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DAUGAVPILS  NOVADA

VĒSTIS
Lielajā talkā paveikti 
vērienīgi uzkopšanas 

darbi

21.aprīlī novada ļaudis, kuriem rūp dzimtenes 
tīrība, pulcējās uz Vislatvijas mēroga pasākumu 
„Lielā talka”, lai atbrīvotu dabu no atkritumiem, 
grābtu lapas, stādītu kokus, ierīkotu puķu dobes, 
cirstu krūmus un veiktu citus uzkopšanas darbus!       

Turpinājums 6.lpp.  ►►►

        
STARPTAUTISKAIS TAUTAS MĀKSLAS FESTIVĀLS

„AUGŠDAUGAVA 2012”
Satiec savu vasaru Augšdaugavā! 

Sestdien, 26. maijā
Dabas parks “Daugavas loki”, Slutišķu sādža
no 11.00  „Sveiciens vasarai” Ziedu kompozīcijas  veidošana
11.30 Gleznu izstādes „Pļavas puķes” atklāšana
Latgales sēta
12.00 Festivāla atklāšana „Nāc nākdama, vasariņa!”

Amatnieku un ražotāju tirdziņš, amatu un prasmju demonstrējumi, darbnīcas, tirgošanās
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas Lietišķās mākslas studijas „Pūpoli” prasmju demonstrējumi
Svilpaunieku darbnīca 

13.00 – 16.30 Aktivitātes bērniem „Pa ganu taciņu” 
13.00 – 16.00 Deju kolektīvu koncerti 
15.00 – 16.00 Rotaļas ar zirgiem „Laukā laidu kumeliņu”
16.30 Vislatvijas ūdenstūristu saieta „Lielais plosts” dalībnieku pavadīšana

Vairāk informācijas: www.lielaisplosts.lv
17.00                                                                                    Lielkoncerts 

Projekta „The Joy of Mobility” ietvaros tapušais Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas  etnomuzikantu 
kopkoncerts

Slutišķu vecticībnieku māja
no 12.00 Zāļu sievas padomi „Trejdeviņas zāles plūcu...”

Ganu spēka zupas virums
Niedru stabulīšu darbnīca 

12.00 Daugavpils novada muzeju radošās darbnīcas: mezglošana, koka stabulīšu un lielā musturdeķa 
veidošana

13.00 Bukleta „Slutišķu noveles” prezentācija un fotomākslinieces A. Meirānes fotogrāfi ju izstādes atklāšana
13.30 Folkloras kopu un vokālo ansambļu koncerts „Ganiņš biju, ganos gāju”
15.00 Garākās bizes konkurss „Augšdaugavas košā bize”

Izstādes 
Naujenes novadpētniecības muzeja izstāde „Sirdsdaugava”
Fotomirkļi no „Augšdaugavas 2011” norisēm

Sporta aktivitātes pie Latgales sētas
13.00 – 16.00 Vizināšanās ar laivām, kanoe un smailītēm

Pļavas volejbols 
Tautas sporta spēļu sacensības (akmeņu mešana tālumā, pretinieka vilkšana, baso pēdu stafete  u. c.)

13.10 „Baso pēdu skrējiens” (Latgales sēta – Slutišķu vecticībnieku māja)
Citas aktivitātes
• Izjādes ar zirgu sētas „Klajumi” zirgiem (Ls 2,00) 
• Naujenes novadpētniecības muzeja ekskursijas „Slutišķu vecticībnieku sādža” un „Markovas izziņas taka” 

(ekskursijas grupai ar vadītāju Ls 5,00) 
Iepriekšēja pieteikšanās ekskursijām un muzeja apmeklējumam pa tālr. 29468988 

Višķu jaunieši  aktīvi iesaistījās pagasta 
tīrīšanas darbos

Talcinieki no Daugavpils novada domes 
uzkopa Višķu stadiona apkārtni
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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 

Daugavpils novada pašvaldība nostiprina 
sadarbību ar Baltkrieviju 

2012.gada 12.aprīļa sēdē pieņemti 69 lēmu-
mi: 

● Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā tiek no-
rakstītas materiālās vērtības Daugavpils novada 
pašvaldības iestādēs”.

● Noteica cieto sadzīves atkritumu savākša-
nas tarifu (bez PVN) Dubnas pagasta teritorijā: 
daudzdzīvokļu māju īrniekiem, īpašniekiem ar 
ģimenes locekļiem un individuālo māju īpašnie-
kiem ar ģimenes locekļiem 0,80 Ls mēnesī no 
viena cilvēka; juridiskām personām, zemnieku 
saimniecībām un individuālo māju īpašniekiem 
Ls 8.72 par 1m3.

● Izsludināja novada projektu konkursu vispā-
rējās izglītības iestādēm „Kopā būt!”, apstiprināja 
tā nolikumu un konkursa vērtēšanas un pārrau-
dzības komisiju.

● Atļāva Kultūras pārvaldei organizēt labda-
rības akciju „Dāvā sapni” laikā no 2012. gada 
23.aprīļa līdz 18.maijam.

● Atļāva Dubnas pagasta pārvaldei noslēgt lī-
gumu uz četriem mēnešiem ar SIA „Lattelecom” 
par ziedojuma tālruņa ierīkošanu, lai sniegtu pa-
līdzību ugunsgrēkā cietušajai Kosoņu ģimenei.

● Apstiprināja ciema statusa noņemšanas kri-
tērijus novada teritorijā esošajām apdzīvotajām 
vietām.

● Pilnvaroja biedrību „Medumu ezers” organizēt 
licencēto makšķerēšanu Medumu ezerā.

● Grozīja pašvaldības tirdzniecības atļauju iz-
sniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas ko-
misijas sastāvu.

● Nolēma izpirkt no SIA „Swedbank Autoparku 
vadība” nomāto automašīnu Nissan X-Trails.

● Atļaut atsavināt Medumu pagasta pārvaldes 
valdījumā esošo autobusu MERCEDES BENZ 
0614, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē.

● Atcēla novada domes 28.03.2012. lēmumu 
Nr.271 „Par Daugavpils novada pašvaldības īpa-
šumā esošās meža cirsmas, kas atrodas uz zemes 
vienības Kurloviči, Ambeļu pagasts, Daugavpils 
novads, ar kadastra apzīmējumu 4442 005 0151 
atsavināšanu”.

● Atbalstīja projekta “Ūdenssaimniecības attīs-
tība Daugavpils novada Medumu pagasta Medu-
mu ciema Ilgas ielā” uzsākšanu. 

● Atļāva Višķu pagasta pārvaldei iesniegt pro-
jektu „Daugavpils novada Višķu pagasta Luknas 
un Višķu ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde” Zivju fonda atbalsta saņem-
šanai.

● Grozīja novada domes 13.10.2011. lēmumu 
Nr.1263 „Par projekta „Sventes pagasta Parka 
ielas rekonstrukcija” iesniegšanu ELFLA pasā-
kumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzī-
votājiem””, nosakot projekta kopējo finansējumu 
Ls 74938,80.

● Grozīja novada domes 11.11.2010. lēmumu 
Nr.1584 „Par projekta iesniegšanu Eiropas Ziv-
saimniecības fonda pasākumā „Teritorijas attīs-
tības stratēģijas īstenošana””, nosakot projekta 
kopējo finansējumu Ls 57007,07.

● Piešķīra finansējumu Naujenes pagasta pār-
valdei Ls 2530 jauna servera iegādei Naujenes 
tautas bibliotēkai novada bibliotēku kopkataloga 
uzturēšanai.

● Nolēma atlīdzināt 2 personām izdevumus, kas 
saistīti ar zemes vienību Ozolkalni, Līksnas pa-
gastā, un Ozollauki 1, Demenes pagastā, kadas-
trālo uzmērīšanu uz novada pašvaldības vārda.

● Nolēma piedzīt no 2 personām nekustamā 
īpašuma nodokļa nokavēto maksājumus par īpa-
šumiem Dubnas un Sventes pagastos, piedziņu 
vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem 
vai tam piederošo kustamo un nekustamo īpašu-
mu.

● Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumus: Ls 
47151,29 projekta „Brīvā laika un sporta centra 
rekonstrukcija” finansēšanai un Ls 65510,92 pro-
jekta „Sventes pagasta Parka ielas 0.000-0.740 
km rekonstrukcija” finansēšanai. 

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā 
„Publiskie dokumenti”.

Daugavpils novada pašvaldības pārstāvji no 
28.marta līdz 30.martam viesojās Novopolockas 
Vitebskas apgabalā Baltkrievijā, kurā notika 1. 
Baltkrievijas un Latvijas sadraudzības pilsētu 
forums “Baltkrievijas un Latvijas reģionālās un 
sadraudzības pilsētu sadarbības perspektīvie vir-
zieni.” Forumā piedalījās 27 Latvijas pašvaldības. 
Kopumā forums pulcēja vairāk kā 250 dalībniekus 
no abām valstīm. Daugavpils novada pašvaldību 
forumā pārstāvēja domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska, priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins 
un pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika.

Foruma mērķis bija veicināt Baltkrievijas un 
Latvijas sadarbības attīstību, paplašināt un no-
stiprināt starpreģionālos sakarus tirdzniecības 
un ekonomikas, investīciju un kultūras jomās, 
aktivizējot partneru attiecības starp Baltkrievijas 
un Latvijas pašvaldībām.

Forums tika atklāts Meždurečjes ciemā, kurā 
notika plenārsēde, sekcijas sēdes pēc sadarbības 
virzieniem un vēlāk arī investīciju foruma atklā-
šana. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirek-
torei V.Kezikai bija tas gods vadīt tūrisma un kul-
tūras sekciju, kurā izskanēja vairāki interesanti 

priekšlikumi, kā stiprināt abu valstu kontaktus 
šajās jomās. Forumā  tika organizētas arī izstā-
des, kurās Baltkrievijas rajoni savos stendos iz-
rādīja savus investīciju projektu piedāvājumus. 
Darba kārtībā bija arī ekskursija, kurā tika ap-
meklēts viens no Baltkrievijas lielākajiem ķīmis-
kās rūpniecības uzņēmumiem ASS “Naftan” un 
AAS “Naftan” komleksa rūpnīca “Polimir”.

Vairākām pašvaldībām foruma laikā izdevās 
atrast sadarbības pašvaldības un noslēgt sadrau-
dzības vienošanās. Daugavpils novads šādus lī-
gumus nenoslēdza, jo jau šobrīd tai ir trīs aktīvi 
Baltkrievijas partneri. „Mums ir noslēgti līgumi 
ar  Šarkovščinas, Braslavas un Vitebskas rajonu. 
Ar katru no pašvaldībām mums ir cieša sadarbī-
ba kādā no jomām. Uzskatu, ka tuvākajā laikā 
mums nav vajadzības vēl ar kādu rajonu slēgt sa-
darbības līgumu. Tomēr mēs esam atvērti dažā-
diem investīciju projektiem – ja atvērsies kāda no 
Eiropas Savienības programmām, mēs zināsim 
pie kuras pašvaldības griezties ar piedāvājumu 
sadarboties,” Baltkrievijas forumā gūtās iespējas 
atklāja V.Kezika.

Kļūsim par savu dzīvokļu īpašniekiem!
Andris Slesars 
Juridiskās daļas juriskonsults

Daudzi Daugavpils novada iedzīvotāji dzīvo 
daudzdzīvokļu mājās, kuru dzīvokļi, pamatojoties 
uz likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un 
zvejnieku kolhozu privatizāciju”, privatizēti par 
pajām. Saņemot no paju sabiedrībām dzīvokļus 
apmaiņā pret pajām, šie iedzīvotāji visu laiku 
sevi uzskatīja par to īpašniekiem, bet Latvijas 
likumdošanas izpratnē par pilnvērtīgu dzīvokļa 
īpašnieku ir uzskatāma tikai tā persona, kas sa-
vas īpašuma tiesības ir nostiprinājusi zemesgrā-
matā. Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, ēku 
vai tās atsevišķu domājamo daļu (dzīvokli) nevar 
ierakstīt zemesgrāmatā bez tai piesaistītā zemes 
gabala. Uzreiz rodas jautājums, kur ņemt zemi, 
ja par pajām privatizēts ir tikai dzīvoklis ? Uz šo 
jautājumu pacentīsimies rast atbildi šajā rakstā.

Zemes reformas gaitā, pašvaldība zem visām 
daudzdzīvokļu mājām ir piešķīrusi attiecīgus ze-
mes gabalus, kas nepieciešami šo māju uzturē-
šanai. Ir pieņemti lēmumi par šo zemes gabalu 
nodošanu par pajām privatizēto daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļu īpašniekiem. Tātad visas nepiecie-
šamās darbības no pašvaldības puses, lai persona 
varētu ierakstīt savu īpašumu zemesgrāmatā, ir 
izpildītas. Atlikušās darbības ir jāveic katra dzī-
vokļa īpašniekam, par kuru veikšanas nepiecieša-
mību personai jāizlemj pašai. 

Personai, par pajām privatizētās daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo mājas dzīvokļa īpašniekam, kas vē-
las sakārtot īpašuma tiesības uz savu dzīvokli, ir 
jāgriežas ar iesniegumu attiecīgajā pagasta pār-

valdē vai Daugavpils novada domes Pašvaldības 
īpašuma nodaļā. Iesniegumam jāpievieno vieno-
šanās par dzīvokļa iegādi vai izpirkšanu par pa-
jām, vai mantojuma apliecību, vai pirkuma, dāvi-
nājuma līgumu, kas apliecina dzīvokļa likumīgo 
valdījumu. Saņemtais iesniegums tiek izskatīts 
Daugavpils novada domes dzīvojamo māju pri-
vatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijā, 
kurā tiek pieņemts lēmums par zemes, uz kuras 
atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, domāja-
mo daļu nodošanu bez atlīdzības.

Pamatojoties uz komisijas lēmumu, starp paš-
valdību un dzīvokļa īpašnieku tiek noslēgta vie-
nošanos par „zemes nodošanu īpašumā bez atlī-
dzības”. Pēc vienošanās parakstīšanas, personai 
jāgriežas Valsts zemes dienestā, Rīgas ielā 18, 
Daugavpilī, lai saņemtu nepieciešamos dokumen-
tus reģistrācijai zemesgrāmatā: kadastra izziņa 
par dzīvokļa īpašumu, ēkas, telpu grupas, dzī-
vokļa kadastrālā uzmērīšana un datu reģistrācija 
kadastra informācijas sistēmā. Ar saņemtajiem 
dokumentiem personai jāgriežas pie notāra vai 
bāriņtiesā, lai sastādītu nostiprinājuma lūgumu 
tālākai īpašuma tiesību nostiprināšanai zemes-
grāmatā. Šādā veidā sakārtojot īpašuma tiesības, 
persona kļūst par pilnvērtīgu īpašnieku savam 
dzīvokļa īpašumam, kas dod tiesības pilnvērtīgi 
rīkoties ar savu dzīvokli - pārdot, dāvināt, ieķī-
lāt, izīrēt, kā arī piedalīties dzīvojamās mājās 
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un gūt citus 
labumus. Izmantojiet savas tiesības un kļūstiet 
par sava dzīvokļa īpašnieku!

Kraujas ciema iedzīvotāji uzturā drīkst lietot 
aku ūdeni

Šī gada sākumā notikušās dzelzceļa avārijas 
rezultātā, kad Naujenes pagasta vidē nonāca ķī-
misko vielu piesārņojums saistībā ar tā iespēja-
mo izplatīšanos vidē, t.sk. gruntsūdeņos, regulāri 
tika veiktas analīzes un joprojām turpinās seku 
likvidācijas darbi. Pēdējie dzeramā ūdens paraugi 
atkārtoti neuzrāda piesārņojumu, tādēļ Veselības 
inspekcijas speciālisti uzskata, ka seklo pazemes 
ūdeņu piesārņojuma risks nepastāv un Naujenes 
pagasta iedzīvotāji drīkst atsākt uzturā lietot arī 
individuālo aku ūdeni.

Seku likvidācijas darbos iesaistītais uzņēmums 
pakāpeniski atjauno augsnes un grunts pamat-
stāvokli, nodrošinot piesārņojuma savākšanu, 
kontrolēšanu un ierobežošanu, lai novērstu iespē-
jamo nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību vai 
vidi.

Gadījumā, ja avārijas teritorijas apkārtnes ie-
dzīvotājiem aizvien rodas šaubas par individuālo 
dzeramā ūdens avotu kvalitāti, konstatējot ūdens 
smaržas un garšas izmaiņas, lūdzam zvanīt uz 
Veselības inspekcijas Latgales reģiona Kontroles 
pārvaldes nodaļu pa tālruni 26641151.
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Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” izsludina
 4.projektu kārtu

Biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība „Kaimiņi”” kopš 2009.gada īsteno 
vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros 
tiek sludināti projektu konkursi un īstenotas 
visdažādākās idejas. 
Višķos, pateicoties biedrības „Višķu attīstībai” 
aktīvajam darbam, iegādātas pārvietojamās 
sanitārās sistēmas un top jauns tirgus laukums 
vietējiem produktiem.
Demenē izveidots Bērnu rotaļu un attīstības 
dienas centrs un Kumbuļos darbojas brīvās cīņas 
sporta centrs.
Kalupē turpinās darbs pie hokeja laukuma 
pilnveidošanas, tas papildināts ar tribīnēm un 
drīzumā tur būs arī jaunas ģērbtuves.
Nīcgales bērni ir tikuši pie piepūšamām 
atrakcijām, ar kurām biedrība „Tagadnē nākotne 
aug” labprāt dalās arī lielākajos novada svētkos. 
Bez tam deju kolektīvi un folkloras kopa Nīcgalē 

var lepoties ar jauniem tautu tērpiem.
Silenes pamatskolas sporta zālē tika uzstādīts 
moderns aprīkojums – viens radio vadāms 
elektroniskais multifunkcionālais tablo un 
basketbola aprīkojums, kā arī tika renovētas 
divas sporta ģērbtuves ar WC un dušas telpām, 
nodrošinot tajās siltumapgādi.
Daugavpils novada medniekiem tagad ir iespēja 
trenēt savas šaušanas prasmes jaunā šautuvē, 
kura, pateicoties aktīvajiem Kalupes medniekiem, 
ir tapusi Kalupes pusē.
Ambeļu bērniem ir jauns rotaļu laukums, 
jauniešiem trenažieri, iedzīvotājiem veļas māja. 
Kopīgiem pasākumiem Ambeļos ir iegādāti jauni 
soli, uzstādītas lapenes.
Jauna vieta latgaliešu kultūras saglabāšanai 
un attīstībai ir renovētā ēka „Ambeļu skreine”. 
Folkloras kopa ieguva jaunus senos mūzikas 
instrumentus.
Vecsalienas puses Červonkas pils nu ir plašāk 
atpazīstama pateicoties informatīvajiem stendiem 
un vasarā pils parka apmeklētājus priecēs arī 
jauna lapene.

Sarosījās arī Biķernieku un Kalkūnes iedzīvotāji 
- Biķernieku „Margrietiņas” izveidoja jaunu 
trenažieru zāli, savukārt Kalkūnos tā vēl top.
Ir īstenotas daudz un dažādas citas idejas ne tikai 
Daugavpils novadā, bet arī Ilūkstes pusē!
Jaunas idejas iespējams īstenot 4.projektu kārtā, 
kas izsludināta 10.aprīlī. Projektu iesniegumu 
pieņemšana notiks no 2012.gada 10.maija 
līdz 2012.gada 11.jūnijam.
Šīs kārtas jaunums - ir iespēja īstenot arī 
mājražošanas un mājamatniecības projektus. 
4. kārtā pieejamais publiskais fi nansējums ir 
339 540,98 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz „Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” birojā 
Rīgas ielā 2., 19.kabinets, tālrunis 65425089.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, 
plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva 
atzinuma saņemšanai var iepazīties Rīgas ielā 2, 
19.kabinets, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 
www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā  www.
daugavpils.partneribas.lv. Kontaktpersona Inga 
Krekele, e-pasts: inga.krekele@gmail.com 

Iedzīvotājus novadā uztrauc skolu saglabāšana, ceļi un klaiņojoši suņi
25.aprīlī Sventes Tautas namā noslēdzās divu 

mēnešu garais pagastu sapulču maratons. Martā 
un aprīlī novadā noritēja 19 sapulces, kurās pie-
dalījās  1050 iedzīvotāju. Iedzīvotāju interese un 
apmeklētība bija dažāda, sapulcēs piedalījās sā-
kot no 30 līdz 160 cilvēku. 

Pagastu sapulces tiek organizētas jau otro gadu 
un, kā liecina pagājušā gada rezultāti – iedzīvotā-
ju priekšlikumi un ierosinājumi  nereti gada laikā 
pārtapa par reāliem lēmumiem un darbiem. 

Tā pērn Vaboles pagastā asi tika pacelts jautā-
jums par pašvaldības dzīvojamo māju remontu. 
Šim nolūkam tika novirzīti fi nanšu līdzekļi no 
rezerves fonda. Tāpat tika risināts sasāpējušais 
jautājums par ceļu slikto stāvokli. Ceļa fonda ko-
misija izbrauca un izvērtēja visus ceļus, kuri tika 
piedāvāti remontēšanai. Iespēju robežās ceļu uz-
labošana tika arī fi nansiāli atbalstīta. 

Tika pieņemts lēmums pensionāriem un nestrā-
dājošiem invalīdiem, kuri saņem Latvijas valsts 
pensiju, apmaksāt triju dienu ārstēšos Daugav-
pils Reģionālajā slimnīcā. Nepilnu divu mēnešu 
laikā, kopš šis lēmums ir stājies spēkā,  šo iespēju 
izmantojuši vairāk kā 80 seniori. 

2012.gada budžeta izstrādes gaitā, dome rūpīgi 
izvērtēja vai pagastu pārvalžu pieprasījumi kapi-
tālieguldījumiem atbilst iedzīvotāju vēlmēm, kas 
izskanēja iepriekšējā gadā.  Tika iedalīti vairāk 
kā 45 tūkstoši latu Vaboles vidusskolas atsevišķu 
telpu un ēdināšanas bloka remontēšanai.  Nīcga-
les pagasta iedzīvotāji pārliecināja pagasta pār-
valdes un domes darbiniekus, ka ir nepieciešams 
paplašināt Nīcgales pirmsskolas izglītības iestā-
des iespējas – pamatojoties uz bērnu skaita pie-
augumu, tika piešķirti papildus līdzekļi otrās gru-
piņas atvēršanai un mācību materiālās bāzes pa-
pildināšanai. Savukārt Nīcgales pamatskolā tiks 
veikts sporta zāles jumta remonts.  Līdzīgi tika 
atbalstīti arī pieprasījumi no Birznieku, Silenes, 
Biķernieku, Zemgales, Medumu un Kalupes sko-
lām un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes.  

Reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par informā-

cijas trūkumu, tika palielināts pašvaldības infor-
matīvās avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” ap-
joms un eksemplāru skaits. Novada avīze iznāk 
reizi mēnesī un pagastu pārvaldes ir atbildīgas 
par to nogādāšanu katra iedzīvotāja pastkastītē. 
Tāpat  aicinām  aktīvi skatīties Latgales reģio-
nālās televīzijas  (LRT) ziņu izlaidumus un ap-
meklēt mājas lapu www.dnd.lv, kurā ir atrodami 
aktuālākie jaunumi novada dzīvē un ir iespēja 
izlasīt „Daugavpils Novada Vēstis” elektronisko 
versiju. 

Apkopojot šī gada sapulcēs izskanējušos jau-
tājumus, var izvirzīt vairākus problēmu 
blokus, kas vairāk vai mazāk ir aktuāli 
visā novada teritorijā, bet katrā pagastā 
ir atšķirīgi. Komunālās saimniecības jomā 
kalkūnieši izteica neapmierinātību par 
siltumapgādes tarifi em un to neatbilstību 
sniegto pakalpojumu kvalitātei, Demenes 
ciema iedzīvotājus satrauc ūdens kvalitāte. 
Joprojām ne visi novada iedzīvotāji ir no-
slēguši līgumus ar atkritumu apsaimnie-
kotājiem, kā rezultātā iedzīvotāji vairāk-
kārtīgi izteica pretenzijas par negodīgiem 
līdzpilsoņiem. Nākotnē veicams liels darbs 
atkritumu šķirošanas jomā.

Joprojām aktuāla problēma ir ceļu stā-
voklis un uzturēšana. Višķu pagastā jāri-
sina jautājums par kustības organizāciju Višķu – 
Kalupes krustojumā iepretim Višķu Mūzikas un 
mākslas skolai. Salieniešus uztrauc nobrauktuv-
ju ierīkošana pie renovētā valsts ceļa „Skrudalie-
na – Kaplava – Krāslava”. Vairākkārtīgi izskanē-
ja diskusijas par renovēto ceļu platumu, kas nav 
piemēroti lielgabarīta lauksaimniecības tehnikai. 
Plānojot būvprojektus, nākotnē šis apstāklis tiks 
ņemts vērā. Līksnā un Taborē problemātiska ir 
ceļu uzturēšana pavasarī. Savukārt zemnieki ai-
cināti sekot līdzi informācijai par iespēju piedalī-
ties novada domes konkursā par ceļu uzturēšanu 
ziemas periodā, kurš būs izsludināts vasarā. 

Dienas kārtībā ir aktualizējies jautājums par 
ielu izkārtņu un numerācijas sakārtoša-
nu – pie vienotu noteikumu un prasību 
izstrādes jau ir ķērusies šim nolūkam 
izveidota darba grupa. Nākamgad tiks 
veidota programma par ielu apgaismoša-
nu, par ko īpaši ir nobažījušies iedzīvotāji 
Silenē, Kalupē un citur. Vēl viena problē-
ma ir klaiņojošie suņi – tiks izvērtēts vai 
izdevīgāk ir slēgt līgumu ar pilsētas dzīv-
nieku patversmi vai veidot līdzīgu iestādi 
novadā.  

Sapulcēs iedzīvotāji tika arī informēti, 
ka visās pagastu pārvaldēs darbu uzsā-
kuši kapu apsaimniekotāji – šis jautā-
jums īpaši aktualizējies pēc Latvijas un 
Baltkrievijas noslēgtās vienošanās par 

Tabores, Kalkūnes, Laucesas, Nīcgales, Skruda-
lienas pagasta iedzīvotājus ļoti uztrauc jautājums 
par pamatskolu saglabāšanu, savukārt medumie-
ši un salienieši cenšas pierādīt novada domei ne-
pieciešamību uzturēt pagastu teritorijā vidussko-
lu, kaut skolēnu skaits ir sarucis līdz robežai, kad 
nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu izglītību.

Pārrunāti tika arī jautājumi par novada teri-
torijas attīstības plānojumu, attīstības centriem, 
ciemu perspektīvu, pasažieru pārvadājumiem, 
jauno sporta talantu atbalstu, ģimenes ārstu un 
veterinārārstu pakalpojumu pieejamību. 

Visās sapulcēs piedalījās arī policijas vadība un 
darbinieki – varas iestādēm visbiežāk tika adre-
sēti jautājumi par profi laktisko darbu kārtības 
uzturēšanai un tā saucamo „točku” apkarošanu. 
Pārmērīga alkohola lietošanas upuri bieži nonāk 
Reģionālās slimnīcas detoksikācijas palātās. Vie-
nas personas uzturēšanās atskurbtuvē diennaktī 
izmaksā 29 latus, kas tiek segti no novada budže-
ta un sastāda nesamērīgi lielu summu. Šobrīd no-
vada dome strādā pie noteikumiem, kuri paredzēs 
kādā veidā atgūt vai likt atstrādāt pakalpojumu 
apmaksu šiem cilvēkiem. 

Pagastu sapulču rīkošana atkal tiks atsākta nā-
kamā gada pavasarī. Ieviestā prakse pierāda, ka 
iedzīvotāju priekšlikumi, ierosinājumi un kritika ir 
indikators, kas sniedz iespēju novērtēt pagasta pār-
valžu darba kvalitāti un konstatēt situāciju uz vie-
tas. Paldies visiem, kuri piedalījās sapulcēs un rosi-
nāja jaunas idejas, kā dzīvi novadā padarīt labāku!

atvieglotas robežas šķērsošanu, kas paredz precī-
zus datus par personu apbedījumu vietām.  

Katrā pagastā tika runāts par uzņēmējdarbī-
bas attīstību un to, kādā veidā pašvaldība var 
sniegt uzņēmējiem atbalstu. Pagastu pārvaldēm 
kopā ar skolu valdi uzdots strādāt pie jautājuma 
par iespēju zemniekiem izglītības iestāžu ēdnīcas 
apgādāt ar vietējo ražoto produkciju. Pierobežas 
pagastos apsprieda jautājumu par iespējamiem 
atvieglojumiem izmantojot energoresursus iedzī-
votājiem un uzņēmējiem, kuri atrodas Visaginas 
atomelektrostacijas riska zonā.  
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LAD uzsāk iesniegumu pieņemšanu dīzeļdegvielas atbrīvojumam 
no akcīzes nodokļa

Saņemts starptautiskā 
jauniešu dabas 

projekta „Youth for 
Nature” 

apstiprinājums – 
sākam darboties!

Uzmanību – 
trihineloze turpina izplatīties!

Neraugoties uz profi lakses pasākumiem, Dau-
gavpils reģionā turpina pieaugt saslimstības 
līmenis ar trihinelozi. Šī gada pirmajos trīs mē-
nešos Daugavpilī un Daugavpils novadā reģistrē-
ti vairāk nekā 30 jauni saslimšanas gadījumi ar 
trihinelozi. Tas daudzkārt pārsniedz iepriekšējos 
gados reģistrēto līmeni. 

Epidemiologu dati liecina, ka pērn saslimšanas 
gadījumu skaits ar trihinelozi Latvijā, salīdzi-
not ar iepriekšējo gadu, palielinājies četras rei-
zes. 2011. gadā Latvijā reģistrēti 52 saslimušie 
ar trihinelozi, no tiem 36 reģistrēti Daugavpilī, 
Daugavpils novadā un Krāslavā. Visi saslimušie 
ar trihinelozi infi cējušies, lietojot uzturā dažādus 
ēdienus, kas pagatavoti no cūkgaļas. Aptaujātie 
saslimušie lielākoties infi cējušies lietojot uzturā 
mājās kautu cūku gaļu, citi bija lietojuši meža cū-
kas gaļu, bet pārējie saslimušie dažādus cūkga-
ļas produktus iegādājušies ofi ciālās tirdzniecības 
vietās.

Kas ir šī slimība un kā ar to var infi cēties?
Trihineloze ir viena no pasaulē izplatītākajām 

zoonozēm – infekcijas slimība, ar kuru slimo gan 
dzīvnieki, gan cilvēki. Tās ierosinātājs ir trihinel-
la – parazitārais tārps. Ar trihinelozi var infi cēties 
ikviens, kurš lieto uzturā svaigu vai termiski ne-
pietiekami apstrādātu cūkas vai medījuma gaļu, 
kas infi cēta ar trihinellām. Parazītu pārnēsātāji 
ir lielākoties savvaļas dzīvnieki – mežacūkas, lap-
sas, vilki, jenotsuņi, peles, žurkas, eži u.c.

Pirmie infi cēšanās simptomi var parādīties 2 - 3 
dienas pēc infi cēšanās, taču trihinelozei raksturī-
gie simptomi parasti parādās 8 - 15 dienu laikā 
pēc infi cēšanās un šis laiks var svārstīties pat no 
5 - 45 dienām. Simptomu parādīšanās, kā arī sli-
mības smagums atkarīgs no tā, cik daudz trihi-
nellu kāpuru nokļuvis organismā. 

Trihinelozes klīniskā aina ir ļoti atšķirīga - no 
bezsimptomu formas līdz pat ļoti smagai saslim-
šanai ar letālu iznākumu. Slikta dūša, vemšana, 
caureja, nogurums, sāpes vēderā parasti ir pirmie 
trihinelozes simptomi, kuriem vēlāk pievienojas 
slimības raksturīgākie simptomi - drudzis, sāpes 
muskuļos, plakstiņu un sejas tūska, acu gļotādas 
iekaisums, niezoši alerģiski izsitumi uz ādas, kā 
arī stipra svīšana, vispārējs vājums, sāpes locīta-
vās un sāpes elpojot, ja trihinellu kāpuri lokali-
zējas diafragmā vai starpribu muskuļos. Smagos 
slimības gadījumos iespējami kustību koordināci-
jas un sirdsdarbības traucējumi. Vieglos saslim-
šanas gadījumos reti kad iespējams noteikt īsto 
iemeslu, un tad trihineloze var tikt diagnosticēta 
kā gripa vai kāda cita vīrusu izraisīta slimība. 

Augstākminētajiem slimības simptomiem parā-
doties un aizdomu gadījumos, pēc palīdzības ne-
kavējoties jāgriežas ārstniecības iestādē.

Kā izvairīties no infi cēšanās ar trihinelozi?
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir uz-

sācis Daugavpils novadā reģistrēto dzīvnieku no-
vietņu un gaļas tirdzniecības vietu kompleksās 
pārbaudes. PVD inspektori izlases veidā plāno 
pārbaudīt vairāk nekā 70 dzīvnieku novietnes. 
Pārbaužu laikā tiks ņemti un laboratoriskai iz-
meklēšanai uz trihinelozes antivielām nosūtīti 
nobarojamo mājas cūku asins paraugi. Pārbaudot 
gaļas tirdzniecības vietas, PVD inspektori ņems 
arī svaigas cūkgaļas paraugus laboratoriskiem iz-
meklējumiem uz trihinelozi. Tāpat laboratoriski 
pārbaudīs arī legāli nomedītās mežacūkas. 

Lai pasargātu sevi no infi cēšanās ar trihinelozi, 
jāievēro daži vienkārši drošības pasākumi: 

• nelietojiet uzturā nezināmas izcel-
smes gaļu, kā arī gaļu, kas nav pārbaudīta 
laboratorijā un atzīta par veselībai nekaitīgu; 

• uzturā lietojiet tikai termiski pareizi ap-
strādātu cūkas un meža dzīvnieku gaļu (svarīgi, 
lai temperatūra visās daļās sasniegtu vismaz 
71°C, apstrādes ilgums - aptuveni 2 - 2,5 stun-
das, vai, kamēr gaļa izmaina krāsu no sārtas uz 
pelēku arī gaļas dziļumā, kas ir pietiekami droša 
pazīme); 

• ēdienus, kuros izmanto cūkgaļu, ietei-
cams gatavot, gaļu sagriežot nelielos gabaliņos, 
lai arī dziļākajos slāņos tiktu sasniegta trihinellu 
iznīcināšanai nepieciešamā temperatūra; 

• cūkgaļa jāmaļ atsevišķi no citu dzīvnieku 
gaļas, rūpīgi iztīrot maļamo mašīnu pirms un pēc 
citas gaļas apstrādāšanas;

• gaļas sālīšana, žāvēšana, kūpināšana vai 
gatavošana mikroviļņu krāsnī pilnībā neiznīcina 
trihinellas.

PVD neiesaka iegādāties mājās kautu, labora-
toriski nepārbaudītu cūku gaļu. Cūku īpašnieki, 
kas cūkas audzē pašpatēriņam un kauj dzīvnie-
kus mājās, nedrīkst nodarboties ar šādi kautu 
dzīvnieku gaļas tirdzniecību. Mājās kauto, neiz-
meklēto cūku tirgotāji apdraud ne tikai savu un 
savu tuvinieku, bet arī gaļas pircēju veselību.

Lai arī pašu patēriņam audzētie un kautie dzīv-
nieki nav obligāti jāizmeklē uz trihinelozi, PVD 
savas drošības un veselības labā iesaka to darīt, jo 
nereti mājas cūkas tiek turētas āra aplokos, kur 
tās, nepietiekami uzmanītas, var nonākt kontak-
tā ar meža dzīvniekiem. Tāpat stingri aizliegta ir 
virtuves atkritumu, it īpaši kaušanas un medīju-
mu jēlproduktu izbarošana mājas cūkām.

Par izspējām izmeklēt pašu patēriņam nokau-
tās cūkas uz trihinelozi var interesēties gan pie 
veterinārārsta, gan PVD Daugavpils  pārvaldē, 
gan Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vi-
des zinātniskā institūta „Bior” Latgales reģionā-
lajā laboratorijā Daugavpilī, Varšavas ielā 24.

Ja jums ir neskaidrības vai jautājumi, zvaniet 
uz dienesta uzticības tālruni – automātisko atbil-
dētāju 67027402 vai PVD Dienvidlatgales pārval-
dei, tālr. 65435082.

Daina Kriviņa 
Projekta vadītāja

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības prog-
rammas 2007.-2013. gadam ietvaros ir saņemts 
apstiprinājums jauniešu dabas projektam „Jau-
niešu vietējā patriotisma veicināšana saskarsmē 
ar dabu aizsargājamās teritorijās Augšdaugavā, 
Latvija un Augštaitijā, Lietuvā”. Projekta īsais 
nosaukums „Youth for Nature” (LLIV-321).

Projekts norisināsies no 2012. gada aprīļa līdz 
2013. gada marta beigām un tā primārā mērķau-
ditorija ir jaunieši vecumā no 16 līdz 17 gadiem.

Projektā sadarbosies Daugavpils novada dome 
un Krāslavas novada dome no Latvijas puses un 
Utenas novada dome no Lietuvas puses. Projekta 
kopējais fi nansējums – 95000Ls.

Kas jauniešus sagaida šajā projektā?
Atraktīvs konkurss jauniešu dalības atlasei  

projektā;
3 dienu dabas radošās darbnīcas – dabas parku 

 un dažādu atpūtas vietu apmeklējums Latvijā un 
Lietuvā, ideju darbnīcas;

9 dienu dabas nometne – komandas darba ak-
tivitātes, radošās darbnīcas, aktivitātes ar dažā-
diem speciālistiem, ekskursijas u.c.;

5 dienu dabas radošās darbnīcas – ideju vētras, 
dizaina darbi, velobraucieni, parku plānu izstrā-
de u.c.;

Jauniešu bukletu par Augšdaugavu un Augštai-
tiju veidošana, dabai draudzīgu un ūdens necaur-
laidīgu maršrutu veidošana gājējiem, velobraucē-
jiem, zirgu jāšanai u.c.;

Dabas diena visiem Daugavpils novada iedzīvo-
tājiem;

Un daudzas citas jautras un vērtīgas aktivitā-
tes!

Projektam www.dnd.lv ir izveidota atsevišķa 
sadaļa zem sadaļas Jaunatnei. 

Sekojiet informācijai par konkursa izsludināša-
nu jau tuvākajā laikā!

Iepazīsim dabu un veidosim savu apkārtni 
KOPĀ!

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības fi nansiā-
lu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu atbild Daugavpils no-
vada dome un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības 
ofi ciālo viedokli.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 
šī gada 10.aprīļa līdz 1.jūnijam notiek iesniegu-
mu pieņemšana dīzeļdegvielas atbrīvojumam no 
akcīzes nodokļa lauksaimniecības produkcijas ra-
žotājiem.

2012./2013.saimnieciskajā gadā no akcīzes no-
dokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, kuru izmanto 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauk-
saimniecības zemes vai tādas meža vai purva 
zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mel-
lenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem. 
Atbrīvojumu no akcīzes nodokļa var saņemt lauk-
saimn iecības produkcijas ražotājs par to Eiropas 
Savienības (ES) tiešo maksājumu atbalstam dek-
larēto un apstiprināto hektāru skaitu vai pieteik-
to zemes hektāru skaitu zem zivju dīķiem, par ku-
riem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas 
vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 
200 latu no ha, neieskaitot saņemto valsts un ES 
atbalstu.

Ja kopējie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ra-
žošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas 
nesasniedz iepriekš minētos 200 latus, atbrīvoju-
mu no akcīzes nodokļa aprēķina par zemes platī-
bu, kur ieņēmumi ir vismaz 200 latu no hektāra.

Noteiktajos minimālajos ieņēmumos iekļauj arī 
2011.gadā saņemtos ES maksājumus par „Agrovi-
de” apakšpasākumiem, izņemot apakšpasākumu 
„Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu 
saglabāšana” un „Bioloģiskās daudzveidības uz-
turēšana zālājos”.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa 
par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto 
ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt 
lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas reģis-
trējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnie-
ku barības primārais ražotājs līdz kārtējā gada 
1.martam vai minētajās platībās nodrošina mini-
mālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 
0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru.

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var ie-
sniegt personīgi LAD reģionālajā lauksaimniecī-
bas pārvaldē (RLP) vai centrālajā aparātā (CA), 
kā arī sūtīt pa pastu, vai iesniegt elektroniski.

LAD aicina klientus izmantot elektronisko pie-
teikšanās sistēmu (EPS). Ar tās palīdzību iespē-
jams sekot līdzi izlietotās degvielas daudzumam 
un redzēt atlikumu.

Sīkāka informācija par EPS un tās lietošanu, kā 
arī 2012.gada dīzeļdegvielas atbalsta nosacījumi 
atrodama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Lai varētu operatīvi piešķirt dīzeļdegvielu, LAD 
aicina lauksaimniecības produkcijas ražotājus ie-
sniegt gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 
vai D31 pielikuma kopiju.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2012.gada 15.marta Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saistošie noteikumi Nr.3 (protokols Nr.6., 49.&, lēmums Nr.214)

Atbalsts mazaizsargātajām personām
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas liku-

ma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Daugavpils novada pašvaldība sniedz materiālo 
atbalstu pacienta iemaksas apmaksai šajos sais-
tošajos noteikumos noteiktajām mazaizsargāta-
jām personām, kā arī ar to saistīto lēmumu ap-
strīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Par mazaizsargātu šo saistošo noteikumu iz-
pratnē ir uzskatāma persona, kurai saskaņā ar 
šiem saistošajiem noteikumiem pienākas mate-
riālais atbalsts.

3. Atbalstu sniedz tām personām, kuras savu 
dzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā.

4. Atbalstu sniedz, neizvērtējot personas ienā-
kumus.

5. Šajos saistošajos noteikumos noteiktā ma-
teriālā atbalsta izmaksu administrē Daugavpils  
novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais 
dienests).
II. Atbalsta piešķiršanas kārtība

6. Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai ir pa-
redzēts SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sta-
cionāra pacienta iemaksu līdz trim gultas dienām 
kompensēšanai.

7. Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksas 
apmaksai ir šādām personām:

7.1. nestrādājošiem pensionāriem, kuriem ir 
noteikta Latvijas Republikas vecuma pensija un, 
kuriem nav veselības apdrošināšanas polises;

7.2. nestrādājošiem invalīdiem, kuriem ir no-
teikta Latvijas Republikas invaliditātes pensija 
un, kuriem nav veselības apdrošināšanas polises.

8. Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai tiek 
sniegts, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp 
SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” un Daugav-
pils novada domi par pacienta iemaksu.

9. SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” līdz 

katra nākošā mēneša 5.datumam iesniedz So-
ciālajam dienestam personu sarakstu, kas ir iz-
mantojušas SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” 
pakalpojumus un atbilst šo saistošo noteikumu 
nosacījumiem.

10. SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” perso-
nu sarakstā norāda šādu informāciju: personas 
vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas ad-
resi, izdotās Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras pensionāra apliecības numuru, pakalpoju-
ma saņemšanas periodu un apmaksas apmēru, 
ievērojot 6.punkta nosacījumus.

11. Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti 
pārbauda SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” ie-
sniegto personu sarakstu un to atbilstību šo sais-
tošo noteikumu    3. un 7.punktu nosacījumiem.

12. Sociālais dienests pēc personu saraksta, ko 
iesniedza SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, iz-
vērtēšanas pieņem lēmumu par pacientu iemaksu 
apmaksu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” vai 
atteikumu apmaksāt pacienta iemaksu.

13. Gadījumā, ja persona (turpmāk - atbalsta 
pieprasītājs), kura atbilst šo saistošo noteikumu 
nosacījumiem, ir pati veikusi  pacienta iemaksas 
apmaksu un netika iekļauta  SIA „Daugavpils re-
ģionālā slimnīca” iesniegto personu sarakstā, tā 
ir tiesīga vērsties Sociālajā dienestā, lai saņemtu 
materiālo atbalstu pacienta iemaksas apmaksai.

14. Atbalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā die-
nestā ar rakstveida iesniegumu un iesniedz iz-
devumus apliecinošus dokumentus par pacienta 
iemaksu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”.

15. Izdevumus apliecinošus dokumentus, ko 
iesniedz atbalsta pieprasītājs, Sociālais dienests 
pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mē-
nešus pirms iesniegšanas dienas.

16. Sociālais dienests lēmumu par atbalsta pie-
šķiršanu vai atteikumu to piešķirt  atbalsta pie-
prasītājam pieņem Administratīvā procesa liku-
mā noteiktajā kārtībā.
III. Apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

17. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu vai fak-

tisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils novada 
domē.

18. Daugavpils novada domes pieņemto lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
likumā noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākama-
jā dienā pēc to publicēšanas Daugavpils novada 
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis” un ir izliekami Daugavpils novada 
domes ēkā un Daugavpils novada pašvaldības pa-
gastu pārvalžu ēkās.

Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dau-

gavpils novada pašvaldība sniedz materiālo atbal-
stu pacienta iemaksas apmaksai mazaizsargāto 
personu grupām dzīves kvalitātes, veselības ap-
rūpes uzlabošanai Daugavpils novada teritorijā. 
Nosaka iesnieguma iesniegšanas vietu, izdevu-
mus apliecinošus dokumentus par pacienta ie-
maksu, to izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas 
kārtību, kā arī pārsūdzēšanas kārtību.

Tiesības saņemt atbalstu nodrošinās ģimenēs 
veselības aprūpes kvalitāti, savlaicīgu medicīnis-
ko aprūpi, uzlabos dzīves kvalitāti nestrādājošām 
pensijas vecuma personām un nestrādājošām per-
sonām ar invaliditāti, dos iespēju šīm personām 
atbalstīt materiāli pārējos ģimenes locekļus. No-
drošinās iespējamību iegūt izglītību citiem ģime-
nes locekļiem, palielinās iespējamību iegādāties 
nepieciešamos medikamentus slimību ārstēšanai 
un pamatvajadzību apmierināšanu veselības ap-
rūpes jomā.  

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugav-
pils novada Sociālais dienests.  Atbalstam būs ne-
pieciešams aptuveni Ls 35 000 gadā. 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas 
pārrunas ar visu novadā esošo pagastu pārvalžu 
vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem.

2012.gada 26.aprīlī

Labie darbi ir kā 
pienenes pavasarī... 
No sākuma tos ne-
viens neredz un ir ti-
kai cerība. Pēc laika 
visas pļavas iekrāso-
jas dzeltenas un nes 
pozitīvas emocijas, 
prieku, dzīvotgribu. 
Beigās spārnotas sēk-
las lido debesīs, lai 

nākamgad uzziedētu no jauna un dāvātu sapni 
citiem...

Laikā no 2012. gada 23. aprīļa līdz 18.maijam 
Daugavpils novada Kultūras pārvalde rīko Lab-

darības akciju 
„Dāvā sapni!”!

Šogad mūsu 
labie darbi ir 
vajadzīgi vie-
nai zinātkārai 
un labsirdī-
gai jaunietei. 
Viņu sauc 
A n a s t a s i j a . 
19 gadus viņa 
dzīvo Daugav-
pils novada 
Medumu pa-
gastā. 2011.
gadā viņa 
veiksmīgi pa-
beidza Medu-
mu vidusskolu 

un iestājās Latvijas Biznesa koledžā.
Izklausās ļoti vienkārši un ierasti. Taču ne 

Anastasijas gadījumā! Viņai tas maksāja daudz 
vairāk, jo kopš bērnības Nastja slimo ar bērnu 
cerebrālo trieku. Tādēļ viņa ieguva izglītību mā-

jas apmācībā pēc parastās skolas programmas un 
augstākās izglītības iestādes izvēle tika ierobežo-
ta ar studijām tālmācības formā. Bet Nastja ne-
padodas!

Neskatoties uz visām grūtībām personības tap-
šanas ceļā, jauniete ar optimismu skatās nākotnē 
un nebaidās no šķēršļiem. Viņa labprāt iesaistās 
visās sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs! 
Absolventu tikšanās vakars nevar sākties, kāmēr 
Anastasija nav klāt – bijušie klasesbiedri paši rū-
pējas par to, kā nogādāt ratiņus skolas zālē, lai 
visi kopā varētu pavadīt vakaru.

Daugavpils novada iedzīvotāji jau trešo gadu 
pēc kārtas dzird Anastasijas Timčenko vārdu 
saistībā ar Starptautiskā adaptētās modes festi-
vāla „Mode H” norisēm Francijā, jo Nastja uzdro-
šinājās piedalīties šajā piedzīvojumā un ir aktīva 
projekta dalībniece kopš 2010. gada. Iesaistīšanās 
projektā ļoti pozitīvi ietekmē jaunietes pašreali-
zācijas procesu, jo viņas vaļasprieku sarakstā 
parādījās teātris. Tagad viņa cenšas apmeklēt 
Daugavpils teātra pirmizrādes, kā arī interesējas 
par ārvalstu teātru iestudējumiem, kurus skatās 
internetā.

Pateicoties „Mode H” projektam un regulārām 
rehabilitācijām Latvijā, Ukrainā un Polijā, Anas-
tasija ieguva ļoti daudz draugu, un vērtīgākais ir 
tas, ka viņa ļoti augsti vērtē jebkuru iespēju tik-
ties ar saviem vienaudžiem un sabiedrību. Tāpat 
aktīvi sazinās ar interneta palīdzību!

Mūsu spēkos ir palīdzēt Anastasijai nezaudēt 
dzīvesprieku un vēlmi aktīvi iesaistīties sabied-
riskajā un kultūras dzīvē! Ikdienas fi ziskai adap-
tācijai ir nepieciešams vertikalizators, kas piera-
dina ķermeni SAPNIM - STĀVĒT!

Ziedot naudas līdzekļus Jūs varēsiet iesaisto-
ties Daugavpils novada kultūras dzīvē Labo dar-
bu mēnesī no 23.aprīļa līdz 18.maijam!

Daugavpils novada Kultūras pārvalde kopā ar 

Anastasiju Timčenko piedāvā Jums iesaistīties 
sekojošās aktivitātēs:

2. maijā Daugavpils novada Kultūras centrā 
notiks mākslinieciskā darbnīca, kuras ietvaros 
Jūs varēsiet radoši izpausties, apgleznojot stikla 
un keramikas traukus kopā ar meistarklases va-
dītāju. Izgatavotie darbi tiks pārdoti labdarības 
izsolē 18. maijā. Dalībnieku skaits meistardarb-
nīcā ir ierobežots, tāpēc visiem interesentiem lū-
dzam pieteikties pa tālr. 26207015.

Akcijas ietvaros 14. maijā Višķu pagastā notiks 
labdarības zibakcija (fl ešmobs), kurā piedalīsies 
Daugavpils novada jaunieši. Piefl ešojies!

Labdarības akcija noslēgsies 18. maijā pl. 
18.00 Daugavpils novada Kultūras centrā ar izso-
li – koncertu, kurā piedalīsies Daugavpils novada 
mūziķi un mākslinieki. Jums arī ir iespēja pieda-
līties mākslas darbu izsolē, līdz 15.maijam ziedo-
jot savu rokdarbu ar Pienenes tematiku Daugav-
pils novada Kultūras centrā (Daugavpilī, Dobeles 
ielā 30).

Naudas līdzekļus varēsiet ziedot labdarības ak-
cijas laikā no 23. aprīļa līdz 18.maijam, ar pār-
skaitījumu uz Daugavpils novada labdarības kon-
tu: LV87HABA0551029686174 (Daugavpils 
novada Kutūras pārvalde, reģ. Nr. 90000295873, 
juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils LV-
5401). 

Pasākumu un visas akcijas laikā Daugavpils 
novada Kultūras centrā būs pieejamas ziedojumu 
kastītes.

Labdarības akcija „Dāvā sapni!” ir Daugavpils 
Universitātes, Mūzikas un mākslu fakultātes, 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura stu-
diju programmas „Mākslas menedžments” 4. kur-
sa studentes Linas Barinovas bakalaura darbs. 

Sīkāka informācija: tālr. 654 31867, 26362572 
www.dnd.lv e-pasts: kultura@dnkp.lv

Dāvāsim sapni Anastasijai no Medumiem!



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I Sw w w. d n d . l v6

Atjaunosim dievnamu Maļinovā!
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas 

Metropolīta Aleksandra svētību, Maļinovas pa-
gastā tiek veikta Maļinovas svētā pravieša Elijas 
pareizticīgo baznīcas rekonstrukcija. Maļinovas 
pareizticīgo draudze sirsnīgi lūdz materiālo palī-
dzību dievnama atjaunošanai. 

Maļinovas pagastā pareizticīgo dievnamus vai-
rākkārtīgi piemeklējis smags liktenis. Sākumā 
Maļinovā  bija sv.Aleksandra Ņevska koka baz-
nīciņa, būvēta ampīra stilā, - tagadējās Šķeltovas 
baznīcas kopija. 19.gadsimta pirmajā pusē, kad 
tika būvēts Pēterburgas-Varšavas ceļš, baznīciņu 
pārnesa uz ciemata centru. Te bija uzcelts skaists 
koka dievnams, kuru vēl tagad atceras vecākie 
ciemata iedzīvotāji. Ilgus gadus draudzē bija ap 
diviem tūkstošiem draudzes locekļu, dievkalpoju-
mus kuplināja koris, kurā galvenokārt bija Maļi-
novas skolas skolotāji.

Otrā pasaules kara laikā baznīca nodega. Arī 
netālu uzceltā pravieša Elijas dievnamu iznīci-
nāja uguns. Tagadējā Maļinovas svētā pravieša 
Elijas pareizticīgo baznīca ir pārbūvētā priestera 
māja. Dievkalpojumus vada tēvs Johans Kreculs, 
kurš kopā ar draudzes locekļiem pastāvīgi rūpē-

jas par ēkas saglabāšanu un restaurācijas 
darbu veikšanu. Pirms trim gadiem, pateico-
ties ticīgo ziedojumiem, tika uzbūvēts zvanu 
tornis, bet 2008.gadā „Liepājas Metalurgā” 
tika iegādāti trīs jauni zvani. 

Pirms diviem gadiem, 2010.gadā, bijušās 
baznīcas atrašanās vietā uzbūvētais Maļi-
novas kultūras nams nodega. Pēc traģiskā 
gadījuma,  Daugavpils novada dome pieņē-
ma lēmumu ēku nodot Latvijas Pareizticīgās 
baznīcas valdījumā. Maļinovas pagastā ir 
svarīgi atjaunot garīgo centru – dievnamu.  
Maļinovas pareizticīgo kopiena vēršas pie 
pagasta iedzīvotājiem, visiem Daugavpils 
un tās novada iedzīvotājiem ar lūgumu materiāli 
atbalstīt baznīcas restaurāciju. 

Piezvanot pa tālruni 90006882, Jūs zie-
dosiet 1 LVL Maļinovas dienvnama būvnie-
cībai!

Ziedojumus var pārskaitīt uz Trasta komerc-
bankas Daugavpils fi liāli, SVIFT KBRBLV2X, 
saņēmējs Maļinovas svētā pravieša pareizticī-
go draudze, reģ. Nr.90000410158, konts: LV21 
KBRB 1111 2252 0000 1. 

Saziedotie līdzekļi tika izmantoti būvniecības 
projekta izstrādei, jumta segumam un zāģmate-
riālu sagatavošanai. 

Būsim pateicīgi par jebkādu palīdzību, perso-
nīgo līdzdalību restaurācijas darbu veikšanā vai 
labu padomu. Mūsu adrese: Maļinovas Svētā Iļjas 
pareizticīgo kopiena, Rēzeknes ielā 25, Maļinovas 
ciemats, Daugavpils novads. Telefons - 26067957.

Maļinovas pareizticīgo draudze

 

Mūžībā aizgājuši
Demenes pagastā

Vaitihovska Viktorija (1926.g.)
Dubnas pagastā

Slavinska Helēna(1925.g.)
Kalkūnes pagastā

Bogdanova Marfa (1927.g.)
Kardeļs Antons (1935.g.)

Kokins Jānis (1938.g.)
Suveizda Zenta (1938.g.)

Daņiļevičs Romualds (1930.g.)
Iliško Antons(1929.g.)

Kalupes pagastā
Litvinska Antonija (1941.g.)

Laucesas pagastā
Kopilovs Aleksandrs (1950.g.)

Pavlovska Irina (1952.g.)
Vaščenko Feodors(1953.g.)

Līksnas pagastā
Giptere Janīna (1931.g.)
Skrinda Tekla (1927.g.)
Teniss Pēteris (1964.g.)

Lapšovs Aleksandrs (1939.g.)
Vingris Valdis (1971.g.)

Maļinovas pagastā
Sidorovs Jurijs (1988.g.)

Naujenes pagastā
Aleksejeva Gaļina (1945.g.)
Klešča Jevgenija (1928.g.)
Miglāne Monika (1929.g.)
Smuļko Regīna (1932.g.)

Voicehovska Irēna (1969.g.)
Andrejevs Pjotrs (1923.g.)

Nīcgales pagastā
Kokina Anna (1928.g.)

Liepiņš Edvīns (1931.g.)
Salienas pagastā

Jermašonoka Ērika(1941.g.)
Skrudalienas pagastā

Konovalova Jefi mija (1927.g.)
Volkova Jevgeņija(1938.g.)

Sventes pagastā
Petrova Valentīna(1939.g.)

Tabores pagastā
Hrapāne Broņa (1929.g.)
Jazvica Janina (1919.g.)

Seļickis-Borisovs Sergejs (1953.g.)
Vasiļevska Vanda (1929.g.)

Vecsalienas pagastā
Petkuns Eduards (1917.g.)

Višķu pagastā
Bondins Anatolijs (1957.g.)
Kuzmins Boriss (1943.g.)

Purtova Antoņina (1921.g.)
Rupainis Leontīns (1940.g.)

Zariņa Anna (1923.g.) 
Zīmele Helēna(1939.g.)

Poļakova Anastasija (1921.g.)

Ar pozitīvām emocijām un saulei bagā-
tīgi spīdot, novada teritorijā darbojās 
vietējie iedzīvotāji, izglītības iestāžu 
skolēni, jaunieši, seniori, pašvaldības 
iestāžu un uzņēmumu darbinieki. Sa-
kopšanas darbos palīdzēja arī pilsētas 
viesi no Latviešu biedrības, Swedbank 
Daugavpils fi liāles, Daugavpils Uni-
versitātes Sistemātiskās bioloģijas in-
stitūta, Reģionālās Vides pārvaldes un 
citām organizācijām.

Lielajā Talkā bija pieteiktas 30 talko-
šanas vietas, strādāja ap 2000 talcinie-
ku. Kopīgiem spēkiem tika savākti pāri 
7000 lielo atkritumu maisu. Salīdzinot 
ar pērno gadu, maisu skaits krietni 
pieaudzis – gandrīz par 2000. Visvai-
rāk maisus izdevās piepildīt Naujenei 
- 1150, Līksnai - 758, Salienai - 471, 
Višķiem – 450 un Nīcgalei – 380. Maļi-
novas, Vecsalienas, Tabores, Demenes 
un Līksnas pagastos kopā tika iestādīti 
gandrīz 200 jauno kociņu un košum-
krūmu. 

Paldies visiem, kuri palīdzēja Latvi-
jai pietuvoties tīrākās valsts titulam 
pasaulē!

►►► no 1.lpp.
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„Mums ir vislabākā mamma uz zemeslodes!”

Olga un Genādijs Sizovi ir izauklējuši piecus 
bērnus, no kuriem visi jau ir pilngadīgi. Ko gan 
vairāk vajag, lai uzelpotu un priecātos par sešiem 
mazbērniem? Par laimi, Sizovu ģimeni grūtības 
nebaida un arī mīlestības pietiek ne vien savē-
jiem, bet arī citiem. Pirms trim gadiem, Olga un 
Genādijs sesto reizi kļuva par vecākiem, turklāt 
vienlaikus četriem bērniem! Sizovu saime savā 
paspārnē pieņēma bez vecāku uzraudzības pali-
kušo 8 gadīgo Simeonu, 7 gadīgo Viktoru un četr-
gadīgos pastarīšus dvīņus Ņikitu un Lauru.

Bērni tika izņemti no augstas sociālā riska ģi-
menes, kurā tie mita necilvēcīgos apstākļos un 
cieta no vardarbības. „Šie bērni bija izauguši kā 
vilcēni, tie prasīja īpašas rūpes un uzmanību, 
tāpēc mēs šaubījāmies vai sūtīt viņus uz bērnu 
namu. Tā kā Olga vienmēr bija aktīvi darboju-
sies kā brīvprātīgā krīzes centrā „Paspārne”, mēs 
nolēmām viņu uzrunāt un lūgt bērnus uz laiku 
pieņemt savā ģimenē,” stāsta Demenes pagasta 
sociālā darbiniece Regīna Tamane.

Sizovi sasauca ģimenes konsīliju, ilgi sprieda 
un nolēma – lai būtu! „Mūs lūdza viņus pieņemt 
uz laiku. Tomēr trīs mēneši pārvērtās par trīs ga-
diem,” smaidot saka daudzbērnu māmiņa Olga. 
Ģimene izgāja apmācību kursu un ieguva audžu-
ģimenes sertifikātu. 

Bērni ģimenē ienāca ļoti agresīvi un emocionāli. 
Olga ar ģimeni veltīja daudz spēka un dvēseles 
siltuma, lai viņi nejustos kā svešinieki. Viņi ie-
guva jaunas mājas – kļuva atvērtāki, drosmīgāki 
un dzīvespriecīgāki. Iemācījās lasīt un rēķināt. 
Vislielākās grūtības gan ir apgūt sociālās normas 
– mazgāties, apģērbties, cienīt citus un dalīties, 
veikt vienkāršus mājas darbus, nelamāties un 
nekauties. Smagās bērnības dēļ, bērni nejūt sāta 
sajūtu ēdot un ir fiziski norūdīti. Regīna Tama-
ne norāda, ka pa trim gadiem ir panākts tik liels 
progress bērnu attīstībā, ka Olga un Genādijs 
būtu pelnījuši pieminekli par paveikto. „Mēs ne-
esam kļūdījušies izvēlē un tas ir pats galvenais”. 

Olga apgalvo, ka pa trim gadiem nav iespējams 
sadziedēt visas rētas šajās sāpinātajās sirdīs. Lai 
gan Olgai piemīt dzelžaina izturība, viņa atzīst, 
ka ir bijuši posmi, kad spēka un ticības sācis arī 
pietrūkt. 

Bērni jaunos vecākus sāka saukt par māmiņu 
un tēti jau no pirmās dienas. Izrādīt mīlestības 
jūtas bērni vēl tikai apgūst. „Bija gadījums, kad 
Simeons sakoda savu klasesbiedru un otro reizi 

nokļuva psihoneiroloģiskās slimnīcas stacionārā. 
Kad es devos mājās, viņš cieši mani apskāva un 
lūdzās, lai es neeju prom un nepametu viņu. Čet-
ras medmāsiņas un ārsts nespēja viņu atraut no 
manis, līdz man izdevās izrauties tikai novelkot 
mēteli. Tā bija pirmā reize, kad viņš parādīja, ka 
ļoti baidās, ka mēs no viņa atteiksimies. Kad es 
nācu viņu apciemot nākamajā dienā, viņš skrēja 
pie ārsta un teica – „Dakterīt, mamma nāk! Viņa 
tomēr mani nepameta!””

Jaunākie bērni mācās Zemgales vidusskolā, sa-
vukārt Simeons šomēnes pārgāja uz Silenes pa-
matskolu. Olga cītīgi krāj bērnu diplomus, kas 
iegūti dažādās sacensībās brīvajā cīņā, dejās un 
citos konkursos. Savukārt Ņikita lepojas ar pieda-
līšanos Lozņicas filmā „Miglā”, kura nupat tikusi 
iekļauta Kannu kinofestivāla programmā. Ņikitu 
uzņemšanas komanda noskatījusi nejauši un at-
zina par piemērotu galveno varoņu atvases tēlu. 

„Man šeit patīk. Mēs šeit pildām mājas darbus, 
skatāmies kino, šeit ir gulta un dod ēst. Mamma 
gatavo garšīgu biešu zupu, gaļas salātus, maka-
ronus ar sieru, tomātiem un gurķiem. Reizēm ir 
kartupeļi un olas. Un vēl mamma pērk man ap-
ģērbu, apavus un mācību grāmatas,” smaidīgs 
uzskaita 3.klases skolnieks Simeons, kamēr pā-
rējie bērni piekrītoši māj ar galvu. „Šeit ir mājīgi. 
Mūsu vecajā mājā bija vecas un saplēstas gultas. 
Te ir arī spilveni un segas. Arī televizors te strā-
dā,” piebilst Laura. Abi pirmklasnieki ar lepnumu 
stāsta, ka pazīst jau burtus un prot skaitīt, skolā 
mācās arī latviešu valodu. Tāpat bērni zina, ka 
13.maijā būs Māmiņu diena, tāpēc netiek noklu-
sēts arī tas, ka mammai Olgai viņi gatavo īpašu 
diplomu par Labākās mammas statusu.

„Mūsu mamma ir vislabākā uz visas zemeslo-
des!” saka bērni un paši sirsnīgi smejas par savu 
salīdzinājumu. Un tā ir visvērtīgākā dāvana, ko 
gan māte var saņemt par savu neizmērojamo mī-
lestību un rūpēm.

Bezdarbnieku darbs Līksnai piesaista tūristus
Bezdarba līmenim Latgalē joprojām 

saglabājoties augstam, visbiežāk cilvēku vienīgais 
glābiņš ir iesaistīties pašvaldības piedāvātajos al-
gotajos sabiedriskajos darbos. Ar ko sabiedriskie 
darbi atšķiras no „simtlatnieku” programmas? 
Pirmkārt bezdarbnieki darbos tiek iesaistīti tikai 
četrus mēnešus (līdzšinējā pusgada vietā), alga ir 
110Ls uz papīra, no kuriem 10Ls tiek novirzīti kā 
sociālā iemaksa pensiju apdrošināšanai (simtlat-
nieki saņēma stipendiju). 

Lai gan par simtlatnieku darbu sabiedrībā 
nereti izskan ironiski vai nievājoši viedokļi, 
tomēr nenoliedzami daudzu pašvaldību vide, pa-
teicoties šīm programmām, ir kļuvusi sakoptāka. 
Neatsverams ir arī sociālais ieguvums – iespēja 
bezdarbniekiem saņemt algu un nezaudēt darba 
iemaņas. 

Jautājot Daugavpils novada Sociālā dienesta 
vadītājai Annai Jegorovai, kur „simtlatnieku” pro-
gramma ir sevi pierādījusi vislabāk, atbilde skan 
nešaubīgi – Līksnas pagastā. Līksnas pagasta 
sociālā darbiniece Elvīra Vorošena ir spējusi tik 
lietderīgi likt lietā cilvēku darba rokas, ka pa-
gasts ir kļuvis ne tikai tīrāks, bet arī pievilcīgāks 
viesiem un kļuvis par iecienītu atpūtas vietu 

pilsētnieku, it īpaši kāzinieku, vidū. 
Ciemojoties Līksnas pagastā, ikvienam 
ir iespēja iegriezties blakus pagasta 
pārvaldes ēkai esošajā Līksnas muižas 
parkā un nokļūt īstā pasaku valstībā! 

Ikviena taciņa, krūms vai kociņš ir 
pārtapis par meistardarbu, no klūgām, 
koka, akmeņiem un citiem dabas 
materiāliem ir tapušas dažādas figūras, 
soliņi, grebumi un pat kariete! „Nekas 
tāds nekad nevarētu tapt bez bezdarb-
nieku ieguldītā darba,” apgalvo Elvīra 
Vorošena. Tik vērienīgi darbi sākotnēji 
nemaz nebija plānoti, tomēr tā lieta tā 
aizrāva, ka parks nepārtraukti turpina 
paplašināties. Viena parka daļa ir veltīta 
jaunlaulātiem, savukārt jaunajā daļā 
top bērnu izpriecu stūrītis ar dažādām 
šķēršļu joslām. 

Līksnas parka pastāvīga veidošana ir aizrāvusi 
ne tikai galveno iedvesmotāju Elvīru, bet arī daļu 
bezdarbnieku. „Viņi jau ziemā izdomā kaut ko un 
tad tikai gaidām pavasari, lai to visu realizētu. 
Tās idejas, kuras mēs šeit īstenojam, viņi nereti 
atkārto arī mājās. Var redzēt, ka visa Līksna ir 

palikusi sakoptāka. Ja mēs uztaisām šeit 
zaķus, tad drīz vien šādi zaķi parādās vēl 
desmit mājās!” stāsta E.Vorošena. 

„Ja nepieciešams, es atnāku palīdzēt 
parka veidošanā arī tad, kad vēl gaidu 
savu kārtu rindā. Man parks ir kļuvis par 
sirdslietu,” atklāj programmā iesaistītā 
Silvija Voiņa. „Par mūsu parku uzzina 
arvien vairāk cilvēku, brauc atpūsties 
gan no Daugavpils, Līvāniem, Jelga-
vas! Te atpūšas ģimenes, pensionāri, 
brauc skolēni ekskursijās un, protams, 
jaunlaulātie.” Silvija gan atzīst, ka ar ka-
tru gadu paliek grūtāk, jo sarūkot „sim-
tlatnieku” vietām, pieaug darāmo darbu 
apjoms uz vienu personu. 

Ženija Boitmane parka veidošanā 
vislabāk ir iemanījusies veidot pinumus. 

Ženija stāsta, ka šis talants viņai atklājies tikai 
te. „Nebūtu pareizi teikt, ka šeit mēs strādājam 
tikai naudas dēļ. Piecu gadu laikā esmu šeit atra-
dusi draugus, svinam kopā dzimšanas dienas. Vi-
ens par otru daudz ko zinām, kopā priecājamies 
un bēdājamies. Esam kļuvuši kā ģimene.” Labi 
vārdi tiek veltīti arī Elvīrai – viņa ir cilvēks savā 
vietā, kura prot atrast individuālu pieeju katram, 
saglabājot vienlīdzību. 

„Šie simts lati ir liels atspaids ikdienā. Laukos 
gan ir vieglāk nekā pilsētā, jo, ja vien būs govs 
un sivēns, paēdis būsi. Tomēr neskatoties uz to, 
ir jāskolo bērni un kafiju jau arī reizēm gribās! 
Tomēr tas viss maksā naudu. Uz darbu ceļš arī 
nepaliks lētāks,” spriež Ženija. 

Saskaņā ar NVA datiem, 2011.gada nogalē 
Daugavpils novadā tika reģistrēti 2333 bezdarb-
nieku. Diemžēl šim skaitlim ir tendence nedaudz 
pieaugt.  „Uz šo gadu mums būs nodarbināti 669 
bezdarbnieki, salīdzinoši pērnajā gadā tie bija 
pāri 900,” ziņo A. Jegorova. „Tas protams sniegs 
savu ietekmi uz pabalstiem un novada budžetu, jo 
bezdarbnieki ir potenciālie pabalstu saņēmēji, jo 
bez darba nav iespējams uzturēt ģimeni un domāt 
par bērnu attīstību.” 

Silvija Voiņa un Ženija Boitmane no klūgām veido 
sēnēm "cepurīti"

Uz parku tiek nogādāts kārtējais apmeklētāju 
piesaistes objekts
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APSVEICAM IZSOLES

Deputātu pieņemšanas laiki maijā

 
Juris Livčāns 
Iedzīvotāju pieņemšanas netiek plānotas. 
Ināra Ondzule 
07.05. Kalupes pamatskola 15.00-17.30 
14.05. Kalupes pamatskola 15.00-17.30 
Vasilisa Pudovkina 
22.05. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.00-18.00 
29.05. Naujenes pagasts, Vecstropi 16.00-18.00 
Aivars Rasčevskis 
07.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
21.05. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
Antoņina Redkova 
08.05. Salienas vidusskola 13.00-15.00 
14.05. Salienas vidusskola 13.30-15.00 
21.05. Salienas vidusskola 13.30-15.00 
Aleksandrs Sibircevs 
11.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
25.05. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
Valērijs Smarguns 
16.05. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00 
21.05. Salienas vidusskola 09.00-12.00 
Mečislavs Vēveris 
07.05. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
11.05. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
18.05. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
21.05. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
Lūcija Voitkeviča 
14.05. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 
14.00-16.00 

21.05. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 

14.00-16.00 

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

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

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

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

14.00-18.00 
Arvīds Kucins 
17.05. Daugavpils novada dome 11.30-12.30 
31.05. Daugavpils novada dome 11.30-12.30 
Aļona Annišineca 
07.05. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00 
14.05. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00 
21.05. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00 
28.05. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00 
Jānis Belkovskis 
07.05. Višķu profesionālā vidusskola 15.00-17.00 
21.05. Špoģu vidusskola 15.00-18.00 
Aldis Cimoška 
17.05. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
24.05. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
Viktors Kalāns 
07.05. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
14.05. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
21.05. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
28.05. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
Edgars Kucins 
07.05. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 
16.00-18.00 

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

15.00-18.00 

Janīna Kursīte 
08.05. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 

telpas 
09.00-12.00 

22.05. Lauceses pagasta pārvalde 09.00-11.00 
 

Sveicam jaunlaulātos

Sveicam vecākus  ar bērniņu 
piedzimšanu un vēlam prieku, mīlestību, 
veselību, pacietību un izturību bērniņu 

audzināšanā !

 • Ingu Plotņikovu un Juriju Jegorovu
 • Nataļju Mureviču un Aleksandru Miteļovu
 • Mariju Kalinčuku un Ēvaldu Barkovski
 • Tatjanu Voroņecku un Vitāliju Tihomirovu
 • Aļonu Mičuli un Alekseju Ņikitinu
 • Maragritu Elksniņu un Aleksandru   Malašenko
 • Žanetu Kusanovu un Valēriju Prokofjevu
 • Prokopovu Valentīnu un Šabaļinu Pāvelu
 • Tumareviču Radu un Gavrišu Denisu
 • Kapustinu Jeļenu un Dinķīti Igoru
 • Trofi movu Oļesju un Podoba Alekseju
 • Semjonovu Ingu un Teivānu Vladislavu

Piezvanot pa tālruni 
90006881, 

Jūs ziedosiet 1LVL ugunsne-
laimē cietušās Kosoņu ģimenes 

mājas būvniecībai!

2012.gada 8. maijā plkst. 13.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugav-
pils mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots vienistabas dzīvokļa īpašumu Nr.5 ar kopējo 
platību 38.3 kvm, Meža ielā 4, Krauja, Naujenes  
pagasts, Daugavpils novads ar kadastra numu-
ru 4474 900 1591, kurš atrodas pirmajā stāvā 
un  dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvok-
ļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0422, 
385/46310 domājamās daļas. Īpašuma tiesības uz 
dzīvokļa īpašumu Nr.5, Meža ielā 4, Krauja, Nau-
jenes  pagasts, Daugavpils novads nostiprinātas 
uz Daugavpils novada pašvaldības vārda.

Objekta sākotnējā cena –LVL 852.00.
2012.gada 8. maijā plkst. 15.00 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek 
pārdots nekustamais īpašums Kvieši 2,  Demenes 
pagasts, Daugavpils novads, kas sastāv no divām 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4450 
006 0280; 4450 006 0281   7.07 ha platībā.  Īpašu-
ma tiesības uz nekustamo īpašumu Kvieši 2, De-
menes pagasts, Daugavpils novads nostiprinātas 
uz Daugavpils novada pašvaldības vārda. 

Objekta sākotnējā cena –LVL  3 393.00
Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles notei-

kumiem un reģistrēties uz izsoli  līdz 2012. gada 
7. maijam plkst. 16.30 Daugavpils novada domē, 
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 38, 26. kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30), iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu Ls 10.00 un no-
drošinājumu 10% apmērā no izsolāmā objekta sā-
kumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jā-
iemaksā Daugavpils novada domes (reģ. 
Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV-
37TREL9807280440200, Valsts kases kods: 
TRELLV22. Tālr. uzziņām: 65476739, 65476827, 
26357842, 29412676.

Novadā dzimuši
Ambeļu pagastā

Ksenija Nagorņaka (2.aprīlī)
Renārs Matisāns (13.martā )

Juris Koļesovs (7.aprīlī)

Demenes pagastā
Viktorija Madžule (4.aprīlī)

Naujenes pagastā
ReinārsSkoromko (26.martā)

KirilsSokolovs (2.aprīlī)
Aleksejs Orlovs(6.aprīlī)

Nīcgales pagastā
Alisa Ņikitina (11.aprīlī)
Niks Škapars (9.aprīlī)

Skrudalienas pagastā
DamirsZinčonoks (27.martā)

Daina Beinare (12.aprīlī)

Tabores pagastā
JaroslavsVoitkevičs (1.aprīlī) Dzejas dienas – 2012

Dzejas krājuma „Dzejas dienas” jaunais izde-
vums, kurš tradicionāli ir saistīts ar Raiņa die-
nām, kas ik gadu norisinās Daugavpilī septembrī, 
šogad atzīmē savu 22 gadu jubileju.

Iespēja publicēt savu dzeju gan latviešu, gan 
citās valodās tiek dota autoriem, kas dzīvo Dau-
gavpilī un Daugavpils novadā. Dzeju, ne vairāk 
kā desmit tekstus, kuri agrāk nav publicēti, ir jā-

nosūta uz Daugavpils Kultūras pārvaldes e-pasta 
adresi: edvins.aksjonovs@daugavpils.lv

Nosūtamajā failā nepieciešams norādīt vārdu, 
uzvārdu, vecumu, autora nodarbošanos un kon-
taktus. Dzeju un ziņas par sevi jāiesūta vienā 
failā. Faila formāts (Microsoft Word). Darbus ir 
jāiesniedz līdz 2012. gada 10. jūlijam.

Krājuma redkolēģijai ir tiesības veikt atlasi un 
nepieciešamības gadījumā rediģēt iesūtītos teks-
tus.


