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Gaišus, miera un labestības piepildītus Ziemassvētkus!
Radošām iecerēm un panākumiem bagātu 2020. gadu!

Iļjas Koncevoja zīmējums “Svētku prieks”
 (Medumu speciālā pamatskola, 4. klase)

Noteikti Ziemassvētku atklātņu konkursa uzvarētāji 
Turpinot iepriekš uz-

sāktu tradīciju, Daugav-
pils novada domes Lietu 
pārvaldes Informācijas 
un sabiedrisko attiecību 
daļa rīkoja Ziemassvētku 
atklātņu konkursu. Šo-
gad darbus konkursam 
veidoja Medumu spe-
ciālās pamatskolas au-
dzēkņi. Skolēniem tika 
piedāvātas četras tēmas: 
“Baltie Ziemassvētki”, 
“Piparkūku smarža”, 
“Betlēmes brīnums” un 
“Ziemassvētku brīnums”.  

Pēc konkursa nolikuma 
konkursantiem tika dots 
uzdevums uz A4 formā-
ta lapas veidot vizuālās 
mākslas darbus jebkurā 
tehnikā – tas varēja būt 
zīmējums, gleznojums, 
grafi ka vai cita tehnika. 

Konkursam tika iesniegti 20 
darbi, no kuriem izvēlēties trīs 
labākos žūrijas komisijai bija 
ļoti sarežģīti, jo katrs darbiņš 
izcēlās ar savu rozīnīti. Vērtē-
jot darbus, žūrija ņēma vērā to 
atbilstību tēmai un nolikuma 
prasībām, kā arī izpildījuma 
kvalitāti un oriģinalitāti.

Ziemassvētku apsveikumiem 
tika izraudzīti trīs darbi – 8. 
klases skolnieka Sergeja Droz-
dova darbs “Ziemassvētki kat-
rā mājā”, 9.2.c klases skolnie-
ces Jekaterinas Murzinokas 
darbs “Katram sava dāvana” 
un 4. klases audzēkņa Iļjas 
Koncevoja “Svētku prieks”.

Sergeja darbiņš tiks izman-
tots Ziemassvētku atklātnēm, 
kas tiks sūtītas pa pastu, Jeka-
terinas zīmējums būs apska-
tāms pašvaldības mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv un 

sociālajos tīklos, savukārt Iļjas 
darbs jau priecē izdevuma “Dau-
gavpils Novada Vēstis” lasītājus. 

Savu simpātiju balvu šogad pie-
šķīra Izglītības pārvalde, kura 
izvēlējās 8.c klases skolēna Roma-
na Koncevoja zīmējumu ”Jautrie 
sniegavīri”.

Izglītības pārvaldes vadītāja Ja-
nita Zarakovska uzsvēra, ka visi 
bērnu darbi ir lieliski un vēlēja 
autoriem veiksmi arī turpmāk. 

Ikviens no konkursa dalībnie-
kiem tika pie Pateicībām un sal-
dām dāvanām. Mēs pateicamies 
ikvienam bērnam par ieguldīto 
darbu un rūpību, kā arī skolotājai 
Viktorijai Celminskai – par profe-
sionalitāti un palīdzību. 

Inese Minova
Dainis Bitiņš

Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm
Tā kā ziediem debess laukā plaukt,
Zaļo egļu zaros svecēm
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt.
Lūgsim Ziemassvētku naktij
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet.
Iesim Ziemassvētku naktī
Mieru, mīlestību savās dvēselēs smelt.
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Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs,

Un sapņi būs, un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.

Sniega baltumu, egļu zaļumu,
 mājas siltumu un mieru

 Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
Biķernieku pagasta pārvalde

Lai gaiši sapņi piepildās
Un sniega takās nemaldās.
Lai sirdī zvaigžņu lietus līst

Un iecerētais atdzīvojas īsts!
Sirsnīgi sveicam pagasta iedzīvotājus 

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
Ambeļu pagasta pārvalde

Par katru mums un visiem kopā
Mazs eņģelītis klusi lūdz,

Lai gaisma sirdī, gaisma domās,
Lai miers un klusums apskauj mūs!

(A.Celma)

Lai gaišs ir svētku gaidīšanas laiks!
Baltus un siltus, cerīgus un sirsnības 
piepildītus Ziemassvētkus! Veiksmi, 

izdošanos, gaišiem un laimīgiem 
notikumiem pildītu Jauno 2020. gadu!

Nīcgales pagasta pārvalde

Caur debess gaismas pieskārienu
To brīnumu lai atrod gars,

No kura ne vien Ziemassvētkiem,
Bet gadam dārgakmeņu svars!

Gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus, 
veselīgu, radošu un pārsteidzošu 

Jauno gadu!
Vaboles pagasta pārvalde

Ziemas un Saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj -

Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk...

Lai sveču ugunskurā sadeg visas bēdas,
Gaišs prieks un siltums sirdi sasilda,

Lai jūsu takā paliek sniegbaltas pēdas,
Un mīlestība sirdi piepilda!

Saticību un labklājību katrā mājā! Lai 
vienmēr pavada ticība saviem spēkiem 

un veiksme, lai Jaunais 2020. gads
 nes visiem veselību, prieku un apņēmību 

radīt brīnumus,
 piepildīt mazus un lielus sapņus!

Naujenes pagasta pārvalde

Pirms iededz sveci egles zarā. 
Dedz svētku liesmu sirdī savā,

Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli,

Un tici – tas ir Tavā varā,
Nest gaismu, kā to sveces dara…

Lai Ziemassvētku baltums nes siltumu 
sirdī un Jaunais gads lai stiprina ticību 

un dāvā cerību!
Sventes pagasta pārvalde

Lai Ziemassvētku baltais miers
Nes gaišu mieru jūsu sirdīs

Lai Jaunais gads liek laimes liet,
Ar panākumu putām dzirkstī!

Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības 
pilnu Ziemassvētku noskaņu un 

sirdsmieru svētku laikā!
Tabores pagasta pārvalde

Saulainus un sirsnīgus Ziemas 
saulgriežus un notikumiem bagātu

 Jauno 2020. gadu!
Medumu pagasta pārvalde

Lai piepildās visi tie sapņi,
Kas mīlēti, loloti, kamolā satīti,
Kā bērnības rakstainie dūraiņi -

Mīļākie, siltākie, vienīgie.
Svētītus Ziemassvētkus, gaismas, 

labestības, veiksmes un panākumiem 
bagātu Jauno gadu!

Skrudalienas pagasta pārvalde

Tas ir tas netveramais brīnums,
Kas gaidīšanas laikam dots,

Kas izplaukst dvēselē ikvienā,
Kad Ziemassvētki durvis vērs.

Lai izdodas notvert savu brīnumu 
un laimes sajūtu, kas līdz ar svecīšu 

liesmiņām un sniegpārslu virtenēm virmo 
gaisā tikai šajos svētkos!

Skaistām iecerēm, pārdrošām idejām un 
labiem darbiem bagātu

 Jauno 2020. gadu!
Līksnas pagasta pārvalde

Debesis uzliek plecam
Vieglu un sniegotu roku.
Klusums svecītes iededz,
Un pasaules steigu klāj.

Uzdzirkstam svētvakaram,
Uzsmaidām mīlestībai,

Ziemassvētki mums gaismu
Egļu biķeros krāj.

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 
gadu! Lai Jaunais gads nāk baltām 
domām un nes mieru un saticību!

Dubnas pagasta pārvalde 

Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā,

Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā.

Lai Ziemassvētku prieks jūsu mājās un 
miers jūsu sirdīs, lai radošs, darbīgs un 

veiksmīgs Jaunais 2020. gads!
Kalkūnes pagasta pārvalde

Mirdz tālas zvaigznes debesīs,
Mirdz sapņi sveču liesmiņās,

Mīt Ziemassvētkos sirdī cerības,
Ko svētā nakts spēj piepildīt!

Lai jūsu sirdīs dzīvo ticība, prieks un 
mīlestība! Lai Jaunais gads paver durvis 

radošām idejām un labiem darbiem, 
laimīgiem notikumiem un cerību 

piepildīšanai.
Demenes pagasta pārvalde

Kad debess zemei svētvakaru dod,
Kad egļu vakars smaržo zvaigžņu laukā,

Lai miers un mīlestība mājvietu rod
Jums dvēselē un vērš to brīnumtraukā!

                            / K. Apškrūma /

Sirsnīgi sveicam pagasta iedzīvotājus, 
pagasta iestāžu darba kolektīvus, 
sadarbības partnerus, uzņēmējus 
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

Lai Ziemassvētkos iemirdzas spoža 
ticības un cerības zvaigzne tam,

 ko visvairāk vēlaties un Ziemassvētku 
miers ienāk sirdīs un mājās.

Lai Jaunais gads bagāts ar baltām 
domām, darbīgām dienām un priecīgiem 

atelpas brīžiem !
Višķu pagasta pārvalde

Cienījamie Laucesas pagasta iedzīvotāji!
Sirsnīgi sveicam jūs

 Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.
Ziemassvētki ir laiks, kas mūs sapulcina 

ar vistuvākajiem cilvēkiem, un mēs 
izbaudām dzīves vislielāko vērtību –

 ģimenes kopību. Ziemassvētki ir 
sirsnības un mīļuma svētki! Lai jums 

izdodas šajā īpašajā svētku laikā 
piedzīvot Ziemassvētku brīnumu, sajust 

mieru un līdzsvaru dvēselē, izjust 
kopības svētkus ar ģimeni.

Lai Jaunais gads atnāk ar piepildījumu 
tam, ko visvairāk vēlaties, ar 

dzīvesprieku, stipru veselību un 
mīlestību.

Laucesas pagasta pārvalde

Ziemassvētku zvaigznes
Lai pār visiem mirdz,

Miers lai ir virs zemes,
Miers iekš katra sirds.

Vēlam visiem gaišus un siltus svētkus!
Salienas pagasta pārvalde 

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...

Iesim saņemt un starot,
Un dot.

      /O.Vācietis/

Lai Ziemassvētku klusums un miers dod 
spēkus radošām veiksmēm, labestībai, 

mīlestībai un ticībai Jaunajā 2020. gadā!
Kalupes pagasta pārvalde

Nav bijis vēl  neviens tāds gads,
Kas tikai laimi nestu,

No bēdām, rūpēm sargātu
Un laimes kalnā vestu.

Bet laimīgs tas, kas smaidot prot,
Ņemt pretī to, ko dzīve dod!

Lai svētīgi un gaiši Ziemassvētki un 
veiksmīgs Jaunais gads, kas ienāk 

jūsu mājās ar piparkūku smaržu, 
sveču liesmām, sirds siltumu un 

ticību sev, nesot veselību, saticību 
un cerību piepildīšanos!

Maļinovas pagasta pārvalde

ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMI
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kucins

06.01. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Aivars Rasčevskis

20.01. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Jānis Belkovskis
06.01. Višķu pagasta pārvalde 10.00-13.00
20.01. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns
06.01. Laucesas pagasta pārvalde, Mirnijs ciemā 15.00-18.00

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

Jevgeņijs Gridasovs
08.01. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
15.01. Maļinovas pagasta pārvalde 08.00-10.00
22.01. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Viktors Kalāns
20.01. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
27.01. Līksnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš

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

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

Juris Livčāns
15.01. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
22.01. Daugavpils novada dome, 26. kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
09.01. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
16.01. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
30.01. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs
03.01. Biķernieku pamatskola 15.30-18.00
14.01. Biķernieku pamatskola 15.30-18.00

21.01. Biķernieku pamatskola 15.30-18.00
Guntars Melnis
13.01. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00
20.01. Daugavpils, Sēlijas iela 25, 211. kab. 09.00-12.00 
Vjačeslavs Moskaļenko
14.01. Kalupes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Olesja Ņikitina
13.01. Naujenes pagasta pārvalde  16.00-18.00
20.01. DNKC ”Vārpa” 14.00-16.00
27.01. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
10.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
14.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
24.01. Sventes vidusskola 16.00-17.00
Ilmārs Skuķis
14.01. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-13.00
Regīna Tamane
06.01. Demenes pagasta pārvalde 15.00-18.00
15.01. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-15.00

21.01. Skrudalienas daudzfunkcionālais centrs 
“Skrudaliena” 13.00-15.00

28.01. Salienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Jānis Vagalis 

Informācija www.daugavpilsnovads.lv

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

2019. gada 28. novembra sēdē pieņemti 42 lē-
mumi:
 Apstiprināja dalību Latgales reģiona tūrisma 

asociācijas ”Ezerzeme” izstrādātajā projektā „Mārke-
tinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai 
un popularizēšanai” ar kopējo piešķirto fi nansējumu 
144812 euro.
 Atbalstīja jaunatnes organizācijas “19 naglas” 

projekta ieceres “ROOTED” iesniegšanu program-
mā “Darbīgās kopienas”, ko koordinē British Council 
pārstāvniecība Latvijā ar ieceres kopējo summu 7000 
euro.
 Grozīja novada domes 26.09.2019. lēmuma 

Nr.1753 “Par Daugavpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzē-
tās mērķdotācijas sadali 2019. gada septembrim-de-
cembrim” 3.pielikumu.
 Iedalīja no novada pašvaldības ceļu fonda 2019. 

gada nesadalītā  atlikuma Maļinovas   pagasta pār-
valdei  36101 euro ceļa “Valsts ceļš-Puriņi” grants 
seguma  atjaunošanai,  Dubnas pagasta pārvaldei 
24186 euro ceļa “Pariža-Ceplīši” grants seguma at-
jaunošanai, Sventes pagasta pārvaldei 45872 euro 
ceļa “Mieriņi-Dzelmes” grants seguma atjaunošanai, 
Kalkūnes pagasta pārvaldei 24113 euro ceļa “Aina-
vas–d/s Mičurinietis” grants seguma mehanizētai 
atjaunošanai.
 Nolēma pārņemt novada domes valdījumā 10 

pašvaldības apbūvētas zemes vienības Dubnas, 
Kalkūnes, Kalupes, Maļinovas, Medumu un Nauje-
nes pagastā un nostiprināt īpašuma tiesības Dau-
gavpils tiesā uz novada pašvaldības vārda.
 Nodeva atsavināšanai 19 pašvaldības nekus-

tamos īpašumus Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, 
Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Sventes un 
Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Kalkūnes un Skrudalienas pagastā.
 Apstiprināja 3 pašvaldības nekustamo īpašumu 

Kalupes un Sventes pagastā izsoles rezultātus.
 Atzina par spēku zaudējušu novada domes 

29.11.2018. lēmumu Nr.1167 “Par projekta  idejas 
“Publisko ezeru vides pieejamības nodrošināšana 
Daugavpils novadā””.
 Atļāva uzsākt tirgus izpēti apsaimniekošanas 

plānu ar ekspluatācijas noteikumiem sagatavoša-
nai novada publiskajiem ezeriem – Sventes ezers 
(Sventes pagasts), Lielais Ilgas ezers, Mazais Ilgas 
ezers, Šķirsteņu ezers (Medumu pagasts), Dervaniš-
ķu ezers (Demenes pagasts) - ar plānotām izmaksām 
12300 euro.

2019. gada 12. decembra sēdē pieņemti 15 lē-
mumi
 Precizēja novada domes 14.11.2019. saistošos no-

teikumus Nr.42 “Daugavpils novada Smiļģinu ezera 
licencētās makšķerēšanas nolikums”. 
 Izteica viedokli par likumprojektu “Administratī-

vo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” - konceptuāli 
atbalstīja to, sniedza priekšlikumus, kā arī lūdza Ad-
ministratīvi teritoriālās reformas komisiju, izskatot 
likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvo-
to vietu likums” pielikuma “Administratīvās terito-
rijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalī-
juma vienības – novada pilsētas un novada pagasti” 
12.punktā minēto Daugavpils novada administratī-
vo teritoriju un tā administratīvo centru,  respektēt 
Ilūkstes novada pašvaldības viedokli par Sēlijas no-
vada izveidošanu.
 Iedalīja no novada pašvaldības ceļu fonda 2019. 

gada nesadalītā atlikuma Ambeļu   pagasta pārval-
dei  7506 euro Parka ielas avārijas caurtekas no-
maiņai, Kalupes pagasta pārvaldei  1876 euro  ceļa 
“Baltmuiža - Baltaiskrogs” avārijas caurtekas no-
maiņai, Naujenes  pagasta pārvaldei 2541 euro ceļu 
un ielu ikdienas uzturēšanai.
 Atļāva Līksnas pagasta pārvaldei izslēgt no grā-

matvedības uzskaites un norakstīt tās valdījumā 
esošās nepabeigtās būvniecības (dokumentācijas) 
izmaksas - būvprojekts “Brīvdabas estrāde” 6077,51 
euro apmērā.
 Nolēma dzēst 1 fi ziskai personai nekustamā īpa-

šuma nodokļa nokavētos maksājumus Višķu  pagas-
tā.
 Nodeva no novada domes valdījuma Laucesas 

pagasta pārvaldes valdījumā nekustamo īpašumu 
“Laucesas kapi” Laucesas pagastā.
 Nodeva novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

Kalkūnes iela 7, Kalkūni, Kalkūnes pagastā pārval-
dīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai - Sabiedrībai ar ierobe-
žotu atbildību “NAUJENES PAKALPOJUMU SER-
VISS”. 
 Noteica sociālā dzīvokļa statusu 3 pašvaldības 

dzīvokļiem Maļinovas un Demenes pagastā. 
 Pieņēma 3 lēmumus zemes jautājumos.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus 

par koku ciršanu Naujenes un Kalupes pagastā.
 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

 Izstrādās kopīgu tūrisma mārketingu Latgales reģionā 
Daugavpils novada domes sēdē novembra noga-

lē pieņemts lēmums par piedalīšanos Latgales re-
ģiona tūrisma asociācijas ”Ezerzeme” izstrādātajā 
projektā „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona 
tūrisma attīstībai un popularizēšanai” ar kopējo 
piešķirto fi nansējumu 144 812 eiro, kuru plānots 
realizēt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība” apakš-
pasākumā “Atbalsts lauku tūrisma attīstības vei-
cināšanai”. Projekta provizoriskais īstenošanas 
termiņš ir 2020.-2021. gads.

Projekta mērķis – piedaloties visām Latgales 
pašvaldībām, radīt kopīgu tūrisma mārketinga 
izstrādi Latgales reģionam, izgatavot mārketinga 
materiālus – bukletus, kartes, reklāmas īsfi lmas, 
apmaksāt dalību vairākās starptautiskās izstādēs 
u.c. reklāmas aktivitātes. 

Domes deputāti apstiprināja Daugavpils novada 

domes līdzfi nansējumu projektā 2020. gadā 1772 
eiro apmērā un priekšfi nansējumu 7088 eiro apmē-
rā, un 2021. gadā līdzfi nansējumu 1059.55 eiro un 
priekšfi nansējumu –  4238.20 eiro apmērā.

Projekta autori, biedrība Latgales reģiona tū-
risma asociācija “Ezerzeme”, iecerējusi veicināt 
tūrisma nozares izaugsmi Latgalē, īstenojot līdz 
šim apjomīgāko tūrisma mārketinga kampaņu un 
padarot Latgali par iecienītu tūrisma galamērķi, 
attīstīt reģiona lauku tūrisma un viesmīlības noza-
ri, kā arī veicināt sadarbību starp Latgales reģiona 
tūrisma uzņēmējiem. 

Latgales reģiona pašvaldību sadarbības rezultā-
tā plānots izstrādāt visaptverošu Latgales reģiona 
lauku tūrisma mārketinga koncepciju un vienotu 
Latgales reģiona vizuālo tēlu.
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Pabeigta robežšķērsošanas vietas “Silene” modernizācija
Modernizācijas procesā tika uzlabo-

ta apsardzes sistēma, ieviesta video-
novērošanas sistēma, elektroniskie 
satiksmes organizācijas informatīvie 
paneļi, transportlīdzekļu piespiedu ap-
stādināšanas iekārtas, kā arī vienots 
satiksmes organizācijas risinājums 
visa veida transportlīdzekļiem, gājē-
jiem un velosipēdistiem. Tādā veidā 
robežpunktā tiks uzlabota kustība un 
tā darbs kļūs efektīvāks.

Pārbūves darbus veica PS “ LNK IN-
DUSTRIES GROUP”, savukārt darbu 
kopējās izmaksas ir 0,9 miljoni EUR 
(neskaitot PVN). Robežprojekts top 
saskaņā ar Latvijas un Baltkrievijas 
pasākumu plānu, kas ietver sadarbību 
daudzos virzienos, tostarp robežšķērso-
šanas vietu satiksmes uzlabošanu, kā 
arī autoceļu un satiksmes uzlabošanu 

saistībā ar 2021. gadā Minskā un Rīgā 
notiekošo pasaules čempionātu ho-
kejā. Objekts nodots ekspluatācijā šā 
gada 22. novembrī.

Latvijas un ES drošībai nozīmīgu ob-
jektu attīstība un uzlabošana ir viens 
no VNĪ pamatdarbības virzieniem. Ko-
pumā valsts šobrīd veic būtiskus iegul-
dījumus valsts drošības infrastruktūrā 
- piecos ar robežu šķērsošanu saistītos 
objektos par kopējo summu aptuveni 
15 miljoni eiro. Vērienīgi darbi ar Ei-
ropas Kaimiņattiecību instrumenta fi -
nansējumu šobrīd notiek arī Latvijas-
Baltkrievijas robežšķērsošanas vietā 
“Pāternieki” un noslogotākās Latvijas-
Krievijas robežšķērsošanas vietas “Te-
rehova” attīstībā. Visus šos projektus 
plānots pabeigt līdz 2022. gada noga-
lei.

Veiksmīgi noslēdzies Rēzeknes ielas pārbūves projekts M aļinovā
Decembrī veiksmīgi noslēdzās Rē-

zeknes ielas pārbūves un apgaismo-
juma rekonstrukcijas darbi Maļino-
vas ciemā. Iepriekš Rēzeknes iela un 
tās garumā esošie pagalmi atradās 
diezgan bēdīgā stāvoklī. Asfalts bija 
sabrucis, soliņi pie mājām biji fi ziski 
novecojuši, savas automašīnas cilvē-
ki bija spiesti novietot diezgan šauros 
un tam nepiemērotos pagalmos. Taču 
pēc rekonstrukcijas situācija ir būtis-
ki uzlabojusies. Projekta ietvaros tika 
pārbūvēta Rēzeknes iela Maļinovā, iz-
veidota atdalīta brauktuves un gājēju 
daļa, savukārt pie dzīvojamām mājām 
uzstādīti jaunie soliņi. 

”Projekts tika iesāks vēl pagājušajā 
gadā, un pēc ziemas tehnoloģiskā pār-
traukuma darbi turpinājās arī šogad. 
Tas pat ir labi, jo nosēdās grunts. Ko-
pumā projekts bijis diezgan grūts, jo 
apkārt ir daudz mitruma, bija pat ne-
pieciešamība iedalīt papildlīdzekļus”, 
atzīst Maļinovas pagasta pārvaldes 

vadītājs Arkādijs Karņickis. 
Darbu ietvaros tika izmantoti arī 

tādi mūsdienu prasībām atbilstoši ri-
sinājumi, kā, piemēram, ģeotekstils, 
kurš tika izmantots pamatnes nostip-
rināšanai, savukārt visu remontējamo 
posmu garumā tika uzstādīts LED 
apgaismojums. Tāpat tika uzbūvētas 
gājēju ietves tur, kur iepriekš cilvē-
ki bija iemīdījuši takas, bet pagalmos 
tika ierīkotas automobiļu novietošanas 
vietas. Patlaban objekts ir nodots eks-
pluatācijā, un kopš šī brīža būvnieki 
dod 5 gadu garantiju, kuru laikā objek-
tam ir jānokalpo bez problēmām. Bet 
kā atzīst Arkādijs Karņickis, būvnieki 
darbus ir paveikuši kvalitatīvi. 

Kopējās projekta izmaksas sastādīja 
teju 291 309 eiro. Rekonstrukcijas dar-
bus pilnā apmērā fi nansēja Daugavpils 
novada dome.

Dainis Bitiņš

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem sāk saņemt atbalstu Individuālā budžeta 
izmēģinājumprojektā

Šī gada novembrī 10 Latvijas pašval-
dībās kopumā 100 cilvēki sāka saņemt 
pakalpojumus Individuālā budžeta iz-
mēģinājumprojektā sociālo pakalpoju-
mu nodrošināšanai cilvēkiem ar garī-
giem traucējumiem. 

Izmēģinājumprojekts tiek līdzfi nan-
sēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem 
un tā mērķis ir aprobēt jaunu modeli 
pakalpojumu fi nansēšanā, kura pama-
tā ir princips, ka cilvēkam ir indikatīvi 
noteikts budžets, kuru katrs cilvēks, 
ciešā sadarbībā ar sociālo darbinieku, 
var izmantot pakalpojumiem, kuri kon-
krētajā gadījumā ir visnepieciešamākie.

Dalībnieku atlase notika jau augustā, 
bet līdz novembrim cilvēki ar sociāla-
jiem darbiniekiem veidoja individuālos 
atbalsta plānus. 

Mērķa grupas vēlmes un vajadzības ir 
ļoti mainīgas, līdz ar to arī atbalsta plā-
ni laika gaitā visdrīzāk tiks mainīti un 
pielāgoti vajadzībām. Pats cilvēks (atse-
višķos gadījumos viņa aizgādnis) ir līdz-

atbildīgs par plānā noteikto 
uzdevumu izpildi, tā kā pats 
ir piedalījies tā sastādīšanā. 
Plāna mērķis nav piespiedu 
kārtā uzlikt pienākumus, bet 

kopā ar sociālo darbinieku izstrādāt “rī-
cības plānu” kā vislabāk sasniegt mēr-
ķus, kuri ir svarīgi pašam cilvēkam.  

Šobrīd atbalsta plānos visbiežāk ir 
iekļauti tādi pakalpojumi kā  atbalsta 
personas pakalpojums, fi zioterapeita 
konsultācijas, aprūpes mājās, asistenta 
vai pavadoņa pakalpojums, psihologa 
konsultācijas, dienas aprūpes centrs, 
mūzikas terapija, transporta izmaksas, 
ergoterapeita konsultācijas, dažādas 
grupu nodarbības gan personām, gan 
viņu tuviniekiem un atelpas brīža pa-
kalpojums. Bez nosauktajiem pakalpo-
jumiem plānos iekļauti arī daudzi citi 
pakalpojumi, kuri nepieciešami retākos 
gadījumos, piemēram, grupu mājas pa-
kalpojums u.c. 

Daugavpils novada pašvaldībā visvai-
rāk nepieciešami tādi pakalpojumi kā 
atbalsta persona, speciālā pedagoga no-
darbības, psihologa konsultācijas per-
sonai un/vai tuviniekiem, fi zioterapeita 
nodarbības, logopēda nodarbības, die-

nas aprūpes centra pakalpo-
jumi, pašvaldības asistenta 
pakalpojumi. 

Izmēģinājumprojekta laikā 
tiek ņemtas vērā arī personas 
tuvinieku vajadzības ikdienā 
atbalstot personu ar garī-
ga rakstura traucējumiem, 
tādēļ plānā tika iekļautas 
psihologa konsultācijas un 
atbalsta grupu nodarbības 
personu tuviniekiem. Tāpat 
domājams, ka aprūpētāja, 
asistenta vai pavadoņa pa-
kalpojums un atelpas brīža 
pakalpojums atvieglos tuvi-
nieku ikdienu. 

Izmēģinājumprojekta lai-
kā cilvēki saņems arī atbal-
sta personas pakalpojumu. 
Atbalsta persona palīdz cilvēkiem pie-
ņemt lēmumus dažādās dzīves jomās, 
piemēram, ikdienas aktivitātēs, ārst-
niecības un tiesību aizstāvības jautā-
jumos. Tādā veidā iespēju robežās tiek 
veicināta patstāvība, savu tiesību iz-
mantošana un tas, ka cilvēka viedoklis 
tiek ņemts vērā. Arī atbalsta personas 
pakalpojums tiek izstrādāts ar Eiropas 

Sociālā fonda līdzfi nansējumu, un tā 
izmēģinājumprojekts pēc divu gadu īs-
tenošanas noslēdzās šī gada novembrī. 
Daļa no dalībniekiem jau piedalījās at-
balsta personas pakalpojuma izmēģinā-
jumprojektā un turpinās saņemt atbal-
stu šajā izmēģinājumprojektā. 
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Vaboles vidusskola – labākā lauku vidusskola 
25. novembrī Draudzīgā aicinājuma 

fonda Skolu reitinga 2019. gada ap-
balvošanas ceremonijā Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā sumināti šī gada 
laureāti un pasniegtas balvas par 
sasniegumiem mācību priekšmetu 
mācīšanā. Šogad balva “Lielā Pūce” 
atceļojusi uz Daugavpils novadu.

Draudzīgā aicinājuma Skolu rei-
tings jau vairāku gadu garumā tiek 
veidots, izvērtējot audzēkņu sasnie-
gumus centralizētajos eksāmenos lat-
viešu valodā, matemātikā, angļu va-
lodā, dabas zinībās (bioloģija, fi zika, 
ķīmija) un vēsturē četrās kategorijās 
– ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, 
lauku vidusskolas un specializētās 
skolas, tajā skaitā tehnikumi, arodvi-
dusskolas un mūzikas skolas. Tāpat 
tika vērtēta arī skolu izaugsme mā-
cību priekšmetos un kopvērtējumā. 
Šeit jānorāda, ka katrā skolā jābūt 
vismaz trīs skolēniem, kas kārto at-
tiecīgo eksāmenu.

Lauku vidusskolu kategorijā, kurā 
ietilpst arī Daugavpils novada vispā-
rējās izglītības iestādes, šogad ceļojo-
šo balvu “Lielā pūce” saņēma Vabo-
les vidusskola. Otrā vieta ir Ugāles 
vidusskolai. Bet trešā vieta -- Saldus 
novada pašvaldības Druvas vidus-
skolai.

Lauku vidusskolu kategorijas kop-
vērtējumā Špoģu vidusskola šogad 
ierindojās 11. vietā, Salienas vidus-

nu reitingā labāko 25 skolu vidū ir 
Vaboles vidusskola (10. vieta). 

Dabas zinību un vēstures eksāme-
nos Daugavpils novada skolas atra-
dās ārpus konkursa, jo šajos mācību 
priekšmetos skolās eksāmenus kār-
tojuši mazāk kā 10% no absolventu 
skaita.

Tradicionāli Daugavpils novada 
skolas ir spēcīgas krievu valodas ek-
sāmenos. Starp lauku vidusskolām 
2. vietu ieguva Špoģu vidusskola, 5. 
vietu – Sventes vidusskola, 12. vietu 
- Salienas vidusskola, 18. vietu -  Va-
boles vidusskola.

Kategorijā “Specializētās skolas” 
par vietu reitingā sacentās arī Mal-
navas koledžas izglītības īstenošanas 
vieta “Višķi” (84. vieta). Lai arī TOP 
25 tai kopvērtējumā neizdevās iekļūt, 
taču matemātikas eksāmenu rezultā-
tos ir iegūta 18. vieta.

Jāatzīmē, ka nominācijā “Ģimnā-
zijas” augstāko apbalvojumu ieguva 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, nominācijā  
“Pilsētu vidusskolas” – RTU inžer-
nierzinātņu vidusskola, bet nominā-
cijā “Specializētās skolas” – Jāņa Iva-
nova Rēzeknes mūzikas vidusskola.

Pilns reitinga saraksts pieejams 
mājas lapā www. konkurss.lv

Inese Minova
Foto no Vaboles vidusskolas arhīva

skola – 17. vietā, Sventes vidusskola 
– 22. vietā, Zemgales vidusskola - 55. 
vietā.

Vērtējot atsevišķi centralizēto ek-
sāmenu rezultātus mācību priekšme-
tos, vislabākos rezultātus matemāti-
kā uzrādījusi Salienas vidusskola (1. 
vieta), tai seko Vaboles vidusskola (2. 
vieta), Zemgales vidusskola (3. vieta), 
Sventes vidusskola (5. vieta) un Špo-
ģu vidusskola (8. vieta).

Vēstures centralizētajos eksāmenos 

labi veicies Špoģu vidusskolai, kura 
ierindojusies 2. vietā starp lauku vi-
dusskolām.  

Pēc latviešu valodas centralizēto 
eksāmenu rezultātiem labāko skolu 
vidū ir Vaboles vidusskola (6.vieta) 
un Špoģu vidusskola (20.vieta), sa-
vukārt mazāk veicies Salienas vidus-
skolai (58. vieta), Sventes vidusskolai 
(66. vieta) un Zemgales vidusskolai 
(74).   

Angļu valodas centralizēto eksāme-

Andrejs Rucko: ”Vienkāršs vārds paldies – tā ir lielākā dāvana”
Tuvojoties starptautiskajai brīvprā-

tīgo dienai, pasākumā “Gada brīvprā-
tīgais 2019” Rīgā, kultūras pilī ”Zie-
meļblāzma”, tika godināti brīvprātīgā 
darba veicēji un organizētāji, kuri de-
vuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrī-
bas labā pēdējā gada laikā. Apbalvoto 
vidū ir arī Kalkūnes pagasta brīvprā-
tīgais Andrejs Rucko.  

Izvirzīt labākos brīvprātīgā darba 
veicējus vai organizatorus godināša-
nai “Gada brīvprātīgais 2019” varēja 
ikviens. Kopumā šogad tika saņemti 
162 pieteikumi no visas Latvijas.

Sākotnēji Andrejam pieteikumu 
uzrakstīja Kalkūnes jaunatnes lietu 
speciāliste Natālija Polovaja. ”Viņa 
vienmēr mūs, Kalkūnes pagasta brīv-
prātīgos, atbalsta, palīdz jebkura jau-
tājuma risināšanā, atbalsta jebkuru 
”trakumideju”. Tas ir lielā mērā arī vi-
ņas un mūsu pagasta jauniešu kopīgs 
nopelns,” saka Andrejs. 

Sevi jaunietis, pirmkārt, raksturo 
kā Latvijas un Kalkūnes pilsoni, kurš 
gatavs aktīvi darboties savas zemes 
labā. Stāstot par brīvprātīgā darba 
pirmsākumiem, viņš atceras savus 
skolotājus. Tieši viņi bija tie, kas sā-
kotnēji atbalstīja, teica ”uz priekšu!”. 
Savulaik tas kalpoja par motivāciju ie-
sākt aktīvi darboties skolas parlamen-
tā, bet vēlāk arī brīvprātīgo darbā.

Pirmoreiz Andrejam brīvprātīgā 
darba gaitas aizsākās Randenes cie-
ma Vasarsvētkos. Šogad viņš jau otro 
reizi palīdz organizēt ielīgošanu pie 
Raiņa mājas Berķenelē. Tajā jaunieši 
stāsta par latviešu tradīcijām ar pašu 
izveidota kvesta palīdzību (kvesta no-
saukums – ”Atrodi Jāni”). Kopumā 
pagastā ir 15 brīvprātīgie jaunieši, ar 

kuriem kopā tiek organizētas novusa, 
volejbola, futbola sacensības un bok-
sa nodarbības. ”Arī uz nākamo gadu 
mums ir grandiozi plāni! Gribam, pie-
mēram, palīdzēt vietējai entuziastei 
Svetlanai Smirnovai atjaunot pames-
tās zirgu staļļu drupas ar mērķi izvei-
dot tur kultūrvēsturisku vietu. Pagai-
dām sakopjam teritoriju. Ir tāda doma 
šajā vietā izveidot radošās darbnīcas 
un mākslas izstādes,” stāsta Andrejs. 

Šovasar jaunietis kopā ar domu-
biedriem (Kalkūnes pagasta jaunie-
šiem) uzrakstīja pieteikumu Daugav-
pils novada domes izsludinātajam 
projektu konkursam jauniešiem ”Uz-
labosim savu ikdienu”. Jauniešiem 
izdevās saņemt fi nansējumu no nova-
da domes 700 eiro apmērā, kas ļāva 
viņiem izmēģināt sevi uzņēmējdarbī-
bā. Viņi gatavoja dažādus našķus un 

piedāvāja tos vietējiem iedzīvotājiem 
Kalkūnes pagasta svinībās. ”Neska-
toties uz grūtībām un sarežģījumiem, 
kas vienmēr ir ceļā, projekts izdevās,” 
saka Andrejs. 

Šobrīd Andrejs mācās Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē prog-
rammā ”Pārtikas produktu tehnolo-
ģijas”. ”Pēc pabeigšanas es kļūšu par 
pārtikas produktu tehnoloģijas inže-
nieri. Plānos ir atgriezties šeit, Dau-
gavpils novadā. Iespējams, atklāšu 
kādu pārtikas uzņēmumu. Ceru, ka 
manas zināšanas noderēs,” atzīst jau-
nietis. 

Stāstot par brīvo laiku, viņš atzīst, 
ka lielākā daļa no tā tiek pavadīta, 
darbojoties brīvprātīgo jomā, tomēr, ja 
atrodas laiks, tad pie sirds iet zīmēša-
na un kāds radošs darbs, piemēram, 
izpušķošana. 

Katram pusaudzim Andrejs iesaka 
veikt brīvprātīgo darbu, jo tas palīdz 
uzlabot saikni ar cilvēkiem un arī pa-
šam kļūt labākam. ”Brīvprātīgajam 
darbam nav cenas (samaksas), bet tā 
lielākā dāvana ir cilvēku izteiktās pa-
teicības, kuras sagādā vislielāko gan-
darījumu. Tāpat tā ir iespēja satikt 
jaunus draugus, tā ir aktīva kustība 
uz priekšu.”

  Dainis Bitiņš



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2019. gada 19. decembriswww . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v6

Amatnieki un mājražotāji ieguva vērtīgas zināšanas 
4. decembrī Daugavpils novada kul-

tūras centrā ”Vārpa” notika mācību 
seminārs ”Saimnieciskās darbības uz-
sākšana”. 

Interese par semināru bija ļoti liela. 
Tajā piedalījās 25 amatnieki, mājra-
žotāji un citi interesenti no Līvāniem, 
Ilūkstes, Subates, Daugavpils pilsētas 
un Daugavpils novada saimniecībām, 
kas nodarbojas ar šūšanu, kokapstrā-
di, keramiku, biškopību un citiem aro-
diem.

KC ”Vārpa” mācību un informācijas 
centra vadītāja Terēzija Ūbele stāsta, 
ka šis ir jau ceturtais seminārs, kas rī-
kots Valsts Kultūrkapitāla fonda Lat-
gales kultūras programmas projekta 
”Mācību semināri Latgales reģiona 
kultūras darbiniekiem” ietvaros. Ie-
priekšējos semināros mācījās kultūras 
menedžeri, kultūras namu vadītāji, 
muzeju darbinieki un pasākumu vadī-
tāji. 

Daudzi mājražotāji un amatnieki 
Latgalē, tostarp Daugavpils novadā, 
ražo dažādu produkciju un ikviens vē-
las ne tikai pārdot savas preces, bet arī 
iegūt vai papildināt zināšanas ekono-

laik daudzi cilvēki nevar atrast dar-
bu vai arī vēlas mainīt savu darbības 
jomu, tāpēc caur šo projektu viņi var 
uzzināt, kā īstenot savu iecerēto un 
sākt pelnīt. Vienlīdz ar peļņu svarī-
gas ir arī citas praktiskas zināšanas, 
piemēram, par sociālo apdrošināšanu, 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķi-
nāšanu no saimnieciskās darbības un 
pabalstiem slimības gadījumos. Viņa 
uzsver, ka ir svarīgi, lai stāžā tiktu 
ieskaitīti nostrādātie gadi, kā arī no-
dokļu nomaksas jautājumi. Seminārā 
tika stāstīts arī par nepieciešamību 
maksāt nodokļus. Dažiem cilvēkiem ir 
radies maldīgs priekšstats par nodokļu 
maksāšanu vai vienkārši trūkst infor-
mācijas par to, ko viņi iegūst, maksā-
jot nodokļus. Pēc projekta vadītājas 
teiktā, jautājumi rodas arī mazajiem 
ražotājiem, kuriem ir grūti izvēlēties 
sava uzņēmuma reģistrēšanas veidu, 
jo mūsdienās pastāv vairāki veidi, kā 
to var darīt.

Dainis Bitiņš

mikas un grāmatvedības jautājumos. 
Daudz jautājumu mājražotājiem rodas 
saistībā ar mikrouzņēmuma nodokļa 
uzskaites kārtību, darba apmaksas uz-
skaiti u.c.

Semināra dalībniekus izglītoja Dau-
gavpils Universitātes pētniece un docē-

tāja Oksana Ruža. Projektā pieteiktie 
jautājumi Oksanai esot labi zināmi, jo 
viņai ir ne tikai doktora grāds ekono-
mikā, bet arī pieredze kā augstskolas 
pasniedzējai nodokļu, nodevu, uzņē-
mējdarbības veidu un grāmatvedības 
jomā. Kā pastāstīja pati Oksana, paš-

Treneru Hadakovu ģimene tiek godināta 
Latvijas jaunatnes sporta fonda 

2019. gada balvu pasniegšanas ceremonijā
Kā pierasts, gada nogalē, 

tiek vērtēti un sveikti iepriek-
šējā gada labākie darba darī-
tāji. Arī Latvijas Jaunatnes 
sporta fonds izvērtēja Latvijas 
jauno sportistu un viņu tre-
neru sasniegumus. No vairāk 
nekā 33000 sportistu, kuri 
nodarbojas ar sportu sporta 
skolās un sporta klubos tika 
atlasīti un svinīgā ceremonijā 
sveikti 20 labākie jaunie spor-
tisti, kuri 2019. gadā izcīnīja 
godalgas Eiropas un Pasaules 
čempionātos. Ar lielu lepnumu 
var pateikt, ka viņu vidū bija 
arī Daugavpils novada spor-
ta skolas audzēknis Edvīns 
Hadakovs. Edvīns balvu sa-
ņēma nominācijā “Labākais 
sportists” par izcīnīto 1.vietu 
trīssoļlēkšanā Pasaules sko-
lu čempionātā vieglatlētikā, 
kurš notika pavasarī Splitā, 
Horvātijā. Edvīna treneri gan 
nedaudz augstāk vērtē klasi-
fi cēšanos un izcīnīto 6.vietu 
Eiropas jaunatnes olimpiādē Baku 
Azerbaidžānā, jo, lai varētu tajā pieda-
līties bija jāuzrāda ļoti augsti rezultāti 
iepriekšējā gada sacensībās un Eiropas 
jauno sportistu reitingā bija jābūt pir-
majā desmitniekā. Tāpat Edvīns šogad 
uzvarēja arī Baltijas valstu sacensībās 
un izcīnīja 4 zelta medaļas trīssoļlēkša-
nā un tāllēkšanā Latvijas čempionātā, 
stadionā un telpās, U-18 vecuma gru-
pā.

Edvīna treneri Jana un Dmitrijs 
Hadakovi saņēma balvu nominācijā 
“Labākais treneris”. Starp treneru au-
dzēkņiem, bez Edvīna ir arī daudz citu 
sportistu, kuri guvuši izcilus panāku-
mus Latvijā un starptautiskajās sa-
censībās. 2019. gadā treneru gatavotie 
vieglatlēti 9 reizes izgāja uz starta Lat-
vijas izlases formas tērpos (Pasaules 

skolu čempionātā, Eiropas Jaunatnes 
olimpiādē un Baltijas valstu sacen-
sībās). Latvijas Jaunatnes olimpiādē 
izcīnītas 5 medaļas, no kurām 1 zelta, 
savukārt dažāda vecuma grupu Latvi-
jas čempionātos izcīnītas 22 medaļas, 
no kurām 8 ir zelta.

Fantastisks sasniegums, ar kuru va-
rētu lepoties jebkura Latvijas sporta 
skola!

Liels paldies treneriem un viņu spor-
tistiem par lielo pašatdevi ikdienas 
grūtajā darbā! Cerams, ka nākama-
jā, 2020. gadā, taps līdzīgs raksts par 
sporta skolas audzēkņu un treneru sa-
sniegumiem.

Jānis Skrinda
Sporta skolas direktors

Vecāki mācījās risināt konfl iktus 

Novembra nogalē Daugavpils novada 
kultūras centrā ”Vārpa” Daugavpils no-
vada skolēnu vecākiem tika noorgani-
zēts seminārs ”Konfl ikti, komunikācija, 
saskarsme, emocijas”, kuru vadīja bied-
rība ”Apvienība I.K.P.”, sniedzot pamat-
zināšanas par mediācijas procesu. 

ikdienišķām lietām, piemēram, allaž ir 
grūti iesaistīt bērnus mājas sakārtoša-
nas darbos vai motivēt viņus mācīties. 
Taču tagad viņa neslēpj gandarījumu 
par projektā iegūto pieredzi un atzinīgi 
novērtē mediatoru pieeju.

Sākumā norisinājās semināra teo-
rētiskā daļa, kurā projekta dalībnieki 
noklausījās mediatoru stāstīto. Vecā-
kiem tika stāstīts par to, kā jāuzklausa 
bērni, lika aizdomāties, vai viņi dzird 
savus bērnus ikdienā un vai saprot, ka 
visi var kļūdīties. Vēlāk vecāki varēja 

Mediācija ir konfl iktu risināšana ko-
munikācijas ceļā, kurā tiek atbalstītas 
abas puses. Iepriekš rīkotajās darbnī-
cās mediatori strādāja ar jauniešiem 
un skolotājiem, kas vēlējās uzzināt par 
komunikāciju, saskarsmi, citādā, da-
žādā pieņemšanu, un vienkārši iemā-
cīties klausīties.

Kā atzīst mediatore Lolita Terēze 
Nicmane, šis seminārs ir neliels tur-
pinājums iepriekšējām nodarbībām, 
kurās jaunieši mācījās ne tikai komu-
nicēt, bet arī pašiem būt par mediato-
riem.

No Daugavpils novada uz mediācijas 
nodarbību bija ieradusies arī trīs bērnu 
māmiņa Irina. Viņa atzīst, ka ģimenē 
pastāvīgi rodas problēmsituācijas par 

izteikt arī savu viedokli. Ja daži no ve-
cākiem sākumā nepiekrita mediatoru 
sacītajam, tad semināra gaitā izdevās 
rast kopsaucējus ar visiem projekta da-
lībniekiem. Praktisko uzdevumu laikā 
varēja arī paši iesaistīties konfl iktsitu-
āciju risināšanā.

Mediācijas projekta dalībnieki pa-
stāstīja, ka daudzi viņu paziņas, kas 
piedalījās projektā, ir guvuši labu pie-
redzi, tāpēc arī paši noteikti izmantos 
uzzināto seminārā par komunikāciju 
ar saviem bērniem.

Vairāk par mediācijas semināriem 
var uzzināt biedrības mājaslapā vai arī 
Facebook lapā.

Dainis Bitiņš
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 Rita Beļska: “Bērniem nepieciešami vecāku apskāvieni un uzmanība” 
Precīza, objektīva, komunikabla, 

neatlaidīga, korekta, pedantiska un 
atsaucīga – tā kolēģi raksturo Dau-
gavpils novada Sociālā dienesta Ģime-
ņu ar bērniem atbalsta daļas vadītāju 
Ritu Beļsku. Viņai ikdienā nākas risi-
nāt sarežģītas problēmas un pieņemt 
svarīgus lēmums, ko viņa paveic, visu 
rūpīgi apdomājot un saglabājot mieru. 
Šāds rūdījums gūts, vairāk nekā 26 
gadus strādājot sociālajā darbā. Šogad 
Rita Beļska saņēma pašvaldības balvu 
„Gada cilvēks” nominācijā „Sociālā ap-
rūpe”. 

Viņa atzīst, ka tas ir liels saviļņo-
jums un reizē prieks un gandarījums: 
“Ir svarīgi just, ka tavs darbs ir novēr-
tēts. Tas dod stimulu strādāt tālāk un 
uzliek arī lielāku pienākuma sajūtu.” 
Viņa pateicas savam kolektīvam un vi-
siem sociālajiem darbiniekiem pagas-
tos, jo tas ir kopīgs komandas darbs. 
“Viens cilvēks neko nevar mainīt un 
paveikt. Saliekam kopā katra redzē-
jumu, vīziju un ieteikumu, visu izana-
lizējot, rodas risinājumi, jo situācijas 
mūsu darbā ir ļoti sarežģītas.” 

- Vai sociālais darbs jums bija ap-
zināta izvēle?

Tas notika neapzināti. Var teikt, ka 
sociālais darbs izvēlējās mani. 

Kad pabeidzu pamatskolu Ludzā, de-
vos mācīties uz Vecbebru sovhoztehni-
kumu par ēdienu gatavošanas tehniķi 
-tehnologu. Bija plānots mācīties tālāk 
par pārtikas tehnologu, bet pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma aizgāju strādāt 
par lietvedi Kalkūnes pagasta pado-
mē. Piekritu arī paralēli pildīt sociālā 
darbinieka amatu. Pirmsākumos so-
ciālais darbs aprobežojās tikai ar ma-
teriālu pabalstu izsniegšanu grūtībās 
nonākušiem iedzīvotājiem. Pamazām 
pilnveidojās likumdošana, sociālais 
darbs paplašinājās, vajadzēja ne tikai 
piešķirt pabalstus, bet sniegt dažādus 
pakalpojumus, strādāt ar dažādām 
mērķgrupām. Nācās izvēlēties – palikt 
lietvedes amatā vai strādāt sociālo dar-
bu, jo apvienot vairs nevarēja, darba 
apjoms un prasības auga. Izvēlējos so-
ciālo darbu, kas šķita interesantāks un 
man tuvāks. Strādājot tālāk, sapratu, 
ka trūkst zināšanu, lai risinātu dažā-
das situācijas. Paralēli darbam 2001. 
gadā iestājos Sociālā darba un sociālās 
pedagoģijas augstskolā “Attīstība”, ie-
guvu bakalaura grādu sociālajā darbā, 
vēlāk pabeidzu maģistrantūru  sociālo 
institūciju vadībā. Kad Daugavpils 
novadā izveidojās Sociālais dienests, 
mani uzaicināja vadīt Ģimeņu ar bēr-
niem atbalsta daļu. Tā ar sociālo darbu 
cieši saaugu kopā.

- Šo daļu uzskata par vienu no 
smagākajām Sociālajā dienestā. 
Kādas ir galvenās grūtības, ar ko 
nākas sastapties? 

Tā tiešām ir viena no smagākajam 
daļām, jo ikdienā jāsaskaras ar ļoti sa-
režģītām dzīves situācijām. Tas ir emo-
cionāli smags darbs. Galvenās problē-
mas ir vardarbība ģimenē gan starp 
pieaugušajiem, gan pret bērniem, ve-
cāku prasmju un zināšanu trūkums 
bērnu audzināšanā, alkohola un citas 
atkarības, ilgstošs bezdarbs, bērnu at-
stāšana novārtā, bērnu uzvedības un 
mācību problēmas. 

- Kāda ir situācija Daugavpils 
novadā? Ko ir izdevies sakārtot un 
atrisināt šajos gados?

Daugavpils novadā šobrīd ir 232 so-
ciāla riska ģimenes, no kurām 78 ir 
augsta riska ģimenes. Šis skaitlis kat-
ru gadu maz atšķiras, būtiski situācija 
nemainās. Mums ir izveidojusies laba 
starpprofesionāla sadarbība ar bāriņ-
tiesu, Zantes ģimenes krīzes centru, 
Latgales reģionālo atbalsta centru „Ra-
sas pērles», ar ārstu narkologu. Dau-
gavpils novadā ir izveidota sadarbības 
grupa, kurā darbojas bērnu tiesību aiz-
sardzības speciāliste, psiholoģe, Višķu 
bāriņtiesas priekšsēdētāja, Valsts po-
licijas pārstāvis un es. Risinām bērnu 
tiesību aizsardzības jautājumus, izska-
tām individuālus gadījumus, kuros so-
ciālais darbinieks pagastā viens nespēj 
pieņemt lēmumu. Rezultātā visos iz-
skatītajos gadījumos pieņemts lēmums 
par labu bērnam. Galvenokārt tās ir 
situācijas, kas saistītas ar vardarbības 
risku ģimenē. 

- Vai nav tā, ka cilvēki cenšas ne-
runāt par vardarbību ģimenē, no-
klusē? Kā to izdodas atklāt? 

Ir gadījumi, ka cilvēki klusē, jo nevē-
las iznest to ārpus ģimenes, pacieš var-
darbību. Sievietes klusē, baidās. Taču 
tas atklājas skolā, redzot bērna uzve-
dības izmaiņas un sekmju pasliktinā-
šanos. Tad sākam novērot. Ja nepie-
ciešams, bērnus vedam pie psihologa, 
kurš izpētes laikā konstatē problēmas 
ģimenē. Gadās arī, ka sievietes pašas 
meklē palīdzību, kad mērs ir pilns. Tad 
mēs viņas informējam, kā rīkoties šajā 
situācijā, kur var saņemt palīdzību un 
sociālo rehabilitāciju. Svarīgi ir mo-
tivēt klientu nebaidīties, runāt. Taču 
manā pieredzē ir arī gadījumi, ka pēc 
rehabilitācijas kursa sieviete atgrie-
žas pie varmākas un viss atkārtojas. 
Tad meklējam citu risinājumu. Tiek 
pieņemts tiesas lēmums par pagaidu 
aizsardzību sievietei un bērniem, pie-
dāvāta atsevišķa dzīvesvieta.  

- Vai ir bijušas situācijas, kad jū-
taties bezspēcīga, ir jāpieņem ne-
ordināri lēmumi? 

Šādi gadījumi ir bijuši, kad vairs ne-
zini, kā palīdzēt ģimenei un ko darīt. 
Šķiet, izmēģināts jau viss, un neredzi 
izeju, iestrēgsti šajā situācijā. Palīdz 
pārrunas ar kolēģiem, starpprofesionā-
ļu komandas darbs.

Sociālajiem darbiniekiem nemitīgi 
jāpapildina profesionālais līmenis, zi-
nāšanas, jo mainās problēmas, cilvēki, 
likumdošana. Arī likums nosaka katru 
gadu papildināt zināšanas, tāpēc ap-
meklējam seminārus, supervīzijas. 

- Kādas īpašības nepieciešamas, 
lai varētu strādāt sociālajā jomā?

Sociālajam darbiniekam jābūt iejū-
tīgam, komunikablam, jāspēj strādāt 
komandā, pielāgoties, jo dažreiz jāpie-
ņem ātri lēmumi krīzes situācijās. Jā-
būt empātijai un emocionālai inteliģen-
cei, jāprot motivēt un saredzēt klienta 
stiprās puses. Sociālais darbinieks ne-
drīkst nosodīt, strostēt klientu, jo tas 
nepalīdzēs. Tikai uzmanīgi uzklausot, 
iejūtoties klienta “ādā”, var panākt iz-
ticēšanos, bez kuras nav jēgpilna dar-
ba. Ja tikai nosodīsi vai uzplīsies ar 
padomiem, klients noslēgsies un kon-

takts neizveidosies. 
Pati esmu ļoti emo-
cionāls cilvēks, taču 
šajā darbā nedrīkst 
ļauties emocijām, 
citādi var izdegt. 

- Pērn jūs iz-
veidojāt Ģimeņu 
uzvedības korek-
cijas modeli. Kā 
tas darbojas un 
palīdz sociālajā 
darbā?

Šis modelis nozī-
mē, ka notiek darbs 
ar visu ģimeni – gan 
ar vecākiem, gan bērnu. Ja bērnam ir 
dažādas uzvedības problēmas vai mā-
cību grūtības, tiek izstrādāta korekci-
jas programma visai ģimenei, kopā ar 
ģimeni tiek noteikti mērķi un uzdevu-
mi, kas ģimenei jāpaveic, lai situācija 
uzlabotos. Šis modelis palīdz saskatīt 
problēmu cēloņus, palīdz sastrukturēt 
darbu. Sociālais darbinieks pēc tam uz-
rauga šo uzdevumu izpildi.  

- Vai likumdošana valstī šajā 
jomā ir sakārtota, lai darbs ritē-
tu raiti un būtu rezultāts? Un vai 
pastāv iespēja, ka tuvākajos gados 
sociālā labklājība valstī varētu uz-
laboties?

Mūsu darbā jāievēro ļoti daudz li-
kumu un MK noteikumu. Principā li-
kumdošana ir sakārtota. Taču ļoti žēl, 
ka valsts vairs nepiešķir mērķdotācijas 
sociālajiem darbiniekiem darbam ar 
ģimenēm ar bērniem. Sociālajiem dar-
biniekiem algas nav lielas. Šī piemak-
sa bija atbalsts no valsts un stimuls. 
Žēl arī, ka no valsts budžeta vairs ne-
tiek dzēsts studiju kredīts. Domāju, ka 
saruks to cilvēku skaits, kas vēlēsies 
studēt sociālo darbu, taču atbilstoša 
izglītība ir obligāta prasība, bez zinā-
šanām strādāt nav iespējams. 

Lai uzlabotos sociālā labklājība, jā-
risina problēmas valsts līmenī. Diem-
žēl pagaidām neredzu uzlabošanos. 
Valsts arī vairs nefi nansēs skolēnu 
ēdināšanu, tas nozīmē uzlikt papildu 
slogu pašvaldību pleciem, bet ne katra 
pašvaldība to spēs, tātad bezmaksas 
ēdināšanu nesaņems visi. Samazinā-
sies arī bezdarbnieku pabalsts un tā 
izmaksu ilgums. Jaunieši joprojām 
dodas uz ārzemēm. Jā, nākamgad ne-
daudz palielinās sociālā nodrošināju-
ma pabalstu invalīdiem un  minimālo 
vecuma pensiju, bet arī tas ir ļoti maz 
un nepietiek pat pamatvajadzību no-
drošināšanai. 

- Vai esat no tiem, kas darbu “nes 
mājās”? 

Protams, mūs māca distancēties no 
darba, bet gadās nest darbu arī mājās. 
Taču dažreiz tas ir vērtīgi, jo vakarā 
pārdomā situāciju un prātā ienāk risi-
nājums. Tomēr jāmācās nošķirt darbu 
no atpūtas. No rīta būs jauna diena un 
jauni risinājumi. 

- Vai nekad nav bijusi doma visu 
mest pie malas?

Ir bijušas domas pamēģināt ko citu, 
mierīgāku, bet esmu cieši saaugusi ar 
šo darbu. Parasti tādas domas uznāk, 
kad ir ļoti grūti, izsīkst spēki. Bet tā 
doma kā nāk, tā tūdaļ arī aiziet. 

Kamēr dēls bija mazs, viņš dabūja iz-

just, ko nozīmē mammas darbs, jo man 
bija jāapvieno darbs ar studijām, visur 
bija jāpaspēj. Tagad Edgars jau pie-
audzis, strādā Zviedrijā. Varu ļauties 
savam darbam. Protams, žēl, ka dēls 
projām, taču prieks, ka viņam viss labi. 
Šeit atalgojums nav adekvāts, tāpēc 
jaunieši arī aizbrauc.  

- Kas jums palīdz novērst domas 
no darba un atgūt spēkus?

Man patīk aiziet uz teātri, koncer-
tu vai kino, patīk sportot – apmeklēju 
fi tnesa centru. Aktīvais sports palīdz 
atslābināties, nedomāt par darba prob-
lēmām. Patīk būt kopā ar draugiem, 
tas atraisa no saspringuma un stresa. 
Man ir neliels piemājas dārziņš, kur 
sev izaudzēju visu nepieciešamo. Pro-
tams, lieku to visu arī burciņās ziemai, 
sūtu dēlam uz Zviedriju. Ļoti patīk au-
dzēt ziedus, tie aizņem pusi dārza.  

- Kas jūs visvairāk iedvesmo un 
iepriecina?

Iedvesmo sajūta, ka esmu kādam va-
jadzīga, novērtēta, piederīga. Ieprieci-
na, ka varu kādam palīdzēt. Man dzīvē 
ir veicies ar kolēģiem gan Kalkūnes 
pagastā, gan Sociālajā dienestā. Ir ļoti 
svarīgi, ka tevi kolektīvā saprot un at-
balsta, tad ir vieglāk strādāt. Esmu pa-
teicīga saviem kolēģiem par sadarbību.

- Ko jūs visiem novēlētu, sagai-
dot Ziemassvētkus?   

Protams, bērni ļoti gaida dāvanas 
zem eglītes, taču viņiem ir svarīgi 
justies mīlētiem un cienītiem ģimenē. 
Vecākiem ir jāpavada vairāk laika ar 
bērniem, jāinteresējas, kā klājas sko-
lā. Bērniem ir svarīgi just, ka viņi rūp 
vecākiem, viņiem vajadzīgs mīļums un 
maigums ģimenē. Ļoti svarīgi pateikt 
bērnam, ka viņu mīl, biežāk jāapskauj, 
jo bērniem apskāvieni daudz nozīmē. 
Ir svarīgi no mazām dienām arī ieau-
dzināt bērnos pienākuma sajūtu, kaut 
vai sakārtot darba vai gultas vietu. 
Tas radina pie patstāvības. Vecākiem 
jāmāca bērni ar savu labo piemēru, 
ko viņi vēlāk pārņems savās ģimenēs. 
Svarīga ir kopā būšana, ģimenes tra-
dīciju ievērošana, tas saliedē ģimeni, 
rada atbalstu. 

Gribu novēlēt visiem Ziemassvētkos 
veselību, saticību, mīlestību ģimenēs! 
Lai viss izdodas!

Ar Ritu Beļsku sarunājās
 Inese Minova
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GADA NOTIKUMS 2019
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

(VUGD) Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2. da-
ļas Višķu postenis saņēma jaunu ugunsdzēsības au-
tocisternu MAN 6x6 ar ūdenstilpni 7 tonnām ūdens. 
Jaunais specializētais transportlīdzeklis ir pilnībā 
aprīkots ar modernākajām glābšanas un dzēšanas 
ierīcēm, kā arī pielāgots Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta vajadzībām.

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” jauk-
tais koris “Latgale” nosvinēja savu 55 gadu jubileju. 
Koris izveidots 1964. gada 8. februārī. Savā pastā-
vēšanas laikā ir piedalījies visos Dziesmu svētkos, 
Latgales novada Dziesmu svētkos, kā arī Ziemeļu un 
Baltijas valstu Dziesmu svētkos Zviedrijā, Norvēģijā 
un Lietuvā. Kopš 2001. gada kori vada Anita Zarāne. 
Šovasar koris „Latgale” piedalījās VI starptautiskajā 
folkloras festivālā „Vasara Budapeštā”.

Kalupes skola nosvinēja 160 gadu jubileju. Skolu 
jubilejā sveica absolventi, esošie un bijušie skolotāji, 
blakus pagastu skolu direktori un Daugavpils no-
vada domes vadība. Par skolas aizsākumu tiek uz-
skatīta  priestera Silvestra Beinaroviča 1859. gadā 
Kalupē nodibinātā draudzes skola. 

A/S Latgales Bekons ieguvis tiesības izmantot na-
cionālo preču zīmi “Kvalitatīvs produkts”, ikdienā 
dēvētu par “Zaļo karotīti”, kas Latvijā zināma jau 
vairāk kā 10 gadus. Par “Zaļās karotītes” produktiem 
atzīti A/S Latgales Bekons atdzesēti cūku puslieme-
ņi un atdzesēta sadalīta cūkgaļa. Zaļā karotīte tiek 
piešķirta produktiem, kuri tiek ražoti Latvijā no vie-
tējām izejvielām un atbilst paaugstinātām kvalitātes 
prasībām. 

Ekspluatācijā pieņemta jaunā moduļa jeb kontei-
nertipa katlu māja Špoģu ciemā, Skolas ielā 17, kura 
nodrošina centrālo siltumapgādi četrām ēkām – Špo-
ģu vidusskolai, Špoģu Mūzikas un mākslas skolai, 
Višķu pagasta pārvaldei un vienai daudzdzīvokļu 
dzīvojamajai mājai. Projekts “Daugavpils novada 
Pašvaldības aģentūras „Višķi” Špoģu ciema katlu 
mājas energoefektivitātes uzlabošana“ īstenots par 
465 430 eiro, ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 25 
gadiem.

Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensību Daugavpils 
novada fi nālā 15 skolēnu konkurencē ceļazīmi uz na-
cionālo fi nālu Rīgā izcīnīja Naujenes pamatskolas 6. 
klases skolniece Inna Ivanova. Savukārt Vislatvijas 
skaļās lasīšanas sacensību nacionālajā fi nālā Inna 
kļuva par Lasīšanas čempioni un uz gadu ieguva ti-
tulu “Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu direkto-
re”.

Skrindu dzimtas muzejā Daugavpils novada Kul-
tūras pārvaldes īstenotā projekta “Radīt, lai paliktu” 
ietvaros atklāta Kulinārā mantojuma telpa, kur no-
tiek Latgales ēdienu gatavošanas meistarklases un 
var paplašināt savas zināšanas par produktu audzē-
šanu laukos un to sagatavošanu ziemai labākajās 
Latgales tradīcijās. Projekts Latvijas – Lietuvas pār-
robežu sadarbības programmas ietvaros fi nansēts no 
ERAF, Daugavpils novada pašvaldības budžeta un 
valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. 

Višķu pagastā izskanēja 17. Latgales senioru 
dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”. 
Pārstāvot 23 Latgales novada pašvaldības, uz Višķu 
pagasta estrādes kāpa 86 pašdarbības kolektīvi no 
visas Latgales. Svētkos piedalījās arī Latvijas Lab-
klājības ministre Ramona Petraviča.

26. jūlijā Valsts prezidents Egils Levits apmeklēja 
Slutišķu sādžu, kas ir unikāls vecticībnieku tradicio-
nālo ciemu piemērs Latgalē, ir apdzīvots un turpina 
savas tradīcijas arī mūsdienās. Prezidents tikās ar 
Daugavpils novada domes vadību, vietējiem iedzīvo-
tājiem, kā arī iepazinās ar vecticībnieku dzīvesveidu 
pārgājiena laikā. 

Pirmo reizi Daugavpils novada dienas notika ār-
pus Daugavpils pilsētas.  Šogad Daugavpils novada 
svētki “Gadsimtu gaismā” norisinājās Naujenes pa-
gasta Juzefovas parkā. Gadsimtu atmosfērā svētku 
apmeklētājiem līdz pat tumsai tika piedāvāts baudīt 
mākslu, mūziku, deju, izstādes un sportu neparastā, 
brīvā un jaukā dabas fonā.
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Daugavpils novada vokālo ansambļu koncertskatē 
“Pavasara dziesma” Višķu vokālais ansamblis VA 
“Anima Corde” Agates Jermaļonokas vadībā ieguva 
Augstāko pakāpi. Tas bija vienīgais ansamblis, ku-
ram skatē izdevās gūt tik lielus panākumus. Latga-
les reģionu II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu kon-
kursa fi nālā VA “Anima Corde” ieguva 2. vietu mazo 
vokālo grupu kategorijā.

Pasākumā “Gada balva medniecībā” šogad balvu 
“Par nozīmīgu ieguldījumu Latgalē” saņēma LMS 
Dienvidlatgales reģiona nodaļas vadītājs, MK “Am-
beļi” vadītājs, mednieks Egils Rūtiņš. Egils jau 14 
gadus vada mednieku kolektīvu “Ambeļi”. Ar LAD 
atbalstu Ambeļu pagastā izveidojis Mednieku nami-
ņu ar trofeju telpu.

Baltā galdauta svētkos Salienas pagastā atklāts 
Lielbornes muižas atpūtas parka komplekss, kas 
ikvienu interesentu aicina doties pastaigu takās, 
bērniem piedāvā aizraujošas sportiskās aktivitātes, 
ģimenēm – piknika un atpūtas vietas dabā. 19.gs. 
pirmajā pusē celto ēku iegādājušies jūrmalnieki No-
ra Poiša ar vīru Mārtiņu Stankeviču, kuri, īstenojot 
dažādus projektus, pamazām atjauno muižu un tās 
parku. Saimnieki saņēma arī Daugavpils novada Tū-
risma gada balvu nominācijā “Veiksmīgākā Eiropas 
un citu fondu līdzekļu piesaiste 2018”.

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” deju 
ansamblis “Līksme” ar īpašu jubilejas koncertu no-
svinēja savu 50. gadskārtu. Kolektīvu 1969. gadā 
izveidoja Irēna Braslavska, desmit gadus vēlāk tas 
ieguva Tautas deju ansambļa statusu. Kopš 1990. 
gada kolektīvu vada horeogrāfe Aija Daugele. Šova-
sar deju ansamblis „Līksme” piedalījās XV Latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos Toronto (Kanādā). 

Vaboles pagasta jauniešu deju kolektīvs “Aisma” 
šovasar nosvinēja pastāvēšanas 60. gadadienu. Pir-
mais deju kolektīvs Vabolē tika dibināts 1959. gadā 
Valentīnas Skrindas vadībā. Savu nosaukumu ko-
lektīvs ieguva tikai 1998. gadā īsi pirms došanās uz 
Dziesmu svētkiem Rīgā. Nosaukuma autors ir tā lai-
ka dejotājs Intars Saušs.

Daugavpils novadā darbu sākusi mobilā brigāde, 
kas sniedz palīdzību vientuļiem lauku iedzīvotā-
jiem. Tās bāze atrodas daudzfunkcionālajā centrā 
“Skrudaliena”, no kurienes tā dodas apciemot vien-
tuļos sirmgalvjus visā Daugavpils novadā. Projekts 
īstenots Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas ietvaros. Specializētais transportlīdzek-
lis aprīkots ar dušas kabīni, veļas mazgājamo mašī-
nu, podoloģijas krēslu un medicīnisko aprīkojumu, 
kas ļauj izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līme-
ni un svaru.

Ekspluatācijā tika nodota renovētā Naujenes bēr-
nu nama ēka. Būvdarbi izmaksājuši 788 816,34 eiro, 
tie veikti deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. 
Nosiltināta pati ēka un pārbūvētas iekštelpas, kur 
plānots izveidot Jauniešu māju, ģimenes videi pie-
tuvinātu pakalpojumu grupu, rehabilitācijas pakal-
pojumu centru, krīzes centru “Avotiņi” un citas insti-
tūcijas, kas būs vajadzīgas, lai apkalpotu šo objektu.

Vaboles vidusskola nosvinēja savu simtgadi. Par 
godu šai nozīmīgajai jubilejai izdota grāmata “Va-
boles vidusskolai 100”, kurā tika apkopoti spilgtākie 
notikumi skolas vēsturē un absolventu atmiņas. Ma-
teriālus grāmatai pāris gadu laikā projektu nedēļas 
ietvaros savāca skolas audzēkņi. 

Latvijas Republikas proklamēšanas pasākuma 
laikā Daugavpils novadā pasniegtas balvas “Gada 
cilvēks 2019”. Nominācijā „Uzņēmējdarbība” balvu 
saņēma AS „Latgales bekons” valdes priekšsēdētā-
ja Anna Tenisa, nominācijā „Sociālā aprūpe” balvu 
saņēma Daugavpils novada Sociālā dienesta ģimeņu 
ar bērniem atbalsta daļas vadītāja Rita Beļska, no-
minācijā „Sports” balvu saņēma Daugavpils novada 
Sporta skolas vieglatlētikas treneris Jānis Petrov-
skis, bet nominācijā „Sabiedriskā darbība” balvu 
saņēma Vaboles vidusskolas direktore un Līksnas 
draudzes biedrības vadītāja Elita Skrupska.

Pabeigta apvedceļa posma un Sventes tilta rekons-
trukcija. Darbi norisinājās uz Daugavpils apvedceļa 
A14 (Kalkūni-Tilti) teju 8 km garumā. Darbu ietva-
ros tika izveidota jauna pamatne un ieklātas 3 asfalta 
kārtas. Sventē tika izbūvēts rotācijas aplis. Sventes 
tilta rekonstrukcija ilga 2 gadus. Tam tika atjaunota 
brauktuve un gājēju ietve, pilnībā nokrāsotas dzelzs 
konstrukcijas, izveidota jauna hidroizolācija.
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P E R S O N Ī B A

Prast ne tikai lūgt no Dieva, bet arī pateikties
Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas 

katoļu baznīcas zakristianam Jānim 
Jonānam šis ir īpašs gads. Nesen viņš 
nosvētījis nozīmīgu dzīves jubileju – 80 
gadus. Bet Latvijas valsts svētkos Jā-
nis saņēma Daugavpils novada domes 
Atzinības rakstu par mūža ieguldīju-
mu baznīcas draudzes garīguma stip-
rināšanā un priekšzīmīgu zakristiāna 
pienākumu pildīšanu. 

Sirmgalvis bikli bilst, kas neesot 
nekāda ievērības cienīga persona, jo 
kalpošanu Dievam uzskata par pašsa-
protamu. Tas ir kļuvis par viņa dzīves 
jēgu, līdz kam noiets ilgs ceļš, pilns ar 
šaubām un neticību. Taču kādā brīdī 
viss mainījies.

Ar Jāni tiekamies skaistajā Adventes 
laikā. Iededzot sveces baznīcas Adven-
tes vainagā, viņš skaidro, ka vainags ir 
apaļš, jo simbolizē mūžību un vienotī-
bu. Sirmgalvim šis laiks ir atkaltikša-
nās ar Jēzu, ko viņš gaida ar savādām 
trīsām sirdī. 

Vectēva paspārnē
Jāņa pirmie dzīves gadi aizritēja 

Daugavpilī. Viņš bija vecākais brā-
lis māsai Valijai un brālim Vitoldam. 
Mamma Helēna strādāja Sarkanā 
krusta slimnīcā par sanitāri, tēvs Sta-
ņislavs bijis cietumsargs. Ģimene miti-
nājās Jaunbūvē netālu no katoļu diev-
nama. Kara laikā tēvu iesauca vācu 
armijā par šoferi, viņš devās uz Vāciju 
un Latvijā vairs neatgriezās. Vectēvs 
savācis meitu ar visiem trim bērniem 
un aizvedis uz savām lauku mājām. 
Vai tas bija Dieva pirksts, vai liktenī-
ga apstākļu sakritība, bet pārcelšanās 
izglāba ģimeni no bojāejas, jo neilgi pēc 
tam virs pilsētas bija vācu lidmašīnu 
uzlidojums, un tieši uz mājas jumta, 
kur iepriekš mitinājās ģimene, uzkrita 
lādiņš, pilnībā nopostot ēku. 

Bērnība un skolas gadi pagājuši vec-
tēva paspārnē. Savulaik, kad izvei-
dojās Latvijas valsts, vectēvs laimīgā 
kārtā ticis pie zemes. Pretendentu uz 
zemi bijis tik daudz, ka notikusi lozēša-
na. Vectēvs izlozējis Vasiļovas pusmui-
žu. No muižas gan bija palicis pāri vien 
garš šķūnis, kuram vidū atradusies 
kūts, bet galos siena šķūnis un rija. 
Māju vectēvs bija uzcēlis pats. 1962. 
gadā, kad sākusies meliorācija, vecais  
muižas šķūnis tika pilnībā nolīdzināts, 
koka baļķi pārvesti uz Bondarišķiem, 
kur no tiem uzcelta liela govju ferma, 
bet akmeņi sagrūsti turpat dīķī.  

Jānis mācījās Špoģu vidusskolā. 
Vasaras brīvlaika bērniem nav bijis, 
jo bija jāvergo kolhoza labā. Katrai 
ģimenei vajadzējis izravēt līdz pusei 
hektāra kādu sējumu. Par gadu visu 
sapelnīto kolhozā varējis atnest mājās 
maišelī uz viena pleca– algu izmaksāja 
graudos, ar ko iztikšana bijusi smaga. 

Savu vectēvu Jānis atceras maz, jo 
bijis vēl mazs puika, kad viņš aizgājis 
viņsaulē. Vectēvs, kuram bija septi-
ņi bērni, par mata tiesu izvairījies no 
izsūtīšanas, lai gan bijis iekļauts sa-
rakstos. Tomēr liktenis viņu tāpat nav 
žēlojis. Vecaistēvs bieži slimojis, līdz 
beidzot kājā iemetusies gangrēna, kas 
viņu pievarēja pavisam. 

Ar basām kājām pie Dieva 
Ceļš pie Dieva Jānim bijis gana lī-

kumains. Vecmamma bijusi tā, kas 
mazdēlu centās pievērst ticībai. Ik 
svētdienu kājām mērojuši četrarpus 
kilometrus līdz Višķu baznīcai. Bieži 
vien gājuši basām kājām, taupot apa-
vus, ko atļāvās uzvilkt, vien ienākot 
dievnamā. Jānis atminas, ka vecāmāte 
vienmēr rūpīgi izgājusi visu Krustace-
ļu, lūdzoties pie katras stacijas un mu-
dinot to darīt arī mazdēlu. Tolaik baz-
nīca allaž bijusi cilvēku piepildīta, bet 
svētkos stāvgrūdām pilna, lielai daļai 
nācies dievkalpojumu pavadīt pat baz-
nīcas dārzā. Jānis stāsta, ka agrāk ap-
kārt bijis daudz apdzīvotu sādžu, no 
kurām palikušas vien atmiņas. Tepat 
bijusī Lauru sādža pilnībā nolīdzināta, 
vien divas mājas pie ceļa saglabājušās. 
Arī no Mazajiem Lauriņiem nekas nav 
palicis.  

Iešana baznīcā bijusi pašsaprotama 
lieta, ja reiz vecmamma saka darīt, 
tad tas nav apstrīdams. Rīta un vaka-
ra lūgšanas mājās bija ikdienas ritu-
āls. Beidzoties karam, milzīgas ļaužu 
straumes devās svētceļojumā uz Aglo-
nu. Jānis atceras to vienīgo reizi, kad 
divatā ar vecmammu pievienojušies 
svētceļniekiem. Kavējoties atmiņās, 
viņam aizlūst balss: “Cilvēki plūda kā 
ūdens upē, veselām ģimenēm.” Pēcpus-
dienā ar vecomāti iejukuši cilvēku pūlī 
un devās ceļā, brienot 21 km pa grants 
ceļu basām kājām. Toreiz Jānim bijuši 
kādi septiņi gadi. Tā viņam bija pirmā 
satikšanās ar Aglonas Dievmāti. Aglo-
nas bazilikai apkārt bijis vecais žogs, 
kas ieskāva nelielu baznīcas dārzu, 
kur visiem svētceļniekiem bija par maz 
rūmes. Uz Aglonu cilvēki gāja kājām 
un brauca zirgu pajūgos, tie vēlāk pie-
pildīja laukumus apkārt dievnamam.  

Lai arī kā vecmamma centās, attie-
cības ar Dievu Jānim puikas gados 
neizveidojās. Uz baznīcu gājis, jo tā va-
jadzēja, nevis juta nepieciešamību. Lū-
zums notika desmit gadu vecumā, kad 
Jānis visu vasaru dīķa krastā lūdzis 
Dievu, lai tas viņam parādās. Taču brī-
numu viņš nesagaidīja, juta vienu vie-
nīgu vilšanos, ticība pagaisa uz ilgiem 
gadiem. Savu darīja arī spēcīgā tā laika 
propaganda skolā, kas noliedza Dievu. 
Baznīcā Jānis parādījās arvien retāk, 
galvenokārt Ziemassvētkos. 

Laikmeta “nodevas”
Ar savu tēvu Jānis daudzus gadus 

sazinājies ar vēstuļu starpniecību, bēr-
nībā tēvs sūtījis viņiem dāvanas, bet 
vēlāk sakari pārtrūka. Padomju gados 
saņēmuši ziņu par tēva nāvi. Dēļ tā, ka 
tēvs dzīvoja Vācijā, ģimene allaž bijusi 
zem varas iestāžu lupas, Jānis ne reizi 
vien izcietis dažādas nepatikšanas. Pēc 
skolas pabeigšanas Jānim bija grūtī-
bas iestāties augstskolā, arī dēļ tēva 
“grēkiem”. Vienīgā iespēja studēt bija 
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmi-
jā, kur viņš ieguva mehāniķa izglītību. 
1964. gadā ticis norīkots uz sovhozu 
“Voshod” Svariņos kādreizējā Krāsla-
vas rajonā, kur strādājis par smago 
procesu mehāniķi, ierīkojis fermās va-
kuumvadus govju slaukšanai. Pēc gada 
tika norīkots darbā Krāslavas projek-
tēšanas grupā par tehnologu, projektē-
jis fermās ūdensvadu un kanalizāciju. 
Ar sievu Lūciju iepazinās jau sovhozā, 

1965. gadā apprecējušies. Diemžēl ar 
bērniem Dievs ģimeni nebija svētījis. 
Tā Jānim ir ļoti smaga tēma, par ko 
stāstot, viņam aizlūzt balss. Māsai gan 
ir pieci bērni, brālim divi. “Es paliku 
bešā,” nopūšas Jānis. 

Padomju laiks bijis ļoti sarežģīts, 
darbā kolēģi ziņojuši varasiestādēm 
cits par citu, arī Jānis izbaudījis kolē-
ģu nodevību. Šī iemesla pēc nav ticis 
arī pie žigulīša, lai gan bijis jau trīs-
padsmitais rindā. Arī te viņam piemi-
nēti “tēva grēki”. Šis fakts Jāni gan 
sadusmojis, tāpēc saņēmies un devies 
pie VDK priekšnieka Vasina, kurš to-
laik bija Augstākās padomes deputāts. 
“Saku viņam -- kas tā par tādu sistēmu 
valstī, ka vieni var pirkt un pārdot, bet 
citi neko! Pēc dažām dienām izsauca 
Lūciju un pateica, ka viņai dos mašī-
nu,” atceras Jānis. 

Ilgus gadus viņš nostrādājis par me-
hāniķi skaitļošanas stacijā, apkalpojis 
skaitļošanas tehniku. Visu sistēmu to-
reiz apkalpoja rūpnīca “Impulss” Rīgā. 
Jau tolaik tehnika strauji attīstījās, va-
jadzēja apgūt jaunas zināšanas, tam-
dēļ devies pusgadu ilgā komandējumā 
uz Kazahstānu, vēlāk arī uz Ukrainu. 
Iekams izjuka padomju iekārta un visa 
līdzšinēja skaitļošanas sistēma, Jānis 
paguva pat sastādīt vienu statistikas 
programmu.   

Deviņdesmito sākumā smagi sasli-
ma Jāņa mamma, nācās uzņemties 
viņas aprūpi, tāpēc ar sievu no Krāsla-
vas pārcēlušies uz Daugavpils novadu, 
sācis apsaimniekot vectēva zemi, lai 
būtu ģimenei iztikšana, joprojām kopj 
arī bišu dravu. Tajā laikā Latgalē at-
griezās priesteris Antons Aglonietis, 
kurš kādu laiku bija kalpojis Moldāvi-
jā. “Viņš man daudz palīdzēja, arī at-
griezties baznīcā,” teic Jānis.

Ar laimes sajūtu sirdī
Atgūt ticību Jānim palīdzēja arī divi 

atgadījumi, saistīti ar paša veselību. 
To atminoties, sirmgalvim pār vaigiem 
rit asaras. Visu dzīvi viņu mocījušas 
ļoti spēcīgas galvassāpes, nekas nav 
līdzējis. “Vienu brīdi šķita, ka gals nu 
ir klāt. Es apgūlos un izmisumā teicu – 
Dievmāt, dari kaut ko! Rītā pamodos – 
vairs nekādu sāpju. Kopš tā laika viss 
ir labi,” stāsta Jānis. Otrs gadījums 
bija vēl neparastāks. Jānis nosapņoja 

tikšanos ar pašu Jēzu. Sapnī redzējis 
baltu sienu stiepjamies debesīs. Jānis 
tiecies tās virzienā un grasījies spert 
spoli uz pakāpiena, taču priekšā ap-
stājies Jēzus un nav laidis augšup. 
Jānis viņam esot lūdzies, ka vēl nav 
visu līdz galam padarījis dzīvē. Pēkšņi 
pamodies un jutis degošas sāpes krū-
tīs, ķermenis šķita miris, nejutīgs, un 
tikai pamazām tajā atgriezās dzīvība 
un sāpes pazuda. “Ziniet, kāda tā ir lai-
mes sajūta satikt Kungu? Nekad dzīvē 
neko tādu nebiju jutis. Tagad viņam 
kalpoju,” teic sirmgalvis. 

Jau ilgus gadus Jānis ir zakristians 
Višķu baznīcā, priestera palīgs jeb labā 
roka. Pirms katra dievkalpojuma un tā 
gaitā Jānim veicami savi pienākumi 
– iedegt sveces un gaismas, sagatavot 
īpašam dievkalpojumam vīraku, pa-
sniegt priesterim rituāla priekšmetus 
un veikt citas lietas.  Uzvelkot balto 
komžu, viņš allaž sajūtot satraukumu, 
ka tik kas nenoiet greizi, lai gan tā 
nekad nav gadījies. Piekalpot dievkal-
pojuma laikā talkā nāk arī divi minis-
tranti -- Špoģu vidusskolas audzēkņi.  

“Vai zināt teiksmu par diviem eņģe-
ļiem?” jautā sirmgalvis. “Uz mākoņa 
maliņas sēž divi eņģeļi. Viens nemitīgi 
skraida turpu šurpu, bet otrs – garlai-
kodamies žāvājas un kūļā kājas. Tas, 
kurš nemitīgi skrien, nes Dievam cil-
vēku lūgumus, bet otra pienākumos ir 
nest Dievam pateicības par saņemta-
jām žēlastībām. Diemžēl mēs ļoti bieži 
kaut ko lūdzam no Dieva, bet tikai retu 
reizi pateicamies viņam.” 

Arī Jānis pats nāk uz baznīcu pateik-
ties Dievam par visu, kas viņam dots. 

Atskatoties uz savu dzīvi, viņš nožē-
lo tikai vienu – ka tik ilgus gadus bija 
novērsies no ticības. Taču Kunga klāt-
būtni esot jutis vienmēr. Viņš uzsver, 
ka ir svarīgi ik vakaru pateikties par 
nodzīvoto dienu, palūgt piedošanu, jo 
var gadīties, ka no rīta nepamodīsies.

Sagaidot Ziemassvētkus, kas ir Kris-
tus atnākšanas svētki, Jānis vēl ikvie-
nam piedzīvot šo brīnumaino tikšanos 
un iemācīties būt pateicīgiem.

Inese Minova
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2019. gada 14. novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.42 (protokols Nr.76., 1.&), Precizēti ar Daugavpils no-
vada domes 2019. gada 12. decembra lēmumu Nr.1887 (protokols Nr.78., 
15.&), “Daugavpils novada Smiļģinu ezera licencētās makšķerēšanas no-
likums”
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Smiļģinu ezers atrodas Daugavpils novada administratīvajā teritorijā un 

saskaņā ar Civillikuma 1115.panta II pielikumu ir privāta ūdenstilpe, kurā zve-
jas tiesības pieder valstij.

2. Licencētās makšķerēšanas ieviešanas pamatojums ir Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 2017. gadā izstrādātie 
Smiļģinu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kuros noteiktas papil-
dus prasības ūdenstilpes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai mak-
šķerēšanai paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai.

3. Licencēto makšķerēšanu organizē SIA “URI” (reģistrācijas numurs 
41503085951, juridiskā adrese: Skaista iela 10-4, Silene, Skrudalienas pagasts, 
Daugavpils novads, LV-5470, tālruņa numurs +371 27463860, e-pasta adrese: 
iuruimundum@mail.ru), pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2019.gada 
8.augusta lēmumu Nr.1623 “Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību organizēšanu Smiļģinu ezerā”.

4. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta visā ūdenstilpes platībā (1.pie-
likums), izņemot makšķerēšanu no krasta, laipām un laivu piestātnēm, kura at-
ļauta bez licenču iegādes. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru 
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēša-
nas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība, kā arī ievērojot Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra noteikumus Nr.800 ”Makšķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību noteikumi”, nosakot šādus papildus nosacījumus:

4.1. licencētā makšķerēšana no personīgajām laivām un citiem personīga-
jiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk 
kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

4.2. ūdenstilpē aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
II. Licenču veidi, skaits un maksa

5. Licencētai makšķerēšanai Smiļģinu ezerā tiek izsniegtas šādas atļaujas - li-
cences (turpmāk - licences):

5.1. dienas licence - maksa 1,00 euro (viens euro 00 centi);
5.2. mēneša licence - maksa 3,00 euro (trīs euro 00 centi);
5.3. trīs mēnešu licence - maksa 5,00 euro (pieci euro 00 centi);
5.4. sešu mēnešu licence - maksa 8,00 euro (astoņi euro 00 centi);
5.5. gada licence - maksa 10,00 euro (desmit euro 00 centi);
5.6. gada bezmaksas licence no 1.janvāra līdz 31.decembrim - visām perso-

nām vecumā līdz sešpadsmit gadiem un personām, kuras ir vecākas par sešdes-
mit pieciem gadiem, personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām, 
ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, personām, kurām 
piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

6. SIA “URI” nodrošina to personu reģistra uzturēšanu, kurām izsniegtas 
gada bezmaksas licences.

7. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
III. Licences saturs, noformējums, pārdošanas un izsniegšanas kārtība
8. Licence (2.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa, kas satur šādus rekvizī-

tus:
8.1. licences veids;
8.2. kārtas numurs;
8.3. licences cena;
8.4. licences derīguma termiņš;
8.5. ūdeņu nosaukums;
8.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju;
8.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
8.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts;
8.9. licences izsniegšanas datums, zīmogs.

9. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar šo nolikumu 
(izņemot interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

10. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajās licencēs tiek norādīts:
10.1. makšķernieka vārds, uzvārds;
10.2. e-pasta adrese;
10.3. licences derīguma termiņš;
10.4. licences veids;
10.5. licences cena;
10.6. ūdeņu nosaukums.

11. Licenču izplatīšanas vietas:
11.1. šī nolikuma 5.1.-5.5.apakšpunktā minētās licences nopērkamas Skrud-

alienas pagasta pārvaldē (adrese: Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, 
Daugavpils novads, LV-5470, tālruņa numurs 65439238, e-pasta adrese: parval-
de@skrudaliena.lv), darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 vai interneta viet-
nē www.epakalpojumi.lv;

11.2. šī nolikuma 5.6.apakšpunktā minēto gada bezmaksas licenci var sa-
ņemt Skrudalienas pagasta pārvaldē (adrese: Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas 
pagasts, Daugavpils novads, LV-5470, tālruņa numurs 65439238, e-pasta adrese: 
parvalde@skrudaliena.lv), darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, uzrādot 
dokumentu, kas apliecina personas attiecīgo statusu un tiesības saņemt šādu li-
cenci.

IV. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
12. Licences īpašniekam ir pienākums:

12.1. reģistrēt katru lomu, norādot makšķerēšanas laiku, zivju sugas, loma 
lielumu (zivju skaitu un svaru) attiecīgās licences otrajā pusē – makšķernieka 
lomu uzskaites tabulā (3.pielikums), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz 
atsevišķas lapas vai interneta vietnes www.epakalpojumi.lv sadaļā “Makšķerēša-
na” (ja licence iegādāta interneta vietnē www.epakalpojumi.lv);

12.2. iesniegt makšķernieka lomu uzskaites tabulas 10 dienu laikā pēc licen-
ces derīguma termiņa beigām licenču iegādes vietā vai nosūtīt Skrudalienas pa-
gasta pārvaldei pa pastu (juridiskā adrese: Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas 
pagasts, Daugavpils novads, LV-5470), vai 10 dienu laikā pēc licences derīguma 
termiņa beigām reģistrēt lomu interneta vietnes www.epakalpojumi.lv sadaļā 
“Makšķerēšana” (ja licence iegādāta interneta vietnē www.epakalpojumi.lv).

13. Ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, licences īpašniekam turpmāk būs 
liegts iegādāties vai saņemt jebkura veida licences makšķerēšanai Smiļģinu ezerā 
divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

14. Līdz kārtējā gada 1.februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs ie-
sniedz pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR”.

V. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un 
pienākumi

15. Papildus licencēto makšķerēšanu regulējošos normatīvajos aktos noteikta-
jam, licencētās  makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

15.1. realizēt licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
15.2. īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 

Smiļģinu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām 
rekomendācijām šī nolikuma 21.punktā noteiktajā apjomā;

15.3. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
15.4. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

16. No licencēm iegūtās kopējās  summas licencētās makšķerēšanas organizē-
tājs vienu reizi pusgadā - līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim 
par otro pusgadu - 20 procenti no licenču pārdošanā iegūtajiem naudas līdzekļiem 
pārskaita valsts pamatbudžeta Zivju fonda veidošanai. Licencētās makšķerēša-
nas organizētāja rīcībā paliek 80 procenti no licenču realizācijā iegūtās kopējās 
summas, kas tiek izmantota zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzī-
bas un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

17. Divas reizes gadā - līdz 15. jūlijam un 15. janvārim - licencētās makšķerēša-
nas organizētājs iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķe-
rēšanu iepriekšējā pusgadā, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Daugav-
pils novada pašvaldību.

18. Katru gadu līdz 31. decembrim licencētās makšķerēšanas organizētājs ie-
sniedz Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontro-
les un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licen-
cētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu 
un uzturēšanu, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Daugavpils novada 
pašvaldību.

19. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē, uzskaita un realizē mak-
šķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām, kā arī uz-
skaita interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secī-
bā elektroniski par katru pusgadu, un pēc katra pusgada noslēguma veic attiecīgā 
pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto 
licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.

20. Sniedz informāciju Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
“Daugavpils Novada Vēstis” par licencētās makšķerēšanas noteikumiem un izvie-
to atbilstošas norādes zīmes Smilģinu ezera piekrastē.

VI. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un 
aizsardzībai

21. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendāci-
jas un Smiļģinu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, īsteno šādus 
pasākumus:

21.1. 2020. gadā - līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 5000 gab. līdaku 
mazuļu;

21.2. 2021. gadā - zandartu krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 5000 gab. zan-
dartu mazuļu;

21.3. 2022. gadā - līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 5000 gab. līdaku 
mazuļu;

21.4. 2023. gadā - līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 5000 gab. līdaku 
mazuļu vai zandartu krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 5000 gab. zandartu ma-
zuļu.

22. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
22.1. malu zvejniecības apkarošana;
22.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude;
22.3. normatīvo aktu ievērošanas kontrole un licenču pārbaude šī nolikuma 

darbības laikā.
VII. Licencētās makšķerēšanas kontrole

23. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas – sabiedris-
kie vides inspektori, kā arī Daugavpils novada vides kontroles amatpersonas un 
pilnvarotās personas – sabiedriskie vides inspektori. Licencētās makšķerēšanas 
nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši 
kompetencei uzrauga arī Valsts policija, licencētās makšķerēšanas organizētājs 
un uzraudzības darbā piedalās Latvijas Republikas Zemessardze.

24. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi at-
bilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, 
Lauku atbalsta dienests un Daugavpils novada Skrudalienas pagasta pārvalde.

VIII. Noslēguma jautājums
  25. Nolikuma darbības ilgums ir pieci gadi no tā spēkā stāšanās dienas.
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SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,
Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, 
LV-5470, tālr. +371 27463860

SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,
Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, 
LV-5470, tālr. +371 27463860

Dienas licence makšķerēšanai 
Smiļģinu ezerā

Dienas licence makšķerēšanai 
Smiļģinu ezerā

Nr. ________________________ Nr. ________________________

Cena 1,00 euro. Cena  1,00 euro.
Licence izsniegta Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods) (vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas noteiku-
miem esmu iepazinies un licenci
saņēmu __________________________

(paraksts)

Licences izsniedzējs Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts) (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums Licences izsniegšanas datums

z.v.

2. Mēneša licence
SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,

Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5470,                     
tālr. +371 27463860

Mēneša licence makšķerēšanai 
Smiļģinu ezerā
Nr. ________________________
Cena 3,00 euro
Licence izsniegta

SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,
Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5470,                     
tālr. +371 27463860

Mēneša licence makšķerēšanai 
Smiļģinu ezerā
Nr. ________________________
Cena 3,00 euro
Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas noteiku-
miem esmu iepazinies un licenci
saņēmu ___________________________

(paraksts)
Licence derīga no ____________
līdz _________________________

(datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga no ___________
līdz _______________________

(datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs

SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,
Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5470,                     
tālr. +371 27463860

Sešu mēnešu licence makšķerēšanai 
Smiļģinu ezerā
Nr. ________________________
Cena 8,00 euro
Licence izsniegta

SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,
Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5470,                     
tālr. +371 27463860

Sešu mēnešu licence makšķerēšanai 
Smiļģinu ezerā
Nr. ________________________
Cena 8,00 euro
Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas noteiku-
miem esmu iepazinies un licenci
saņēmu ___________________________

(paraksts)
Licence derīga no ____________
līdz _________________________

(datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga no ___________
līdz _______________________

(datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs

(vārds, uzvārds, paraksts)
 
Licences izsniegšanas datums

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

z.v.

SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,
Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5470,                     
tālr. +371 27463860

Gada licence makšķerēšanai 
Smiļģinu ezerā
Nr. ________________________
Cena 10,00 euro
Licence izsniegta

SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,
Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5470,                     
tālr. +371 27463860

Gada licence makšķerēšanai 
Smiļģinu ezerā
Nr. ________________________
Cena 10,00 euro
Licence izsniegta

SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,
Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5470,                     
tālr. +371 27463860

Trīs mēnešu licence makšķerēšanai 
Smiļģinu ezerā
Nr. ________________________
Cena 5,00 euro
Licence izsniegta

SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,
Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5470,                     
tālr. +371 27463860

Trīs mēnešu licence makšķerēšanai 
Smiļģinu ezerā
Nr. ________________________
Cena 5,00 euro
Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas noteiku-
miem esmu iepazinies un licenci
saņēmu ___________________________

(paraksts)
Licence derīga no ____________
līdz _________________________

(datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga no ___________
līdz _______________________

(datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs

(vārds, uzvārds, paraksts)
 
Licences izsniegšanas datums

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

z.v.

3. Trīs mēnešu licence

4. Sešu mēnešu licence

5. Gada licence

2.pielikums
Daugavpils novada domes 

2019. gada 14. novembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.42 

(protokols Nr.76., 1.&)
Licenču paraugi

1. Dienas licence

1.pielikums
Daugavpils novada domes 

2019. gada 14. novembra saistošajiem  
noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.76., 1.&)

Smiļģinu ezera kartoshēma

(vārds, uzvārds, paraksts)
 
Licences izsniegšanas datums

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

z.v.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2019. gada 14. novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.42 
“Daugavpils novada Smiļģinu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums”

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta 

piekto daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, 
limitus, makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī 
citus nosacījumus makšķerēšanai Smiļģinu ezerā  Daugavpils novada 
Skrudalienas pagasta teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.

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

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

      Nav.
6. Informācija par konsultācijām

        Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,
Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5470,                     
tālr. +371 27463860

Gada bezmaksas licence 
makšķerēšanai Smiļģinu ezerā
Nr. ________________________
Cena 10,00 euro
Licence izsniegta

SIA “URI”, reģistrācijas Nr. 41503085951,
Skaista iela 10-4, Silene, 
Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5470,                     
tālr. +371 27463860

Gada bezmaksas licence 
makšķerēšanai Smiļģinu ezerā
Nr. ________________________
Cena 10,00 euro
Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas noteiku-
miem esmu iepazinies un licenci
saņēmu ___________________________

(paraksts)
Licence derīga līdz ___________

(datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga līdz __________
(datums, mēnesis, gads)

Licences izsniedzējs

(vārds, uzvārds, paraksts)
 
Licences izsniegšanas datums

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

z.v.

3.pielikums
Daugavpils novada domes 
2019. gada 14. novembra

 saistošajiem noteikumiem Nr.42 
(protokols Nr.76., 1.&)

6. Gada bezmaksas licence

Licenču reversā daļa - makšķernieka lomu uzskaites tabula

Datums Makšķerēšanas 
ilgums (stundas)

Zivju suga Zivju skaits 
(gab.)

Zivju svars 
(kg)

Makšķernieks _________________________
(vārds, uzvārds)

Paraksts  _________________________

2019. gada 14. novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.43 (protokols Nr.76., 2.&), “Grozījums Daugavpils no-
vada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par 
aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada 
pašvaldībā””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par sociālo drošību” 11.pantu, likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 22. un 23.pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos notei-
kumos Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils 
novada pašvaldībā” grozījumu un papildināt  ar  3.¹ punktu šādā redakcijā:

“3.¹ Aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros vientuļas pensijas vecuma perso-
nas, vientuļas personas ar invaliditāti, personas ārkārtas gadījumos (pēc sma-
gām operācijām, saslimšanām u.c), kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj 
patstāvīgi veikt pašaprūpi, dzīvo vienas, var saņemt Mobilās aprūpes vienības 
pakalpojumu (paplašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar specializētu un aprī-
kotu transportu).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā 
daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2019. gada 14. novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43 „Grozījums Daugavpils novada domes 2009. gada 29. 
decembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojuma 

saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2009. gada 

29. decembra saistošie noteikumi Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojuma sa-
ņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”.

2. Īss projekta satura izklāsts
Projekts paredz papildināt saistošos noteikumus ar  nosacījumu, ka aprūpes 

mājās pakalpojuma ietvaros vientuļas pensijas vecuma personas, vientuļas per-
sonas ar invaliditāti, personas ārkārtas gadījumos (pēc smagām operācijām, 
saslimšanām u.c), kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt paš-
aprūpi, dzīvo vienas, var saņemt Mobilās aprūpes vienības pakalpojumu (pa-
plašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu).

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

Lai nodrošinātu to izpildi nepieciešama Mobilās aprūpes vienība, jaunas darba 
vietas un nepieciešami papildus naudas līdzekļi 60183,00 euro.

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

Ar Mobilās aprūpes vienības pakalpojumu (paplašinātu aprūpes mājās pakal-
pojumu ar specializētu un aprīkotu transportu) tiks nodrošinātas personu pa-
matvajadzības un  dzīves kvalitātes uzlabošanās.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Esošajā kārtībā izmaiņas netiek paredzētas.
6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils no-

vada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2019. gada 14. novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.44 (protokols Nr.76., 3.&), “Grozījums Daugavpils no-
vada domes  2018. gada 31. maija  saistošajos noteikumos Nr.20 ,,Par 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 
6.punktu, 43.panta trešo daļu

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas noteiku-
miem esmu iepazinies un licenci
saņēmu ___________________________

(paraksts)
Licence derīga līdz ___________

(datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga līdz __________
(datums, mēnesis, gads)

Licences izsniedzējs

(vārds, uzvārds, paraksts)
 
Licences izsniegšanas datums

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

z.v.

Saskaņā ar Daugavpils novada Smiļģinu ezera licencētās makšķerēšanas no-
likumu, licences īpašniekam ir pienākums 10 dienu laikā pēc licences derīguma 
termiņa beigām iesniegt lomu uzskaites tabulu licenču iegādes vietā vai nosūtīt to 
pa pastu Skrudalienas pagasta pārvaldei (juridiskā adrese: Skaista iela 9, Silene, 
Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470, tālruņa numurs 65439238), 
vai 10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām reģistrēt lomu interne-
ta vietnes www.epakalpojumi.lv sadaļā “Makšķerēšana” (ja licence iegādāta in-
terneta vietnē www.epakalpojumi.lv). Ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, 
licences īpašniekam tiks liegts iegādāties jebkura veida licenci makšķerēšanai 
Smiļģinu ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

Licencētā makšķerēšana tiek organizēta visā ūdenstilpes platībā, izņemot mak-
šķerēšanu no krasta, laipām un laivu piestātnēm, kura atļauta bez licenču iegā-
des. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medī-
bu noteikumi”, nosakot šādus papildus nosacījumus: 

- licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem 
atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta 
un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

- ūdenstilpē aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2019. gada 14. novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.44 „Grozījums Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija 
saistošajos noteikumos Nr.20 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils 

pašvaldībā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2018.gada 

31.maija  saistošie noteikumi Nr.20 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 
Daugavpils novada pašvaldībā”, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Projekts paredz papildināt saistošos noteikumus ar  IX.¹ nodaļu šādā redakcijā:

“IX. ¹ Atbalsts Jaungada svētkos. 
27.¹ Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku 

dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1. decembra līdz 31. decembrim, 
bez personas iesnieguma, šādām personām: 

27.¹ 1. bērniem - bāreņiem līdz 18 gadu vecumam;
27.¹ 2. personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;
27.¹ 3. trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, kurā pieci un vairāk bērnu;
27.¹ 4. audžuģimenēm;
27.¹ 5. Daugavpils novada administratīvajā teritorijā esošo sociālās aprū-

pes iestāžu  klientiem. ”.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžeta izdevumu daļu. 

Lai nodrošinātu to izpildi nepieciešami naudas līdzekļi 7467,00 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  

pašvaldības teritorijā
Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms 

saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, sociālais atbalsts  tiek piešķirts Jaun-
gada svētkos mantiskā veidā dažādām mērķa grupām, lai tās atbalstītu, uzlabo-
tu noskaņojumu, sagādātu svētku prieku.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Esošajā kārtībā izmaiņas netiek paredzētas.
6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils no-

vada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Decembrī mācību poligonā “Meža Mackeviči” notiek intensīvas zemessargu apmācības 
Nacionālie bruņotie spēki brīdina, 

ka līdz 31. decembrim Daugavpils 
novada Vaboles pagasta mācību poli-
gonā “Meža Mackeviči” notiks Zemes-
sardzes militārās mācības. To mērķis 
ir pilnveidot zemessargu zināšanas 
un iemaņas darbā ar dažāda veida 
ieroču sistēmām.

Sakarā ar mācībām poligona ap-
kārtnē iespējami pārvietošanās ie-
robežojumi un būs izvietots drošības 
apķēdējums. Mācību laikā pārvieto-
sies militārā tehnika, bruņoti kara-
vīri un zemessargi, tiks izmantota 
mācību un kaujas munīcija, kā arī 
kaujas imitācijas līdzekļi. 

Mācību norises vietās, atrodot mā-
cību nezināmus priekšmetus, tos aiz-
liegts aiztikt vai pārvietot! 

Nacionālo bruņoto spēku personāla 
augstākminētās plānotās apmācības 
ir saskaņotas un notiek mācību ie-
tvaros. Bruņotie spēki atvainojas par 
sagādātajām neērtībām un lūdz ar 
izpratni izturēties pret iespējamiem 
pārvietošanās īslaicīgiem apgrūti-
nājumiem, kas var rasties apmācību 
laikā.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuztrauk-
ties, redzot arī karavīru un zemessar-
gu pārvietošanos ārpus militārajiem 
poligoniem un vienību izvietojumiem, 
tehnikas un cita veida aprīkojuma iz-
vēršanu un pozīciju ieņemšanu dažā-
dās Latvijas vietās.

Zemessardze ir lielākā Nacionālo 
bruņoto spēku struktūra un terito-
riālās aizsardzības pamats. Zemes-
sardzē uzņem Latvijas pilsoņus, kuri 
sasnieguši 18 gadu vecumu, bet nav 
vecāki par 55 gadiem. Informācija par 
prasībām uzņemšanai Zemessardzē ir 

atrodama Zemessardzes mājas lapas 
www.zs.mil.lv sadaļā – Pievienojies! 
Zemessardzes 3. Latgales brigādes 
teritorijā atrodas seši bataljoni – Ze-
messardzes 32. kājnieku bataljons 
Rēzeknē, Zemessardzes 34. kājnieku 
bataljons Daugavpilī, Zemessardzes 
35. kājnieku bataljons Preiļos, Ze-
messardzes 55. kājnieku bataljons 
Aizkrauklē un Zemessardzes 56. kau-
jas nodrošinājuma bataljons Jēkab-
pilī, kā arī Zemessardzes 36. kaujas 
atbalsta bataljons Lūznavā.

Lai vienkāršotu pieteikšanos die-
nestam Zemessardzē un veicinātu 
atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, 
darbojas Zemessardzes vienotais 
diennakts tālruņa numurs – 1811.

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteiku-
mos Nr.20 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldī-
bā” grozījumu un  papildināt  ar  IX.¹ nodaļu šādā redakcijā:

“IX. ¹ Atbalsts Jaungada svētkos. 
27.¹ Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku 

dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1. decembra līdz 31. decembrim, 
bez personas iesnieguma, šādām personām: 

27.¹ 1. bērniem - bāreņiem līdz 18 gadu vecumam;
27.¹ 2. personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;
27.¹ 3. trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, kurā pieci un vairāk bērnu;
27.¹ 4. audžuģimenēm;
27.¹ 5. Daugavpils novada administratīvajā teritorijā esošo sociālās aprūpes 

iestāžu      klientiem. 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā 

daļā noteiktajā kārtībā.

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Jānis Prusaks (1937.g.)
Veronika Saliniece (1944.g.)

Biķernieku  pagastā
Grigorijs Solovjovs (1946.g.)
Viktors Arhipovs (1948.g.)
Mihails Sorokins (1938.g.)

Demenes pagastā
Vera Veļičko (1928.g.)

Aleksandra Bojarune (1929.g.)

Dubnas pagastā 
Andris Stalidzāns (1966.g.)

Kalkūnes pagastā 
Vitolds Goloveckis (1928.g.)
Ingus Kleinšmits (1987.g.)
Pavla Aļeiņikovs (1958.g.)

Kalupes pagastā
Jurijs Cans (1958.g.)

Vilnis Beizīters (1958.g.)
Rudīte Andersona (1950.g.)
Staņislavs Melders (1954.g.)

Laucesas pagastā
Valentīna Vaidere (1931g.)

Jāzeps Bicāns (1938.g.)
Naujenes pagastā

Oļegs Spiridonovs (1960.g.)
Vladimirs Babuškins (1961.g.)
Genovefa Gudļevska (1932.g.)

Antons Pivriks (1949.g.)
Nīcgales pagastā 

Roberts Petkevičs (1955.g.)
Jānis Malnačs (1932.g.)

Tabores pagastā
Leonīds Mikulovs (1959.g.)
Alfrēds Pauliņš (1965.g.)

Višķu pagastā
Vladimirs Fjodorovs (1961.g.)
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Bērni veidoja savu Ziemassvētku pārsteigumu
4. decembrī Daugavpils novada domē 

norisinājās tradicionālais novada sko-
lu 1.—2. klašu radošo darbu konkurss 
“Tev ir ideja? Tad parādi to citiem!”. 
Šāda konkursa mērķis ir veicināt sko-
lēnu radošo spēju attīstību un sevis iz-
teikšanas formas mākslas valodā.

Šogad konkursam izvēlēta temati-
ka “Ziemassvētku pārsteigums”. Ja 
iepriekšējos gadus bērni darbojās ar 
papīru, dabas materiāliem vai paša 
izvēlētiem materiāliem, tad šogad kon-
kurss notika veidošanas tehnikā, mu-
dinot bērnus savu ideju atveidot plas-
tilīnā.  

Katru novada skolu pārstāvēja viens 
skolēns, kurš iepriekš trīs mēnešus 
skolotājas vadībā rūpīgi gatavojās šim 
konkursam, slīpējot prasmes, izmēģi-
not un pilnveidojot savu ideju. 

Veselu stundu telpās valdīja klu-
sums, bērni bija iegrimuši radošajā 
procesā, cenšoties noteiktajā laikā 
pagūt īstenot savu ideju, turklāt pie-
domājot pie katra sīkuma. Pabeidzot 
darbu, konkursa dalībnieki rūpīgi sa-
kārtoja savu darba vietu, ar to patīka-
mi pārsteidzot žūriju. 

Otro vietu ieguva Biķernieku pamat-
skolas skolniece Diana Grigorjeva un 
Laucesas pamatskolas skolniece Ade-
lija Sokolova. Trešā vieta piešķirta 
Sventes vidusskolas skolniecei Nikolei 
Gulbinskai. 

Atzinības saņēma Silenes pamatsko-
las skolniece Darja Poltarjonoka un 
Špoģu vidusskolas skolnieks Markuss 
Samoilovs. 

Visus darbiņus vērtēja arī paši kon-
kursa dalībnieki, izraugoties skolēnu 
žūrijas balvas ieguvēju. Šo balvu saņē-
ma Salienas vidusskolas skolniece Va-
silisa Vasiļjeva. 

Pateicības par dalību konkursā sa-
ņēma Margarita Birjukova (Kalupes 
pamatskola), Amanda Ļaha (Lāču 
pamatskola), Evija Matusjaviča (Me-
dumu pamatskola), Sofi ja Adahovska 
(Randenes pamatskola), Marks Andre-
jevs (Vaboles vidusskola) un Sofi ja Iva-
nova (Zemgales vidusskola).

Inese Minova

Skolēnu radošos darbus vērtēja Dau-
gavpils novada sākumskolas metodis-
kās apvienības vadītāja Ingrīda Blei-
dele un Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes māksliniece Olga Gžibovska, 
pievēršot uzmanību tam, vai ir ievēro-
ti visi konkursa nolikuma nosacījumi, 
proti, tika vērtēta ideja, tās oriģinali-
tāte un atbilstība tēmai, izpildījuma 

kvalitāte, tehnika u.c. Izvērtēt darbus 
žūrijai nebija viegli, jo katrs darbiņš 
pārsteidza ar savu oriģinalitāti, tur-
klāt bērni nebija ņēmuši līdzi sagata-
ves, bet visu paveica uz vietas. 

Šoreiz diplomus par godalgoto vietu 
iegūšanu saņēma četri bērni. 

Pirmo vietu ieguva Naujenes pamat-
skolas skolniece Aleksandra Solima. 

Noslēdzies projekts “Protam, varam, darām”

burciņu-svečturu apgleznošanu. Līgo 
dienas priekšvakarā Ilūkstes dienas 
aprūpes centra “Fēnikss” iemītnieki 
pina Jāņu vainagus un gatavoja sviest-
maizes un augļu uzkodas svētku gal-
dam. Godinot Medicīnas darbinieku 
dienu, Subates Romas katoļu draudzes 
sociālās aprūpes centra „Miera Nams” 
iemītnieki noformēja sviestmaizes 

un veidoja papīra aplikāciju gleznas. 
Tēva dienā Kalupes sociālo pakalpoju-
mu centra „Pīlādzis ” klienti gatavoja 
ābolu desertu un no papīra un dzijas 
veidoja groziņus saldumiem. Maizes 
dienai par godu Ilūkstes sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas nodaļas 
klienti pagatavoja sviestmaizes, kana-
pē maizītes un noformēja iepakojuma 
kastītes no kartona. Savukārt Raudas 
internātpamatskolas skolēni gatavoja 
apsveikumus Ziemassvētkiem un cepa 
smilšu mīklas groziņus.

Par to, ka abu novadu sociālās aprū-
pes iestāžu iemītnieki ir apguvuši jau-
nas iemaņas, varēja pārliecināties arī 
pasākumā, kuram viņi bija sarūpējuši 
pašu darinātus Ziemassvētku dekorus. 

Apgūt visas šīs prasmes cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām palīdzēja brīv-
prātīgie no kluba “Sidrabrasa” kopām, 
biedrības “Sēlene” un LSK biedrības 
dalībnieki. Ērika Naglinska pateicās 
visiem brīvprātīgajiem, kas piedalījās 
šajā projektā, veltot savu laiku un da-
loties zināšanās un prasmēs.

Pasākumā piedalījās arī Ilūkstes no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Maigurs Krievāns un Sociālā dienesta 
vadītāja Ingūna Svarāne. Viņi pateicās 
projekta īstenotājiem un brīvprātīga-
jiem par ieguldīto darbu un uzņēmību. 

Savukārt Bebrenes pagasta pārvald-
niece Benita Štrausa uzsvēra, ka ik-
viens var darīt labus darbus un dalīties 
šajā priekā un varēšanā ar citiem. Viņa 
atzina, ka šis projekts ir ieguvums vi-
siem, jo apgūtas jaunas prasmes un 
gūtas pozitīvas emocijas. 

Pasākumā koncertu sniedza Bebre-
nes Eiropas deju grupa “Rudzupuķes” 
un vokālais ansamblis “Sarma”. Savu 
muzikālo sveicienu bija sagatavojuši 
arī Medumu speciālās internātpamat-
skolas un Raudas internātpamatsko-
las skolēni. 

Inese Minova

3. decembrī ar svinīgu pasākumu 
Ilūkstes novada Kultūras centrā noslē-
dzās projekts “Protam, varam, darām”, 
ko īstenoja Latvijas Sarkanā Krusta 
(LSK) Daugavpils-Ilūkstes novadu ko-
miteja sadarbībā ar a/s “Latvijas valsts 
meži” un  „Fondu „Ziedot.lv””. 

Projekta īstenošana tika uzsākta šā 
gada martā ar mērķi sniegt atbalstu 
sociālās palīdzības veicināšanai bēr-
niem un pieaugušajiem ar īpašām va-
jadzībām. Projekta kopējais budžets ir 
2454 eiro. (LSK) Daugavpils-Ilūkstes 
novadu komitejas izpilddirektore Ēri-
ka Naglinska  pastāstīja, ka projekta 
mērķgrupa ir Ilūkstes un Daugavpils 
novada sociālās aprūpes iestāžu iemīt-
nieki, kuriem tika organizētas radošās 
darbnīcas sadzīves prasmju un iema-
ņu attīstīšanai rokdarbos un ēdienu 
gatavošanā. Šādas darbnīcas notika 
sociālās aprūpes iestādēs Dvietē, Ilūk-
stē, Raudā, Subatē, Kalupē, Medumos 
un Višķos. Kopumā notikušas astoņas 
radošās darbnīcas, katra bija veltīta 
kādiem svētkiem. Tika organizēta arī 
pieredzes apmaiņas ekskursija, kuras 
laikā iepazinuši Rēzeknes pilsētas do-
mes Sociālā dienesta aprūpes centru 
darbību.

Projekta autore, Bebrenes senioru 
kluba “Sidrabrasa” prezidente un LSK 
brīvprātīgā Lorija Kaminska pastās-
tīja, ka projektā aktīvi iesaistījušies 
kluba seniori, kuri labprāt dalījās ar ci-
tiem savās prasmēs ēdiena gatavošanā 
un rokdarbos. Lorija Kaminska uzsver, 
ka šis projekts ļāvis senioriem apzināt 
savas spējas un deva iespēju palīdzēt 
citiem. Viņa pati caur šo projektu ne 
tikai ieguvusi jaunus draugus, bet arī 
apmeklējusi vietas, kur līdz šim nav 
bijusi, piemēram, Raudu. Lorija arī 
iemācījusies sadarboties ar cilvēkiem, 
kam ir grūtāk iekļauties sabiedrībā.  

Pirmās radošās darbnīcas notika 
martā Dvietes pansijā „Mūsmājas 
„Dižkoks”” un bija veltītas Starptautis-
kajai Sieviešu dienai. Pansijas iemīt-

nieki apgleznoja zīda kabatlakatiņus 
un veidoja sviesta mīklas bumbiņas. 
Lieldienās Medumu speciālajā pa-
matskolā bērni iemācījās pagatavot 
olu pildījuma salātus un apgleznot no 
fi niera veidotas olas un zaķus. Mātes 
dienai veltītajās darbnīcās Višķu soci-
ālās aprūpes centra klienti apguva pa-
pīra salvešu locījumu veidus un stikla 
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

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

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

Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi novadā

No 20. novembra līdz 16. decembrim Daugavpils novadā
 piedzimis viens bērniņš – meitenīte.  

Decembrī laulību noslēguši 17 pāri,
 no tiem 9 pāri ir novada iedzīvotāji.

 Dievkalpojumu laiki 
Ziemassvētkos Daugavpils 

novada draudzēs
AMBEĻU SV. JURA DRAUDZE
24.12 - plkst. 20:00

AUGŠKALNES SV. ĞIMENES DRAUDZE
25.12 - plkst. 07:00

DUBNAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS 
DRAUDZE
24.12 - plkst. 10:00

KALUPES VISSVĒTĀKĀ ALTĀRA 
SAKRAMENTA DRAUDZE
24.12 - plkst. 16:30 Svētku iezvanīšanas 

koncerts, 
            plkst. 17:00 Dievkalpojums 
25.12 - plkst. 09:30 

LĪKSNAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS 
DRAUDZE
24.12 - plkst. 19:00
25.12 - plkst. 09:00

JEZUPOVAS SV. PĒTERA UN SV. 
PĀVILA DRAUDZE
24.12 - plkst. 18:00
25.12 - plkst. 10:00

NĪCGALES DIEVMĀTES DZIMŠANAS 
DRAUDZE
24.12 - plkst. 16:30
25.12 - plkst. 11:00

SPRUKTU SV. ANTONA DRAUDZE
24.12 - plkst. 15:00

VIŠĶU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA 
DRAUDZE
24.12 - plkst. 18:00
25.12 - plkst. 08:00

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt 
kokus ārpus meža teritorijas:
       1) Bērzu pretim stadionam Višķu tehnikuma ciemā;
       2) Bērzu pretim mājai Skolas ielā 15, Špoģu ciemā;
       3) Kalupes ielā, Špoģu ciemā, autoceļa P64 (Višķi- Nīcgale)  kreisajā pu-
sē (kopā 9 koki).

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 
(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2019. gada. 23. decembra līdz 2020. 
gada 13. janvārim.

Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 13. jan-
vārī
       plkst. 09.30 Višķu tehnikuma ciemā pie stadiona;
       plkst. 09.40 Špoģu ciemā pie mājas Skolas ielā 15;
       plkst. 09.50 Špoģu ciemā, Kalupes ielā, pie autoce-
ļa P64 (Višķi- Nīcgale).

Notikums Datums Laiks Norises vieta
Ziemassvētku pasākums daudzbērnu ģimenēm 19.12. 11.00 DNKC “Vārpa”  
Ziemassvētku pasākums pagasta bērniem “Ziemassvētku 
piedzīvojumi” Egles iedegšana

20.12. 13.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēka

Ziemassvētku eglīte pagasta bērniem 20.12. 13.00 Biķernieku kultūras nams
Ziemassvētku pasākumi novada sociālās aprūpes 
iestādēs  

20.12. 09.00
10.00
11.30

VSAC “Kalupe” 
SPC “Pīlādzis”

Višķu SAC
 Ziemassvētku radošā darbnīca “Pīrāgam nabagam…” 21.11. 11.00 Līksnas pagasta bibliotēka
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem 
,,Ziemassvētku brīnumu gaidot”

21.12. 12.00 Nīcgales Tautas nams

Svētku egles iedegšanas pasākums 21.12. 17.00 pie Ambeļu Kultūras nama
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
 (ar ielūgumiem)

22.12. 13.00 Vaboles pagasta kultūras nams

Ziemassvētku pasākums bērniem
"Ziemassvētku piedzīvojums”

22.12. 10.00 Dubnas pagasta kultūras nams

Vaboles pagasta konkurss-skate “Ziemassvētku rota” 23.12. Vaboles pagasts
Piparkūku cepšanas darbnīcas "Ziemassvētku smarža” 23.12. 10.00 Nīcgales  Tautas nams
Ziemassvētku koncerts 23.12. Naujenes MMS
Ziemassvētku koncertuzvedums
un Ziemassvētku groziņballe ar grupu “5 Jāņi”

25.12. 20.00
22.00

Ambeļu kultūras nams

Groziņballe Ziemassvētkos 25.12. 20.00 Laucesas kultūras nams
Ziemassvētku vakarēšana 25.12. 20.00 Silenes kultūras nams
Ziemassvētku izklaides pasākums pieaugušajiem 25.12 20.00 Dubnas pagasta kultūras nams
Ziemassvētku eglīte pagasta pirmsskolas vecuma bērniem 26.12. 10.00 Demenes kultūras nams
Ziemassvētku eglīte pagasta bērniem 26.12. 16.00 Sventes Tautas nams
Ziemassvētku eglīte pagasta bērniem 26.12. 12.00 Kafejnīca “Virāža
Ziemassvētku eglīte pagasta bērniem 26.12. 16.00 Ambeļu kultūras nams
Rēzeknes teātra “Joriks” muzikāla izrāde un interaktīva 
programma bērniem Ziemassvētkos

26.12. 11.00 Naujenes kultūras centrs

Jaungada eglīte pagasta bērniem 27.12. 11.00 Laucesas kultūras nams
Jaungada eglīte pagasta bērniem 27.12. 13.00 Maļinovas pagasta bibliotēka
Jaungada eglīte pagasta bērniem 27.12.  11.00 Salienas kultūras nams
Masku groziņballe 27.12. 19.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēka
Vecgada balle 27.12. 19.00 Naujenes kultūras centrs
Vecgada  pasākums jauniešiem “Maskarādes balle” 27.12. 19.00 Červonkas pils
Novada senioru Jaungada pasākums 27.12. 12.00 DNKC “Vārpa”
Ziemassvētku pasākums Višķu pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem

28.12. 10.00 Višķu pagasta sabiedriskajā 
centrā (Višķu tehnikumā)

Jaungada eglīte pagasta bērniem 28.12. 11.00 Tabores sabiedriskais centrs
Jaungada eglīte pagasta bērniem 28.12. 14.00 Kalkūnes pagasta pārvalde
Vecgada vakars pieaugušajiem 28.12 17.00 Kalkūnes pagasta pārvalde
Vecgada pasākums “Jaungada karnevāls” 28.12. 21.00 Demenes kultūras nams
Amatiermākslas kolektīvu Vecgada  koncerts – balle 
"Gads ir balts no abiem galiem”

28.12. 18.00 Nīcgales Tautas nams

Vecgada vakars pasākums Biķernieku pagasta 
iedzīvotājiem

28.12. 18.00 Biķernieku Kultūras nams 

Jaungada pasākums pagasta bērniem 
“Jaungada bērnu rīts”

29.12. 13.00 Silenes kultūras nams

Vecgada groziņballe 29.12. 19.00 Tabores sabiedriskais centrs
Vecgada balle 30.12. 19.00 Višķu pagasta sabiedriskajā 

centrā (Višķu tehnikumā)
Vecgada balle 30.12. 20.00 Vaboles pagasta kultūras nams
Vecgada balle 31.12. DNKC “Vārpa”
Vecgada pavadīšana 31.12. 20.00 Sventes Tautas nams


