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Biķernieku pagasts
Biķernieku pagastā Līgo svētki iesākās Kul-

tūras namā, kur līgotājus sagaidīja liela jautrī-
ba. Līgo pasākumu vadīja īpatnējs pārītis, kuri 
ceļā uz Turciju, netīšām nomaldījās Biķernieku 
pagastā, lai nosvinētu Jāņus. Iemīlējies pārītis 
izspēlēja strīdu par to, kur labāk ir līgot – silto 
zemju kūrortos vai dzimtajā pusē… Uz skatuves 
uzstājās vietējie deju kolektīvi, vokālie ansambļi 
un individuālie izpildītāji.  Skatītāji tika iesaistīti 
jautrās izdarībās,  saņemot arī balvas  – noritēja 
sacensības par ātrāko ābola apēšanu makšķeres 
kātā, par precīzāko šaušanu mērķī un  garākā 
Jāņu vainaga uzpīšanu, tomēr vislielāko jautrību 
izpelnījās dejas ar pārģērbšanos. 

Vēlāk līgošana turpinājās ārā, kur notika svi�ārā, kur notika svi�, kur notika svi-
nīgs attīrīšanās rituāls – līgotāji skalojās ar ūde-
ni un sniedza viens otram aizdegtu svecīti, sakot 
„Dzīvojiet veseli!”. Ar svecītes liesmiņu tika aiz-
degta lāpa, ar kuras palīdzību pagasta Jāņi un 
Ivani aizdedzināja lielo svētku ugunskuru. 

Nemazāk lustīgi un tradicionāli pagāja 
Līgo svētki arī citos pagastos. Interesanti, 
ka pirms svētku dienās tika reģistrēta 
jaundzimusi meitenīte Līga no Nīcgales 
pagasta, tāpēc jācer, ka vēl saules mūžu 
Daugavpils novadā tiks skandināti un 
godināti vasaras saulgriežu vārda dienu 
gaviļnieki, kuri tiek sumināti naktī, kad 
saulīte sāk savu ritumu uz otru pusi. 

Sventes estrādē jaunie aktieri izspēlē Jāņa un Līgas 
mīlas stāstu izrādē „Velns lai parauj…”

Mazie līgotāji Tabores pagastā rāpjas pa kārti pēc 
balvas

Izturīgākie līgotāji pie ugunskura sagaida rīta gaismu 
Kalupes pagastā

Līgo svētkiem piemīt īpaša burvība un 
mistiskums. Jāņu daudzināšana, ugunskura 
dedzināšana, mājas siera gatavošana, alus 
brūvēšana un papardes zieda meklēšana – 
tradīcijas, kuras ir neatņemama sastāvdaļa 
vasaras saulgriežos. Arī šogad Daugavpils 
novada iedzīvotājiem šie svētki pagāja 
līksmā gaisotnē.   Lai paspētu izlīgot 19 
pagastos,  diemžēl, Jāņu nakts ir par īsu, 
tomēr dažos pagastos paviesoties tomēr 
izdevās.  
Sventes pagasts

Līgo dienas vēlā pēcpusdienā Sventes estrādi 
pieskandināja jautra līgošana, skanēja mūzika, 
meitenes un zēni rosījās, sasaucās, bažīgi rau-
dzījās debesīs – būs lietus vakarā vai nē, līgosim 
ārā vai tomēr Sventes Tautas nama telpās.  Jutās 
uztraukums... visi gatavojās vakara lielajam noti-
kumam � Jāņu ielīgošanai Sventē. Saulīte tomēr 
bija labvēlīga un ap deviņiem vakarā laukums pie 
estrādes pakāpeniski piepildījās ar skatītājiem. 

Deviņos sākās izrāde „Velns lai parauj...”. Ska-
tītāji ar interesi un uzjautrinājumu sekoja līdzi 
Jāņa un Līgas mīlas stāstam, kuram pa vidu 
jaucās šarmantais Velns. Mīlniekiem talkā nāca 
dabas spēki – Meža feja ar savām laumiņām, ku-
riem pateicoties labais tomēr uzvarēja� velnēni 
pārtapa par paklausīgiem puišeļiem, Velns aizbē-
ga projām, bet Jānis ar Līgu devās uz Parīzi bau-
dīt medus mēnesi. Skatītāju skaļie aplausi bija 
kā pateicība izrādes aktieru trupai un  autoriem 
Viktoram un Oksanai Petaško.

Daugavpils novadā līgotāji līksmoja līdz pat rīta gaismai

Pēc izrādes laukumā tika iededzināts lielais 
ugunskurs. Laukumā ieradās arī divi Jāņu zie-
diem rotāti zirgu pajūgi, lai izvizinātu gan lielos, 
gan mazos. Vakara noslēgumā – nakts diskotēka 
tiem, kas vēlējās redzēt, kā saulīte rītā rotājas. 
Nīcgales pagasts

Nīcgales pagastā jau no paša rīta notika gatavo-
šanās Jāņu ielīgošanai. Komunālā dienesta dar-
binieki sagādāja ozola zarus, savukārt Eiropas 
Savienības stipendiātes tos sapina Jāņu vaina-
gos. Bērni pina vainadziņus un gatavoja pušķus 
Līgām. 

Vakarā sākās Jāņu ielīgošana ar koncertu, kuru 
vadīja māsas no amatierteātra � Tekļa un Moņa.  
Savā garajā nodzīvotajā mūžā māsas ne reizi ne-
bija rīkojušas Līgo svētkus, tāpēc šogad nolēma, 
ka var līgotājus uzņemt pie sevis ciemos. Māsas 
brūvēja alu, sēja sieru, pušķoja sētu un gaidīja lī-
gotājus. Sanāca gan lieli, gan mazi. Ar jautrām 
dziesmām ielīgošanu pieskandināja folkloras 
kopa ,,Neicgaļīši” un jautru dejas soli rādīja deju 
kopa ,,Lakši”. Suminot gaviļniekus, Jāņiem tika 
ozola vainags, bet Līgām jāņuzāļu pušķis. Jāņi ar 
lāpām iekūra Jāņu uguni un sākās balle, kur spē� Jāņu uguni un sākās balle, kur spē� spē-
lēja Romāns no Rēzeknes. 
Naujenes pagasts

23.jūnija vakarā Naujenes pagasta Kraujas cie-
mā ieskanējās Jāņu dienas koncerts kopā ar Jāņu 
dienas draiskajām Līgām.

Pasākuma vadītājas Līgas – Maija Bataraga un 
Līga Kriškijāne, parūpējās, lai nevienam Nauje-

nes pagasta iedzīvotājam, kas ieradies uz Jāņu 
dienas ieskandināšanu, nekļūtu skumji, jo tieši 
aktīvākajiem Jāņiem (ņemot vērā, ka šajā va�rā, ka šajā va-
karā visi vīri bija Jāņi un visas sievas – Līgas) 
tika sarūpētas dažādas aktivitātes, pārbaudot  
Jāņu spēku, izturību, veiklību, attapību un spēju 
improvizēt, ļaujoties iekšējai spontanitātei. Pa-
sākuma dalībnieki tika aicināti kopīgi vienoties 
kopkorī, izpildot plaši pazīstamo latviešu tautas 
dziesmu „Es nenācu šai vietā”, ko dzied ikvienā 
mājā gan draugu, gan radu lokā, kā arī vienlaicīgi 
tika iedegts Jāņu dienas ugunskurs. Pasākuma 
turpinājumā – dejas līdz rītausmai. 
Līksnas pagasts

Jau par tradīciju kļuvis, ka 23. jūnija pēcpus-
dienā, Līksnas pagasta kultūras nama aktīvo sie-
viešu apvienības “Saules taka” dalībnieces pulcē-
jas kopā, lai zirga pajūgā dotos pie tuvākās apkai-
mes Jāņiem un Līgām. Ar laba vēlējumiem viņu 
saimēm, skanīgām līgo dziesmām, jāņuzālēm un 
ozollapu vainagiem, tika sumināti pagasta Jāņi 
un Līgas. Par to līgotāji tika cienāti ar tradicionā-
lajiem latviešu ēdieniem un dzērieniem � sieru un 
alu. Savukārt vakarā visi pulcējās Līksnas Mui-
žas parkā, kur ar ugunskura liesmām un jaut-
riem dančiem tika pavadīta gada visīsākā nakts 
un sagaidīti pirmie saules stari!
Višķu pagasts

Līgo svētki norisinājās arī Višķu estrādē, kur 
uzstājās Višķu pagasta jauktais koris kopā ar se-
nioru deju kopu “Magones”, iepriecinot līgotājus 
ar jaukām līgo dziesmām un latviešu tautas de-
jām. Vakara gaitā tika apsveikti klātesošie Jāņi 
un Līgas. Kā izrādījās, Višķu pagastā vien dzīvo 
aptuveni 86 Jāņi! Pēc svinīgas daļas sākās disko-
tēka ar dīdžeju Jāni Brišku no jaunatnes centra 
“Sapnis”. Mūzikas pavadībā līgošana ilga līdz pat 
agram rītam.
Salienas pagasts

Līgo svētku priekšvakarā Salienas pagastā 
darbs ritēja itin raiti: sievietes pina svētku vai-
nadziņus, lasīja Jāņa zāles, gatavoja zaļumballes 
laukumu un svētku ugunskuru.

23.jūnija rītā notika Jāņu apciemošana mājās, 
kur viņi tika aplīgoti, apdziedāti, katram no 
Jāņiem tika uzdāvināts skaists krekls un 
tradicionālais Jāņu alus.

Visu dienu Salienas kultūras nams priecēja pa-
gasta iedzīvotājus ar svētku mūziku, kas  radīja 
līgotājos svētku gaisotni un patīkamu noskaņoju-
mu. Kultūras nama telpās iedzīvotāji varēja ap-
lūkot labāko ziedu pušķu izstādi. Atzinību saņē-
ma Aglaida Bukovska, Vadims Statuts un Laima 
Anančonoka.

Plkst 22.00 Kultūras nams vēra durvis pasāku-
ma dalībniekiem. Visi klātesošie tika cienāti ar 
sieru un alutiņu, savukārt jaunieši tautas tērpos 
organizēja dziesmu kaujas, dejas, dzejoļu lasīša-
nu.

Tabores pagasts

Līgo svētki Tabores pagastā tika atklāti mū-
zikas pavadījumā, ienesot ziedu vītni, no kura 
meitenes veidoja simbolisku sauli. Ar Līgo dzies-
mām un tautasdziesmām svētkus ieskandināja 
kultūras organizatore M.Kuzmina un Tabores 
pamatskolas meitenes. Līgo svētkiem par godu, 
Taborē tika atklāta Tabores pagasta Eirovīzija, 
kurā piedalījās pagasta talantīgie mākslinieki – 
tika dejots un dziedāts, rādīti akrobātiski triki 
un deklamēta dzeja. Tāpat līgotājiem bija iespēja 
piedalīties konkursos ar sieru un alu, rāpties pa 
kārti un dabūt grūti aizsniedzamās balvas. 

Jāņiem un Līgām tika  pasniegts liels simbo-
lisks vainags. Pēc svinīgās daļas kafejnīcā bija ie-
spēja padejot Maņefas un Mečeslava mūzikas  un 
dziesmu izpildījumā.  
Kalupes pagasts

Kalupes pagastā norisinājās ikgadējais ielī-
gošanas koncerts un balle kopā ar „Arvīdiem”. 
Ielīgošanas koncertu vadīja divas Līgas, kuru 
svarīgākais vakara uzdevums bija atrast sev cie-
nīgus Jāņus Līgo vakara kopīgai svinēšanai. Lai 
to paveiktu, Jāņiem tika uzdoti daži atjautības 
uzdevumi, lai Līgas spētu izvēlēties sev tīkamāko 
Jāni. Jāņi braši turējās un patiešām pārsteidza 
gan Līgas, gan skatītājus ar negaidītām atbildēm 
par to, kā aicinās Līgas meklēt krāšņo papardes 
ziedu!
Koncerta laikā līgotājiem bija iespēja klausīties 
krāšņajās Līgo tautasdziesmās, kuras izdziedāja 
Baiba Vingre, savukārt, ar dejām priecēja Kalupes 
pagasta jauniešu deju kolektīvs. 
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Daugavpils novada domes lēmumi

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes 
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv 
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!

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

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

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Daugavpils novada domes 2011.
gada 9.jūnija sēdē pieņemti 54 
lēmumi:
●  Apstiprināja Daugavpils novada 

attīstības programmas (2011.�2017.) 
1. redakciju, nodeva to publiskai ap-
spriešanai no 2011.gada 20.jūnija 
līdz 2011.gada 19.jūlijam un noteica 
sabiedriskās apspriedes sanāksmes 
laiku � 2011.gada 13.jūlijā plkst. 
15.00, Daugavpils novada domes 
mazajā zāle, Rīgas iela 2, Daugav-
pils.
●  Anulēja bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves 2009. gada 26.no-
vembra atļauju Nr. 2 uz bieži sasto-
pamo derīgo izrakteņu ieguvi zemes 
vienībā „Mežvidi�3”, Tabores pagas-
tā, smilts – grants un smilts atradnē 
“Elerne”.
●  Izsniedza atļauju bieži sastopa-

mo derīgo izrakteņu ieguvei zemes 
vienībā „Mežvidi�3”, Tabores pagas-
tā, smilts – grants un smilts atradnē 
“Elerne” no 2011.gada 9.jūnija līdz 
2019.gada 6.septembrim.
●  Apstiprināja tehniski ekonomis-

ko pamatojumu projektiem „Ūdens-
saimniecības attīstība Daugavpils 
novada Skrudalienas pagasta Sile-
nes ciemā” un „Ūdenssaimniecības 

attīstība Daugavpils novada Kalkū-
nes pagasta Randenes ciemā”.
●  Noteica, ka ūdenssaimniecības 

sabiedriskos pakalpojumus Kalupes 
pagasta Kalupes ciema administra-
tīvajā teritorijā nodrošinās Kalupes 
pagasta pārvalde.
●  Nolēma nostiprināt īpašuma 

tiesības zemesgrāmatā uz novada 
pašvaldības vārda uz vienistabas 
dzīvokli Nr.93, Meža iela 4, Krauja, 
Naujenes pagastā.
●  Nodeva dzīvojamo māju Līdum-

nieku iela 1, Kumbuļi un Draudzības 
iela 9, Demene, Demenes pagastā, 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 
īpašnieku savstarpēju līgumu piln-
varotām personām. 
●  Atļāva atsavināt novada pašval-

dības nekustamo īpašumu „Stropi 
16”, Stropi, Naujenes pagastā. 
●  Nolēma piedzīt no 10 personām 

nekustamā īpašuma nodokļa parā-
du un nokavējuma naudu par īpa-
šumiem Medumu pagastā, piedziņu 
vēršot uz nodokļa parādnieka nau-
das līdzekļiem vai tam piederošo 
kustamo un nekustamo īpašumu.
●  Nolēma ņemt Valsts kasē aizņē-

mumu Ls 145 830,09 projekta „Dau-
gavpils rajona Medumu pagasta 
Medumu ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” III kārtas finansēšanai. 
●  Piešķīra finansējumu Vaboles 

pagasta pārvaldei Ls 2898 apmērā 
pašvaldībai piederošās dzīvojamas 
mājas Parka iela 2, Vabole, Vaboles 
pagastā, siltināšanas darbiem.
●  Piešķīra līdzfinansējumu Dau-

gavpils novada brīvās cīņas sportis-
tiem Latvijas  čempionāta uzvarētā-
jiem kadetu vecuma  grupā, Republi-
kas izlases komandas  dalībniekiem 
Jurijam Nezjamovam (Līksnas pa-
gasts) un Romanam Gromovojam  
(Naujenes pagasts)  dalībai  Eiropas 
2011. gada  čempionātā kadetiem, 
kas notiks  Polijā, Varšavā, no 2011.
gada 9.augusta līdz 14.augustam.
● Atbrīvoja Arnotiju Cimošku 

no Kalkūnes pagasta pārvaldes 
vadītāja amata ar 2011.gada 1.jūliju. 
●  Grozīja Daugavpils novada do-

mes 2010.gada 29.jūlija lēmumu 
Nr.1014 „Par projekta „ Daugavpils 
novada Sventes pagasta katlu mā-
jas rekonstrukcija un apkures kat-
lu nomaiņa” iesniegšanu Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta fi-
nansēto projektu atklātā konkursā 
„Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz 
atjaunojamiem energoresursiem””, 
nosakot projekta kopējo finansēju-
mu  Ls 681 106.92.

●  Anulēja ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu 2 personām Naujenes un 
Nīcgales pagastos.
●  Izskatīja 5 iesniegumus dzīvokļu 

jautājumos.
●  Pieņēma 22 lēmumus zemes 

jautājumos.
  

Daugavpils novada domes 2011.
gada 16.jūnija ārkārtas sēdē 
pieņemti 3 lēmumi:
●  Iecēla Osvaldu Kursīti par 

Kalkūnes pagasta pārvaldes vadītā-
ju ar 2011.gada 4.jūliju.
●  Iecēla Jāni Skrindu par Dau-

gavpils novada Bērnu un jauniešu 
sporta skolas direktoru ar 2011.gada 
1.jūliju. 
●  Izskatīja 1 iesniegumu par paš-

valdības piederošās dzīvojamās tel-
pas izīrēšanu Kalupes pagastā.

Nākamās novada domes sēdes no-
tiks š.g. 14. un 28.jūlijā plkst.13:00. 

Ar domes pieņemtajiem lēmu-
miem var iepazīties pašvaldības mā-
jas lapā www.dnd.lv  sadaļā „Pub-
liskie dokumenti”.

14. jūnijā notika kārtējā Daugavpils novada uz-
ņēmēju konsultatīvās padomes sēde, kuras laikā 
klātesošie tika iepazīstināti ar  jaunumiem, kas 
notikuši ražīgajā 2011 gada pavasara periodā. 

Uzņēmēji apvienojas biedrībā
Lai aktivizētos uzņēmēju sadarbība ar pašval-

dību un tiktu izmantotas visas iespējas, ko sniedz 
Eiropas Struktūrfondi, Daugavpils novadā ir no-
dibināta biedrība “Daugavpils novada uzņēmēju 
padome”. Biedrību maija beigās dibināja aktīvā-
kie novada uzņēmēji, kas pārstāv dažādas uzņē-
mējdarbības nozares un pagastus � Aldis Cimoš-
ka, Alberts Mendriķis, Māris Dedelis, Ilmārs Lo-
ciks un Inese Jakobsone. Biedrības pamatmērķis 
ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils 
novadā, uzlabot uzņēmējdarbības vidi reģionā un 
aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem 
uzņēmējiem, kā arī vietējiem uzņēmējiem savā 
starpā.

Biedrības dalība pirmajā projektu 
konkursā

Biedrības pirmais uzdevums izrādījās jauns 
izaicinājums – pieteikt sevi dalībai Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” izslu-
dinātajam  projektu konkursam „Lauku ekonomi-
kas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 
Projektam ir daudzsološs nosaukums: „Daugav-
pils novada uzņēmēju iesaistīšana digitālā mār-
ketinga aktivitātēs”.

Piesaistošā prezentācijā Īpašumu apsaimnieko-
šanas un uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļas 
vadītājas vietnieks un Uzņēmēju padomes valdes  
priekšsēdētājs Aldis Cimoška vienkāršā valodā 
mēģināja pastāstīt un vizuāli parādīt projekta 
nepieciešamības pamatojumu, mērķus un iegu-
vums biedrībai un jebkuram Daugavpils novada 
uzņēmējam. Kā atzina A.Cimoška, pamatprob-
lēma mūsu uzņēmējiem ir zemā konkurētspēja, 
kas bieži vien ir tāpēc, ka netiek izmantotas lētās 
iespējas, ko sniedz internets. Piemēram, aptauja 
parāda, ka novada uzņēmēji pašreiz nevar lepo-
ties ar lielu uzņēmumu mājas lapu skaitu � to ir 
tikai 14 uz 19 pagastiem un 1829 komersantiem. 
A.Cimoška: „Tas ir graujoši slikts rādītājs. Par 
mūsu produktiem nav informācijas, pircējs tos 
vienkārši neatrod un pērk to, ko piedāvā plaša 
patēriņa piedāvājums.”

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties prog-
rammu � mājas lapu konstruktoru, kurā jebkurš 
novada uzņēmējs vienkāršiem līdzekļiem varētu 
izveidot savu mājas lapu. Tāpat paredzēts iegādā-
ties tehniskos līdzekļus, kvalitatīvu fotoaparātu, 
videokameru, datoru un datorprogrammas, ko ne-
pieciešamības gadījumā uzņēmēji varēs izmantot 
savu produktu mārketinga nolūkos.

Top jauna sadarbība ar Rēzeknes uzņēmēju 
biedrību

Jau pirmajā Uzņēmēju padomes sapulcē veido-
jās tālejošas sadarbības iedīgļi ar citām līdzīgām 
organizācijām. A.Cimoška: “Izplatoties infor-

mācijai par biedrības dibināšanu, tikām aicinā-
ti par partneriem apmācību projektā, ko gatavo 
Rēzeknes uzņēmēju biedrība. Projekts paredzēts 
iesniegšanai Eiropas Sociālā Fonda darbības 
programmas aktivitātē „Nevalstisko organizā-
ciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. 
Projekta ietvaros uzņēmējiem būs iespējas iegūt 
iemaņas projektu vadībā, saņemot atbilstošu ser-
tifikātu. Daudzus uzņēmējus baida nepazīstamā 
ES projektu pasaule, kas pilna ar stereotipiem un 
aizspriedumiem, piemēram, pastāv uzskats, ka 
tie nav domāti maziem uzņēmumiem vai rakstīt 
projektus un saņemt finansējumu ir tik sarežģī-
ti, ka tas robežojas ar neiespējamo. Šo apmācību 
mērķis būs pierādīt, ka tā nav, iedodot uzņēmē-
jiem attiecīgās prasmes un iemaņas.

Turklāt dažādu novadu uzņēmēju sadarbība ir 
ne tikai apsveicama, kā papildus aktivitāte, bet 
pat nepieciešama. A.Cimoška izteica pieņēmumu, 
ka nākotnē varētu veidoties Latgales uzņēmēju 
“jumta” organizācija, kas ietvertu sevī visu Latga-
les novadu sabiedriski aktīvos uzņēmējus. Šāda 
organizācija būtu ļoti ietekmīgs spēks savu inte-
rešu pārstāvniecībā citās organizācijās, arī valdī-
bā un Saeimā.

Citi novada uzņēmēji tiek aicināti pievienoties 
biedrībai, jo tās mērķis ir kļūt par plašu organi-
zāciju, kas darbojas dažādu nozaru interesēs. Jau 
sapulces laikā vairāki uzņēmēji izteica vēlmi pie-
vienoties padomei. 

Iespēja godināt 
uzņēmīgus cilvēkus

Uzņēmēju sapulces laikā 
tika atgādināts par iespēju 
pieteikt savas apkārtnes 
aktīvos cilvēkus konkursa 
“Daugavpils novada uzņē-
mējs 2011” nominācijām: 

• Ražotājs 2011;
• Tirgotājs 2011;
• Pakalpojums 2011; 
• Amatnieks 2011;
• Partneris 2011;
• Jaunais Komersants 

2011.
Vairāku nomināciju uz-

varētāji tiks izvirzīti valsts 
mēroga konkursiem, kā 
arī iegūs papildus atpazīs-
tamību savam produktam 
vai pakalpojumam. Uzņē-
mējus nominācijām var 
pieteikt pie pagastu lauku 
attīstības speciālistiem vai 

izmantojot e�pastu – dome@dnd.lv vai aldis.ci-
moska@dnd.lv. Konkursa nolikums un anketas 
veidlapa pieejama mājas lapā www.dnd.lv, pa-
gastu pārvaldēs un novada iestādēs. Uzvarētāju 
godināšana paredzēta seminārā “Inovatīva uzņē-
mējdarbība laukos”, kas notiks šī gada 23. Sep-
tembrī, Daugavpils novada dienu ietvaros.

Darbs ar novada attīstības programmu
Uzņēmēji un pagastu lauku speciālisti noklau-

sījās Reģionālās attīstības nodaļas vadītājas viet-
nieces Vitas Rūtiņas prezentāciju par Daugav-
pils novada Attīstības programmas 2011.�2017. 
gadam 1. redakcijas piedāvājumu un sniedza 
savus ieteikumus. Uzņēmēji atbalstīja program-
mā izteikto ieceri uzsākt diskusiju par nodokļu 
atvieglojumu zonas vai beznodokļu zonas izveidi 
Daugavpils novadā, kas radītu grūdienu novada 
attīstībā. Uzņēmēji uzsvēra straujo lauku apdzī-
votības samazināšanās problēmu un kvalificētu 
darba roku trūkumu. „Ne tikai uzņēmēji, bet jeb-
kurš iedzīvotājs tiek aicināts ņemt dalību Attīstī-
bas programmas apspriešanā, jo laicīga plānošana 
par savas teritorijas nākotnes attīstību, aiztaupa 
lielas pūles nākotnē”, uzsver Aldis Cimoška.

Daugavpils novada uzņēmēju līdzdalība uzņem apgriezienus

A.Cimoška aicina klātesošos uzņēmējus iesaistīties uzņēmēju padomes     
aktivitātēs



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w. d n d . l v 3

JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI
Kāda veidā tiek izmaksāta kompensācija sa-

skaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
872 („Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem 
vispārējās pamatizglītības iestādēs izglīto-
jamiem ir tiesības saņemt kompensāciju par 
braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar brau-
cienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ”). Kādus doku-
mentus un kur jāiesniedz? Vai nepieciešams 
bērnam vākt biļetes, vai pietiek ar izziņu par 
apmeklējamām mācību dienām un norādi uz 
vislētākās biļetes cenu?
Atbild Irēna Bulaša
Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes 
vadītāja

Daugavpils novada dome 2009. gada 15. oktobrī  
pieņēma lēmumu Nr.858 „Par  vispārējās pamat-
izglītības  un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
skolēnu braukšanas maksas atvieglojumu izman-
tošanu”.

Lēmums nosaka, ka gadījumos, ja izglītojamā 
izvēlētā vispārējās izglītības iestāde atrodas citas 
pašvaldības teritorijā un tuvākā pēc attāluma no 
izglītojamā dzīves vietas, un ja attiecīgajā Dau-
gavpils novada pagasta pārvaldē nav organizēti 
pašpārvadājumi līdz novada vispārējās izglītības 
iestādei ar līdzvērtīgu izglītības programmu, attie-
cīgā pagasta pārvalde izmaksā kompensāciju par 
braukšanas izdevumiem 50% apmērā.

Kompensācija tiek izmaksāta līdz tekošā  mēneša 
10. datumam par iepriekšējo mēnesi, pamatojoties 
uz pagasta pārvaldes vadītāja izdoto rīkojumu, iz-
glītojamā viena no vecāku iesnieguma un pievie-
notajām braukšanas biļetēm, kā arī izziņas no 
izglītības iestādes par izglītojamā skolas apmeklē-
jumiem.

1 6 . j ū l i j ā 
plkst.17:00, Latvi-
jas � Lietuvas pārro-
bežu sadarbības pro-
jekta “Vasara lau-
kos” ietvaros, pēc tr�ēc tr-
iju gadu klusēšanas, 
Daugavpils novada 
Līksnas pagastā at-
kal notiks klausītāju 
un dalībnieku 
atzinību guvušais, 
mūsdienu latgaliskās mūzikas festivāls “Muzykys 
Skrytuļs”.

Dalību pasākumā jau apstiprinājusi populārā 
grupa “Dabasu Durovys”, pēdējā laika atzītākais 
latgaliešu mūziķis Sovvaļnīks, Eriņu �Vorkaļu 
saime, “Green Novice”, “Liktineigais pagrīzīņs uz 
Vainovu”,  kā arī daudzi citi iemīļoti mākslinieki. 
Būs arī ciemiņi no Lietuvas. 

Kā visiem labi zināms, tad vasara ir īsa un 
visi mēģina pagūt sarīkot savu pasākumu, tāpēc 
festivāla “Muzykys Skrytuļs” organizatori aicina 
visus latgaliešus savos kalendāros un plānotājos 
atzīmēt šīs vasaras jūlija 16.datumu un nepalaist 
garām pasākumu, ko visa Latgale gaidījusi nu jau 
četrus gadus! 

Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls „Muzykys 
Skrytuļs” pirmo reizi notika 2005.gadā un 
turpināja veiksmīgi ripot arī 2006. un 2007. gadā. 
Pēc dažu gadu pārtraukuma festivāls atgriežas, 
lai, saglabājot un popularizējot latgalisko 
identitāti, veicinātu jaunu dziesmu radīšanu. Arī 
šogad būs iespēja kopā sanākt gan jauniem, gan 
atpazīstamību guvušiem mūziķiem, kuri dažādos 
žanros rada jaunas dziesmas latgaliski, vai kuri 
saglabā latgaliešu tradicionālo mūziku, izmanto-
jot mūsdienu aranžējuma iespējas.

Ņemiet līdzi telti, draugus, dziesmu vārdus un 
labu noskaņojumu! Starpcitu – pasākumā ieeja 
bez maksas!

Papildus informācija – www.lakuga.lv.

Latgaliski muzikālais 
pozitīvisms 

Daugavpils novadā
Sākusies Daugavpils novada Attīstības 

programmas publiskā apspriešana 
Cienījamie iedzīvotāji,
Sākot ar 2011.gada 20.jūniju Jums ir iespēja 

piedalīties  Daugavpils novada attīstības prog-
rammas 2011.�2017.gadam 1.redakcijas (turp-
māk tekstā �  Attīstības programma) publiskajā 
apspriešanā, kura ilgs līdz 2011.gada 19.jūli-
jam.

 Attīstības programma ir vidēja termiņa (7 ga-
diem) attīstības plānošanas dokuments, kurš iz-
strādāts saskaņā ar augstākiem nacionālā līme-
ņa attīstības plānošanas dokumentiem – Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030 gadam 
un Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007�2013.
gadam stratēģiju; reģionālā līmeņa plānošanas 
dokumentiem � Latgales programma 2010�2017  
un  Latgales stratēģija 2030; nozaru politikas 
dokumentiem; Daugavpils novada  administratī-
vajā teritorijā spēkā esošajiem teritorijas plāno-
jumiem, kā arī izvērtējot kaimiņu pašvaldību,  ar 
kurām robežojas Daugavpils novads,  teritoriju 
attīstības programmas.

Attīstības programmas loma ir : 
1.Apzināt un novērtēt novada teritorijā esošos 

resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkre-
sursi u.c.), piedāvājot redzējumu un risinājumu to 
efektīvākai izmantošanai;

2. Sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plā-
nošanu (pamats novada budžeta plānošanai);

3. Sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. 

pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un 
vietējo privāto līdzekļu piesaistei).

Publiskās apspriešanas laikā ar Attīstības prog-
rammas 1.redakciju ir iespējams iepazīties Dau-
gavpils novada domes mājas lapas www.dnd.lv 
sadaļās „Attīstība” un „Sabiedrības līdzdalība”. 
Papīra veidā Attīstības programmas 1.redakcija 
pieejama visās Daugavpils novada pagastu pār-
valdēs un Daugavpils novada bibliotēkās.

Tas ir atvērts dokuments jūsu labojumiem, ko-
rekcijām, papildinājumiem, iebildumiem, struk-
turēšanai, prioritāšu ieteikšanai, programmas 
ieviešanas mehānisma piedāvājumiem un cita 
veida radošai pieejai novada attīstības plānoša-
nas dokumenta izstrādei. Gaidīsim jūsu priekš-
likumus līdz 2011.gada 19.jūlijam. 

Priekšlikumus var rakstīt elektroniski uz e�pas-
tu planojam.novadu@inbox.lv vai nodot sava 
pagasta pārvaldes sekretārei vai jebkurā novada 
bibliotēkā,  vai nogādāt Daugavpils novada do-
mes pieņemamajā (Rīgas ielā 2�20, Daugavpilī). 
2011.gada 13.jūlijā plkst.15.00 jums būs iespēja 
izteikt savas domas sabiedriskās apspriedes sa-
nāksmē, kura notiks Daugavpils novada domes 
mazajā zālē (Rīgas iela 2, Daugavpils).

Plānosim mūsu nākotni kopā!
Papildus informācija � Daugavpils novada domes 

reģionālās attīstības nodaļā – tālr. 65476831.

Projekts “Muna sāta – muna dzeive”
Anna Lazdāne 
Skrindu dzimtas muzeja direktore 

Skrindu dzimtas muzejā jau vairāku gadu 
garumā ir aizsākts darbs pie novada kultūrvides 
izpētes, cilvēku dzīvesstāstu izzināšanas, 
sava novada identitātes apzināšanas un 
popularizēšanas.

2010. gadā Latgales kultūras programmas 
ietvaros daļēji tika  atbalstīts projekts „MUNA 
SĀTA – MUNA DZEIVE”, kura ietvaros, izmanto-
jot fotofiksācijas metodi, tiks dokumentēta un  ap-
kopota informācija par  lauku sētām Līksnas Ro-
mas katoļu draudzes teritorijā, izceļot vērtīgākos 
un  nozīmīgākos apbūves kompleksus. 

Tāpat projekta ietvaros ir veikta padziļināta 
izpēte par Skrindu dzimtas māju vietu, balstoties 
uz Skrindu dzimtas pēcteču atmiņām un 
pieejamajām fotogrāfijām, izstrādāta skice un 
rasējums, pēc kuras tiks izgatavots neliels māju 
vietas makets, kurš būs skatāms Skrindu dzimtas 
muzejā.

Lauku viensētu apbūve Latgales ainavā ir 
reģiona ainavas unikalitātes iezīme. Katrā lau-
ku sētā dzīvo cilvēks. Brāļu Skrindu aizsāktais 

nesavtīgais darbs savas tautas izglītošanā un Lat-
gales kultūrvērtību daudzveidības apzināšanā, 
šodien mums ir jāturpina tālāk,  meklējot jaunas 
darba formas ar sabiedrību. 

Esošās vērtības – vide, cilvēki, ainava �  mainās 
un, laikam ejot, izzūd pavisam. Arī Skrindu dzim-
tas mājas gadu ritumā ir izzudušas. Mūsdienās 
cilvēku apdzīvotības blīvums lauku teritorijās 
ir samazinājies, samazinās apsaimniekoto lau-
ku sētu skaits, izzūd arī vērtīgas reģionālās 
arhitektūras liecības. Ir nepieciešama lauku 
sētu dokumentēšana un iegūtās informācijas 
izplatīšana, sabiedrības iepazīstināšana ar 
lokālām, reģiona identitāti veidojošām vērtībām. 

Projekta ietvaros tiks vākti un apkopo-
ti iedzīvotāju stāsti par lauku sētām, par 
dzīvi un darbu šajās mājās, dzīvojamo māju 
un saimniecības ēku kompleksos veiktajām 
funkcijām, tradicionālajām paražām.

Lūdzam iedzīvotājus atbalstīt šo projektu un 
būt atsaucīgiem. Būsim priecīgi saņemt jebkura 
veida informāciju par mājām, kurās Jūs dzīvojat.     
Tālr.26420547, 65471009 , 

e�pasts : skrindu_muzejs@inbox.lv

Kā iegūt īpašumā pašvaldības nekustamo īpašumu?
Pašvaldības  nekustamā īpašuma atsavināšanu 

var ierosināt Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likumā noteiktās personas :

� ēku (būvju) īpašnieki, kuriem  uz pašvaldības 
īpašumā esošā zemesgabala atrodas  ēkas (būves) 
un  ir noslēgts atsavināmā zemesgabala nomas lī-
gums vai zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei;

� zemes īpašnieki, kuri vēlas nopirkt zemesgrā-
matā ierakstītas ēkas (būves), kas atrodas uz 
viņu īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgaba-
lu, kas pieguļ viņu zemei;

� īrnieki vai viņu ģimenes locekļi, ja viņi vēlas 
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 
dzīvokļa īpašumu, ja uz atsavināmo īpašumu ir 
noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un nav 
sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Neapbūvēto lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
var izpirkt personas, kuras Valsts  un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikā-
tu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeiguši zemes lietošanas tiesības un 
ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas lī-
gumu. 

Minētām personām ir tiesības izpirkt no pašval-
dības  nekustamos īpašumus par tirgus vērtību, 
bez izsoles. Pašvaldības nekustamos īpašumus, 
kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju no-
drošināšanai, var iegūt īpašumā caur izsoli. 

Ar Daugavpils novada pašvaldībai piekritīgām 
un īpašumā esošām zemēm, kuras Jūs varat iegā-
dāties īpašumā caur izsoli, varat iepazīties  mājas 
lapas www.dnd.lv sadaļā „Īpašuma apsaimnie-
košana”.

Personai, kura ir nolēmusi atsavināt (iegūt 
īpašumā) pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu, ir nepieciešams iesniegt pašvaldībā moti-
vētu rakstisku iesniegumu (atsavināšanas ierosi-

nājumu). Ierosinājumu var iesniegt : Daugavpils 
novada domē � Īpašuma apsaimniekošanas un 
uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļā; Daugav-
pils novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, kuras 
administratīvā teritorijā atrodas nekustamais 
īpašums, kuru Jūs vēlaties atsavināt (izpirkt), kā 
arī var izsūtīt pa pastu uz kādu no iepriekšminē-
tajām iestādēm.

Atsavināšanas ierosinājumam ir jāpievieno šādi 
dokumenti:

Fiziskai personai �  atsavināšanas ierosinātāja 
personas apliecinoša dokumenta (pases ) kopi-
ju , juridiskai personai � reģistrācijas apliecības 
kopiju; īpašuma tiesību apliecinošo dokumentu 
kopijas; robežu kopiju būvju ierakstīšanai zemes-
grāmatā; VZD kadastra izziņu par nekustamā 
īpašuma, zemes gabala nomas līgumu, ja uz at-
savināmā zemesgabala ir īpašumā esošas ēkas; 
izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa , nomas 
maksas parāda esību un neesamību.

Ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi vēlas nopirkt 
dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu,  atsavinā-
šanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas 
ierosinātāja personas apliecinoša dokumenta (pa-
ses) kopiju, īrnieka un viņa ģimenes locekļu nota-
riāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri 
no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās do-
mājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu, atsavināmā 
īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, 
izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda 
esību un neesamību.

Būsiet laipni gaidīti Īpašuma apsaimniekoša-
nas un uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļā.

 Tālr. uzziņām 65476739, 26357842, 
65476827,29412676

Kādas personas var saņemt sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta 
līdzekļiem?
Atbild Anna Jegorova
Daugavpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts 
budžeta līdzekļiem var saņemt:

1) personas, kam ir politiski represētās per-
sonas statuss, kuras cietušas komunistiskajā un 
nacistiskajā režīmā;

2) personas ar funkcionālajiem (t.i. kustī-
bu) traucējumiem darbspējīgā vecumā;

3) personas, kuras piedalījušās Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā.
Sociālais pakalpojums tiek sniegts sociālās 
rehabilitācijas iestādē, kas ilgst līdz 21 dienai.
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Daugavpils novada domes priekšsēdētājas un deputātu pieņemšanas laiki 2011.gada jūlijā

Ināra Ondzule 
04.07. Kalupes pamatskola 11.00-13.00 
11.07. Kalupes pamatskola 11.00-13.00 
18.07. Kalupes pamatskola 11.00-13.00 
Vasilisa Pudovkina 
12.07. Dubnas pagasta pārvalde 16.00-17.00 
20.07. Lauceses pagasta pārvalde 16.00-18.00 
26.07. Naujenes pagasts, Krauja 16.00-18.00 
Aivars Rasčevskis 
11.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
18.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
Antoņina Redkova 
11.07. Biķernieku pagasta pārvalde 9.00-12.00 
22.07. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00 
Aleksandrs Sibircevs 
08.07. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
22.07. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
Valērijs Smarguns 
04.07. Vecsalienas pagasta pārvalde 

 
9.00-12.00 

18.07. Vecsalienas pagasta pārvalde 
 

9.00-12.00 

Mečislavs Vēveris 
04.07. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
15.07. Daugavpils, Rīgas ielā 2 

 
15.00-17.00 

18.07. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
29.07. Daugavpils, Rīgas ielā 2 

 
15.00-17.00 

Lūcija Voitkeviča 
26.07. Silenes pamatskola 9.00-13.00 
 

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

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

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

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

14.00-18.00 
Arvīds Kucins 
14.07. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
28.07. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
Aļona Annišineca 
14.07. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
Jānis Belkovskis 
04.07. Špoģu vidusskola 12.00-15.00 
25.07. Maļinovas pagasta pārvalde 10.00-12.00 
Aldis Cimoška 
02.07. Rīgas ielā 20, Daugavpils, 

Vienotības birojs 
9.30-12.00 

27.07. Rīgas ielā 20, Daugavpils, 
Vienotības birojs 

16.30-19.00 

Viktors Kalāns 
11.07. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-16.00 
18.07. Vecsalienas pagasta 

pārvalde  
14.00-16.00 

Edgars Kucins 
12.07. Daugavas ielā 34, Kraujas 

ciems, Jaunatnes un sporta 
centrs 

16.00-18.00 

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

16.00-18.00 

Janīna Kursīte 
12.07. Dubnas pagasta pārvalde 8.30-11.00 
27.07. Višķu pagasta pārvalde 8.00-10.30 
Juris Livčāns 
11.07. Mirnijs, Lauceses pagasts 15.00-17.00 
 

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Neaizmirstamākā dzīves diena Daugavpils novadā
Valija Jurķāne 
Daugavpils novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

Pavasaris, vasara, rudens vai ziema – katram 
ir savs kāzu laiks. Tieši kāzu diena ir tā, kas pa-
skrien ātri kā komēta – spilgta, krāšņa un ne-
aizmirstama! Vai tas būtu vasaras zaļums vai 
ziemas baltums – šis laiks ir pats skaistākais un 
satraucošākais.

Katram cilvēkam ir sākums, tāpat kā ģimenei. 
Laulības reģistrācijas  iesniegumu var iesniegt 
jebkurā dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no dzī-
ves vietas. Daugavpils novada dzimtsarakstu no-
daļā pieņemam iesniegumus katru darba dienu 
no plkst.8.00 līdz 16.30. 

No prakses varam ieteikt  sākt procedūru tieši 
no dzimtsarakstu nodaļas, jo, kad ir pasūtītas tel-
pas un pārējais, var izrādīties, ka Jums  vēlamais 
datums jau aizņemts.

Laulības reģistrācijas iesniegumu jāaizpilda 
pārim personīgi, uzrādot pases. Atkārtotās lau-
lības gadījumā nepieciešams uzrādīt dokumentu 
par iepriekšējās laulības pārtraukšanu (tiesas 
spriedums, miršanas apliecība).

Ārzemniekiem stājoties laulībā, nepiecieša-
mi attiecīgās valsts institūcijas dokumenti par 
šķēršļu neesamību laulības noslēgšanai Latvijas 
Republikā, kuri apstiprināti likumā paredzētajā 
kārtībā. Dokumenti iesniedzami valsts valodā.

 Topošajiem ģimenes veidotājiem juridiski no-
formēt savstarpējās attiecības iespējams divos 
veidos: dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā. Jāsa-
ka, ka, laulājoties baznīcā, Jums jānoskaidro vai 
garīdzniekam ir tiesības izsniegt laulības reģis-
trācijas apliecību, jo katra konfesija ir noteikusi 
šādu kārtību. Gadījumā, ja laulājas pie mācītāja, 
kam šādas atļaujas nav, tad jāuzskata, ka ir no-
ticis tikai garīgais rituāls Dieva priekšā, juridiski 
šis akts nav noformēts.  

Ar iesnieguma uzrakstīšanas dienu sākas obli-
gātais izsludināšanas mēnesis. Saraksts ar izslu-
dināto uzvārdiem atrodas dzimtsarakstu nodaļā, 
redzamā vietā. Laulību var noslēgt, ja dzimtsa-
rakstu nodaļā izsludināšanas termiņā nav kļuvu-
ši zināmi šķēršļi tās noslēgšanai. Laulības pietei-
cējiem ir tiesības salaulāties 6 mēnešu laikā. Ja 
rodas neparedzēti apstākļi, šajā laikā Jums ir ie-
spēja atlikt laulības reģistrāciju uz citu datumu, 
ja tomēr tas neizdodas, tad iesniegums jāraksta 
vēlreiz.

Daugavpils novada dome sveic 
novadniekus sakarā ar stāšanos laulībā! 
• Jekaterīnu Ņesterovu un Mārtiņu Gorbačenoku
• Jūliju Spiridonovu un Valentīnu Rodčenko
• Jolantu Matusjaviču un Vasīliju Rjaboju
• Olgu Aizastarpi un Vadimu Rudņevu
• Nataļju Lomonosovu un Vladimiru Dmitrijevu 
• Tatjanu Strahovu un Juriju Laitānu 
• Irīnu Boļakovu un Vjačeslavu Prudānu

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

No 27.05.2011. līdz 227.06.2011. reģistrētas  
miršanas  41 novadniekam.
  
 Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību  
mūžībā aizgājušo novada iedzīvotāju 
tuviniekiem.

PASĀKUMS DATUMS LAIKS NORISES VIETA 
Praktiskās nodarbības  jauniešiem 
„Sarunāsimies krāsu valodā” 

06.07., 
13.07., 
20.07., 
27.07. 

15.00 Skrindu dzimtas muzejs 

Daugavpils novada attīstības 
programmas 1. redakcijas 
sabiedriskās apspriedes sanāksme 

13.07. 15.00 Novada dome 

Viktorīna „Ārstniecības zāles” 15.07. 12.00 Laucesas kultūras nams 
Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls 
„Muzykys skrituļs” 

16.07. 17.00 Līksnas pagasts 

Novada atklātais čempionāts  un  
Višķu pagasta balvu  izcīņa  
makšķerēšanā ar  pludiņu  makšķeri 

16.07. 05.00 Višķi 

Starptautiskā tautas mākslas 
festivāla „Augšdaugava 2011” plenēra 
darbu izstādes atklāšana 

18.07 15.00 Naujenes kultūras centrs, 
Muzeja iela 6, Lociku ciems 

Ziepju burbuļu šovs ar bērniem 24.07 13.00 Biķernieku pagasta 
Kultūras nams 

Tematiska pēcpusdiena “Annas diena 
manā dārzā” 

26.07. 15.00 Višķu tehnikumā kluba 
„Dzīvīte” telpas 

Annas diena Vabolē 
-Annu godināšana, „Lielās salātu 
bļodas” gatavošana  
-izstāde „Ziedi Annas dienā” 

 
26.07.  
 
26.07-27.07. 

 
14.00 
 

 
Vaboles kultūras nams 
Vaboles kultūras nams 

Atpūtas vakars jauniešiem „Melns un 
balts” 

29.07. 21.00 Demenes kultūras namā 

 

Konstantīns 
Stankevičs 04.06.2011. Naujenes pagasts 
Dmitrijs 
Deņisovs 31.05.2011. Nīcgales pagasts 
Raivis Jānis 
Bušmanis 31.05.2011. Višķu pagasts 
Maksims 
Voronovs 01.06.2011. Naujenes pagasts 
Andris Gabrāns 10.06.2011. Sventes pagasts 
Deniss Diklabs 12.06.2011. Demenes pagasts 
Stefans 
Gerasimovs 18.06.2011. Kalupes pagasts 
Līga Simanoviča 17.06.2011. Nīcgales pagasts 
Danila Gusevs 18.06.2011. Līksnas pagasts 
Arina Kopilova 24.06.2011. Naujenes pagasts 

 

Daugavpils novada dome ir noteikusi trīs laulī-
bu noslēgšanas vietas: Červonkas pili  Vecsalie-
nas pagastā,  Naujenes pagasta pārvaldes dzimt-
sarakstu reģistrācijas zāli un dzimtsarakstu no-
daļas telpas.

Červonkas pilī un Naujenē laulības tiek reģis-
trētas piektdienās un sestdienās. Dzimtsarakstu 
nodaļā (kabinetā) pāri, kuri vēlas noslēgt laulību 
liecinieku un tuvāko radu vai draugu klātbūtnē 
(līdz 10 cilvēkiem), to var izdarīt jebkurā darba-
dienā. 

Maksa par  pakalpojumiem  atkarīga no dek-
larētās dzīvesvietas un  Jūsu izvēlētās laulību 
reģistrācijas  vietas. Ar dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojumiem var iepazīties  Daugav-
pils novada domes mājas lapas www.dnd.lv 
sadaļā Dzimtsaraksti, uz informācijas dēļa,  kā 
arī piezvanot pa telefonu: vadītājai � 65476743,  
mob.26302417,  vadītājas vietniecei � 65476744. 

2010.gadā Daugavpils novada dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrētas 167 laulības, 22 pāri sa-
laulāti novada katoļu baznīcās, no tām 16 
Līksnas Romas katoļu draudzē, 3 Elernes 

draudzē. Visvairāk laulību reģistrēts Červonkas 
pils telpās Vecsalienas pagastā �laulība reģistrēta 
69 pāriem. Naujenes pagasta pārvaldes dzimtsa-
rakstu zālē ”jā”  vārdu teikuši 44 pāri. Dzimtsa-
rakstu nodaļas  telpās  reģistrētas  54 laulības. 

Jaunlaulātos interesē  arī dokumentu maiņa pēc 
laulībām. Dokumenti jāmaina tikai tad, ja tiek 
mainīts uzvārds. Likums nosaka to izdarīt mēne-
ša laikā. Obligāti jāmaina pase, autovadītāja ap-
liecība (tas notiek ātri), maksājumu kartes. Citus 
dokumentus var nomainīt pamazām. Augstskolu 
un citi diplomi nav jāmaina � tos var iesniegt, uz-
rādot laulības apliecību.

Nekautrējieties jautāt visu, ko vēlaties uzzināt � 
gan par dokumentiem, gan par ceremoniju.  
Plānojiet savas kāzas laikus! 

Ar prieku gaidīsim Jūs novada dzimtsarakstu 
nodaļā, Daugavpilī,  Rīgas ielā 2, 2. un 3. kabi-
netā!


