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Novada dienas 2012
Novada svētki atkal pilsētas ielās! Ar augļiem, dārze-

ņiem, desas luņķiem, sieru, medu, ceptu maizi un citiem 
lauku gardumiem novadnieki no sestdienas miega modinā-
ja pilsētniekus. Vietējā ražojuma prece ir vērtība, ko Dau-
gavpils pilsētas iedzīvotāji novērtē un gaida – ne velti jau 
ceturto gadu Rīgas, Institūta un Muzeja iela bija pārpildī-
ta ar daudziem pircējiem un svētku baudītājiem. Novada 
dienu gadatirgu pavadīja plaša kultūras programma saim-
nieces Anitas un vācu barona Minhauzena  vadībā, sporta 

veidību. Lai iepazītu novada pagastus, šogad 
vislielāko uzmanību uz skatuves izpelnījās 
pagastu dižošanās priekšnesumi. Kalupe, 
Līksna, Vabole un Nīcgale izmantoja brīdi 
pareklamēt savus ražotājus, apskates ob-
jektus un latgaliskās tradīcijas. Svente, Me-
dumi un Kalkūne uz Novada dienām „atpel-

Braslavas rajona izpildkomitejas un Daugavpils 
novada domes vadība apmainās ar dāvanām

aktivitātes, radošās darbnīcas un izstādes. 
Šī gada jauninājums bija uzņēmējdarbī-

bas konsultāciju telts, kurā topošie, jaunie 
un pieredzējušie uzņēmumu vadītāji varēja 
iegūt informāciju par aktualitātēm dažādās 
uzņēmējdarbības nozarēs.  Dubnas, Vec-
salienas, Skrudalienas, Vaboles, Līksnas, 
Višķu, Kalupes, Medumu, Malinovas pa-
gastu jaunieši rīkoja radošās darbnīcas un 
demonstrēja fotoizstādi „Uzņēmējdarbība 
manā pagastā” projekta „Youth for nature” 
(LLIV – 321) ietvaros. Neviltotu interesi ap-
meklētājos izraisīja Latgales zoodārza reto 
reptiļu izstāde, mazpulku vienību darbu pre-
zentācija, novada muzeju radošās darbnīcas 
un Višķu pagasta studijas „Pūpoli” rokdarbu 
demonstrējumi. 

Ar dziesmām un dejām uz skatuves prie-

cēja gan vietējie kolektīvi, gan viesmākslinieki. Lietu-
vas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 
projekta „The Joy of Mobility” (LLB – 1- 063) ietvaros 
uz skatuves savu sveicienu Daugavpils novadam vel-
tīja kapela „Sadūnai”, jauniešu folkgrupa „Mindrau-
ja” un Braslavas rajona Vidzu ciema kultūras nama 
deju kolektīvs „Ulibka” un soliste Valerija Anufrieva. 
Apsveikuma vārdus novadniekiem veltīja arī īpašais 
ciemiņš – Braslavas rajona deputātu padomes priekš-
sēdētāja Ņina Pučinska. Svētku programmā sekoja 
kapelas „Jūlijs” no Līvāniem un grupas „Dabasu Du-
rovys” noslēguma koncerts.

Daugavpils novads vienmēr lepojies ar savu daudz-

dēja” ar stilizētu laivu. „Pie mums ir 
Sventes muiža, kas daudzus vilina. Un 
tūristus pa ciemu ar tankiem vizina,” 
tā un līdzīgi lipīgos meldiņos par trim 
pagastiem dziedāja kreisā krasta pār-
stāvji. Saliena, Skrudaliena un Vecsa-
liena saklāja bagātīgu saimes galdu – 
uz tā netrūka ceptas maizes ar sieru, 
rapšu eļļas, mājas gaļas kūpinājumu, 
mājas vīna un citu vietējo zemnieku 
ražojumu. Tabore, Laucese un Demene  
publiku iekustināja ar atraktīvām de-
jām, bet Višķi, Dubna un Maļinova uz 

skatuves paspēja izspēlēt teātri ar ainām iz lauku 
dzīves, uzrīkot konkursu par spilveniem un jestri 
sevi apdziedāt. Dižošanos noslēdza Naujenes, Bi-
ķernieku un Ambeļu pagasta saimnieki, kuri ar 
apiņiem, miežiem un medu izbrūvēja gardu alu. 

Ikviens pircējs, kurš iegādājās vietējā ražojuma 
preci vismaz triju latu vērtībā, laipni tika sagai-
dīts Lauku gardumu ielā, kur par izsniegto talo-
nu varēja mieloties ar pagastu sarūpētajiem cie-
nastiem – zupām, pankūkām, buļbešnīkiem, lau-
ku speķi, zirņiem, sautētiem kāpostiem, ozolzīļu 
kafi ju un pīrāgiem. Īpašu popularitāti izpelnījās 
mednieku kolektīva „Skrudaliena” piedāvātais 
stirnāža gaļas sautējums. 

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janī-
na Jalinska atrada laiku iziet cauri visām tirgo-
tāju rindām, lai aprunātos un pasniegtu Pateicī-
bas rakstus, izsakot zemniekiem lielu paldies par  
ikdienas darbu, atbalstu un piedalīšanos Novada 
dienu norisēs. „Priecē, ka šogad tirgojas vairāk 
kā 65 uzņēmēji. Arī pilsētas iedzīvotāji par No-
vada dienām sāk laicīgi interesēties – pirmajā 
gadā iedzīvotājiem vēl trūka informācijas, bet 
šogad to jau gaida kā stabilu tradīciju,” uzsvēra 
J.Jalinska.  Priekšsēdētāja novadniekus un cie-
miņus aicināja arī nākamgad nepalaist garām 
iespēju izbaudīt lauku gaisotni un gardumus pil-
sētas ielās. Uz tikšanos Novada dienās 2013!

Janīna Jalinska saka paldies novadā ražotās 
produkcijas tirgotājiem

Daugavpils novada jauniešu biedrību rīkotās 
radošās darbnīcas

Līksnas, Vaboles, Kalupes un Nīcgales pagasta dižošanās

Novada dienu kultūras programmas 
vadītāji: saimniece Anita un vācu 
barons Minhauzens

Vaboles pagasta etnogrāfi skā ansambļa 
"Vabaļis" dalībnieces ar nopirktajiem 
aveņu stādiem
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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 

2012.gada 13.septembra sēdē pieņemti 98 
lēmumi:  

• Grozīja novada domes 11.03.2010. lēmumu 
Nr.297 „Par Daugavpils novada attīstības program-
mas (2010.-2017.) izstrādes uzsākšanu”, nosakot 
novada attīstības programmas izstrādes jaunus 
izpildes termiņus un, nozīmējot atbildīgo par prog-
rammas izstrādi Attīstības nodaļas vadītāju Vitu 
Rūtiņu.

• Grozīja novada domes 29.10.2009. lēmuma 
Nr.1176 „Par Daugavpils novada teritorijas plāno-
juma izstrādes uzsākšanu” pielikumu un izteica 
jaunā redakcijā novada teritorijas plānojuma izstrā-
des darba uzdevumu.

• Apstiprināja novada attīstības program-
mas 2012.-2018.gadam galīgo redakciju.

• Apstiprināja novada teritorijas plānojuma 
2012.-2023.gadam 1.redakciju, tā ietekmes uz vidi 
stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektu 
un nodeva tos sabiedriskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai no 2012.gada 17.septembra līdz  
29.oktobrim.

• Atbrīvoja Mihailu Korsaku no Biķernieku 
pamatskolas direktora amata 2012.gada 25.septem-
brī.

• Apstiprināja ar 2012. gada 1. septembri 
vecāku maksu par Birznieku pamatskolas sniegta-
jiem ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglī-
tības programmas 3-4 gadus vecu bērnu grupā par 
brokastīm -  Ls  0,30 dienā, par pusdienām - Ls 0,40 
dienā, par launagu - Ls  0,20 dienā.

• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Višķi”  
ekskavatora-iekrāvēja PALAZZANI PB-80 maksas 
pakalpojumu tarifu Ls 18,49 par stundu bez  PVN.

• Piešķīra līdzekļus Ls 1668 Zemgales vidus-
skolai pirmsskolas grupas apmācībā nodarbināto 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada sep-
tembrim-decembrim .

• Nodeva pašvaldības nekustamā īpašuma 
Vecpils iela 8, Naujene, Naujenes pagasts, pārval-
dīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai.

• Atļāva izsniegt biedrībai „Daugavpils med-
nieku un makšķernieku saimniecība”, licenci (at-
ļauju) otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) 
izveidošanai un darbībai nekustamajā īpašumā 
„Šautuve”, Laucesas pagastā, uz nenoteiktu laiku.

• Apstiprināja tehniski ekonomisko pamato-
jumu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils  no-
vada Vaboles  pagasta Vaboles ciemā”.

• Veica grozījumus novada domes 13.10.2011.
lēmumā Nr.1286 „Par projekta „Salienas pagasta 
katlu mājas rekonstrukcija” iesniegšanu  ELFLA 
pasākumā ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un  ie-
dzīvotājiem””, nosakot  projekta kopējo fi nansējumu 
Ls 257677.39. 

• Apstiprināja projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagasta 
Silenes ciemā” realizācijai projekta investīciju fi -
nanšu summu Ls 558336.38.

•  Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: „Drosme”, Buivīši, Nīcgales pagastā, Viz-
bulītes un Puķītes, Kalupes pagastā. 

• Nolēma pārdod nekustamo īpašumu Ķirbjul-
auki, Višķu pagastā, un dzīvokļa īpašumu Nr.1, Lī-
dumnieku iela 15, Kumbuļi, Demenes pagastā.  

• Nolēma atlīdzināt izdevumus Ls 158 par 
pašvaldības nekustamā īpašuma „226”, Mičurinie-
tis, Kalkūnes pagastā, kadastrālo uzmērīšanu uz 
novada pašvaldības vārda.

• Noteica, ka meža cirsmas Lakstīgalas, Me-
dumu pagastā, izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus 
Ls 11592.83 izmantos projekta „Daugavpils novada 
Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecī-
bas attīstība IV kārta” tehniski ekonomiskā pama-
tojuma aktualizācijas un tehniskā projekta izstrā-
des izmaksu segšanai.

• Piešķīra Sventes pagasta pārvaldei Ls 1191  
no dzīvokļa īpašuma Nr.24, Parka ielā 1, Svente, at-
savināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldības budže-
tā līdzekļiem. 

• Atļāva Laucesas pagasta pārvaldei veikt 
iepirkuma procedūru jauna mikroautobusa iegādei, 
kas nepieciešams skolēnu un pašvaldības pārvadā-
jumiem.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 
7138 traktora piekabes iegādei.

• Atbalstīja Kalupes pagasta iedzīvotājas Ie-
vas Bitenieces ģimenes ansambļa dalību  LNT  tele-
vīzijas programmā  „Dziedošās ģimenes”.

Nodokļu atbalsta 
pasākums tagad arī 
Daugavpils novadā

Jānis Vanags
Finanšu pārvaldes Ieņēmumu daļas vadītājs

2012.gada 1.oktobrī Latvijā ir uzsākts nodok-
ļu atbalsta pasākums (NAP). Pasākuma ietvaros 
personām, kurām ir nodokļu pamatparāds pēc 
stāvokļa 2011.gada 1.septembrī, ir tiesības pre-
tendēt uz NAP uzsākšanas dienā aprēķinātās no-
kavējuma naudas un 90% soda naudas dzēšanu, 
ja pasākuma ietvaros tiks atmaksāts nodokļa pa-
matparāds un 10% no aprēķinātās soda naudas.

NAP piemērošanu attiecībā uz nekustamā īpa-
šuma nodokli Daugavpils novada pašvaldības 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem 
administrē Daugavpils novada dome. Lai pie-
teiktos NAP, nodokļa maksātājiem portālā www.
epakalpojumi.lv vai vēršoties Daugavpils novada 
domē ir jānoskaidro nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda stāvoklis NAP uzsākšanas dienā, un pēc 
informācijas saņemšanas līdz 2013.gada 1.janvā-
rim jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos NAP. 
Piesakoties, NAP pretendentiem, ir tiesības sada-
līt NAP maksājumu (pamatparādu un 10% soda 
naudas) vienādās daļās, kas maksājamas reizi 
mēnesī uz termiņu līdz 60 mēnešiem, ar nosacī-
jumu, ka katrs maksājums ir vismaz 50 lati. Par 
NAP piemērošanu 30 dienu laikā pēc iesnieguma 
saņemšanas lems Daugavpils novada dome.

Pēc NAP maksājuma veikšanas, ar atsevišķu 
domes lēmumu, pasākuma dalībniekam aprē-
ķinātā nokavējuma nauda un 90% soda naudas 
tiks dzēsta. Ja NAP maksājuma samaksas termi-
ņi netiks ievēroti vai laikā netiks veikti kārtējie 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, lēmums 
par NAP piemērošanu nodokļu maksātājam tiks 
atcelts. 

Sīkāku informāciju par NAP īstenošanas kār-
tību nekustamā īpašuma nodoklim var saņemt 
klātienē Daugavpils novada domes Finanšu pār-
valdē, pa tālruni 65476745 vai sūtot jautājumus 
uz e-pastu janis.vanags@dnd.lv 

2012.gada 24.septembra ārkārtas sēdē 
pieņemti 2 lēmumi:

• Nolēma iesaistīties Daugavpils lidostas at-
tīstības projektā, veidojot to par starptautisko reģio-
nālo lidostu, un lūgt Daugavpils pilsētas pašvaldību 
nodot novada pašvaldībai īpašumā SIA „Daugavpils 
lidosta” 9592 kapitāldaļas, paredzot novada pašval-
dības 2013.gada budžetā Ls 5810 projekta līdzfi nan-
sēšanai.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 
237315,31 projekta “Salienas pagasta katlu mājas 
rekonstrukcija” fi nansēšanai.
2012.gada 27.septembra sēdē pieņemti 102 
lēmumi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Nodok-
ļu atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpa-
šuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem 
Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem”, 
kuri stājās spēkā 2012.gada 1.oktobrī.

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par ielu 
nosaukumu, ēku numerācijas un ēku nosaukumu 
norādes izvietošanas kārtību Daugavpils novadā”, 
kuri pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas stāsies spē-
kā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

• Iecēla ar 2012.gada 8.oktobri Alekseju 
Mackeviču par Biķernieku pamatskolas direktoru. 
Noteica ar 2012.gada 1.septembri mēneša darba 
algu Naujenes Mūzikas un mākslas skolas, Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas un novada Bērnu un 
jauniešu sporta skolas direktoriem. Apstiprināja 
novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu dar-
ba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 
2012.gada septembrim – novembrim.

• Izsludināja novada konkursu „Sporta lau-
reāts 2012” no 2012.gada  1.oktobra  līdz  10.decem-
brim, apstiprināja konkursa nolikumu un vērtēša-
nas komisiju.

• Apstiprināja ar 2012.gada 1.septembri  no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vie-
nu skolēnu (audzēkni) gadā pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības 
iestādēs.

• Grozīja novada domes 15.12.2011. lēmumu 
Nr.1523 „Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pa-
kalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglī-
tības iestādēs” un apstiprināja maksu par ēdināša-
nas pakalpojumiem Nīcgales pirmsskolas izglītības 
iestādē „Sprīdītis”: par brokastīm – Ls 0,15 dienā, 
par pusdienām – Ls 0.40 dienā, par launagu – Ls 
0.15 dienā, par vakariņām - Ls 0.25 dienā.

• Piešķīra fi nansējumu Naujenes pagasta 
pārvaldei Ls 8071 Lāču pamatskolas rekonstrukci-
jas tehniskā projekta izstrādes apmaksai.

• Atbalstīja novada domes piedalīšanos 
„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” 
apakšprogrammā „Jauniešu un jaunatnes politi-
kas veidotāju tikšanās” ar projektu „Drošs jaunietis 
drošā Eiropā”, kura fi nansējums - LVL 6520,00 un 
apakšprogrammā „Jauniešu apmaiņas, Apmācī-
bu un sadarbības tīklu veidošana ar Programmas 
Partnervalstīm” ar projektu „Brīvprātīgais darbs – 
kā nodarbinātības veicinātājs”,  kura fi nansējums - 
LVL 14 550,00.

• Nolēma piedalīties kā projekta partnerim 
Daugavpils Universitātes projektā  „Natura 2000 
teritorijas - dabas parka „Silene” apsaimniekošana 
un pārvaldība” ar projekta kopējām izmaksām EUR 
1 829 532 / LVL 1285795,1/. 

• Nolēma nodrošināt priekšfi nansējumu Ls 
2300,00 projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils 
novada pašvaldībai”  realizācijas nodrošināšanai.

• Noteica, ka ūdenssaimniecības sabiedris-
kos pakalpojumus Medumu pagasta teritorijā no-
drošina Medumu pagasta pārvalde.

• Apstiprināja tehniski ekonomisko pamato-
jumu ūdenssaimniecības attīstībai Maļinovas pa-
gasta Maļinovas ciemā.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus Meža iela 4-112, Krauja un Vienības iela 
1-72, Lociki, Naujenes pagastā un Cibuļovka 4-3, 
Cibuļovka, Tabores pagastā. 

• Nolēma pārdod izsolē pašvaldības nekusta-
mos īpašumus Meža iela 4-112, Krauja un Vienības 
iela 1-72, Lociki, Naujenes pagastā un Cibuļovka 
4-3, Cibuļovka, Tabores pagastā  un apstiprināja to 
izsoles noteikumus.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā „Publis-
kie dokumenti”.

Apstiprināta tarifu 
projektu izvērtēšanas 

komisija
Ar nolikumu apstiprināta Daugavpils novada paš-

valdības siltumapgādes, ūdensapgādes un kanali-
zācijas pakalpojumu tarifu projektu izvērtēšanas 
komisija, ko vadīs Sociālo un komunālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs, deputāts Juris Livčāns. 
Komisijā darbosies arī Attīstības un tautsaimnie-
cības komitejas priekšsēdētājs Aivars Rasčevskis, 
Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības 
nodaļas vadītājs Valērijs Obrazumovs, Vecsalienas 
pagasta galvenā grāmatvede Gaļina Matkeviča, 
Naujenes pagasta Vecstropu ciema iedzīvotājs Bo-
riss Koberņuks, SIA „LatRosTrans” sagādes nodaļas 
vadītājs Rihards Gerts un Daugavpils novada domes 
Juridiskās daļas vadītājs Andris Pļaskota. 

Komisijas uzdevumos ietilps: Daugavpils novada 
pašvaldības pagastu pārvalžu, pašvaldības aģentū-
ras „Višķi” iesniegto siltumapgādes, ūdensapgādes 
un kanalizācijas tarifu projektu ekonomisko un juri-
disko pamatojumu izvērtēšana; atzinumu sniegšana 
Domei par Daugavpils novada pašvaldības pagastu 
pārvalžu, pašvaldības aģentūras „Višķi” sagatavota-
jiem siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas 
tarifu projektiem; savas kompetences ietvaros atzi-
numu izskatīšana un sagatavošana atbildes snieg-
šanai uz iedzīvotāju iesniegumiem, sūdzībām un 
priekšlikumiem par siltumapgādes, ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu tarifi em, saskaņā ar 
administratīvā procesa un iesniegumu likumiem. 
Komisijai tāpat savas kompetences ietvaros ir tiesī-
bas pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju 
par Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārval-
žu, pašvaldības aģentūras „Višķi” un sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS” sagatavotajiem siltumapgādes, ūdensap-
gādes un kanalizācijas tarifu projektiem, kā arī uz 
sēdi uzaicināt attiecīgo nozaru speciālistus, kas pie-
dalījās siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizāci-
jas tarifu projektu sagatavošanā. 
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4x100m stafetē meitenēm uzvar Sventes 
vidusskolas komanda

Svinīgi atklāta Višķu stadiona vieglatlētikas arēna 

Trīs dienas dzejas dienas 
Viens no Latvijas vecākajiem literatūras festi-

vāliem – “Dzejas dienas”, kas tradicionāli notiek 
dzejnieka Raiņa dzimšanas un nāves mēnesī, 
Daugavpils novadā norisinājās no 12. līdz 14. sep-
tembrim. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Dzejas 
dienu pasākumi Daugavpilī un Daugavpils nova-
dā ir apvienojušies ar vienotu saukli “Trīs dienas 
dzejas dienas”. Ar lielā Berķeneles zvana skaņām 
tika atklāti Dzejas svētki. 

Raiņa mājas Berķenelē direktore Inese Bēr-
ziņa komentē, ka „Dzejas  dienas nekad nemēdz 
atkārtoties. Šogad ir piepildījies tas, par ko mēs 
kādreiz sapņojām.  Gluži kā tālajā 1965.gadā, kad 
šeit bija pulcējušies gan pilsētas, gan novada dzej-
nieki, arī šis gads Dzejas dienām ir īpašs, jo atkal 
esam kopā.” 

Dzejnieki kuplā pulkā ar ziemas kviešiem apsē-
ja lauku, nogāja zem simboliskā varavīksnes tilta, 
lasīja dzeju, „stādīja” dzejnieku mežu un skatījās 
fl amenko dejas Sofi jas Baitinas izpildījumā. 

Viestura Renča bērnu un jauniešu teātra stu-
dija „Kamolītis” Daugavpils pilsētas teātra aktri-
ses Līgas Korlašas iestudējumā nospēlēja izrādi 
„Pasaules radīšana” (pēc Bībeles motīviem). Ma-
zie un lielie „kamolīši” pasaules radīšanas stāstu 
izstāstīja, uzburot ainas, kurās Dievs rada augus, 
zivis, dzīvniekus un, visbeidzot, cilvēku.  

Pēc iestudējuma Berķeneles klētī notika Dau-
gavpils pilsētas un novada dzejnieku gadskārtējā 
krājuma „Dzejas dienas 2012” atvēršanas svētki. 

Ar saviem iespaidiem par krājumu dalījās lite-
rāte Linda Kilevica – „Krājumam ir diezgan ilgs 
mūžs. Tas iznāk jau 22.gadu pēc kārtas. Šogad 

krājumā iekļauti arī daudzu jauno autoru darbi, 
tie, kas nebija publicējušies citus gadus. Daugav-
pils novada domes Kultūras pārvalde šogad ļoti 
aktīvi meklēja tos, kas caur krājumu vēlas pirmo 
reizi plašākai auditorijai parādīt, par ko raksta. 
Ir daudz to, kuri raksta un kuriem ir iespēja savu 
talantu, savu varējumu samērot ar tiem dzejnie-
kiem, kas raksta jau ilgus gadus. Jaunie ir vairāk 
vēl sava ceļa meklējumos. Viņi ietekmējas no tā, 
ko lasa. Jaunajiem dzejniekiem ir tendence raks-
tīt tā, kā raksta viņu elki. Tas iepazīšanās periods 
ir samērā ilgs, tieši tāpēc spilgtas debijas parādās 
diezgan reti. Mani patīkami pārsteidz tie dzejnie-

ki, kas jau ilgu laiku raksta dzeju un kuros ne-
nākas vilties, piemēram, Inga Sokolova vai Va-
lentīns Lukaševičs.” Uz jautājumu, kas priekš 
viņas ir Dzejas dienas, Linda atbild vienkārši 
– tie ir svētki. 

Dzejas dienu turpinājumā, 13.septembrī, no-
tika skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš”, 
kurā Latgales novadu un pilsētu skolu 2.-12.
klašu audzēkņi tika aicināti deklamēt  Raiņa 
un Aspazijas dzeju, kā arī prozas fragmentus 
par rakstnieka dzīvi vai daiļradi. Bērniem tā 
bija iespēja radoši izpausties un atklāt savas 
spējas. Pati vide - Raiņa māja, to ļoti veicināja. 
Skolēnu interese par skatuves konkursu  bija 
liela – dalībai tika pieteikti vairāk kā 40 bēr-
ni un jaunieši.  Labvēlīgā konkurencē laurus 
plūca 4.klases skolniece Solvita Ragauša no 

Priekuļu pamatskolas, Elgars Murāns no Aknīs-
tes vidusskolas 8.klases un Ineta Vaivode no Dau-
gavpils 10. vidusskolas 10.klases.

Žūrijas komisijas locekle Linda Kilevica uzsver, 
ka „kopumā ir ļoti jauki, ka šis konkurss mudina 
bērnus un jauniešus vairāk pievērsties tieši Rai-
ņa un Aspazijas daiļradei. Lasīt ne tikai dzeju, bet 
arī interesēties par to, kas ir sarakstīts par pašu 
Raini. Konkurss ir ļoti vērtīgs. Šogad pat ir vai-
rāki izteikti līderi. Tā ir arī mācībstunda pašiem 
skolotājiem - izvērtēt, kā bērnus labāk sagatavot 
konkursam, atlasot katram vecumam piemērotā-
ko repertuāru.”

Dzejas dienas Daugavpils novadā noslēdzās ar 
fotogrāfu mākslas akcijas „Vienīgā aina” darbu 
izstādes atklāšanu. 

„Zelta sietiņa” laureāti (no kreisās: Ineta Vaivode, Solvita 
Ragauša, Elgars Murāns)

„Pasaules radīšana” teātra studijas „Kamolītis” 
izpildījumā

Sējot kviešus, katrs pie sevis klusībā pārdomā, 
kādi būs pirmie dīgsti

Sofi ja Baitina, radot Flamenko 
dejas brīvību un muzikalitāti

21.septembrī, Daugavpils novada dienu ietvaros, 
svinīgi atklāta Višķu stadiona vieglatlētikas arēna. 
Atklāšanā piedalījās vieglatlētu komandas no Biķer-
nieku, Birznieku, Kalupes, Naujenes, Lāču, Silenes 
un Skrudalienas pamatskolas, Medumu, Salienas, 
Sventes, Vaboles un Špoģu vidusskolas, kā arī ko-
mandas no Ilūkstes, Vārkavas un Zilupes novada.

Stadiona atklāšanas svētkos uzrunas vārdus tei-
ca Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska un Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Proms. Uzrunas beigās par kvalitatīvi izpildītajiem 
vieglatlētikas stadiona rekonstrukcijas darbiem pa-
teicības raksti tika pasniegti SIA „Latvijas Energo-
celtnieks” darbu vadītājam Igoram Ilarionovam un 

SIA „SKA projekts” valdes priekšsēdētājam Vadi-
mam Semonenko.

Stadionu iesvētīja Višķu Romas katoļu draudzes 
prāvests Andrejs Aglonietis.

Špoģu vidusskolas ilggadējā sporta skolotāja, ra-
jona un novada vieglatlētikas veterāne, Republikas 
veterānu sporta spēļu daudzkārtējā godalgoto vietu 
ieguvēja Marija Šaršūne kopā ar novada jaunajiem 
vieglatlētiem pacēla Latvijas Olimpiskās komitejas 
sacensību karogu.

Stadions tika rekonstruēts ar Eiropas lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai atbalstu. Novada sportis-
tiem profesionālās karjeras izaugsmei šis ir nozīmīgs 
objekts. Rekonstruēta un aprīkota ar nepieciešamo 
sporta inventāru arī komentētāju ēka, kas turpmāk 
nodrošinās kvalitatīvu pasākumu organizēšanu un 
tiesnešu darbu. Arī sporta atbalstītājiem ir ierīkotas 
jaunas un ērtas skatītāju tribīnes. Tā atzina Daugav-
pils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Vita 
Rūtiņa.

Stadiona rekonstrukcijas darbus veica būvuzņē-
mējs SIA „Latvijas Energoceltnieks”, saskaņā ar SIA 
„Arhis” izstrādāto būvprojektu.

Atklāšanas svētkos notika vieglatlētikas populārās 
stafetes.

4x100m stafetē meitenēm uzvarēja Sventes vi-
dusskolas komanda (Renāte Jakubsevičute, Marika 
Baurovska, Ludmila Smerteva un Karolīna Vasiļev-
ska), zēniem - Sventes vidusskolas komanda (Alek-
sandrs Sokolovskis, Andris Prekels, Vaclavs Bura-
kovskis un Aleksejs Jefi movs).

Latgales izlašu 4x100m stafetē atkal pirmā bija 
Daugavpils novada izlase - Linda Kalniņa, Marika 
Baurovska, Jelizaveta Veličko un Renāte Jakubsevi-

čute.
Zviedru stafetē zēniem uzvarēja Vārkavas nova-

da 1. komanda  - Arnolds Sparāns, Elmārs Cimdiņš, 
Agris Vilcāns un Lauris Gavars, meiteņu skrējienā 
atkal nepārspētas palika Sventes vidusskolas viegl-
atlētes – Ludmila Smerteva, Marika Baurovska, Je-
lizaveta Veličko un Renāte Jakubsevičute.

Višķu stadionu jau ir iemēģinājuši daudzi Latgales 
vieglatlēti, tostarp Olimpisko spēļu dalībnieks Dmit-
rijs Jurkevičs, atzīdami, ka stadionā ir viens no labā-
kajiem skrejceļiem Latvijā.

Novada dome ar šī projekta realizēšanu cer atkal 
pulcēt Višķu stadionā aktīvus sporta cienītājus un at-
balstītājus ne tikai no Daugavpils novada, bet arī no 
visa Latgales reģiona, kas nozīmē atgriezt šim sporta 
objektam gadu garumā iegūto apmeklētākā stadiona 
statusu gan no sportistu, gan līdzjutēju puses.

Stadiona atklāšanā piedalījās vairāku 
Daugavpils un citu novadu skolu audzēkņi
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2012.gada 9.augustā Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.12 (protokols Nr.18., 59.&, lēmums Nr.840)

Par atsevišķu Daugavpils novada domes saistošo noteikumu 
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās  daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
1.1. Daugavpils novada domes 2010.gada 9.septembra saistošos notei-

kumus Nr.21 „Kārtība, kādā tiek piešķirts vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā nonākušām personām 2010. gada 8. augusta vētras radīto 
zaudējumu novēršanai”;

1.2. Daugavpils novada domes 2010.gada 16.septembra saistošos noteiku-
mus Nr.22 „Kārtība, kādā tiek piešķirta vienreizēja kompensācija ārkārtas 
situācijā nonākušām zemnieku/piemājas saimniecībām, komercsabiedrībām 
vai biedrībām 2010.gada 8.augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils Novada 
Vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes, pagasta pārvalžu un iestāžu 
ēkās.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta saistošajiem noteikumiem 
Nr.12 
„Par atsevišķu Daugavpils novada domes saistošo noteikumu atzīšanu par 
spēku zaudējušiem”
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Daugavpils novada domes 2010.gada 9.sep-
tembra saistošie noteikumi Nr.21 „Kārtība, 
kādā tiek piešķirts vienreizējs pabalsts ārkār-
tas situācijā nonākušām personām 2010.gada 
8.augusta vētras radīto zaudējumu novērša-
nai” un 2010.gada 16.septembra saistošie no-
teikumi Nr.22 „Kārtība, kādā tiek piešķirta 
vienreizēja kompensācija ārkārtas situācijā 
nonākušām zemnieku/piemājas saimniecībām, 
komercsabiedrībām vai biedrībām 2010.gada 
8.augusta vētras radīto zaudējumu novērša-
nai” netiek piemēroti un nav nepieciešamības 
tos saglabāt. Savukārt, saskaņā ar juridiskās 
tehnikas prasībām saistošos noteikumus var 
atzīt par spēku zaudējušiem ar atsevišķiem 
saistošajiem n oteikumiem. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par 
spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 
2010.gada 9.septembra saistošie noteikumi 
Nr.21 „Kārtība, kādā tiek piešķirts vienrei-
zējs pabalsts ārkārtas situācijā nonākušām 
personām 2010.gada 8.augusta vētras radīto 
zaudējumu novēršanai” un 2010.gada 16.sep-
tembra saistošie noteikumi Nr.22 „Kārtība, 
kādā tiek piešķirta vienreizēja kompensācija 
ārkārtas situācijā nonākušām zemnieku/pie-
mājas saimniecībām, komercsabiedrībām vai 
biedrībām 2010.gada 8.augusta vētras radīto 
zaudējumu novēršanai”.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē 
Daugavpils novada pašvaldības budžeta izde-
vumu daļu.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgru-
pa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
projekta tiesiskais regulējums. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē ad-
ministratīvās procedūras

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidroju-
ma raksts ievietots Daugavpils novada pašval-
dības interneta mājas lapā www.dnd.lv, pieej-
ams Daugavpils novada pagastu pārvaldēs.

2012.gada 27.septembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.15 (protokols Nr.22., 63.&, lēmums Nr.1083)

Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma 
nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Daugavpils novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un 
Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta otro daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodoklim un ar to 

saistītajiem maksājumiem par Daugavpils novada administratīvajā teritorijā 
esošajiem nekustamajiem īpašumiem tiek piemērots nodokļu atbalsta pasākums. 

2. Noteikumi ir saistoši personām, kurām 2012.gada 1.oktobrī ir nekustamā 
īpašuma nodokļa pamatparāds par Daugavpils novada administratīvajā teritorijā 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem 

nr.15 „nodokļu atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim 
un ar to saistītajiem maksājumiem Daugavpils novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem”

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums:
Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka nodokļu at-

balsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem 
maksājumiem administrē pašvaldība, ja tā līdz Ministru kabineta noteiktajam 
nodokļa atbalsta pasākuma uzsākšanas datumam likuma “Par pašvaldībām” 
46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa atbal-
sta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem 
maksājumiem par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustama-
jiem īpašumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.600 „No-
dokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” 2.punktu nodokļu atbalsta pasā-
kums tiek uzsākts 2012.gada 1.oktobrī.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts:
Saistošie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistīta-

jiem maksājumiem par Daugavpils novada administratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem tiek piemērots nodokļu atbalsta pasākums.

Informācija par Saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanas rezultātā pašvaldība var stimulēt 

nodokļu maksātājus dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus Ls 81204 apmē-
rā, kā rezultātā nodokļu maksātājiem tiktu dzēsta nokavējuma nauda Ls 42678 
apmērā.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Ņemot vērā to, ka ekonomiskās krīzes ietekmē uzņēmēju ekonomiskais stā-
voklis krasi pasliktinājās un radās grūtības veikt kārtējos nodokļu maksājumus, 
nodokļu atbalsta pasākums ir risinājums, kas dod iespēju uzņēmējiem noteiktā 
periodā segt savas nekustamā īpašuma nodokļu saistības un stimulēt turpmāku 
uzņēmējdarbības attīstību. 

Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu ieviešanas administratīvās procedūras nodrošinās Dau-

gavpils novada domes Finanšu pārvalde.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas notika ar Daugavpils novada nekustamā īpašuma nodokļa mak-

sātājiem, tika uzklausīti novada iedzīvotāju un uzņēmēju priekšlikumi.

esošiem īpašumiem pēc stāvokļa 2011.gada 1.septembrī.
3. Daugavpils novada administratīvajā teritorijā nodokļu atbalsta 

pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem 
maksājumiem administrē Daugavpils novada dome.

II. Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma no-
doklim un ar to saistītajiem maksājumiem

4. Lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu 
piemērot nodokļu atbalsta pasākuma nekustamā īpašuma nodoklim un ar to 
saistītajiem maksājumiem pieņem Daugavpils novada dome.

5. Nodokļu atbalsta pasākuma maksājums veicams bezskaidrā naudā 
lēmumā par nodokļu apbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma 
nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem norādītajā Daugavpils novada 
pašvaldības pagasta pārvaldes norēķinu kontā, maksājuma mērķī norādot 
abreviatūru „NAP” un lēmuma numuru.

6. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam nodokļu atbalsta pasākuma 
ietvaros tiek piešķirts nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas 
termiņa pagarinājums, lēmumam par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu 
tiek pievienots nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas grafi ks, kurā 
noteikts nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma daļu apmērs un to samaksas 
termiņi.

7. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam nodokļu atbalsta pasākuma 
pamatparāds ir izveidojies par nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas dažādos 
Daugavpils novada pagastos: 

7.1. lēmumā par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nodokļu at-
balsta pasākuma maksājums tiek detalizēts sadalījumā pa pagastiem, kuros 
pamatparāds ir izveidojies;

7.2. nodokļu atbalsta pasākuma maksājums jāveic atbilstoši lēmumā par 
nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu noteiktajam sadalījumam pa pagas-
tiem, lēmumā norādītajos pagastu pārvalžu norēķinu kontos.

8. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam nodokļu atbalsta pasākuma 
pamatparāds ir izveidojies par nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas dažādos 
Daugavpils novada pagastos un nodokļu maksātājam tiek piešķirts nodokļu at-
balsta pasākuma maksājuma samaksas termiņa pagarinājums: 

8.1. nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas grafi kā katra 
maksājuma daļa tiek detalizēta sadalījumā pa pagastiem, kuros pamatparāds 
ir izveidojies;

8.2. katras nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma daļas maksājums jāveic 
atbilstoši lēmumā par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu noteiktajam 
sadalījumam pa pagastiem, lēmumā norādītajos pagastu pārvalžu norēķinu kon-
tos.

III. Noslēguma jautājumi
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.oktobrī.

2012.gada 4.oktobris
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Kalkūnes pagastā ir 
Mūzikas un mākslas 

skola!

Laucesā atklāts 
pirmskolas vecuma 
bērnu dienas centrs

Silenes ciemā uzsākta ūdenssaimniecības 
attīstības projekta realizācija
2012. gada 20.augustā Skrudalienas pagasta pār-
valde projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dau-
gavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā” 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/102/008 ietvaros 
noslēdza būvdarbu līgumu ar konkursa uzvarētā-
jiem Personu apvienības „UNL-K” vadošo biedru 
SIA „Nordserviss”.

27.08.2012. bija saņemta Da ugavpils novada do-
mes būvvaldes būvatļauja būvdarbu veikšanai. Pro-
jekta ietvaros tiks paplašināts ūdensapgādes tīkls 
Ziedu un Skaistā ielās, veikta ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija Skaistā, Ziedu un Aizupes ielās, jau-
nu kanalizācijas tīklu izbūve Ziedu, Skaistā, Aizupes 
ielās, urbuma Nr.2 renovācija. Projekts tiks fi nan-
sēts no ERAF līdzekļiem, ar Daugavpils novada do-
mes līdzfi nansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir 
LVL 558336.38, no kurām LVL 298658,67 ir ERAF 
fi nansējums un LVL 259677.71 ir Daugavpils nova-
da pašvaldības līdzfi nansējums. Skrudalienas pa-
gasta pārvalde līguma ar Centrālo fi nanšu un līgu-
mu aģentūru noslēgšanas rezultātā saņēma avansu 
LVL149329,34 apmērā. 5.09.2012.Skrudalienas pa-
gasta pārvaldē, sanākot visu ieinteresēto pušu pār-
stāvjiem, notika Darbu veikšanas projekta apsprie-
šana, bet nākamajā dienā būvdarbi jau bija iesākti. 
Uz perspektīvu plānots turpināt ūdensvada un ka-
nalizācijas tīklu rekonstrukcijas-izbūves darbus Si-
lenes ciemā, bet, ņemot vērā lielus apjomus, darbi, 
iespējams būs paveikti 5 etapos, saskaņā ar tehniski-
ekonomisko pamatojumu un piešķirto fi nansējumu. 
2014-2015.gados Daugavpils novada pašvaldības in-
vestīciju programmā ir piedāvāts ieplānot 2.ūdensva-
da-kanalizācijas izbūves darbu posmu Silenes ciemā.

Skrudalienas pagasta pārvalde īsteno ūdens-
saimniecības attīstības projektu

2012.gada 23.aprīlī Skrudalienas pagasta pārval-
de noslēdza līgumu ar Centrālo fi nanšu un līgumu 
aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes 
ciemā”(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/102/008) 
īstenošanu. Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides 

dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 
3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvo-
tās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Pamatojoties uz  SIA „Ekolat” izstrādāto tehnis-
ko projektu tika izsludināta  iepirkuma procedūra 
būvniecības darbu veikšanai, kā rezultātā 2012. 
gada 20.augustā tika noslēgts būvniecības līgums 
ar  Personu apvienības „UNL-K” vadošo biedru SIA 
„Nordserviss”. Veicot iepirkuma procedūras un no-
slēdzot līgumus,  projekta kopējas izmaksas ir LVL 
558336.38, no kurām LVL 298658,67 ir ERAF fi -
nansējums un LVL 259677.71 ir Daugavpils novada 
pašvaldības līdzfi nansējums. Skrudalienas pagas-
ta pārvalde līguma ar Centrālo fi nanšu un līgumu 
aģentūru noslēgšanas rezultātā jau saņēma avansu 
LVL149329,34 apmērā. 27.08.2012. bija saņemta 
Daugavpils novada domes būvvaldes būvatļauja 
būvdarbu veikšanai. 5.09.2012.Skrudalienas pagas-
ta pārvaldē notiks Darbu veikšanas projekta apsprie-
šana.  

Demenes pagasta pārvalde īsteno ūdens-
saimniecības attīstības projektu

2012.gada.maijā Demenes pagasta pārvalde no-
slēdza līgumu ar Centrālo fi nanšu un līgumu aģen-
tūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Demenes pagasta Jāņuciemā" 
(Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/105 )īstenošanu. 
Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda programmas „Infrastruktūra un pakal-
pojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei 
un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. 
pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvo-
tās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Pamatojoties uz SIA „Firmus DC” izstrādāto teh-
nisko projektu tika izsludināta iepirkuma proce-
dūra būvniecības darbu veikšanai, kā rezultātā 
līgums tika noslēgts ar SIA” Ošukalns celtniecība”.
Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda Ls 70 477.90 un 
ciemata kanalizācijas trases būvdarbi tiks veikti līdz 
2013.gada pavasarim.

Tabores pagasta pārvalde īsteno ūdenssaim-
niecības attīstības projektu

2012.gada 22.maijā Tabores  pagasta pārval-
de noslēdza līgumu ar Centrālo fi nanšu un līgumu 
aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīs-
tība Daugavpils novada Tabores pagasta Tabores 
ciemā, nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/120/028 

īstenošanu. Projekts  tiks īstenots Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides 
dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 
3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvo-
tās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Veiktā iepirkuma „Tehniskā projekta “Ūdenssaim-
niecības attīstība Daugavpils novada Tabores pagasta 
Tabores ciemā” izstrāde un autoruzraudzība” rezultā-
tā tika noslēgts līgums ar SIA “Ekolat”, līgumsumma 
15 814.70 Ls. Tehniskais projekts tiks pabeigts oktob-
rī, kad tiks sagatavoti nepieciešamie dokumenti un iz-
sludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai. 
 Dubnas pagasta pārvalde īstenojusi ūdens-
saimniecības attīstības projektu

Veiksmīgi īstenojot ERAF projektu „Ūdenssaim-
niecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagas-
ta Dubnas  ciemā “, vienošanās NR. 3DP/3.4.1.1.0./10/
APIA/CFLA/031/030   ietvaros būvuzņēmējs SIA „Jē-
kabpils PMK” ir īstenojis ūdenssaimniecības būvnie-
cības darbus un  2012. gada septembra beigās objekts 
tiks nodots ekspluatācijā. 

Būvniecības gaitā Dubnas ciemā ir notikusi esošo 
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1805 metru garu-
mā un jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 794 metru 
garumā, veikta esošo kanalizācijas tīklu rekonstruk-
cija 1457 metru garumā un jaunu kanalizācijas tīklu 
izbūve 1233 metru garumā. Izbūvēts jauns spiedvads 
280 metru garumā. Veikta  artēziskā urbuma tampo-
nēšana, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  rekonstruk-
cija ar jaudu Q=100 m3/dnn, kā arī  izbūvēta jauna 
kanalizācija sūkņu stacija ar jaudu Q=1 l/s. Tika ie-
gādāts dīzeļgenerators gadījumiem , ja notiek elek-
troenerģijas padeves traucējumi. 

Īstenojot projektu ar centralizētās ūdens apgādes  
un kanalizācijas pakalpojumiem tiks nodrošināti 
65% no visiem Dubnas ciema iedzīvotājiem. Pēc pro-
jekta realizācijas papildus pieslēgties centralizēta-
jam ūdensvada tīklam  būs 14 mājsaimniecībām un 
kanalizācijas tīkliem 39 mājsaimniecībām. Līdz ar 
projekta realizāciju ir uzlabots centralizētās notek-
ūdeņu savākšanas pakalpojums un nodrošināta no-
tekūdeņu atbilstoša attīrīšana, uzlabojusies dzeramā 
ūdens un tā piegādes kvalitāte.

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas – 440 
708.90 LVL, no kurām 85 % līdzfi nansē Eiropas Sa-
vienība, pārējā summa 15 % – tiek segta no Daugav-
pils novada domes līdzekļiem.

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTI DAUGAVPILS NOVADĀ

Nadežda Mazane
Projektu vadītāja asistente

Laucesas pagastā veiksmīgi pabeigta ELFLA pro-
jekta „Pirmskolas vecuma bērnu dienas centra izvei-
de Laucesas pagastā” realizācija, kura tika uzsākta 
2011.gada 6.jūlijā. Laucesas pagastā pirmsskolas 
vecuma 3 - 4 gadīgiem bērniem tagad ir iespēja ap-
meklēt pirmsskolas grupu.

Projekta publiskais fi nansējums sastāda LVL 
12895.13. No projekta līdzekļiem tika veikta telpu 
(pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā) vienkāršota rekons-
trukcija, iegādātas mēbeles. 

Laucesas pagasta pārvalde izsaka lielu pateicību 
SIA „Jumas” par kvalitatīvi veiktiem celtniecības 
darbiem, kā arī IK „L-Bizness” par ērtām, modernām 
un skaistām mēbelēm. 

3.septembrī notika svinīgs pasākums - pirmskolas 
vecuma bērnu dienas centra atkāšana. Pašlaik cen-
tru apmeklē 11 bērni (centrs paredzēts 12 bērniem). 
Bērniem tiek nodrošināts dienas režīms atbilstoši 
vecumam - ar trīsreizēju ēdināšanu, diendusu un 
pastaigām. Centrā strādā kvalifi cēts personāls ar 
atbilstošu izglītību – pirmsskolas skolotājs un pirms-
skolas skolotāja palīgs.

Projekta mērķis ir sasniegts un  ļoti ceram, ka 
turpmāk  Bērnu dienas centrs ar savu draudzīgo, ra-
došo vidi sniegs iespēju ikvienam bērnam interesanti 
pavadīt laiku un attīstīties kopā ar vienaudžiem.

Brigita Madelāne 
Kalkūnes pagasta pārvaldes kultūras menedžere 

4.septembrī  notika tikšanās, kas iezīmēja jau-
nu un svarīgu kultūras iezīmi Kalkūnes pagastā 
– tā bija pirmā organizatoriskā sapulce jaunizvei-
dotajā Špoģu mūzikas un mākslas skolas Kalkū-
nes fi liālē. 

Jau ilgu laiku Kalkūnes iedzīvotāji bija norū-
pējušies par savu bērnu brīvā laika pavadīšanu 
un lietderīgu nodarbošanos.  Jaunizveidotā fi liāle 
ļaus bērniem attīstīt savus talantus, iesaistīties 
dažādās radošajās aktivitātēs un ņemt dalību 
sava pagasta izdaiļošanā.  

Ir atvērtas divas klases – klavierspēles klase, 
kur var mācīties bērni jau no 6 gadu vecuma, un 
mākslas studija jeb vizuāli plastiskās mākslas 
klase, kur uzņem bērnus no 8 gadu vecuma, un 
kur būs iespēja apgūt zīmēšanas, gleznošanas, 
veidošanas, datorgrafi kas, tekstila, koktēlniecī-
bas u.c. prasmes. 

Kalkūnes pagasta pārvaldes vadītājs Osvalds 
Kursītis un apsaimniekošanas daļas vadītājs 
A.Mackevičs tikšanās reizē sacīja, ka jaunizvei-
dotā fi liāle tiks vienmēr atbalstīta no pagasta 
pārvaldes puses, kā arī daudzas lietas, piemēram, 
pasākumus, koncertus, nometnes un citas kultū-
ras aktivitātes varēs rīkot Mūzikas un mākslas 
skolas fi liāles un pagasta pārvaldes ciešā sadar-
bībā.

Savukārt, Špoģu mūzikas un mākslas skolas 
direktors A.Repins bija priecīgs, ka viņa vadītās 
skolas pieredzi vārēs nodot tālāk arī Sēlijas 
pusē. Jau daudzus gadus Špoģu mūzikas un 
mākslas skola aktīvi sadarbojās ar J.Raiņa māju 
Berķenelē. Tagad šo sadarbību varēs papildināt 
arī pašmāju - Kalkūnes - jaunie talanti. 

Par Uzņēmumu 
reģistra pakalpojumu 

apmaksu
Sabīne Ālmane 
Galvenā valsts notāra palīdze

Cien./god. Uzņēmumu reģistra pakalpojumu 
klienti! 

Vēlamies Jums atgādināt, ka turpmāk, saņe-
mot UR pakalpojumus, Jums vairs nav jāuzrā-
da bankas apliecināta kvīts par veikto maksā-
jumu, bet tā vietā Jūs varat uzrādīt arī neap-
liecinātu kvīts kopiju, internetbankas maksā-
juma izdruku vai sniegt informāciju par veikto 
pakalpojuma apmaksu (maksājuma datums, 
maksātājs, summa, mērķis). Par to, vai pakal-
pojums ir apmaksāts un maksājums ir saņemts 
Valsts kasē, pārliecināsies mūsu iestādes dar-
binieki pirms pakalpojuma sniegšanas. 

Lai izvairītos no situācijām, kad UR pakalpo-
juma sniegšana ir jāatsaka, jo maksājums vēl 
nav saņemts Valsts kases kontā, lūdzam Jūs 
norēķināties par pakalpojumiem savlaicīgi - 
vismaz 2 darbdienas iepriekš, vai maksāt par 
pakalpojumu uz vietas UR telpās ar norēķinu 
karti. 

Papildus informāciju variet saņemt pa te-
lefonu + 371 67031703 vai Valsts kasē + 371 
67094251

Jauno maksājumu kārtību nosaka grozījumi 
2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta no-
teikumos Nr.972 „Noteikumi par kārtību, kā 
veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīs-
tami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes 
maksājumu pakalpojumu izmantošanai norē-
ķinos ar valsts budžetu”, kas stājās spēkā š.g. 
1.septembrī. 
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Izsakām līdzjūtību mūžībā
aizgājušo tuviniekiem.

Mūžībā aizgājuši
līdz 30.09.2012.  
Demenes pagastā

Lavrenovs Jānis(1938.g.)
Platkovs Maksims(1930.g.)
Kalans Leonards (1920.g.)

Kalkūnes pagastā
Rakita Jūlija(1932.g.)

Viļķeļonoka Apolonija (1921.g.)
Plečkens Jānis (1944.g.)

Kalupes pagastā
Grigorjevs Jeremejs (1936.g.)

Seilis Voldemārs (1948.g.)
Stūriška Monika (1921.g.)

Zinkevičs Jevgēnijs (1955.g.)

Laucesas pagastā
Ļeonovs Viktors (1955.g.)
Žemeitis Josifs (1912.g.)

Līksnas pagastā
Smagars Antons (1929.g.)

Maļinovas pagastā
 Ciršs Antons (1938.g.)

Barbarovičs Viktors (1948.g.)
Grigorjevs Pāvels (1969.g.)

Naujenes pagastā
Pimanovs Vasilijs (1932.g.)

Brēde Rainers (1941.g.)
Šumilovs Aleksandrs (1960.g.)
Matvejeva Jevgenija(1922.g.)

Baranovskis Rihards (1995.g.) 
Bogdanova Tamāra (1971.g.)

Gladeviča Anna (1931.g.)
Paļceva Leongina (1924.g.)
Vasilishin Ivan (1938.g.)

Nīcgales pagastā
Golko Monika (1921.g.)
Skrudalienas pagastā
Šersta Fomaida (1941.g.)
Vecelis Valdis (1982.g.)

Harlamova Katerina(1931.g.)
Gutarovičs Antons (1932.g.)

Ļeonovs Viktors (1955.g.)

Sventes pagastā
Zaiceva Anna (1931.g.)

Bukeiko Benedikta (1924.g.)
Vaboles pagastā

Mackevičs Voldemārs (1950.g.)
Višķu pagastā

Lazdāne Genovefa (1923.g.)
Vorslavāns Aleksejs (1952.g.)

Mihailovs Ivans (1948.g.)
Miglāns Eduards (1934.g.)

Gžibovskis Staņislavs (1929.g.)
Zlotņikova Jekaterina (1930.g.)

Tagad arī Daugavpils novadā ir savs resursu 
punkts jauniešiem Medumos

Minna Matilde Lazdiņa no Salienas: 
„Neticas, ka man šodien 100!”

Savas dzīves simto gadadienu atzīmēja Minna 
Matilde Lazdiņa no Salienas pagasta. Jubilāri 
klātienē ieradās sveikt Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Daugavpils 
novada Sociālā dienesta galvenā speciāliste Vija 
Sibirceva, Salienas pagasta pārvaldes vadītājs Ri-
šards Jermaļonoks un sociālā darbiniece Tatjana 
Babina, pasniedzot ziedus un dāvinājumus, kā arī 
vēlot veselību, dzīvesprieku un mundrumu ikvie-
nā dzīves dienā. 

M.M.Lazdiņa labprāt dalījās stāstos par savu 
mūža gājumu, kurā piedzīvoti gan skaisti, gan 
smagi brīži – pārciesti divi kari un smagie izsūtī-
juma gadi Sibīrijā. 

Jubilāre dzimusi 1912.gada 30.augustā Jaun-
bornē , Salienas pagastā. Kad Minnai Matildei 
bija četri gadi, nomiris tēvs, atstājot mammu ar 
pieciem maziem bērniem. Tā kā māmiņa saviem 
spēkiem nespēja visus uzturēt, viņa bija spiesta 
bērnus izdalīt radiem. Minna nonāca pie krusttē-
va, kur dzīvoja līdz brīdim, kad mamma apprecē-
jās otro reizi. Ar audžutēva atbalstu, visas atva-

ses atgriezās mājās, kur 
drīz vien piepulcējās 
sestais pastarītis. 

Minna pabeidza čet-
ras klases Varnavičos, 
pēc tam divus gadus 
mācījās Mājturības sko-
lā Ilūkstē. Iestājusies 
aizsargos, drīz vien tika 
izsaukta uz Stradiņa 
slimnīcu, kur saaicinā-
tās jaunietes, doktora 
Paula Stradiņa vadī-
bā, tika apmācītas par 
sanitārēm. Darbs bija 
smags – bija jāaprūpē 
kara invalīdi, jāpalīdz 
dzemdībās un operā-
cijās. „Operāciju zālēs 
mums bija jāstāv galvas 
galā un jāvēro, ko dak-
teris dara. Dažreiz acis 
bija jātaisa ciet! Bet tad 

es paņēmu ožamo spirtu no kabatiņas, piebāzu 
pie deguna un turpināju stāvēt, kā svece,” tā laika 
notikumus smaidot atstāstīja jubilāre. 

Pēc darba slimnīcā, Minna iestājās Krāslavas 
Kulinārijas skolā. Tomēr darba gaitas pavāres 
amatā nepaspēja uzsākt, jo 1945.gadā sekoja 
smags trieciens – izsūtījums uz lēģeri Čeļabinskā, 
kur desmit gadus nostrādāja celtniecībā. Atgrie-
zusies Latvijā, apmetās pie brāļa Raunas pagas-
tā, kur sāka strādāt par pavāru skolas ēdnīcā, 
vēlāk – pienotavā.   Aizgājusi pensijā, turpināja 
palīdzēt radiem auklēt bērnus.  

Pirms septiņiem gadiem, kad radu bērni bija 
izskoloti un  piemeklējis vecuma nespēks, savās 
mājās viņu laipni pieņēma radiniece Zelma Ra-
dzobe no Salienas pagasta „Līdumnieku” mājām. 
Tā nu sirmgalve, mūža nogalē atgriezusies dzim-
tajā pusē, rāmi pavada vecumdienas mīļo radu 
ielokā.

„Ziniet, neticas, ka man šodien ir 100 gadu!” 
saka Minnas kundze, kuras sirdī neiztrūkstošs ir 
dzīvesprieks, bet galvu koķeti rotā smalka dāmas 
cepurīte.

Minna Matilde Lazdiņa (pirmajā rindā trešā no kreisās) kopā ar sveicēju 
pulku 

Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

Jūlija vidū Medumu jauniešu biedrība „Medu-
mu Cerība” saņēmu priecīgu vēsti no Izglītības 
un zinātnes ministrijas – ir apstiprināts Daugav-
pils novada domes un jauniešu biedrības kopīgi 
iesniegtais projekts „Resursu punkta jauniešiem 
izveide Daugavpils novadā”. No iesniegtajiem 
43 projektiem, projekts ieguva godpilno otro vie-
tu pēc kopējā punktu skaita. Par piešķirtajiem 
valsts budžeta līdzekļiem 1406,50 Ls apmērā jau-
nieši iepirka sporta inventāru – volejbola, futbola 
bumbas, badmintonu un šautriņu komplektus, kā 
arī tūrisma inventāru - teltis, guļammaisus, mat-
račus, arī katlus ēdiena gatavošanai uz atklātas 
uguns u.c. Projekts tika īstenots Jaunatnes poli-
tikas valsts programmas 2012. gadam valsts bu-
džeta fi nansējuma ietvaros.

Projekta ietvaros jaunieši arī noorganizēja di-
vus pasākumus lietderīgai brīvā laika pavadīša-
nai Daugavpils novada jauniešiem - 17. augustā 
Medumu pagastā tika rīkoti „Jaunatnes svētki” 
un Daugavpils novada jauniešu salidojums „Esi 
vērīgs 2012” 8. un 9.septembrī. Abos pasākumos 
Medumu jauniegūtais inventārs lieti noderēja 
gan stafešu organizēšanai, gan salidojuma dalīb-
nieku izguldīšanai naktī. 

Medumu jauniešu biedrības sekmīgais starts 
projektu rakstīšanā pamudinājis  jauniešus ie-
sniegt vēl vienu projekta pieteikumu „Lauku At-
balsta Dienesta” izsludinātajā konkursā. Medu-
miešu plānos ir labiekārtot ar Medumu pagasta 
pārvaldes atbalstu ierādītās telpas jauniešu brīvā 
laika pavadīšanai pagastā. Šajās telpās arī glabā-
sies iepirktais inventārs. Turklāt šis ieguvums ir 
arī citu novada pagastu pluss, jo iepirkto inventā-
ru varēs izmantot arī pārējie pagasti pasākumu 
organizēšanā, kā to paredz projekta noteikumi.

Daugavpils novada teritorijas 
plānojuma (2012.-2023) 1.redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas 
kopsapulces pagastos 

Sventes pagasts
Medumu pagasts
Kalkūnes pagasts

05.10. 
11.00
13.00
15.00

Nīcgales pagasts
Līksnas pagasts
Vaboles pagasts

09.10. 11.00
13.00
15.00

Demenes pagasts
Laucesas pagasts
Tabores pagasts

10.10.
11.00
13.00
15.00

Maļinovas pagasts
Dubnas pagasts
Kalupes pagasts

11.10.
11.00
13.00
15.00

Novada dome 12.10. 13.00

Mobilā mammogrāfa 
izbraukumi Daugavpils 

novadā 

Daugavpils novada domes īstenotā Latvijas – 
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
2007.-2013.gadam projekta „Krūts vēža mūsdie-
nīgu apzināšanas, profi lakses agrīnas diagnosti-
kas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” (LLB-1-090) 
ietvaros Daugavpils reģionālā slimnīca iegādā-
jusies mobilo mammogrāfu – ar mammogrāfi jas 
veikšanai nepieciešamajām ierīcēm aprīkotu au-
tomašīnu. 

Projekta mērķis ir padarīt pieejamākus medicī-
nas pakalpojumus Latvijas, Lietuvas un Baltkrie-
vijas pierobežas reģionu sievietēm, kā arī pievērst 
sabiedrības, ārstu, ģimenes ārstu un ginekologu 
uzmanību krūts vēža slimībai un uzlabot profi lak-
tisko apskati, agrīno diagnostiku un krūts vēža 
ārstēšanu.

Kopējais projekta budžets sastāda 1 653 186,75 
Eiro, no kuriem 90% t.i. 1 487 868 Eiro tiek fi -
nansēti no Eiropas Savienības. Projekta partneru 
līdzfi nansējums ir 165 318,70 Eiro.

Aicinām sievietes izmantot iespēju bez mak-
sas pārbaudīt savu krūšu veselību. 9. oktobrī 
mobilais mammogrāfs būs pie Līksnas pagas-
ta pārvaldes, Daugavas ielā 8, Līksnā, plkst. 
12.00-16.00; 11. oktobrī - pie Dubnas pagasta 
pārvaldes, Nākotnes ielā 1a, Dubnas ciemā, 16. 
oktobrī - Demenē, 25. oktobrī - Taborē, 26. 
oktobrī - Naujenē, 30. oktobrī – Skrudalienas 
pagastā.

Kopumā līdz projekta realizācijas beigām mo-
bilais mammogrāfs dosies pie visu 19 novada pa-
gastu sievietēm. Par turpmākiem izbraukumiem 
lūgums interesēties pagastu pārvaldēs vai sekot 
līdzi informācijai www.dnd.lv. 
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APSVEICAM

JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

AFIŠA

Aicinām pieteikt 
kandidātus Daugavpils 

novada domes 
apbalvojumiem

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

audzināšanā !

Pasākums „Noslēpumaino 
dārgumu meklējumos” 06.10. 11.00 Vecsalienas pagasta pārvalde

Rudens balle 12.10. 19.00 Medumu pagasta Tautas nams
Biķernieku pagasta senioru balle 12.10. 14.00 Maļinovas kultūras nams
Deju grupas „Dzirnas” koncerts 
(ieeja – 4Ls) 13.10. 18.00 Novada Kultūras centrs

Demenes pagasta senioru balle 17.10. 14.00 Demenes kultūras nams
Salienas pagasta zemnieku balle 19.10. 19.00 Salienas kultūras nams
Pasākums „Mis un Misters Dubna 
2012” 20.10. 17.00 Dubnas kultūras nams

Jaunatnes spēle „Jautro un 
atjautīgo konkurss” 21.10. 16.00 Naujenes kultūras centrs

Pūšamo instrumentu orķestru 
diriģentu parāde 24.10. 18.00 Novada Kultūras centrs

Daugavpils novada Zemnieku balle 26.10.  18.00 Novada Kultūras centrs
Jaunatnes spēle „Kas?Kur?Kad?” 26.10. 17.00 Špoģu mūzikas un mākslas skola
Pagastu šoferu atpūtas vakars 27.10. 21.00 Demenes kultūras nams
Sieviešu vokālā ansambļa „Elēģija” 
10 gadu jubilejas pasākums 27.10. 17.00 Līksnas pagasta kultūras nams

Balle kopā ar grupu „Tranzīts” 27.10. 21.00 Līksnas pagasta kultūras nams
Tematiskā diskotēka „Auto” 27.10. 21.00 Vecsalienas pagasta pārvalde

Tuvojoties 18.novembrim, Daugavpils novada 
dome vēlas apzināt un īpaši sumināt tos cilvēkus, 
kuri ir pelnījuši atzinību par ieguldījumu novada 
attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, 
veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, 
sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sa-
biedriskajā darbā.  Līdz š.g. 19.oktobrim aicinām 
izvirzīt pretendentus, kuri ir cienīgi tikt apbalvoti 
ar Atzinības rakstu vai balvu „Gada cilvēks”. 

Piesakot pretendentu (tā var būt fi ziska, juridis-
ka persona vai personu grupa, kolektīvs), jānorāda 
apbalvojamās personas vārds, uzvārds, darbavieta, 
ieņemamais amats vai nodarbošanās, apraksts ar 
motivētu pamatojumu apbalvošanai (izklāsts par 
kandidāta sasniegumiem un nopelniem), ierosinā-
tā nominācija (ja piesaka balvai „Gada cilvēks”), kā 
arī  iesniedzēja pilna kontaktinformācija. 

Tiesības pieteikt kandidātus ir iedzīvotājiem (ne 
mazāk kā 5 pilngadīgas personas), iestāžu un kapi-
tālsabiedrību vadītājiem, reģistrētām nevalstiska-
jām organizācijām un profesionālajām asociācijām. 

Pieteikumus adresēt Daugavpils novada do-
mes Apbalvošanas komisijai, iesniedzot papīra 
veidā Daugavpils novada domes personāla daļā 
(27.kab.,Rīgas iela 2, Daugavpils) un elektronis-
ki uz e-pastu jolita.zubcova@dnd.lv. Uzziņām - t. 
65476834. Nolikums par Daugavpils novada do-
mes apbalvojumiem pieejams mājas lapā www.
dnd.lv un pagastu pārvaldēs.

Kā var daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 
atslēgties no centrālās apkures? 
Atbild Ruslans Golovans
SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” jurists

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 1.punktu, viena no pašvaldības autono-
mām funkcijām ir  organizēt iedzīvotājiem komu-
nālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizāci-
ja; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimnie-
košana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 
attīrīšana), neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 
dzīvojamais fonds.

Jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas atslēgšanos no centralizētās apkures sistēmas 
skar visu mājas īpašnieku tiesības uz īpašumu un 
izskatāms īpašnieku kopsapulcē un tam ir nepie-
ciešama 100% īpašnieku piekrišana. Vienlaicīgi 
īpašnieku kopsapulcē izskatāms arī jautājums 
par jaunās apkures sistēmas izveidi un fi nansē-
šanas avotu. Jaunās apkures sistēmas projektē-
šanai un attiecīgo  būvdarbu veikšanai ir nepie-
ciešams arhitektūras - projektēšanas uzdevums 
(APU), kuru izsniedz pašvaldības Būvvalde, kurā 
ir norādāmas institūcijas (t.sk. mājas īpašnieki) 
ar kurām ir jāsaskaņo projekts.

Kā var daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 
atslēgties no centrālās apkures? 

Novadā dzimuši  
Biķernieku  pagastā

Roza Tumareviča  (17.augustā)
Kalkūnes pagastā

Karolina Kirillova (2.septembrī)
Naujenes pagastā

Mihails Iliško  (30.augustā)
Nīcgales pagastā

Ērika Žbankova   (1.septembrī)
Ralfs Jakovels   (2.septembrī)

Salienas pagastā
Milana Avlasina  (26.augustā)

Skrudalienas pagastā
 Timurs Miļevičs  (17.augustā)

Sventes pagastā
Viktorija Saveļjeva  (1.septembrī)

Tabores pagastā
Iļja Vološuns   (9.septembrī)

Sveicam jaunlaulātos!
• Ligitu Veselovsku un Uni Tukišu
• Karīnu Kurkli un Juriju Aļabjevu
• Svetlanu Vasiļjevu un Konstantīnu Aņisimovu
• Nataļju Papkovu un Dimitriju Bogdanovu
• Jekaterīnu Romanovu un Sergeju Minčenko
• Kristīnu Sprukti un Sergeju Romanovski
• Viktoriju Orubu un Jevgēniju Gerasimovu
• Līgu Aliku un Ingu Kigheli
• Ligitu Pudāni un Jevgeniju Romanovski
• Karīnu Matvejevu un Vitāliju Lukšu
• Ludmilu Kozenko un Jāni Gasparoviču
• Diānu Verzunovu un Mihailu Bučeli
• Ļubovu Fjodorovu un Juriju Žugaru
• Jeļenu Ščukinu un Oļegu Stolu
• Lolitu Jadzeviču un Aleksandru Igiševu
• Jūliju Kolosovu un Viktoru Bazinovu
• Jeļenu Semjonovu  un Denisu Semjonovu
• Anastasiju Kopilovu un Andreju Vaškeviču
• Dinu Dvorjaņikovu un Anatoliju Kukjanu
• Kristīnu Slavinsku un Juriju Stroganovu
• Dianu Tumareviču un Vadimu Stankeviču
• Jevgeņiju Pjataikinu un Sergeju Arhipovu
• Oksanu Āboliņu un Jevgeniju Sokolovu

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
11.10. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
25.10. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
Aļona Annišineca
15.10. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
22.10. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
08.10. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
22.10. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00
Juris Bleidelis
11.10. Kalkūnes pagasta pārvalde 09.00-11.00
25.10. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
08.10. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
15.10. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
22.10. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
Edgars Kucins
03.10. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

17.10. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 16.00-18.00

Janīna Kursīte
02.10. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
16.10. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-11.00
Juris Livčāns
08.10. Višķu pagasta pārvalde 09.00-12.00
Ināra Ondzule
08.10. Kalupes pamatskola 15.30-18.00
15.10. Kalupes pamatskola 15.30-18.00
Vasilisa Pudovkina
09.10. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
23.10. Maļinovas pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aivars Rasčevskis
08.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
22.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Antoņina Redkova
15.10. Salienas vidusskola 13.30-15.00
19.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
22.10. Salienas vidusskola 13.30-15.00
Aleksandrs Sibircevs
12.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
23.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Valērijs Smarguns
8.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
29.10. Salienas vidusskola 10.00-12.00
Mečislavs Vēveris
08.10. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
12.10. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
19.10. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
22.10. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
Lūcija Voitkeviča
08.10. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 14.00-16.00

15.10. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 14.00-16.00

30.10. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 13.00-14.00

Sirsnīgi sveicam 
Skolotāju dienā!

Būt skolotājam ir kas īpašs, 
jo tā nav tikai misija, 
bet gan sirdsdegsme 
un izaicinājums. 
Lai pietiek spēka veikt 
nerimstošo kopsoli zināšanu ceļā!

Daugavpils novada dome 
sirsnīgi sveic novada seniorus 

Starptautiskajā veco ļaužu dienā! 

Novēlam laimi jūsu sirdīs, smaidu 
jūsu sejās, gaišumu jūsu acīs un 
domās, ticību rītdienai un saskaņu 

jūsu ģimenēs. 

Daugavpils novada dome


