajadzībām, 
šķiet, ka  priesteris Jānis, faktu par martā atzī-
mēto skaisto dzīves jubileju, vislabprātāk noslēp-
tu. “Gadu skaits nav svarīgs, dzīves galvenais 
mērķis ir sasniegt mūžīgo svētlaimi.  Svētīgi cil-
vēki var būt gan jauni, gan veci – cilvēka vērtību 
nenosaka gadi, bet viņa dzīves ceļi un tas, kā viņš 
pilda Dieva bauslības, “ uz jautājumu par pārdo-
mām, pārkāpjot 40 gadu slieksni, prātīgi atbild 
dvēseļu gans.

- Kā sākās Jūsu ceļš uz priesterību? 
- Mani iesvētīja 1996.gadā. Šogad būs manas 

priesterības 16 gadi. Jau no bērnības es zināju, 
ka būšu priesteris. Kopā ar vecmammu man pa-
tika iet uz baznīcu. Kad gāju 2.klasē, toreizējais 
prāvests Jaunbūvē Jānis Bulis un pēc tam dekāns 
Aleksandrs Madelāns, uzaicināja mani draudzē 
piekalpot. Es to darīju līdz pat semināra laikam. 
Es jutu to, ka Dievs mani aicina. Mani nekad nav 
vilinājušas vai patikušas diskotēkas vai izklaides 
pasākumi. Labprātāk es pavadīju laiku kopā ar 
priesteriem un ticīgo tautu.

Varbūt kādam no malas liekas, ka būt par 
priesteri ir viegli. Ja tā būtu, katrā draudzē būtu 
vismaz pieci priesteri, kā tas ir, piemēram, Polijā. 
Mums atkal ir otrādi– viens priesteris uz piecām 
draudzēm. Jāsaka, ka par kalpošanas smagumu 
liecina arī tas, cik liela daļa aiziet no priesterības 
un semināra. Manā kursā, kad mēs iestājāmies, 
bija 31 kursabiedrs. Pabeidzām 10. Tagad semi-
nāristu iestājas vēl mazāk. 

- Pa šiem kalpošanas gadiem, vai cilvēki ir 
mainījušies? 

- Man kā priesterim bieži ir jāapmeklē slimnie-
ki. Runājot ar viņiem, secinu, ka daudzi  pie Die-
va ir atgriezušies tikai nesen. Visu savu dzīvi viņi 
bija attāli no Dieva, bet nelaimē vai mūža beigās 
sāk pārdomāt dzīves jēgas un meklēt atbildes. 
Cilvēki ir dažādi – ir tādi, kuri visu dzīvi ir dzīvo-
juši pēc ģimenē iesakņojušajām tradīcijām – vecā-
ki ticējuši, mācījuši bērnus un viņi turpina iet šo 
ceļu. Bet ir cilvēki, kurus vajag uzrunāt, kuriem 
ir nepieciešams sava veida grūdiens.  

Ikdienā cilvēki bieži nepamana, ka Dievs ir vi-
sur klātesošs un caur Sakramentiem sniedz mums 
žēlastības. Nereti cilvēki Dievu atceras kā pēdējo 
glābiņu, kad viss jau ir izmēģināts, lai izkļūtu no 
savām problēmām. Bet arī tad cilvēks vēršas pie 
Dieva bez pilnīgas paļāvības, bet tikai ar nodomu 
“ja nu tomēr palīdzēs”. Ko mēs no Dieva varam 
saņemt, ja nākam ar šādām domām? Pie Dieva 
mums jānāk, kā Kristus ir mācījis - “Ja Jūsu ticī-
ba būtu kā sinepju graudiņš un jūs sacītu kokam: 
izraujies un pārstādies jūrā, tad tas jums paklau-
sītu.” Tādas ticības mums pietrūkst.  

- Kādam jābūt Lieldienu gaidīšanas laikam 
ticīgajiem ļaudīm? 

- Lieldienas ir ticības svētki. Nedēļu pirms Liel-
dienām mēs svinam Pūpolu Svētdienu, Lielo Ce-
turtdienu, Lielo Piektdienu un Lielo Sestdienu. 
Šie svarīgie notikumi aicina mūs izdzīvot to, ko 
Kristus ir izdarījis, lai atpirktu mūs uz krusta. 
Tā ir liela dāvana no Dieva, kas katram cilvēkam 
ir dota. Mēs vairs neesam vergi grēkam, jo tikām 
atbrīvoti.  

Ar pūpolu Svētdienu sākas lielā klusuma ne-
dēļa, kurā mēs izdzīvojam mūsu ticības svarīgos 
notikumus. Lai labāk tos izdzīvotu, baznīca mūs 

aicina piedalīties nedēļas litur-
ģiskajās norisēs un nevienu no 
tām arī neizlaist. Jo tikai tā 
mēs spēsim patiesi būt klāteso-
ši Kristus nāves un augšamcel-
šanās noslēpumā un saņemt 
daudz Dieva žēlastību.  

Vēl svarīga diena ir Lielā Ce-
turtdiena, kad Kristus, iestādī-
ja Priesterības sakramentu un 
Euharistijas upuri, kas ir Vis-
svētākais Altāra Sakraments. 
Piedaloties Lielās Ceturtdienas 
dievkalpojumā un nodziedot 
Vissvētāko sakramentu, baz-
nīca dod iespēju saņemt pil-
nas atlaidas. Pilnas atlaidas 
dod iespēju mums dzēst sodu, 
kas mums pienākas par katru 
paveikto grēku. Līdzīgi kā no-
ziedzniekus ievieto cietumā, arī garīgā jomā ir 
paredzēts cietums, ko sauc par šķīstītavas uguni. 
Caur atlaidām baznīca dod iespēju attīrīties no 
soda jau laicīgajā dzīvē.   

Lielajā Piektdienā pilnas atlaidas var saņemt 
par piedalīšanos dievkalpojumā un to, ka dievbi-
jīgi noskūpsta Pestītāja krustu. Lielajā sestdienā 
cilvēki saņemt ataidas, ja atjauno kristības svēt-
solījumus.   

Lieldienas ir kulminācija. Rīts sākas ar rezu-
rekciju. Rezurekcija ir dievkalpojums, kurā tiek 
godināts Augšāmcēlies Pestītājs un notiek svinī-
ga procesija - Kristus triumfa gājiens.  

- Starp katoļiem valda neskaidrība, kādam 
īsti jābūt Lieldienu gavēnim.   

- Lielajā Piektdienā ir stingrais gavēnis.Ir trīs 
varianti: Pēc senās tradīcijas, ko es pats cenšos 
ievērot, vienu reizi dienā var ēst līdz sātam, nelie-
tojot uzturā gaļu un pienu, pārējās divās ēdienrei-
zēs vajag ēst tā, lai gribētos vēl. 2.variants:Tiem 
cilvēkiem, kuri strādā smagu fi zisku darbu, baz-

nīca atļauj ēst trīs reizes dienā līdz sātam, tikai 
bez gaļas un piena. Trešais variants ir vieglākais 
- baznīca atļauj uzturā lietot nedaudz piena, bet 
ar nosacījumu, ka līdz sātam ēd tikai vienu reizi 
dienā. Sestdienā, līdz pat Lieldienu vigīlijai, jā-
atturas no gaļas produktiem. Agrāk gavēnis bija 
stingrāks - bez gaļas bija jāgavē 40 dienas. Tagad 
palika tikai ieteikums. 

- Ko Jūs novēlat novada iedzīvotājiem 
Lieldienās? 

-Aicinu cilvēkus kopā ar baznīcu izdzīvot Lielās 
nedēļas liturģiju, lai kļūtu stiprāki ticībā. Lieldie-
nas ir ticības svētki - ja mēs neticam, ka Kristus 
ir augšāmcēlies, tad mums nav cerību uz mūžīgo 
dzīvi, ko varam iemantot, pateicoties Jēzus Kris-
tus nāvei. Ja nav ticības, mēs nevaram apjaust 
Dieva lielo mīlestību pret mums, jo Viņš cieta 
un mira pie krusta, lai mēs varētu izmantot grē-
ku piedošanu. Dzīvosim ticībā, lai Augšāmcēlies 
Kristus sniedz mums visiem žēlastību un mieru.
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Daugavpils novada domes lēmumi

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 avīzes tapšanā!

    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”
    Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
    Tirāža – 11 000 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

    Iespiests: SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, Rēzekne

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

Par vienkāršotu 
Baltkrievijas 

Republikas robežas 
šķērsošanu 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija informē, 
ka starp Latvijas Republikas Ārlietu ministri-
ju un Baltkrievijas Republikas ārlietu dienesta 
pārstāvjiem ir panākta vienošanās, ka visi Lat-
vijas pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kuri 
tika svītroti no saraksta, varēs iesniegt do-
kumentus pierobežas satiksmes atļaujas 
saņemšanai Baltkrievijas ģenerālkonsulātā 
Daugavpilī, uzrādot dokumentu, kas apliecina 
ieceļošanas mērķi, un izziņu par pierobežas teri-
torijā nodzīvoto laiku.

Vienlaikus Ārlietu ministrija vērš uzmanību uz 
to, ka Baltkrievijas puse ir aicinājusi Latvijas ie-
dzīvotājus:
•	 atjaunot izziņas par radinieku apbedīju-

ma vietu, kas ir vecākas par 2007.gadu, jo tajās 
norādītā informācija bieži ir novecojusi un nav 
iespējams identifi cēt apbedījuma vietu pēc tā at-
rašanās un nosaukuma;
•	 iesniedzot dokumentus pierobežas atļau-

jas saņemšanai, nodrošināt personifi cēto izziņu 
iesniegšanu (viena izziņa par vienu personu).

15.marta sēdē pieņemti 54 lēmumi:
 Apstiprināja saistošos noteikumus „At-

balsts mazaizsargātajām personām”. Saistošie 
noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas stāsies 
spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis”.
 Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā 

tiek piešķirta kompensācija mācību izdevumu 
segšanai Daugavpils novada pašvaldības iestādes 
amatpersonai (darbiniekam)” .
 Apstiprināja Daugavpils novada pašval-

dības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu skolē-
nu (audzēkni) gadā pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības ies-
tādēs.
 Apstiprināja 2012.gada izdevumu tāmi 

Višķu sociālās aprūpes centram - Ls 274016, Nau-
jenes bērnu namam - Ls 276317, Naujenes bērnu 
nama struktūrvienībai „Mātes un bērnu atbalsta 
centrs „Avotiņi””- Ls 5749 un kopējās izmaksas uz 
1 cilvēku Višķu sociālās aprūpes centram  - 
Ls 308,58 (mēnesī), Naujenes bērnu namam - Ls 
16,78 (dienā), Naujenes bērnu nama struktūrvie-
nībai „Mātes un bērnu atbalsta centrs „Avotiņi””- 
Ls 239,54 (mēnesī).
 Grozīja Daugavpils novada domes noliku-

mu, sakarā ar Sociālā dienesta reorganizāciju un 
izmaiņām novada domes nodaļu nosaukumos.
 Atzina dzīvokļa īpašuma Nr.5, Meža iela 

4, Krauja, Naujenes pagastā, un pašvaldības īpa-
šumā esošās meža cirsmas, kas atrodas uz zemes 
gabala Lakstīgalas, Medumu pagastā, izsoles par 
nenotikušām.
 Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpa-

šumu – Meža iela 4-111, Krauja, Naujenes pagas-
tā un Ozolu iela 2B-2, Tabore, Tabores pagastā 
izsoles rezultātus.
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo 

īpašumu „Kaušeļi”, Kalni, Sventes pagastā.
 Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 

īpašumus: „Kvieši 2, Demenes pagastā, „Rūži-
ņas”, Naujenes pagastā, un „Pumpuri”, Gančevs-
ki, Līksnas pagastā. 
 Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpa-

šuma Kvieši 2, Demenes pagastā izsoles notei-
kumus un dzīvokļa īpašuma Nr.5, Meža iela 4, 
Krauja, Naujenes pagastā, atkārtotās izsoles no-
teikumus.
 Atļāva atsavināt Kalkūnes pagasta pār-

valdes valdījumā esošo kravas automašīnu, no-
sakot tās atsavināšanas veidu – pārdošana par 
brīvu cenu, kas nav mazāka par Ls 146, un auto-
busu, nosakot tā atsavināšanas veidu – pārdoša-
na izsolē.

 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā 1 dzīvoklim Parka iela 1, Svente, 
Sventes pagastā.
 Atļāva Biķernieku pagasta pārvaldei 

veikt dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku uz 2012.
gada 1.martu neizlietotā uzkrājuma fonda līdzek-
ļu LVL 6417,28 pārskaitīšanu ar dzīvokļu īpaš-
nieku savstarpēju līgumu ieceltajai pilnvarotai 
personai. 
 Noteica, ka ūdenssaimniecības sabiedris-

kos pakalpojumus Biķernieku pagasta teritorijā 
nodrošina Biķernieku pagasta pārvalde.
 Atbalstīja Demenes pagasta Jāņuciema 

ūdensapgādes sistēmas tīklu rekonstrukcijas dar-
bus, paredzot  izdevumus Ls 40 000 no Demenes 
pagasta pārvaldes budžeta.
 Nolēma uzsākt projekta „Sventes pagasta 

Parka ielas rekonstrukcija” realizāciju Ls 69683 
apjomā.
 Atļāva Višķu pagasta pārvaldei iesniegt pro-

jektu „Daugavpils novada Višķu pagasta Luknas 
ezera zivju resursu papildināšana” Zivju fonda at-
balsta saņemšanai.
 Atļāva Kalupes pagasta pārvaldei norak-

stīt transportlīdzekļus un nodot tos metāllūžņos.
 Piemēroja atvieglojumus SIA „RealCom” 

par ūdenstorņa, kas atrodas Lielā iela 7A, Kalu-
pe, Kalupes pagastā un Tabore, Tabores pagastā, 
izmantošanu.
 Pieņēma 23 lēmumus zemes jautājumos.

Nodibināta Daugavpils novada partija
24.martā Daugavpils novada domes konferenču 

zālē notika Daugavpils novada partijas (DNP) 
dibināšanas sapulce. DNP sastāvā ir apvienojušies 
228 biedri ar mērķi izveidot lokālu politisku 
organizāciju, kura strādās Daugavpils novada 
interesēs. Jaunas partijas rašanos ietekmēja 
vairāki faktori – Saeimas vēlēšanas, partiju 
LPP/LC un TP likvidēšana un vēlme palielināt 
atbildību par padarītajiem darbiem uz vietas, 
neesot atkarīgiem no lielo partiju realizētās 
reģionālās politikas. 

Ar vienbalsīgu valdes lēmumu, par partijas 
līderi un priekšsēdētāju tika ievēlēta Janīna Ja-
linska, savukārt par priekšsēdētājas vietnieku - 
Arvīds Kucins.  DNP valdē ievēlēja pašvaldības 
izpilddirektori Vandu Keziku, novada domes 
deputātus A.Rasčevski, A.Sibircevu, J.Livčānu, 
V.Pudovkinu, L.Voitkeviču, Salienas pagasta 
pārvaldes vadītāju R.Jermaļonoku, Sventes pa-
gasta zemnieku R.Jonānu un atbildīgo par jau-
natnes lietām Višķu pagastā J.Brišku.  Revīzijas 

komisijas sastāvā tika ievēlēta  A.Redkova, 
A.Bruns un T.Klopova. 

Saskaņā ar jaunās partijas statūtiem, tā par 
savu mērķi izvirzījusi vienmērīgu un mērķtiecīgu 
novada attīstību, nodrošinot cilvēkam garīgu un 
materiālu labklājību, neatkarīgi no viņa etniskās, 
nacionālās un reliģiskās piederības un sociālā 
statusa. 

Tautsaimniecības jomā partijas centieni tiks 
novirzīti esošo un jauno uzņēmumu atbalstīšanai. 
Tiks strādāts, lai panāktu īpašu pierobežas reģiona 
investīciju režīmu uzņēmējiem, kas paredzēs 
Eiropas Savienības fondu līdzfi nansējuma 
palielināšanu līdz 80%, speciālu garantijas fondu 
izveidi, kredītu ar pazeminātām procentu likmēm 
pieejamību un citus atbalsta veidus.  

Partijas programmā liela daļa uzmanības veltīta 
arī izglītības, sociālās un veselības aizsardzības, 
kultūras, sporta, sabiedrības, vides, kārtības un 
tiesiskuma jautājumiem.

28.marta sēdē pieņemti 57 lēmumi:  
 Apstiprināja pašvaldības autoceļu vidē-

jā termiņa attīstības programmu 2012.-2014.ga-
diem.
 Grozīja noteikumus „Kārtība, kādā slē-

dzami un izbeidzami zemes nomas līgumi Dau-
gavpils novada pašvaldībā”.
 Izsludināja projektu konkursu jaunatnei 

„Uzlabosim savu ikdienu!”, apstiprināja konkursa 
nolikumu un vērtēšanas komisiju.
 Apstiprināja projekta „Jauniešu vietējā 

patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu aiz-
sargājamās dabas teritorijās Augšdaugava, Lat-
vijā un Augštaitijā, Lietuvā” novada domes daļas 
ieņēmumu un izdevumu tāmi Ls 19709.
 Nolēma piedalīties biedrības „Daugavpils 

izpletņlēcēju sporta klubs” projektā „Reģionālā 
Latvijas –Krievijas aviācijas tūrisma un pilotu 
apmācības centra izveide” ar pašvaldības līdzfi -
nansējumu EUR 1500.
 Nolēma piedalīties Izglītības un Zinātnes 

ministrijas izsludinātajā atklāto projektu pietei-
kumu konkursā ar projektu „Atbalsts Naujenes 

jaunatnes iniciatīvas un sporta centra darbības 
nodrošināšanai” ar valsts budžeta fi nansējumu 
Ls 2224.
  Nolēma iesniegt projektu Labklājības mi-

nistrijas izsludinātajā atklāto projektu konkursā 
„„Jauniešu mājas” izveide pašvaldības bērnu ap-
rūpes iestādes bērniem” ar pašvaldības līdzfi nan-
sējumu Ls 5000.
 Atļāva atsavināt Ambeļu pagasta pārval-

des valdījumā esošo meža cirsmu, kas atrodas uz 
zemesgabala Kurloviči, izveidoja izsoles komisiju 
un apstiprināja meža cirsmas izsoles noteikumus.
    Grozīja novada domes 29.12.2011. lēmumu 

Nr.1578 „Par aizņēmumu no Valsts kases mikro-
autobusa iegādei”, nosakot aizņēmuma summu 
Ls 20911.
 Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 

īpašumus: „25”, Laucese, Laucesas pagastā, „Staļ-
ļi”, Saviški, Tabores pagastā, un Ķirbjulauki, Viš-
ķu pagastā. 
 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo 

īpašumu „Pumpuri”, Gančevski, Līksnas pagastā.
 Nolēma nodod no novada domes valdīju-

ma Ambeļu pagasta pārvaldes valdījumā dzīvokļa 
īpašumu Nr.7, Višķu iela 7, Ambeļi, Ambeļu pa-
gastā.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-

mesgrāmatā 25 dzīvokļiem Nīcgales pagastā.
 Akceptēja paredzēto smilts-grants un 

smilts ieguvi atradnē „Butišķi”, kura atrodas „Ni-
tiši”, Naujenes pagastā.
 Atteica 2 personām Ambeļu un Naujenes 

pagastos piešķirt vienreizēju pabalstu lokālās ap-
kures sistēmas remontam.
 Uzdeva Ambeļu pagasta pārvaldei atrisi-

nāt jautājumu par apkures sistēmas ierīkošanu 
dzīvokļos Nr. 3, 4, Višķu iela 19, Ambeļos, Ambe-
ļu pagastā, sedzot izdevumus no Ambeļu pagasta 
pārvaldes budžeta līdzekļiem.
 Atļāva nodot nomā ārsta prakses vajadzī-

bām pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu uz 
5 gadiem. 
 Piemēroja atvieglojumus SIA „RealCom” 

par ūdenstorņa daļu, kas atrodas Draudzības iela 
20A, Demene, Demenes pagastā, izmantošanu.
 Pieņēma 14 lēmumus zemes jautājumos.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā 
"Publiskie dokumenti". Nākamās domes sēdes 
notiks 12. un 26. aprīlī.
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 Nededziniet kūlu!

Vai Nacionālajā attīstības plānā būs Latgales izaugsme?

23. martā Preiļos norisinājās Latgales plāno-
šanas reģiona attīstības padomes (LPR AP) sēde, 
kurā piedalījās Pārresoru koordinācijas centra 
(PKC) vadītājs Mārtiņš Krieviņš. Pasākuma ie-
tvaros notika tikšanās ar vairākiem Latgales 
uzņēmējiem. Tikšanās galvenais mērķis bija sa-
prast, kas ir nepieciešams Latgales uzņēmējiem 
attīstībai un izvērtēt Latgales lomu Nacionālajā 
attīstības plānā (NAP).

Šobrīd noris darbs pie NAP izstrādes, kurā 
aktīvi iesaistās dažādu nozaru un institūciju 
pārstāvji. Pēc Latgales plānošanas reģiona ini-
ciatīvas notiek arī plašas diskusijas par to, kādi 
Latgales ekonomiskās izaugsmes pasākumi būtu 
jāiekļauj attīstības plānā. Diskusijā piedalījās 
Latgales pašvaldību vadītāji un uzņēmēji, kuri 
pauda skaidru redzējumu  par Latgales attīstības 
prioritātēm. Mārtiņš Krieviņs atzina, ka NAP iz-
strādē jāiekļauj arī pašvaldības, jo Latgales paš-
valdību vadītājiem ir skaidra vīzija par to, kādai 
jābūt izaugsmei reģionā.

LPR AP priekšsēdētājs Gunārs Upenieks uzsvē-
ra, ka nepieciešama plaša ražošanas zonu izveide 
ne tikai lielajās pilsētās, bet arī novados un vi-
dējās pašvaldībās. Kā būtiskāko attīstības kavēk-
li un reizē prioritāti pašvaldību vadītāji minēja 
infrastruktūru, jo citviet Latgalē nepieciešams 
gaidīt divus gadus līdz jaunam Latvenergo elek-
troenerģijas pieslēgumam. Šādi un līdzīgi piemēri 

nepadara Latgali pie-
vilcīgu investoru acīs. 
Būtiski nodrošināt vien-
līdzīgus pakalpojumus 
iedzīvotajiem lauku un 
pilsētu teritorijās.

Pašvaldību pārstāvji, 
tostarp Daugavpils 
novada domes 
priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska, atzina, ka 
ir gatavi atbalstīt 
uzņēmējdarbību, bet 
dažādi normatīvie 
akti to kavē, tādēļ 
svarīgi ir samazināt 
šķēršļus tam, lai 

pašvaldības varētu sniegt nepieciešamo atbal-
stu. Novājināts reālās ekonomikas sektors ir 
galvenā problēma Latgalē, kas steidzami jārisina.
Jārisina situācija, kad darba vietas attāluma dēļ 
potenciālie darbinieki nesasniedz darba ņēmējus, 
fi nansiāli neizdevīgi ir strādāt par minimālo atal-
gojumu, ja tas sedz tikai transporta izdevumus, 
bet citiem izdevumiem nepietiek, zūd motivācija 
strādāt.

Turpmākajā diskusijā ar PKC direktoru 
M.Krieviņu Latgales uzņēmēji pauda vieno-
tu viedokli – Latgales reģionam nepieciešama 
diferencēta nodokļu politika. Augstās transpor-
ta izmaksas, attālums līdz centram ievērojami 
sadārdzina pakalpo-
jumus un produktus, 
līdz ar to ir apgrūtināta 
konkurence tirgū ar citu 
reģionu piedāvājumu. 
Izaugsme iespējama ti-
kai tad, ja tiks stiprināti 
vietējie ražotāji – šādai 
jābūt NAP prioritātei 
Latgales kontekstā.

Kā nozīmīgu problēmu 
uzņēmēji minēja nesta-
bilu nodokļu politiku, 
kas kavē investīciju 
ieplūšanu reģionā. 

Privātā sektora atalgojumi nereti nespēj 
konkurēt ar sociālajiem pabalstiem, kas kropļo 
darba tirgu. Ir augsts bezdarbs, bet uzņēmēji 
ilgstoši nevar atrast darbiniekus. Šobrīd Latgales 
uzņēmēji strādā izdzīvošanas režīmā, kas padara 
neiespējamu jebkādu attīstību ilgtermiņā, bet 
tieši tas Latgalei šobrīd ir tik ļoti nepieciešams.

Sēdes noslēgumā izskatīja jautājumu par 
profesionālo izglītības iestāžu stāvokli Latgalē, 
uz sarunu ieradās Izglītības un zinātnes ministri-
jas pārstāvji. Kopumā jāsecina, ka profesionālās 
izglītības nākotne reģionā ir neskaidra, jo pērnā 
gada decembrī tika apturēts ERAF fi nansējums. 
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes 
locekļi apšaubīja esošo skolu atlases kritēriju 
objektivitāti. Uz vairākiem būtiskiem jautājumiem 
par reģionālajām kvotām, iespējamo profesionālo 
izglītības iestāžu saglabāšanu reģionā, atbildes 
no ministrijas puses netika sniegtas. Viens no 
piedāvājumiem – skolas pārņemt pašvaldībām, 
bet ministrija nepiedāvā skaidru koncepciju 
kā to veikt, līdz ar to iespējama vairāku skolu 
slēgšana reģionā. Pašvaldību vadītāji iestājas par 
reģionālo kvotu saglabāšanu, pretējā gadījumā 
tiks ietekmēta reģiona ekonomiska ilgtspējīga 
attīstība. Lai reģions attīstītos nepieciešama 
profesionālā izglītība un profesionālās izglītības 
centri.
Informāciju sagatavoja:
Latgales plānošanas reģions.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD) atgādina, ka kūlas dedzināšana ir 
aizliegta.Pērnās zāles dedzināšana ir ne vien 
drauds cilvēku drošībai un īpašumiem, bet 
nodara arī būtisku kaitējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai un iznīcina Latvijas dabas 
vērtības. Fiziskajām personām par kūlas 
dedzināšanu var tikt uzlikts naudas sods no 
divsimts līdz piecsimt latiem vai piemērots 
administratīvais arests līdz piecpadsmit 
diennaktīm. 

Daudzi kūlas dedzinātāji aizbildinās, ka 
viņi kontrolē degšanu un tāpēc to var darīt. 
VUGD uzsver, ka nepastāv „kontrolēta 
kūlas dedzināšana”, jo degšanas procesu ne-
var paredzēt, jebkurā mirklī var mainīties 
vēja virziens, kā rezultātā uguns var strau-
ji mainīt savu virzienu, pieaugt spēkā un 
aizdedzināt apkārt esošās ēkas un mantas. 
Zemes segumam un pērnā gada zālei kļūstot 
arvien sausākai, uguns izplatība paātrinās, 
degšanas platības strauji palielinās, uguns 
pārmetas uz krūmiem, ēkām, mežu utt., nod-
arot milzīgus postījumus un bojājumus. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, VUGD sadar-
bosies ar Lauku atbalsta dienestu, kuram 
nosūtīs informāciju par kūlas dedgšanas 
vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem 
tiks samazināts Eiropas Savienības mazāk 
labvēlīgo apvidu maksājums. 

VUGD un Daugavpils novada dome aici-
na saudzēt apkārtējo vidi, savu un kaimiņa 
īpašumu, kā arī veselību!

Naujeniet, ir svarīgs 
tavs viedoklis!

Ikkatrs naujenietis vai Naujenes pagas-
ta viesis, izmantojot sabiedrisko transportu 
vai arī braucot mašīnā pa autoceļu „Rīga – 
Daugavpils – Krāslava”, ir pamanījis, ka uz 
šī autoceļa pieturu nosaukumi neatbilst eso-
šo objektu un vietu apzīmējumiem. Tāpēc šī 
gada februārī Naujenes pagasta teritoriālās 
komitejas sēdē, izskatot jautājumu par sa-
biedriskā transporta pakalpojumu nodroši-
nājumu, tika ierosināts aptaujāt naujeniešus 
un apzināt sabiedrības viedokli par pieturu 
nosaukumu maiņu. Par piemēru bija minēts, 
ka pieturu „Ambulance” nomainīt uz „Viļuši”, 
turpretī pieturu „Viļuši” pārdēvēt par „Plos-
ti” vai „Daugava”. Tāpat arī mainīt pieturas 
„Naujenes skola” nosaukumu uz „Muzejs”, tā 
kā pamatskola jau vairākus gadus atrodas 
citā vietā un tās bijušajā ēkā saimnieko Nau-
jenes Novadpētniecības muzejs. Ir svarīgi, lai 
pieturu nosaukumi sasauktos ar to teritoriju 
vai objektiem, ko tie raksturo. Tāpēc aicinām 
ikkatru naujenieti līdz 2012. gada 1. maijam 
izteikt savu viedokli, priekšlikumus vai ide-
jas par pieturu nosaukumiem, ko iesniegt 
Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, 
Naujenē vai pa tālr. 65476841, 20219044.

Dzīvojamo māju 
pār valdniekiem 
jāatskaitās par 

paveikto
Daugavpils novadā daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju dzīvokļu īpašnieki  uzdeva veikt 110 dzīvo-
jamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 54 
dzīvojamo māju pārvaldniekiem, no tiem 50 fi zis-
kām personām un 4 juridiskām personām.

Ir pienācis laiks dzīvojamo māju pārvaldnie-
kiem sniegt dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnie-
kiem pārskatu par 2011.gada pārvaldnieka veik-
tajiem pārvaldīšanas darbiem, tajā skaitā par 
pārvaldniekam nodoto fi nanšu līdzekļu un man-
tas izlietošanu. Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības 
saņemt informāciju no pārvaldniekiem par 2012. 
gadā  plānotiem dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas darbiem.

Dzīvojamo māju pārvaldniekiem ir pienākums 
rakstiski informēt dzīvokļu īpašniekus par pa-
veiktiem un plānotiem darbiem, izvietojot infor-
māciju pie dzīvojamo māju informatīviem sten-
diem, interneta mājas lapā vai organizējot dzīvok-
ļu īpašnieku kopsapulces. 

Tāpat atgādinām pārvaldniekiem, ka 2012. 
gadā ir jau jābūt noslēgtiem jauniem Pārvaldīša-
nas līgumiem (saskaņā ar Dzīvojamo māju pār-
valdīšanas likuma pārejas noteikumu 4.punktu).

Visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar 
dzīvojamo māju pārvaldīšanu var saņemt pie dzī-
vojamo māju pārvaldniekiem, Daugavpils novada 
domes Pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājas 
Vasilisas Pudovkinas, tālr.26357842, 65476739,   
e-pasts vasilisa.pudovkina@dnd.lv  vai Juridiskās 
daļas vadītāja Andra Pļaskota, tālr. 65422233, 
26571280.
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JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

Novada pensionāriem 
apmaksās triju dienu 
ārstēšanos „Daugavpils 
Reģionālajā slimnīcā”

Laucesietis Josifs Žemeitis 
nosvinēja 100 gadu jubileju

16.martā Daugavpils novada lepnumu - kuplo 
simtgadnieku pulciņu - papildināja Laucesas 
pagasta seniors Josifs Žemeitis. Jubilārs ar 
smaidu uzņēma apsveicējus no Daugavpils 
novada domes, Lau cesas pagasta pārvaldes un 
Latvijas Dzelzceļnieku pensionāru biedrības 
Daugavpils nodaļas, kuri ar dāvanām un laba 
vēlējumiem sumināja ilgdzīvotāju. „Tā ir mana 
laimīgākā diena. Par tādu laimi, tik ilgi nodzīvot, 
es nemaz nesapņoju,” pateicoties teica laucesietis. 

Josifs Žemeitis ir dzimis Kalkūnes pagastā, 
daudzbērnu ģimenē. Jubilārs beidzis vien trīs 
klases, jo saimei bija jāpalīdz darbos – sešus gadus 
gājis ganos, tad kļuvis par strādnieku. Lielāko 
darba mūžu, gandrīz 30 gadus, nostrādājis uz 
dzelzceļa. Darbs dzelzceļā jauno vīrieti paglābis 
arī no iesaukšanas armijā Otrajā Pasaules karā.

Ilgdzīvotājs ar savu kundzi Genovefu kopā 
nodzīvojuši 61 gadu, dzīves biedrene mūžībā 
aizgāja 97 gadu vecumā. „No Baltkrievijas viņa 

darba gaitās nokļuva Rīgas rajonā. Kad sākās 
karš, viņa vēlējās atgriezties mājās, bet viņu 
nepārlaida pāri robežai. Tā viņa arī palika 
šeit strādāt. Mēs iepazināmies, jo dzīvojām 
abi pie viena saimnieka. Kad karš beidzās, 
viņa atgriezās Baltkrievijā un kādu laiku tur 
dzīvoja. Tā kā mans tēvs bija miris un māte 
ļoti veca, es nolēmu apņemt viņu par sievu,” 
par iepazīšanos ar kundzi stāstīja Josifs.

Ikdienā sirmgalvim atbalstu sniedz bērni 
– meitas Veronika Širina, Emīlija Jurkjāne 
un dēls Valērijs Žemeitis, pieci mazbērni un 
pieci mazmazbērni. Arī simtgadnieks netur 
rokas klēpī salicis – labprāt palīdz sīkos 
mājas darbos un nošķūrē sniegu pagalmā. 
Vēl pērnajā gadā pieticis spēka arī saskaldīt 
malku.

No sirds sveicam jubilāru!

Seniori tiek gaidīti 
praktisko nodarbību 

ciklā 
„Dzīve sākas pēc 60”

Latvijas – Šveices sadarbības programmas 
apakšprojekta „Mūža atvasara” (Nr.2010.CH04/
mac-35/20) ietvaros, marta mēnesī seniorie m 
Daugavpils novadā tika uzsākts praktisko nodar-
bību cikls ,,Dzīve sākas pēc 60”.  Šajās aktivitātēs 
ir dažāda satura lekcijas: par uzturu, ķermeņa 
kopšanu, psiholoģiju un fi zioterapiju. Nodarbības 
vada zinoši, izglītoti un interesanti lektori.

Cienījamie, novada seniori! Ar prieku gaidīsim 
arī Jūs uz praktisko nodarbību ciklu ,,Dzīve sākas 
pēc 60”!

Fizioterapiju nodarbības var apmeklēt Nau-
jenes dienas centrā ,,Vecstropi” katru trešdienu 
no plkst. 9.00 līdz 02.05.2012., Kalupes pagasta 
pārvaldes zālē  katru piektdienu no plkst.10.00 
līdz 11.05.2012. Nodarbības vada lektore Marina 
Golovko.

2011. gada iedzīvotāju sapulcēs ar Daugavpils 
novada domes vadību, izskanēja vairākkārtīgi 
novada senioru lūgumi atbalstīt ārstēšanos sta-
cionāros, līdzīgi, kā tas tiek nodrošināts pilsētas 
pensionāriem. Uzklausot šos priekšlikumus, šī 
gada budžetā dome paredzējusi papildus naudas 
līdzekļus, kas novirzīti senioru atbalstam, ap-
maksājot pacienta iemaksu līdz trim gultas die-
nām Daugavpils reģionālajā slimnīcā, sākot ar 
2012.gada1.martu. 

Tiesības saņemt kompensāciju ir nestrādājo-
šiem pensionāriem, kuriem noteikta Latvijas Re-
publikas vecuma pensija un kuriem nav veselības 
apdrošināšanas polises, kā arī nestrādājošiem in-
valīdiem, kuriem ir noteikta invaliditātes pensija 
un kuriem nav veselības apdrošināšanas polises. 

Saistošie noteikumi paredz, ka SIA „Daugavpils 
reģionālā slimnīca” katru mēnesi iesniegs Sociāla-
jam dienestam personu sarakstu, kas ir izmanto-
juši ārstēšanās pakalpojumus un atbilst iepriekš 
minētajiem nosacījumiem. Savukārt, Sociālais 
dienests, pēc iesniegtā personu saraksta izvēr-
tēšanas, pieņems lēmumu par pacientu iemaksu 
apmaksu slimnīcai vai atteikumu to apmaksāt. 

Gadījumā, ja pensionārs pats ir paspējis apmak-
sāt ārstēšanās pakalpojumus, triju mēnešu laikā 
tas ir tiesīgs vērsties Sociālajā dienestā ar raks-
tisku iesniegumu un izdevumus apliecinošiem do-
kumentiem, lai kompensētu radušos izdevumus. 

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālr. 65476741, 
65476823.

Iedzīvotāji ar īpašām 
vajadzībām tiek 

aicināti piedalīties 
rokdarbu, deju un 
teātra nodarbībās

Daugavpils novada 
Kultūras pārvalde ai-
cina Daugavpils no-
vada iedzīvotājus ar 
īpašām vajadzībām 
piedalīties šādās rado-
šo prasmju pilnveido-
šanas aktivitātēs: 

Višķu pagastā - Ei-
ropas deju nodarbības (dalībnieku vecums no 45 
gadiem) un klūdziņu pīšana (dalībnieku vecums 
neierobežots). Nodarbības notiks Špoģu Mūzikas 
un mākslas skolas telpās.

Demenes pagastā - moderno deju nodarbības 
(dalībnieku vecums no 10 līdz 30 gadiem). Nodar-
bības notiks Demenes pagasta Kultūras namā. 

Daugavpils novada Kultūras centrā (Dobe-
les ielā 30, Daugavpilī) - teātra nodarbības  (dalīb-
nieku vecums no 15 līdz 45 gadiem). 

Nodarbību norises ilgums 10 mēneši. Dalībnieki 
profesionālu pedagogu vadībā apgūs jaunas pras-
mes un zināšanas, piedalīsies dažādos pasāku-
mos Latvijā un Lietuvā. Dalība nodarbībās ir bez 
maksas.

Pieteikšanās nodarbībām līdz 10. aprīlim:
Višķu pagastā  pie  Aleksandrijas Jefi movas,  

tālr. 26795513
Demenes pagastā  pie Olgas  Kušneres,  tālr. 

29796032 
Daugavpils novada Kultūras centrā pie  Intas 

Uškānes t. 654 31867, 26362572

Lekcijas par pareizu uzturu un ķermeņa kopša-
nu notiks Daugavpils novada mācību centrā (Do-
beles iela 2, Daugavpils). Pirmā lekcija noritēja 
30.martā, nākamās plānotas  5.aprīlī plkst.10.00 
un 20.aprīlī plkst.13.00. Lekcijas lasa lektores 
Natālija Degtjarjova un Rita Kličova.

Tāpat aprīlī tiek plānotas lekcijas par psiholoģi-
ju – par nodarbību laikiem seniori aicināti sekot 
līdzi informācijai mājas lapā www.dnd.lv, sazi-
nāties ar projekta koordinatori Ināru Pomjalovu 
(tel. 26579469; 65476742) vai griezties pagastu 
pārvaldē pie sociālā darbinieka.

Kur internetā var atrast no 2012.gada sā-
kuma ieviesto maršruta autobusu un tak-
sometru sarakstu uz un no Locikiem? Ir 
kļuvis sliktāk nekā bija agrāk. Maršruta 
taksometri nāca biežāk, maksāja mazāk, in-
formācija Miks mājas lapā bija daudz ērtā-
ka! Tagad no rītiem un vakaros ir pārpildīti 
taksometri, pa dienu brauc lielie autobusi! 
Vāktie iedzīvotāju saraksti liecināja par to, 
ka iedzīvotājus apmierināja Miks pakalpo-
jumi. Nu viss ir izjaukts. 

Atbild Anita Pabērza,
Komunālās saimniecības nodaļas transporta 
tīklu inženiere

No 2010.gada 1.janvāra pasažieru pārvadāju-
mu funkciju pilda „Latgales plānošanas reģions”. 
Maršrutu atklāšanu un saskaņošanu apstiprina 
AS „Autotransporta direkcija”.

Ar 2012 .gada1.janvāri Sabiedriskā transporta 
pakalpojuma likums vairs neparedz ārpus pa-
mata maršrutus (maršruta taksometrus), tāpēc 
maršruti, kurus apkalpoja pārvadātājs SIA „Miks 
S”, tika pārņemti pamata maršruta tīklā. Tas no-
zīmē, ka reisi kursē pēc saskaņota maršruta sa-
raksta, pēc Daugavpils maršruta tīklā  noteiktā 
tarifa, kurš jau no 2009.gada ir 0.4 santīmi par 
km  un apstājas noteiktās pieturvietās.

Pasažieru plūsma un autobusu ietilpība katru 
mēnesi tiek izvērtēta, tiek izskatītas  iedzīvotā-
ju vēstules ar lūgumiem par maršruta izmaiņām. 
Šobrīd, pēc iedzīvotāju lūguma, iesniegtas izmai-
ņas saskaņošanai AS „Autotransporta direkcijā”, 
par kurām informācija tiks izvietotas maršruta 
gala pieturvietās.

Internetā autobusu kustības sarakstu var at-
rast mājas lapas www.dnd.lv sadaļā Jautājums 
pašvaldībai → Atbildes uz jautājumiem, www.
latgale.lv sadaļā Sabiedriskā transporta nodaļa 
un www.naujene.lv sadaļā Jaunumi.

Kalupes pagasta seniori labprāt izmanto 
iespēju piektdienās pavingrot
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Skolotāju sporta svētkos spēcīgākā bija Lāču pamatskola

16.martā Sventes vidusskolā notika 
Daugavpils novada tradicionālie skolotāju 
3.sporta un atpūtas svētki, kuros piedalī-
jās vairāk kā 100 dalībnieki no 16 novada 
vispārizglītojošajām iestādēm. Atklāšanas 
parādē dalībniekus sveica novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska, novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bula-
ša un Sventes pagasta pārvaldes vadītāja 
Brigita Vasiļevska. Pasākuma ietvaros, 
kas ilga vairāk kā septiņas stundas, ko-
mandas sacentās 9 komandu veidos un va-
dītāju trīscīņā. 

Apkopojot rezultātus, 1.vietu komandu 
kopvērtējumā, sporta un atpūtas svētku 
galveno balvu izcīnīja Lāču pamatskolas 
sportiskā komanda, kuras sastāvā startēja 
Andris Meškovskis, Aelita Novicka, Larisa 
Sisojeva, Edgars Balodis, Ināra Parfjono-
va, Natālija Laitāne un Valentīna Zaiceva. 
Uzvarētājiem zaudējot tikai 1,5 punktus, 
otro vietu izcīnīja viesmīlīgie sacensī-
bu rīkotāji Sventes vidusskola (koman-
das sastāvā – A.Sibircevs, A.Petrovska, 

16 komandu konkurencē uzvaras kausu mājup pārveda 
Lāču pamatskola

A.Sukāne, I.Kazakeviča, 
L.Pilecka – Vasiļjeva un 
S.Želtiševa) un trešo – 
Zemgales vidusskolas 
skolotāji (komandā - 
A.Petkevičs, A.Kļaders, 
M . B o g d a n o v s , 
J.Krupskis, M.Karņicka 
un S.Lukjanska).Olim-
piskajā sešiniekā iekļu-
va arī Kalupes pamat-
skolas, Medumu vidus-
skolas un Birznieku 
pamatskolas komandas. 

Lāču pamatskolai 
pirmo vietu izdevās ie-
gūt, uzrādot vislabākos 
rezultātus basketbola 
metienos, bumbas pie-
spēlēs ar konusiem un 
jautrajā stafetē, sekmī-

ga bija arī spēle „Kolektīvā makšķerēšana” 
un lielā tenisa piespēles. 

Teicamus rezultātus izdevās sasniegt arī 
citiem novada skolu kolektīviem atseviš-
ķās disciplīnās – spēlē „Klibojošā koman-
da” visvairāk punktus nopelnīja Vaboles 
vidusskola, bumbiņu lasīšanā – Medumu 
vidusskola, spēlē „Iziešana caur apli” – Bi-
ķernieku pamatskola, vārdu sastādīšanā 
– Skrudalienas pamatskola, kolektīvajā 
makšķerēšanā – Naujenes PII, savukārt 
tenisa piespēlēs līderi bija pagājušā gada 
čempioni Kalupes pamatskola. 

Vadītāji tradicionāli sacentās trīscīņā, 
kura sastāvēja no šaušanas ar pneima-
tisko šauteni, precīzu metienu izpildē un 
fotogrāfijas salikšanā. Dāmu un kungu 
kopējā konkurencē, 1.vietu izcīnīja Silenes 
pamatskolas direktore Tatjana Klopova, 
otro vietu – Sventes vidusskolas direktors 
Aleksandrs Sibircevs un trešo vietu – Lāču 
pamatskolas direktors Andris Meškovskis.

Palīdzēsim ugunsnelaimē cietušajai Kosoņu ģimenei!

 “Nekad nebiju iedomājusies, ka mūs kādreiz 
varētu skart šāda nelaime,” tā saka Ingrīda Kosoņa 
no Daugavpils novada Dubnas pagasta. 24.marts 
šai ģimenei bija liktenīgs - elektroīssavienojuma 
dēļ mājās izcēlās uguns, kas strauji nopostīja ilgā 
laikā sarūpēto iedzīvi. “Viss notika ļoti ātri un 
negaidīti. Meitas bija mēģinājumā, vīrs bija darbā. 
Es ieslēdzu veļasmašīnu, iekurināju krāsni. Tad 
aizgāju dārzā apskatīties zemenes. Kad pagriezos 
uz māju pusi, no tās jau nāca dūmi,” tās dienas 
notikumus ar asarām acīs atceras mājas saim-
niece. Paķērusi spaini, Ingrīda skrēja uz tuvāko 
grāvi pēc ūdens. Cīnījusies bez elpas. Izlējusi di-
vdesmit spaiņus, sapratusi, ka viena nespēs ap-
karot postošās uguns mēles.  Kamēr skrējusi uz 
pagasta centru saukt pēc palīdzības, māja jau 
sākusi degt ar atklātu liesmu. Ne māja, ne tajā 
palikusī iedzīve vairs nebija glābjama. 

Dubnas pagastā Kosoņus raksturo kā strādīgu 

ģimeni, kas līdz 
šim vienmēr tikuši 
galā pašu spēkiem. 
Ingrīda strādā 
par cepēju Dub-
nas ceptuvē, vīrs 
Vitālijs nodar-
bojas ar mašīnu 
r e m o n t ē š a n u . 
Ģimenē aug arī di-
vas nepilngadīgas 
meitas – Anastasi-
ja iet Špoģu viduss-
kolas trešajā, bet 
Laura – devītajā 
klasē. Meitas 
šobrīd patvērumu 
atradušas pie 

mātes brāļa, kamēr vecāki uzturas treilerī, ko 
laipni atvēlēja Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs 
Guntars Melnis. 

Jāatzīmē, ka notikušo nelaimi pastiprina 
fakts, ka nodegusī māja bijusi uz nomaksu. Līdz 
mājas pilnīgai pārņemšanai īpašumā, palika vien 
nomaksāt pēdējos 300 latus. Šobrīd mājas vairs 
nav, bet parāds palicis nenomaksāts.  Brīdī, kad 
ģimenei dārgs katrs santīms, lai sāktu savu dzīvi 
stutēt no jauna, tos nospiež nenomaksātā summa, 
kas liedz sākt jaunas mājas būvniecību.   

Aicinām ikvienu no Jums sniegt cerību stariņu 
Kosoņu saimei pēc iespējas ātrāk tikt pie jaunām 
mājām! Kopā mēs varam šai ģimenei palīdzēt. 
Ziedot ir iespējams, pārskaitot uz kontu:

Kods BIC/S.W.I.F.T.HABALV22
LV78HABA0551032950677
Ingrīdai Kosoņai (personas kods 080976 – 

12106)

Ziedot var arī Dubnas pagasta pārvaldes 2.stāvā 
izliktajā ziedojumu kastītē. Cita veida materiālo 
atbalstu var nogādāt Dubnas pagasta pārvaldē 
vai Daugavpils novada Sociālajā dienestā Rīgas 
ielā 2, Daugavpilī. Lai iegūtu plašāku informāciju, 
lūgums sazināties par tālruni 65475217 vai 
65476741. Šobrīd ģimene būs īpaši pateicīga par 
visa veida celtniecības materiāliem.

Kosoņi izsaka lielu pateicību visiem, kuri nav 
palikuši vienaldzīgi ugunsnelaimē cietušās 
ģimenes liktenim -  īpašs paldies tiek veltīts 
Dubnas pagasta pārvaldei, Guntaram Melnim, 
Špoģu vidusskolas direktoram Jānim Belkovs-
kim, skolotājai Gunai Pētersonei un dubniešiem, 
kuri pusstundas laikā pēc ugunsgrēka jau bija 
sarūpējuši gan ēdamo, gan drēbes. 

Palīdzēsim kopā Kosoņu ģimenei atkal 
iegūt mājas!

Spēle "Kolektīvā makšķerēšana" vissekmīgāk padevās 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādei "Rūķītis"

Silenes pamatskolas direktore T.Klopova (pirmā no la-
bās) kļuva par līderi vadītāju trīscīņā
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Skrudalienas pagastā modernizēta sporta bāze
Sofija Mole
Projekta vadītāja

2012.gada 19.martā Lauku attīstības 
programmas pasākuma ietvaros Skruda-
lienas pagastā pabeigts projekts  „Skrud-
alienas pagasta sporta bāzes uzlaboša-
na”.  

Projekts sākas 2011.gada jūlijā, kopī-
gais finansējums Ls 15 435,63.

Projekta mērķis bija uzlabot Skrudalie-
nas pagasta sporta bāzi, sekmēt pagasta 
iedzīvotājus aktīvi pavadīt brīvo laiku, 
attīstīt prasmes iesaistīties kopīgās dar-
bībās un individuālas radošās spējas, vei-
cināt jauno informācijas tehnoloģiju lie-
tošanas prasmju attīstību ikdienas dzīvē.

Projekta gaitā Silenes pamatskolas 
sporta zālē tika uzstādīts moderns ap-
rīkojums – viens radio vadāms elektro-
niskais multifunkcionālais tablo un bas-
ketbola aprīkojums- divi laminēti stikla 
šķiedras vairogi, sacensību stīpas un tīk-

liņi. Kā arī tika renovētas divas sporta ģēr-
btuves ar WC un dušas telpām, nodrošinot 
tajās siltumapgādi. Tas dos iespēju kvalita-
tīvi mūsdienīgā līmenī organizēt pagasta, 
novada un republikas sporta sacensības, 
izmantot telpas visa gada garumā un radīs 
pamatbāzi plašai sabiedrībai lietderīgi pa-
vadīt brīvo laiku. 

Novads varēs izmantot Skrudalienas pa-
gasta sporta bāzi starptautisku, republikas 
un novada mēroga vasaras nometņu orga-
nizēšanai.

Projekta realizācija ir liels ieguldījums 
Daugavpils novada jauniešu un iedzīvo-
tāju veselībā, aktivitātēs, pozitīvā dzīves 
uztverē. Moderno tehnoloģiju izmantošana 
pilnveidos sporta apmācības iespējas, vei-
dos sabiedrības ieinteresētību brīvā laika 
organizēšanā, palielinās pieejamību sporta 
aktivitātēm.

Sporta zāles jauno aprīkojumu apseko projekta 
pieņemšanas komisija

Būvvaldes vadītāja N.Tamane akceptē objekta 
nodošanu ekspluatācijā

Marta mēnesis jaunatnes lietās sācies ar 1 gada svinībām
Oļesja Ņikitina 
Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste

7. martā Daugavpils novada kultūras 
centrā notika kārtējā Daugavpils novada 
jaunatnes lietu atbildīgo tikšanās, kurā 
piedalījās 15 pagastu pārstāvji. Tikšanās 
laikā tika apspriesti pavasara un vasaras 
pasākumi un aktivitātes, kuri ir saistīti ar 
jaunatnes aktīva un lietderīga dzīvesveida 
veicināšanu novadā.

Projektu koordinatore Daina Kriviņa pa-
stāstīja, ka vasaras periodā jauniešiem tiks 
piedāvāta iespēja piedalīties dabas projektā 
“Youth for Nature”, kurā jaunieši varēs pie-
dalīties gan nometnēs, gan radošajās darb-
nīcās (projekts ir apstiprināts Latvijas-Lie-
tuvas pārrobežu sadarbības programmas 
ietvaros). Klātesošie tika iepazīstināti arī 
ar plānoto projekta konkursu Daugavpils 

novada jauniešiem „Uzlabosim savu ikdie-
nu!”, kurš notiks jau otro gadu pēc kārtas.  
Jaunieši jau tagad var domāt par idejām un 
aktivitātēm, kuras vēlās realizēt savā pa-
gastā, jo konkursa atbalstāmās prioritātes 
būs nometņu, pasākumu un specifisku ap-
mācību organizēšana.

Tikšanās beigās visi draudzīgi ar tortes 
notiesāšanu nosvinējām to, ka tieši pirms 
viena gada Daugavpils novada domē darbā 
tika pieņemtas speciālistes darbam ar jau-
natni O.Ņikitina un D.Kriviņa, un to, ka 
pirmais gads kopā ar jaunatnes lietu atbil-
dīgajiem un pagastu jauniešiem ir pagājis 
tik veiksmīgi! Paldies Daugavpils novada 
domes vadībai par atbalstu šī gada garumā! 
Paldies visiem par ļoti labu sadarbību!

Lai mūsu kopīgais 2. gads ir tikpat un vēl 
ražīgāks!

Jaunieti, uzlabo savu ikdienu pats!
Vēlies līdzdarboties sev svarīgu jautājumu risi-

nāšanā, attīstīt organizatoriskās spējas un uzla-
bot savu ikdienu?

Piedalies Daugavpils novada projektu konkursā 
jaunatnei “Uzlabosim savu ikdienu!”!

Konkursa mērķis ir veicināt Daugavpils 
novada jaunatnes līdzdalību jauniešiem svarīgu 
jautājumu risināšanā un attīstīt jauniešos 
organizatoriskās spējas, radot iespēju uzlabot 
savu ikdienu. 

Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu 
izstrādāts projekts, kas saistīts ar dažā-
du sabiedrisku aktivitāšu organizēšanu 
savā pagastā, kuru viņi paši spējīgi īstenot. 
Projektu konkursā var piedalīties:
•	 Daugavpils novada jauniešu nevalstiskās 

organizācijas;
•	 Daugavpils novada jauniešu grupas (vis-

maz 3 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem).
Projektus varēs realizēt visas vasaras garumā 

(realizācijas termiņš: no 2012. gada 01. jūnija līdz 
2012. gada 31. augustam).

Viena projekta maksimāli atbalstāmā summa ir 
LVL 300.00. 

Projektu konkursa atbalstāmās aktivitātes:
1. Nometnes organizēšana;
2. Pasākumu organizēšana;
3. Specifisku apmācību organizēšana. 

Pieteikšanās konkursam būs no 04. aprīļa līdz 
30. aprīlim. Ar nolikumu var iepazīties Daugav-
pils novada domes mājas lapā www.dnd.lv sada-
ļā Jaunatnei.

Lai iepazītos ar konkursa nosacījumiem un 
konsultētos par savām idejām, aicinām jau-
niešus piedalīties informatīvajā seminārā, 
kurš notiks 04. aprīlī plkst. 15.30 Daugav-
pils novada kultūras centrā (Dobeles ielā 30). 
   

Uzlabosim jaunatnes ikdienu kopīgiem spē-
kiem!

Biķerniekos tika 
meklēti talanti 
jauniešu vidū

Oļesja Ņikitina 
Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste

17. martā Biķernieku pagastā pulcējās talantīgi 
Daugavpils novada jaunieši, lai parādītu savas 
prasmes jaunatnes pasākumā „Meklējām talan-
tus”. Pasākumā piedalījās jauniešu komandas 
no Biķernieku, Višķu, Naujenes, Maļinovas un 
Sventes pagastiem.

Pasākuma laikā jaunieši dziedāja, dejoja, lasīja 
dzejoļus un demonstrēja uzzīmētās gleznas. 
Jauniešu sagatavotie numuri pierādīja to, ka 
Daugavpils novadā dzīvo ļoti talantīgi jaunieši!

Pasākumu atklāja Biķernieku pagasta jauni-
ete Olga Pankova ar brīnišķīgu dziesmu franču 
valodā. Koncerta turpinājumā skatītāji izbaudīja 
Maļinovas pagasta jaunietes Evitas Seņkānes 
pašsacerētus dzejoļus un Jūlijas Andruškevičas 
uzzīmētās gleznas. Pasākums neiztika arī bez 
dejām. Naujenes pagasta jauniešu komanda 
nodemonstrēja lustīgu deju break dance žanrā. 
Koncerta turpinājumā visi klausījās lirisku dzies-
mu Sventes pagasta jaunietes Darjas Virbales 
izpildījumā. Savukārt Višķu pagasta jauniete 
Laura Bicāne ieviesa romantisku noskaņojumu 
un nodziedāja pašsacerētās dziesmas ģitāras 
pavadījumā. Viena no dziesmām skanēja 
arī latgaliešu valodā. Koncerta nobeigumā 
Biķernieku pagasta jaunieši sagatavoja kopīgu 
deju un nodziedāja skaistu dziesmu, kuru 
veltīja saviem vecākiem. Pasākumu noslēdzot, 
visi koncerta dalībnieki nodziedāja dziesmu par 
draudzību.

Koncerta laikā zālē bija ļoti daudz skatītāju, jo 
atbalstīt jauniešus atnāca gan viņu vecāki, gan 
arī draugi un paziņas.

Lielu pateicību izsakām pagastu jaunatnes 
lietu atbildīgajiem: Alitai Podobedai, Viktoram 
Petaško, Jeļenai Koļesnikovai un Jānim Briškam 
par palīdzību priekšnesumu sagatavošanā.

Īpašu paldies izsakām Biķernieku pagasta 
jaunietei Viorikai Moisejevai un Biķernieku 
pagasta  pārvaldei!
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Sešās nominācijās godinās labākās Naujenes pagasta ģimenes

Višķu pagastā top 
moderna estrāde

Latvija, Lietuva un Baltkrievija starptautiska projekta 
ietvaros veido kopīgu etnomūzikas koncertprogrammu

Aiga Jonele
Daugavpils novada Kultūras pārvalde
Projektu vadītāja 

Gada sākumā Daugavpils novada Kultūras pār-
valde kopā ar sadarbības partneriem – Zarasu 
kultūras centru un Braslavas rajona izpildkomi-
tejas Kultūras nodaļu – uzsāka Eiropas kaimiņ-
attiecību un partnerības instrumenta Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta LLB-1-063 „Prieks kustībā” 
īstenošanu. 

Projekta galvenās aktivitātes ir četras 
mākslinieciski radošas nometnes, kuru lai-
kā dalībnieki pilnveidos tradicionālās dejas, 
mūzikas un teātra prasmes. Katras nometnes 
laikā tiks sagatavots koncerts vai uzvedums, 
kas tiks prezentēts visās projekta dalībval-
stīs. Projekta ietvaros notiks arī profesionā-
lās pilnveides un pieredzes apmaiņas seminā-
ri, kuros piedalīsies visu trīs valstu kultūras 
darbinieki.

No 25.marta līdz 3.aprīlim Baltkrievijā, 
Braslavā, notika pirmā mākslinieciski rado-
šā nometne, kurā piedalījās visu trīs projekta 
partnervalstu folkloras nozares speciālisti un 
folkloras kopu dalībnieki. Desmit dienu laikā, 
strādājot meistarklasēs un individuālajās nodar-
bībās, tika izveidota koncertprogramma, kas ap-
tvēra Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas tautas 
mūzikas tradīcijas. Nometnes dalībnieku izvei-
doto koncertprogrammu Latvijā (Daugavpils no-
vadā) varēs redzēt Starptautiskā tautas mākslas 
festivālā „Augšdaugava”, kas notiks 2012.gada 
26.maijā. Daugavpils novadu nometnē pārstāvēja 
desmit dalībnieki etnomūzikas speciālista Artūra 
Uškāna vadībā.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instru-
menta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārro-
bežu sadarbības programma ir Baltijas jūras re-
ģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību program-

mas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. 
- 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratē-
ģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, 
nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un 
ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt 
starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību. 

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, 
Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas 
apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, 
Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā 
Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas 
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Prog-
rammas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-
cbc.eu.

Eiropas  Savienību  veido  27 dalībvalstis,  kas no-
lēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  re-
sursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplaši-
nāšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  iz-
veidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  
attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudz-
veidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības.  

Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegu-
mos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES 
robežām.

 Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde un tā nekādā veidā nevar 
tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uz-
skatus.

Vita Rūtiņa, 
Reģionālās attīstības nodaļas vadītājas vietniece, 
projekta vadītāja

Pagājušajā gadā Daugavpils novada pašvaldī-
ba uzsāka projekta Nr. 10-03-L32100-000276 
„Daugavpils novada estrādes rekonstruk-
cija Višķu pagastā” (turpmāk tekstā Projekts) 
ieviešanu.

Projekta mērķis ir veikt Daugavpils novada 
Višķu estrādes rekonstrukciju, lai uzlabotu paš-
valdības infrastruktūru un paaugstinātu kultū-
ras objekta sniegto pakalpojumu konkurētspēju.

Finansējuma avots
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīs-

tībai (ELFLA) – Lauku attīstības programmas 
pasākums “Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem”, kuru administrē LR Zemkopības 
ministrijas Lauku atbalsta dienesta Dienvidlat-
gales  reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

Projekta budžets
Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 276 

377,39. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 
LVL 140 000, no kurām projekta īstenošanai pie-
šķirtais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums sastā-
da LVL 126 000 (90% no attiecināmajām izmak-
sām), pārējo projekta realizācijai nepieciešamo 
finansējumu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par 
Tehniskās dokumentācijas izstrādi, rekonstruk-
cijas būvdarbu veikšanu, autoruzraudzības un 
būvuzraudzības veikšanu, nodrošinās Daugav-
pils novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2012.gada 1.ok-
tobrim.

Estrāde Višķu pagastā tika uzbūvēta 1969.gadā 
un visu šo gadu garumā kapitālieguldījumi estrā-
des rekonstrukcijai netika veikti. 

Realizējot projektu un veicot estrādes rekons-
trukciju tiks saglabāta esošā ēkas novietne, ne-
mainot skatuves un skatītāju vietu izvietojumu 
un skatītāju pieejas ceļus. Skatuve tiks veidota 
apļa formā. Skatītāju sēdvietu zona projektēta ar 
pacēlumu. Skatītāju soli tiks izvietot lokā, sekojot 
skatuves formai. Estrādē paredzētas 1080 skatī-
tāju sēdvietas un 600 koristu vietas uz kora po-
destiem.

Estrādes rekonstrukcijas ietvaros pārplānotas 
pirmā stāva telpas un izveidota slēgta telpa otrā 
stāvā. Pirmā stāvā ir plānotas divas ģērbtuves 
ar dušām un tualetēm, darba telpa un rekvizītu 
glabātavas. Otrajā stāvā paredzēta nodarbību un 
koristu pulcēšanās telpa. No pirmā uz otro stāvu 
esošās kāpnes nodrošina tiešu izeju uz estrādi. 
Garderobes, dušas un tualešu telpas, kā arī ejas 
un izejas projektētas, ievērojot vides pieejamības 
prasības cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projektu konkurss

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 
Klientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu 
konkursu Krāslavas, Dagdas, Ilūkstes, Vār-
kavas un Daugavpils novados un Daugav-
pils pilsētā, kurā aicina piedalīties ikvienu – 
fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās 
organizācijas, pašvaldību iestādes un nefor-
mālās apvienības.

Projektu konkursa mērķis – realizējot attīstības 
bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvas 
dzīves un vides kvalitātes uzlabošanu, sekmējot 
sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopie-
nas teritorijā.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šā-
dām jomām:

- projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekār-
tošanu;

- projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu;

- projektiem, kas saistīti ar konkrētās terito-
rijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, 
patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;

- projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma 
vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību 
(labdarību), nodrošina papildus sociālos pakalpo-
jumus iedzīvotāju grupām;

- projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācī-
bas, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinā-
tība un profesionālā orientācija.

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uz-
varētājiem viena projekta realizācijai – līdz 400 
LVL.

Informācija par Klientu kluba „Mēs paši” pro-
jektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām 
un ieteikumiem to aizpildīšanai: www.hipo.lv

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas 
termiņš: 2012.gada 30.aprīlis

Projekti jāiesniedz Hipotēku bankas filiālēs/
norēķinu grupās personīgi vai sūtot pa pastu: 
Daugavpils filiāle, Viestura iela 2, Daugavpils, 
LV-5403.

Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkur-
sā!

2012.gada 13.maijā Naujenes pagasta Kraujas 
ciemā pirmo reizi notiks Ģimenes svētki “Nauje-
niešu ģimene – mūsu lepnums un gods”. Ģimenes 
svētku mērķis ir apliecināt Naujenes pagasta 
iedzīvotājiem, ka ģimene ir viena no pamatvēr-
tībām katra cilvēka dzīvē un mūsu tautas spēka 
un laimīgas nākotnes pamats. Ģimenes svētki 
Naujenes pagasta Kraujas ciemā būs svētku die-
na Naujenes pagasta ģimenēm ar daudzveidīgu 
pasākumu programmu “lielajiem” un “mazajiem”.

Ģimenes svētki palīdzēs iepazīt un pastāstīt 
iedzīvotājiem par godprātīgām, saticīgām, strā-
dīgām, mērķtiecīgām, nesavtīgām un talantī-
gām ģimenēm Naujenes pagastā, tāpēc svētku 
pasākumā godināsim ģimenes 6 nominācijās.  
Ja pazīstat draugu lokā, kaimiņos, dar-
ba vietā ģimenes, par kurām gribas ar prie-
ku un lepnumu pastāstīt citiem, tad neklusē-

sim un pieteiksim tās svētku organizatoriem.  
Ģimenes var pieteikt šādām sešām nominācijām:
“Zelta pāris” , “Kuplākā ģimene” , “Sportis-
kākā ģimene”, “Nesavtīgā ģimene” , “Talan-
tīgā ģimene” , “Uzņēmīgākā ģimene” 

Nominanti var pieteikties vai var tikt pieteik-
ti, nogādājot pieteikuma anketu, līdz 2012.gada 
2. maijam uz adresi: Naujenes pagasta pārvalde, 
Skolas iela 15, Naujene, LV-5462 ar norādi “Ģi-
menes svētku nominācija” vai uz e-pasta adresi: 
parvalde@naujene.lv, biblioteka@naujene.
lv. Pieteikuma anketa nolikuma pielikumā vai 
www.naujene.lv, Naujenes pagasta pārvaldē Sko-
las ielā 15, Naujenē pie sekretāres vai Naujenes 
tautas bibliotēkā Daugavas ielā 31A, Kraujā. 
Sīkāka informācija pa telefonu 654 50246, 654 
76840.

SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca” 
izstrādātais skiču projekts

Daugavpils novada dome, realizējot šo projektu, 
cer atgriezt Višķu estrādei kādreiz tik populārā 
kultūras objekta statusu un atkal pulcēt kopā ko-
rus, deju kolektīvus, folkloras ansambļus, mūzi-
ķus un teātra spēlētājus, amatniekus un skatītā-
jus uz kopīgiem svētkiem.
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Starpnovadu mazo vokālistu konkurss 
„Cāļu Cālis 2012” 

09.04. 12.00 Novada kultūras centrs 

Donoru diena 10.04. 9.00 Dubnas pagasta kultūras nams 
Nīcgales pagasta amatierteātra 
pirmizrāde „Labais gariņš” 

13.04. 19.00 Nīcgales tautas nams 

Groziņballe kopā ar grupu „Patrioti.LG” 14.04. 21.00 Vaboles kultūras nams 
Karaoki vakars pagasta jauniešiem 14.04. 18.00 Demenes kultūras nams 
Dzejas pasākums „Lirics@Jazz”  18.04. 18.00 Novada kultūras centrs 
Breika deju šova programma „ B-Boys 
party”  

20.04.  Naujenes jaunatnes iniciatīvu 
un sporta centrā 

Dabas materiālu vākšanas talka pagasta 
jauniešiem 

21.04. 21.04. Vecsalienas pagasts 

Lielā Talka 21.04. 17.30 Novada pagasti 
Talcinieku ballīte 21.04. 22.00 Ambeļu kultūras nams 
X Starptautiskais mūzikas skolu 
akordeonistu –solistu konkurss „Naujene 
2012” 

21.04. 10.00 Novada kultūras centrs 

Sventes pagasta senioru balle 24.04. 10.00 Sventes kultūras nams 
Eseju konkursa „Sudraba acis” 
noslēguma pasākums 

27.04. 14.00 Raiņa māja Berķenelē 

Daugavpils novada literatūras erudītu 
konkurss „ Pūcēns”  

27.04. 13.00 Naujenes jaunatnes iniciatīvu 
un sporta centrā 

Pagasta deju saiets „Pavasara vējiņš” 27.04. 18.00 Skrudalienas pagasta Silenes 
klubs 

Amatieru darbnīca veltīta Mātes dienai 28.04. 11.00 Vecsalienas pagasta pārvalde 
Starptautiskais tautas muzikantu saiets 28.04. 16.00 Vaboles kultūras nams 
Atpūtas vakars senioriem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām 

29.04. 14.00 Tabores pamatskola 

Mākslas dienas  Vabolē  29.04. 14.00 Skrindu dzimtas muzejs 
 

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Daugavpils novada  dome sveic vecākus  
ar bērniņu piedzimšanu un vēl prieku, 
mīlestību , veselību , pacietību un izturību 
bērniņu audzināšanā !

No 28.02.2012. līdz   27.03.2012. reģistrētas  
miršanas  39  novadniekiem.

Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību 
mūžībā aizgājušo novada iedzīvotāju 
tuviniekiem.

Kozjars 
Maksims 20.02.2012. 

Višķu 
pagasts 

Fedulova 
Viktorija  22.02.2012. 

Ambeļu 
pagasts 

Vīgante 
Violeta 23.02.2012. 

Tabores 
pagasts 

Laurena 
Kamilla  29.02.2012. 

Laucesas 
pagasts 

Semjonova 
Alisa 01.03.2012. 

Skrudalienas 
pagasts 

Smargune 
Jana 14.03.2012. 

Vecsalienas 
pagasts 

 

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja  
Janīna Jalinska 
02.04. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
16.04. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
23.04. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
30.04. Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
Arvīds Kucins 
12.04. Daugavpils novada dome 11.30-12.30 
26.04. Daugavpils novada dome 11.30-12.30 
Aļona Annišineca 
02.04. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00 
Jānis Belkovskis 
16.04. Vaboles pagasta pārvalde 15.00-17.00 
23.04. Špoģu vidusskola 15.00-18.00 
Aldis Cimoška 
12.04. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
26.04. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
Viktors Kalāns 
16.04. Vaboles pagasta pārvalde 13.00-16.00 
23.04. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
30.04. Skrudalienas pagasts 13.00-16.00 
Edgars Kucins 
11.04. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 
15.00-18.00 

25.04. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 

16.00-18.00 

Janīna Kursīte 
16.04. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 

telpas 
10.00-13.00 

24.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 09.00-11.00 
 

 
Juris Livčāns 
13.04. Biķernieku pagasts 10.00-12.00 
18.04. Nīcgales pagasts 10.00-12.00 
24.04. Naujenes pagasts 18.00-20.00 
Ināra Ondzule 
18.04. Kalupes pagasta padome 14.00-17.00 
20.04. Kalupes pagasta padome 14.00-16.00 
Vasilisa Pudovkina 
03.04. Naujenes pagasts, Lociki 16.00-18.00 
11.04. Daugavpils novada dome 15.00-17.00 
Aivars Rasčevskis 
11.04. Tabores pagasta pārvalde 15.00-17.00 
17.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00-17.00 
18.04. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-12.00 
24.04. Maļinovas pagasta pārvalde 14.00-16.00 
25.04. Sventes tautas nams 16.00-18.00 
Antoņina Redkova 
01.04. Salienas vidusskola 14.30-15.30 
16.04. Tabores pagasta pārvalde 13.00-15.00 
20.04. Salienas pagasta pārvalde 14.00-15.00 
27.04. Lauceses pagasta pārvalde 14.00-15.00 
Aleksandrs Sibircevs 
11.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
24.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
Valērijs Smarguns 
11.04. Vecsalienas pagasta pārvalde 8.00-12.00 
25.04. Salienas vidusskola 9.00-12.00 
Mečislavs Vēveris 
09.04. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
13.04. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
20.04. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
23.04. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
Lūcija Voitkeviča 
16.04. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 
14.00-16.00 

17.04. Kalkūnes pagasts 14.00-16.00 

Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām 
jūs aktīvi piedalīties sapulcēs, lai saņemtu 
informāciju par savās pagasta pārvaldēs 
2011.gadā paveikto darbu un plāniem 2012. 
gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada 
domes vadībai un speciālistiem.

APRĪLIS 
Datums Pagasta pārvalde Laiks 
11.04. Tabores pagasta pārvalde 15.00 
13.04. Biķernieku pagasta 

pārvalde 
10.00 

17.04. Kalkūnes pagasta 
pārvalde 

15.00 

18.04. Nīcgales pagasta Tautas 
nams 

10.00 

18.04. Kalupes pagasta pārvalde 14.00 
20.04. Medumu pagasta 

pārvalde 
14.00 

24.04. Maļinovas jauniešu 
centrs 

14.00 

24.04. Naujenes kultūras centrs 18.00 
25.04. Sventes Tautas nams 16.00 
 

Sakopsim Latvi ju kopā! 
Latvija ir pietiekami liela, lai mums visiem pie-

tiktu vietas, kur dzīvot un kur augt nākamajām 
paaudzēm. Latvija ir pietiekami maza, lai mēs 
visi kopā spētu tai atdot agrāko tīras un sakop-
tas valsts godu. Tāpēc 2012. gada 21. aprīlī no 
plkst. 9:00 līdz 15:00 visā Latvijas teritorijā at-
kal notiks vides sakopšanas akcija „Lielā Talka”, 
kur piedalīties aicināts ikviens, kam nav vienal-
dzīga mūsu zeme, tās šodiena un nākotne. Par 
talkošanas vietām iedzīvotājus aicinām in-
teresēties pagastu pārvaldēs. 

Lielās Talkas galvenā ideja ir balstīta uz brīv-
prātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedē-
tību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. 
Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. 
dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko 
un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot iespēju 
dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā 
arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un 

rūpēties par vidi sev apkārt.
Šī gada Lielās Talkas galvenā tēma būs „ūdens” 

– talcinieki aicināti ne tikai atbrīvot upes un ci-
tas ūdenstilpnes no atkritumiem, bet arī sakopt 
to vidi, piemēram, padarot mazās upītes laivo-
jamas, atbrīvojot upes no sakritušajiem kokiem, 
kā arī veikt dažādas citas darbības, lai panāktu 
upēs labākus apstākļus tur mītošajām dzīvajām 
radībām. 

Pērn visā Latvijā Lielajā talkā piedalījās 190 
000 talcinieku, tostarp 2000 cilvēku no Daugav-
pils novada. Kopīgiem spēkiem pagastos izdevās 
savākt 5163 atkritumu maisus. Novada rekor-
dists bija Līksnas pagasts ar 724 maisiem. Līks-
nas pagasta pārvaldes Lielās Talkas koordinatore 
Elvīra Vorošena tika atzīta par Latgales reģiona 
labāko talkas rīkotāju, iegūstot ceļojošo balvu 
„Zelta grābeklis”. 

Piedalies arī Tu! 

Informācija 
Daugavpils novada dome informē, ka pavasara 
atkušņa laikā, lai novērstu autoceļu bojājumus, 
atsevišķos pašvaldības autoceļos var tikt 
ierobežota vai pat slēgta transporta satiksme. 
Informāciju par satiksmes ierobežojumiem 
pašvaldības autoceļos var saņemt Daugavpils 
novada domē (tālruņa numurs – 65422235).

Lieldienām veltīto pasākumu afi ša pieejama portālā www.dnd.lv, kā arī pagastu pārvaldēs.

Tikšanās ar iedzīvotājiem


