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DAUGAVPILS  NOVADA

VĒSTIS
Šajā numurā: 
► Izvērtēta Daugavpils novada skolu gatavība jaunajam mācību gadam
► Deputāta Alda Cimoškas vietā stājies Juris Bleidelis
► Izskanējuši Višķu pagasta svētki
► Par ziņām no Iedzīvotāju reģistra jāmaks ā valsts nodeva
► Nāc un piedalies Dzejas dienu pasākumos
► Septembris – Daugavpils novada dienu mēnesis
► Daugavpils novada jaunieši aktīvi līdzdarbojas starptautiskajā 
projektā „Youth for Nature”

2012. gada 20. – 22. septembris

DAUGAVPILS NOVADA DIENAS
20.-22.septembrī Pasākumi Daugavpils novada pagastos (www.dnd.lv)
20.-21.septembrī, Daugavpils pilsētas domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, 

Daugavpils
9.30 un 9.00 Starptautiskais investīciju forums „Latgale – Eiropas Savienības 

Austrumu vārti”
21.septembrī, Višķu pagasts, Daugavpils novads
11.00 Višķu  stadiona vieglatlētikas arēnas atklāšana
22.septembrī, pie Daugavpils novada domes ēkas, Rīgas ielā 2, Daugavpilī
10.00 Daugavpils novada dienu gadatirgus atklāšana
09.00-14.00 Ražotāju un amatnieku tirdziņš
10.00-14.00 Daugavpils novada muzeju radošās darbnīcas

- Raiņa māja Berķenelē – koka rotaļlietu krāsošana;
- Naujenes novadpētniecības muzejs – zāļu tēju maisiņu izšūšana;
- Skrindu dzimtas muzejs – aušanas prasmju darbnīca;

10.00-14.00 Uzņēmējdarbības konsultāciju telts un  uzņēmumu informatīvais 
stends

10.00-13.00 Daugavpils novada mazpulku vienību darbu izstāde un tirdziņš
10.00-13.00 Dabas diena jauniešu radošās darbnīcas projekta ”Youth for Nature” 

ietvaros un jauniešu fotoizstāde ”Uzņēmējdarbība manā pagastā”
10.00-14.00 Daugavpils Universitātes radošā darbnīca „Zaļā laboratorija”
10.00-14.00 Latgales Zoodārza radošā darbnīca un reto reptiļu izstāde
10.30-15.00 Sporta aktivitātes un sacensības
11.00-13.00 Lauku gardumu iela 

Novada ražotāju un amatnieku tirdziņa produktu pircēji, kuri iegādājas 
preci ne mazāk kā 3 Ls vērtībā, saņem vienu talonu Lauku garduma 
ielas ēdienu baudīšanai

Uz skatuves
10.30 Kaimiņvalstu (Lietuva, Baltkrievija) sveiciens Daugavpils novadam
11.30 Daugavpils novada pagastu dižošanās
13.00 Kapelas „Jūlijs” (Līvāni) koncerts
13.45 Grupas „Dabasu Durovys” koncerts
14.30 Daugavpils novada dienu noslēgums
Daugavpils teātrī
15.00 Aktrises Maijas Korklišas monoizrāde „Rūžys byudu golūs” (M. Zīle), 

biļetes cena Ls 4,00

Daugavpils novada 
skolas jaunajam mācību 

gadam ir gatavas
Straujiem soļiem tuvojas rudens, kas skolēniem, 

viņu vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem 
nozīmē jaunā mācību gada sākumu. Tā kā Zinību 
diena šogad iekrīt sestdienā, jaunais 2012./2013.
mācību gads sāksies 3.septembrī.

Pēc līdzšinējās prognozes, Daugavpils novada 
skolās šogad mācīsies 1740 skolēnu, kas ir par 80 
bērniem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Diemžēl 
30 bērni atrodas uzskaitē, lai gan faktiski atrodas 
ārzemēs. 

Šogad mācības skolā uzsāks 155  pirmklasnieki, 
kas ir par 10 vairāk nekā pērn. 1.klase šajā mācī-
bu gadā izpaliks Skrudalienas pamatskolā.  

Septiņas skolas turpinās realizēt iekļaujošo iz-
glītību. Tas nozīmē, ka 50 bērni iegūs izglītību 
pēc izglītības programmas bērniem ar īpašām va-
jadzībām. Visvairāk tādu audzēkņu būs Kalupes 
pamatskolā un Vaboles vidusskolā. 

Šobrīd novadā ir 2 pirmsskolas izglītības iestā-
des un 14 skolās tiek realizētas pirmsskolas iz-
glītības programmas. Šogad piecgadīgo un sešga-
dīgo bērnu grupās darbosies 270 bērni, un tikpat 
daudz ir vecumā līdz pieciem gadiem. Ap 50 bērni 
vēl gaida savu vietu rindā Naujenes bērnudārzā. 
„Mūsu mērķis ir katrā skolā veidot apstākļus, lai 
tur varētu atrasties bērni jau no 1.5 gada vecuma. 
Prieks, ka Birznieku pamatskolā un Špoģu vidus-
skolā šogad izdevies atvērt grupas bērniem no trīs 
gadu vecuma,”  atklāj Daugavpils novada Izglītī-
bas pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša.

Izglītības iestādēs šajā mācību gadā tiks no-
darbināti 380 skolotāji. „Skolotājiem arvien vai-
rāk jāspēj adaptēties apvienoto klašu apstākļos, 
bet skolotājiem, kas realizē bilingvālo apmācību, 
nepieciešams turpināt pilnveidot valsts valodas 
prasmes,” prioritāros mērķus skolotājiem norāda 
I.Bulaša.  

Priecē, ka skolas ir daudz pievērsušas uzmanī-
bu skolas fi ziskās vides uzlabošanai. Gan kapitā-
lajiem, gan kosmētiskajiem remontiem ir iztērēti 
vairāk kā 0.5 miljonu latu – piemēram, Vaboles 
vidusskolā veikts ēdnīcas remonts, Silenes pa-
matskolā nomainīti santehnikas mezgli un dur-
vis, Medumu vidusskolā izremontēta piebūves 
fasāde, Birznieku pamatskolā un Salienas vidus-
skolā tiks mainīti  logi. 

Uz jaunā mācību gada sliekšņa, novada izglī-
tības iestāžu vadītājiem, skolotājiem, skolēniem 
un vecākiem, I.Bulaša novēl: „Skolotājiem kopā 
ar vecākiem tiek uzticēts visdārgākais – mūsu 
rītdiena, un šī komandas darba uzdevums ir iz-
veidot personību, kas spēj patstāvīgi domāt un 
vienlaikus sadzirdēt citus, kas pieņem godprātī-
gus  lēmumus un spēj izmantot jaunākos sasnie-
gumus. Sākot jauno mācību gadu, novēlu visiem 
skolēniem, pedagogiem interesi par vēl neapgūto, 
neatlaidību un savstarpēju sapratni. Lai jums ir 
gandarījums par ceļā apgūto un draudzīgs sacen-
sību gars! Lai šīs mācību gads ir veiksmīgs Jums, 
skolas gaitas uzsākot pirmo reizi, gan Jums, ku-
riem šogad jānonāk līdz zinību apvāršņiem, pa-
beidzot pamatskolu un vidusskolu!” Plašāka informācija Daugavpils novada domes 

portālā www.dnd.lv
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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 

Deputāta Alda Cimoškas vietā stājies Juris Bleidelis
Daugavpils novada domes deputāts Aldis 

Cimoška (Vienotība) nolicis savas deputāta 
pilnvaras uz bērna kopšanas atvaļinājuma 
laiku. A.Cimoškas ģimene vienojusies, ka 
bērna kopšanas atvaļinājumā šoreiz ies ģime-
nes galva, lai sniegtu iespēju sievai turpināt 
profesionālo izaugsmi. Tā kā Republikas pil-
sētas domes un novada domes deputāta sta-
tusa likums aizliedz savienot bērna kopšanas 
atvaļinājumu ar deputāta amatu, A.Cimoška 
no šīs vietas labprātīgi atteicies. „Tā kā lielā-
kā pilnvaru daļa ir nostrādāta produktīvi un 
līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām strā-
dāt palicis maz, šo lēmumu pieņemt bija vieg-
lāk,” skaidro A.Cimoška. 

Vislielāko gandarījumu nu jau bijušajam 
deputātam sniedz apziņa, ka, pateicoties viņa 
iniciatīvai, tikai izveidota Daugavpils novada 
pašvaldības siltumapgādes, ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu tarifu izvērtē-
šanas komisija, kā arī daudz izdarīts uzņē-
mējdarbības attīstības labā. „Tagad uzņēmēj-
darbības veicināšanas darbu domē veiksmīgi 
turpina Daina Kriviņa un lauku attīstības 
konsultanti. Tomēr ar bērna auklēšanu un 
deputāta pilnvaru nolikšanu nebeidzas mana 
sabiedriskā dzīve,” uzsver bijušais deputāts, 
kurš turpinās ieņemt nesen izveidotās biedrības 
„Daugavpils novada uzņēmēju padome” valdes 
priekšsēdētāja amatu.

A.Cimoška pastāstīja, ka uzņēmēju biedrība jau 
paspējusi realizēt projektu par Daugavpils nova-
da uzņēmēju iesaistīšanu digitālā mārketinga ak-
tivitātēs, kura ietvaros biedriem ir pieejami teh-
niskie līdzekļi – videokamera, fotoaparāts, dators 
ar montāžas programmām, lai sniegtu iespēju 
uzņēmējiem reklamēt savu produkciju. Papildus 
tam, jūlijā, augustā un septembrī norit uzņēmēju 
apmācību kursi projektu vadībā un līderismā.

Šobrīd biedrība ir iesniegusi vēl divus projektu 
pieteikumus, kuru apstiprināšanai jānotiek tuvā-
kajā laikā. Pirmais iesniegtais projekts ir „Vietējo 
tūrisma produktu noieta veicināšana – velo – at-
pūta Daugavpils novadā”, kas paredz velomarš-
ruta izveidi Daugavas abos krastos, ar pieturas 
punktiem pie viesu mājām, amatu darbnīcām un 
citiem tūrisma objektiem, ko piedāvās biedrības 
locekļi. Velosipēdi būs pieejami un nogādājami 
jebkurā no šiem pieturas punktiem. 

Savukārt otrais projekts – „Tūrisma vietņu pie 
ūdens labiekārtošana un ūdens tūrisma inventā-
ra nomas punkta izveide tūrisma pakalpojumu 

dažādošanai Daugavpils novadā” paredz atpūtas 
vietu pie ezeriem sakārtošanu, ūdens tūrisma 
inventāra nomas punkta izveidi un iespēju brīv-
prātīgajiem inspektoriem kontrolēt situāciju uz 
ūdeņiem. 

Plašāku informāciju par biedrības „Daugavpils 
novada uzņēmēju padomes” aktivitātēm var iegūt 
jaunizveidotajā mājas lapā www.uznemigie.lv, kā 
arī esošie un topošie uzņēmēji tiek aicināti iestā-
ties biedrībā un kopīgi iegūt no sadarbības.

Uz jautājumu par nākotnes plāniem, Aldis Ci-
moška atbildēja: „Šobrīd ir pāragri spriest, vai 
kandidēšu nākamajās pašvaldību vēlēšanās. 
Daudzus sabiedrībai nozīmīgus mērķus var sas-
niegt arī neesot deputātam, piemēram, aktīvi dar-
bojoties caur biedrību, kā arī attīstot savu uzņē-
mējdarbību - dodot un radot jaunas darba vietas. 

Mūsu saraksts nākamajās vēlēšanās noteikti būs, 
bet savu līdzdalību tajā es vēl apsveru”.

Atbrīvoto deputāta vietu tagad ieņēmis 
A.Cimoškas partijas biedrs Juris Bleidelis, kurš 
pašvaldību vēlēšanu sarakstā ieņēma otro pozī-
ciju.  J.Bleidelis strādā par skolotāju Daugavpils 
Logopēdiskajā internātpamatskolā, ir bijušais 
Daugavpils rajona Naujenes pagasta deputāts. 
Jaunajā amatā pavadījis jau trīs domes sēdes, 
J.Bleidelis secina, ka, pateicoties domes priekš-
sēdētājai Janīnai Jalinskai, sēdes tiek vadītas 
konstruktīvā, atbalstošā un labvēlīgā gaisotnē. 
J.Bleidelis darbosies Finanšu komitejā un Attīs-
tības un tautsaimniecības komitejā. 

„Es pārstāvu ne tikai Naujenes pagasta iedzīvo-
tāju intereses. Mani par savējo sauc arī Ambeļu 
pagastā, kur uzsāku savas profesionālās gaitas, 
tāpat biežs viesis esmu Līksnā un Vabolē. Lab-
prāt izmantotu iespēju šajā darbā vairāk iepazīt 
arī Daugavas kreisā krasta pagastus,” uzsver 
J.Bleidelis.

23.augusta sēdē pieņemti 77 lēmumi:  
• Apstiprināja Daugavpils novada pašval-
dības siltumapgādes, ūdens apgādes un  kanali-
zācijas pakalpojumu tarifu projektu izvērtēšanas 
komisijas” nolikumu 
• Piešķīra jaunizveidotajam tirgus lauku-
mam, kas atrodas Špoģos, Višķu pagasts, tirgus 
statusu.
• Apstiprināja vecāku maksu par Špoģu 
vidusskolas sniegtajiem ēdināšanas pakalpoju-
miem pirmsskolas izglītības programmas 3-4 ga-
dus vecu bērnu grupā - par brokastīm Ls  0,30 
apmērā dienā, par pusdienām Ls 0,60 apmērā 
dienā, par launagu Ls  0,20 apmērā dienā.
• Atļāva Dubnas pagasta pārvaldei noslēgt 
līgumu ar fondu „Ziedot” par   sadarbību labda-
rības projekta „Palīdzība Kosoņu ģimenei” īste-

nošanai un pieņemt fonda piešķirto fi nansējumu 
4093 LVL, pārskaitot to atbilstoši mērķim  - Koso-
ņu ģimenes mājas  un iedzīves atjaunošanai.
• Nolēma pārdot 2 pašvaldības īpašumus - 
dzīvokļa īpašumu Nr. 25,  Ilgas ielā 28, Medumos 
un Ozolkalni, Līksnas pagastā.  
• Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugav-
pils novada Demenes pagasta Jāņuciemā” fi nan-
sēšanai LVL 48 240.00 apmērā.
• Piešķīra papildus fi nansējumu Nīcgales 
pagasta pārvaldei - Ls 3155 apmērā, Nīcgales pa-
matskolas sporta zāles jumta seguma neplānoto 
renovācijas darbu veikšanai.
• Atļāva veikt iepirkuma procedūru jauna 
autobusa ar 19+1 sēdvietām iegādei,  kas nepie-
ciešams skolēnu pārvadājumiem, ņemot aizdevu-
mu Valsts kasē.
• Apstiprināja investīciju summu projek-
tam  “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils  
novada Demenes pagasta Jāņuciemā”, kas sa-
stāda LVL 17 906.79 un projekta „Ūdensvada re-
konstrukcija Daugavpils novada Demenes pagas-
ta Jāņuciemā” tāmi.
• Nolēma piedzīt no 33 fi ziskām personām 
nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksā-
jumus par īpašumiem Maļinovas, Nīcgales un 
Līksnas pagastos, piedziņu vēršot uz nodokļa 
parādnieka naudas līdzekļiem vai tam piederošo 
kustamo un nekustamo īpašumu.
• Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 3 
personām Naujenes  pagastā.
• Pieņēma 25 lēmumus zemes jautājumos. 

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie do-
kumenti”.

9.augusta sēdē pieņemti 62 lēmumi:
• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par 
atsevišķu Daugavpils novada domes saistošo no-
teikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” un „Par 
sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā”, kuri pēc 
atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas stāsies spēkā nā-
košajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bez-
maksas izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis””.
• Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā 
Daugavpils novada domes interneta mājas lapā 
tiek izvietota informācija par saimnieciskās dar-
bības veicējiem Daugavpils novadā”.
• Nodeva atsavināšanai  pašvaldības ne-
kustamo īpašumu „545.1km dzīvojamā māja” De-
menes pagastā.
• Nolēma lūgt Ministru kabinetu nodot paš-
valdības īpašumā bez atlīdzības valstij piekritīgo 
zemes vienību „Kondavnieku kapi” Dubnas pa-
gastā.
• Nolēma atsavināt un pārdot izsolē nekus-
tamos īpašumus – Ļesnoje 20, Svente, Sventes pa-
gasts, un „Pie Upītes”, Skrudalienas pagasts,  kā 
arī apstiprināja izsoles noteikumus.
• Apstiprināja dzīvojamās mājas Parka iela 
1, Sventes pagasts, dzīvokļa īpašuma Nr. 24 izso-
les rezultātus.
• Nolēma pārdot  dzīvokļa īpašumu Nr. 7, 
„Zemgale 3”, Zemgale, Demenes pagasts.  
• Sadalīja Valsts autoceļu fonda papildus 
līdzekļus Kalkūnes, Skrudalienas un Sventes pa-
gasta pārvaldēm pašvaldības ceļu  uzturēšanai.
• Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugav-
pils novada Ambeļu  pagasta  Ambeļu ciemā II 
kārta” fi nansēšanai LVL 66220.57 apmērā.
• Piešķīra fi nansējumu Ambeļu pagasta 
pārvaldei - Ls 8579.00 projekta „Brīvā laika un 

sporta centra rekonstrukcija” ietvaros nepiecieša-
mo  ēkas dūmvadu remontu veikšanai.
• Atļāva veikt iepirkuma procedūru teh-
niskās dokumentācijas izstrādāšanai Salienas vi-
dusskolas renovācijas darbu veikšanai, apmaksu 
veicot no pašvaldības budžeta līdzekļiem nepare-
dzētajiem gadījumiem.
• Apstiprināja tehniski ekonomisko pama-
tojumu  un saistības ūdenssaimniecības attīstības 
investīciju projektam  “Ūdenssaimniecības attīs-
tība Daugavpils  novada Nīcgales pagasta Nīcga-
les ciemā”.
• Nolēma piedzīt no 22 fi ziskām personām 
nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksā-
jumus par īpašumiem Kalupes un Naujenes pa-
gastos, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka 
naudas līdzekļiem vai tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu.
• Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 6 
personām Naujenes  un Dubnas pagastos.
• Pieņēma 17 lēmumus zemes jautājumos. 

A.Cimoška turpinās darboties Daugavpils 
novada uzņēmēju padomē

J.Bleidelis jau iejuties deputāta amatā
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Svētki apliecina, ka grāmatu joprojām mīl
Daugavpils un Ilūkstes novada 11. Grāmatu 

svētki šogad tika rīkoti Naujenes pagasta Loci-
kos. Grāmatu svētki izpelnījās plašu apmeklētāju 
interesi un atsaucību, sniedzot lasītājiem iespēju 
vienuviet aplūkot, izvēlēties un iegādāties plašu 
Latvijas izdevniecību piedāvāto grāmatu klāstu. 
Savos stendos izdevniecības piedāvāja gan tautā 
pieprasītas, gan pavisam jaunas daiļliteratūras 
grāmatas, rokasgrāmatas, mācību grāmatas un 
darba burtnīcas. Ikviens pircējs dienas noslēgu-
mā piedalījās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmī-
gais pircējs”. 

Grāmatu svētki tradicionāli pulcē visdažādākā 
vecuma cilvēkus. Bērni un jaunieši aktīvi piedalī-
jās radošajās darbnīcās, animācijas fi lmu parādē, 
Jaunsargu un Daugavpils Zemessardzes 34.Arti-
lērijas bataljona piedāvātajās sporta aktivitātēs. 
Tāpat jaunākajiem tika sniegta iespēja apmeklēt 
bezmaksas konsultācijas Mobilā veselības aprū-
pes centra autobusā un no ārsta saņemt noderī-
gus padomus par veselīgu dzīvesveidu. 

Grāmatu svētku nopietnākajā daļā interesen-
tiem bija iespēja tikties ar Baltkrievijas Repub-
likas Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Alek-
sandru Gerasimenko un Baltkrievijas Republikas 
ģenerālkonsulu Daugavpilī  Viktoru Geisiku. Kai-
miņvalsts pārstāvji klātesošajiem pastāstīja par 
abu valstu sadarbību, kultūras dzīvi un robežu 
šķērsošanu bez vīzām. Uz klātesošo vaicājumiem 
par garajām rindām uz robežām, vēstnieks solīja, 
ka tuvākajā laikā šī neērtība tiks atrisināta. „Šī 
gada 15.oktobrī plānots pabeigt Vitebskas ceļa 
paplašināšanas rekonstrukcijas darbus. Tiklīdz 
atvērsies modernizētais Grigorovščinas-Pāter-
nieki muitas kontroles punkts, rindām vajadzētu 
izzust pilnībā vai samazināties līdz 70%,” solīja 
Baltkrievijas vēstnieks.  

Grāmatu svētkus apmeklēja arī pašmāju politi-
ķi, lai piedalītos „Latvijas Avīzes”  publiskajā dis-

ministrs Edmunds Sprūdžs (RP). Diskusijas mērķis 
bija saņemt atbildes no politiķiem par vīzijām, kas 
spēs sekmēt Latgales reģiona attīstību. 

Politiķi vienojās, ka Latgales attīstības pasāku-
miem novirzītie 83 miljoni, no kuriem 55 miljoni nāk 
no ES fondiem, pirmkārt, ir jānovirza infrastruktū-
ras attīstībai un uzņēmējdarbības atbalstam. Saei-
mas deputāti gan izteica bažas, vai šī nauda laicīgi 
nonāks pie uzņēmējiem. „Ja vispirms attīstīs infra-
struktūru, bet nebūs darba vietu, cilvēki turpinās 
braukt prom no Latgales, pirms vēl paspēs atvērts 
jaunas ražotnes,” pamatoja J.Trupovnieks. Diskusi-
jas gaitā izskanēja doma par celulozes rūpnīcu Lī-
vānos, tomēr gan deputātos, gan klātesošajos radās 
bažas par tās draudzīgumu videi un to, vai darba 
vietās tiks piesaistīti vietējie strādnieki. 

Latgales rīcības plāns paredz atjaunot Latgales 
ceļus, uzklājot melno segumu vien 27 kilometriem. 
Uz Lociku ciema iedzīvotāju sašutumu par slik-
tajiem ceļiem, steidza atbildēt Naujenes pagasta 
pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, kura pastāstīja, 
ka jau ir veikts iepirkums Lociku ciema bedrīšu re-
montam, ko veiks par novada pašvaldības autoceļa 
fonda naudu. Savukārt Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska aicināja politiķus 
nākamajā ES budžeta plānošanas periodā paredzēt 
arī grants ceļu rekonstrukciju, kas nākotnē sniegs 
atbalstu 91 zemnieku saimniecībai.

Dienas turpinājumā sekoja muzikālā pēcpusdiena 
ar dziedošo aktieri Jāni Paukštello. Skatītāji lab-
prāt dungoja līdzi pazīstamām melodijām, dāvināja 
ziedus un lūdza autogrāfus. Tikmēr pārējie steidza 
pagalmā nobaudīt garšīgu vasaras vitamīnu zupu 
latgaliešu gaumē.

kusijā. Uz šī gada diskusijas jautājumu „Latgale – 
iespēju vai problēmu zeme?” centās atbildēt  11.Sa-
eimas deputāti Jānis Lāčplēsis (Vienotība), Jānis 
Trupovnieks (ZZS) un Juris Viļums (RP).  Diemžēl, 
atvaļinājuma dēļ, pēdējā brīdī savu dalību diskusijā 
atteica Vides aizsardzības un reģionālas attīstības 

Lauku bibliotēku atbalsta biedrības 
priekšsēdētāja Biruta Eglīte uzrunā Grāmatu 
svētku dalībniekus

Jānis Paukštello aicina dziedāt līdzi

Grāmatu izdevniecības svētku 
apmeklētājiem piedāvāja plašu grāmatu 
klāstu(No kriesās) „Latvijas Avīzes” žurnālists iztaujā 

J.Lāčplēsi (V), J.Viļumu (RP) un J.Trupovnieku (ZZ)

Paziņojums par Daugavpils novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas 
un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Informējam, ka ar 2012.gada 17.septembri sa-
biedriskai apspriešanai tiek nodota Daugavpils 
novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam 
1.redakcija, kā arī tā Vides pārskata projekts. 
Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 
2012.gada 17.septembra līdz 29.oktobrim. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
1. 2012.gada 2.oktobrī plkst.13.00 - Ambeļu pa-

gasta pārvaldē, Parka ielā 6, Ambeļu c., Ambeļu 
pagastā;

2. 2012.gada 2.oktobrī plkst.15.00 - Višķu pa-
gasta pārvaldē, Skolas ielā 17, Špoģu c., Višķu 
pagastā;

3. 2012.gada 3.oktobrī plkst.13.00 - Biķernieku 
pagasta pārvaldē, Saules ielā 4, Biķernieku c., Bi-
ķernieku pagastā;

4. 2012.gada 3.oktobrī plkst.15.00 - Naujenes 
pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenes c., 
Naujenes pagastā;

5. 2012.gada 4.oktobrī plkst.11.00 - Salienas 
pagasta pārvaldē, Centrāles ielā 24, Salienas c., 
Salienas pagastā;

6. 2012.gada 4.oktobrī plkst.13.00 - Vecsalienas 
pagasta pārvaldē, „Červonkas pils”, Červonkas c., 
Vecsalienas pagastā;

7. 2012.gada 4.oktobrī plkst.15.00 - Skrudalie-

nas pagasta pārvaldē, Skaistā ielā 9, Silenes c., 
Skrudalienas pagastā;

8. 2012.gada 5.oktobrī plkst.11.00 - Sventes 
pagasta pārvaldē, Alejas ielā 9, Sventē, Sventes 
pagastā;

9. 2012.gada 5.oktobrī plkst.13.00 - Medumu 
pagasta pārvaldē, Alejas ielā 2, Medumu c., Me-
dumu pagastā;

10. 2012.gada 5.oktobrī plkst.15.00 - Kalkūnes 
pagasta pārvaldē, Ķieģeļu ielā 4, Kalkūnes c., 
Kalkūnes pagastā;

11. 2012.gada 9.oktobrī plkst.11.00 - Nīcgales 
pagasta pārvaldē, Skolas ielā 17, Nīcgales c., Nīc-
gales pagastā;

12. 2012.gada 9.oktobrī plkst.13.00 - Līksnas 
pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8, Līksnas c., 
Līksnas pagastā;

13. 2012.gada 9.oktobrī plkst.15.00 - Vaboles 
pagasta pārvaldē, Vaboles c., Vaboles pagastā;

14. 2012.gada 10.oktobrī plkst.11.00 - Demenes 
pagasta pārvaldē, Briģenes ielā 2, Demenes c., 
Demenes pagastā;

15. 2012.gada 10.oktobrī plkst.13.00 - Laucesas 
pagasta pārvaldē, Miera ielā 26, Mirnija c., Lau-
cesas pagastā;

16. 2012.gada 10.oktobrī plkst.15.00 - Tabores 
pagasta pārvaldē, Oktobra ielā 2a, Tabores c., Ta-

bores pagastā;
17. 2012.gada 11.oktobrī plkst.11.00 - Maļino-

vas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 27, Maļino-
vas c., Maļinovas pagastā;

18. 2012.gada 11.oktobrī plkst.13.00 - Dubnas 
pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 1a, Dubnas c., 
Dubnas pagastā;

19. 2012.gada 11.oktobrī plkst.15.00 - Kalupes 
pagasta pārvaldē, Ezeru ielā 6, Kalupes c., Kalu-
pes pagastā;

20. 2012.gada 12.oktobrī plkst.13.00 – Daugav-
pils novada domē, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpilī.

Ar dokumentiem sabiedriskās apspriešanas lai-
kā varēs iepazīsties Daugavpils novada pašvaldī-
bas Attīstības nodaļā (Rīgas ielā 2-31, Daugavpi-
lī), pagastu pārvaldēs to darba laikā, kā arī paš-
valdības mājas lapas www.dnd.lv sadaļā Attīstība   
→ Teritorijas plānojums. 

Priekšlikumus var iesniegt rakstveidā līdz 
2012.gada 29.oktobrim Daugavpils novada domē, 
tos adresējot Daugavpils novada domei, Rīgas ielā 
2, Daugavpilī, LV-5401, kā arī katrā pagasta pār-
valdē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvār-
du, adresi, tālruni un e-pastu). Tālrunis uzziņām 
– 65476882

Grāmatu svētkus rīkoja Lauku biblio-
tēku atbalsta fonds, ar Valsts prezidenta, 
Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldību, 
Naujenes pagasta pārvaldes un sadarbības 
partneru atbalstu.
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Izskanējuši Višķu pagasta svētki

18.augustā Višķu pagasta jaunajā estrādē izskanēja 
Višķu pagasta svētku lielkoncerts. Koncertprogrammu 
aizsāka Daugavpils novada Kultūras centra Tautas deju an-
samblis „Līksme” ar dejas „Šķērsu dienu saule tek” (Jāņa 
Ērgļa horeogrāfija, tautas mūzika Ilgas Reiznieces apdarē) 
cēlo izpildījumu. Estrādes svinīgās atklāšanas kļavas lapu 
virtenes balto lentu vaļā sēja Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska un Višķu pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Proms. 

Pēc estrādes svinīgās atklāšanas, pateicības un apsvei-
kuma vārdus sacīja Janīna Jalinska: „Pagājušajā gadā, kad 
Višķu pagasts svinēja savus pirmos pagasta svētkus, mēs 
bijām vēl vecajā estrādē, runājām un sapņojām, ka varbūt 
jau nākamajā gadā mēs varētu svinēt svētkus jaunajā 
estrādē.” Un tas ir noticis! „Paldies gribu pateikt Daugavpils 
novada deputātiem, kuri pieņēma lēmumu par estrādes 
pārņemšanu un par projekta tālāko virzību. Paldies arī 
Višķu pagasta pārvaldei un Kultūras pārvaldei. Visiem 
tiem, kas rūpējās, lai šis projekts tiktu īstenots dzīvē. Mēs 
priecājamies par mūsu kuplajiem kolektīviem, kas ikdienā 
savu brīvo laiku velta mēģinājumiem un stiprina mūsu 
kultūras tradīcijas. Paldies visiem mūsu pašdarbniekiem 
un kultūras cilvēkiem.”

J. Jalinska un J. Proms svinīgās uzrunas laikā

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas J. Jalins-
kas apsveikumiem pievienojās arī Višķu pagasta saim-
nieks Jānis Proms: „Šodien mēs redzam to rezultātu, kas 
ir sasniegts. Mums ir prieks, ka šis projekts ir veiksmīgs. 
Man, kā pagasta pārvaldes vadītājam, jāsaka liels paldies 
Daugavpils novada domei, par viņu atbalstu. Novēlu, lai 
Višķu estrādes vārds skan arī tālu pāri Daugavpils novada 
robežām.”

Apvienotais Daugavpils novada Kultūras centra un 
Višķu pagasta jauktais koris

Višķu estrādes skatuvi iesvētīja 
Katoļu draudzes prāvests Andrejs Agl-
onietis. 

Svētku lielkoncertā „Visu dienu 
saule tek” ar skanīgām dziesmām un 
raitu deju soli estrādi iemēģināja kupls 
Daugavpils novada amatiermākslas 
kolektīvu skaits – kori, tautas 
deju kolektīvi, vokālie ansambļi 
un solisti. Latvijas – Lietuvas 
Pārrobežu sadarbības programmas 
projekta”Cilvēku ar īpašām vajadzībām 
integrēšana sabiedrībā ar kultūras at-
balstu. Jaunrade – mana cerība” kon-
certu kuplināja viesi no Lietuvas – Su-
veiku tautas mūzikas kapela „Cinke-
lis” un folkloras kopa „Čičeris”. Vakara 
noslēgumā svētku dalībniekus priecēja 
Liene Šomase un Dainis Skutelis, bet 
līdz rīta gaismai zaļumballē spēlēja 
grupa „Patrioti LG”.

Lielkoncerta īpašās viešņas Lienes 
Šomases uzstāšanās

Špoģu mūzikas un mākslas skolas 
koklētāju ansambļa „Dzirksteļeite” 
solistes Agate Jermaļonoka un Laura 
Gribuste

Zarasu Kultūras centra vokālais ansamblis „Čičeris”
Ar deju soli Višķu estrādi iemēģina Daugavpils novada Kultūras 
centra TDA „Līksme”

Dzejas dienu pasākumi 
J. Raiņa mājā Berķenelē 

Sekojot iepriekšējo gadu tradīcijām, septembri 
Latvijā saucam par dzejas mēnesi. Ar mainīgu in-
tensitāti gadu gaitā, dzejas svētki Latvijā šogad 
tiks svinēti jau 48. reizi. Oficiālajā „Dzejas dienu 
2012” programmā iekļauti gan tradicionālie pasā-
kumi, gan vairāki jauninājumi, liekot uzsvaru uz 
jaunām sadarbības formām.

Daugavpils novadā, no 12.-14.septembrim, Dze-
jas dienu ietvaros tiek organizēti daudz un dažā-
di pasākumi. Galvenā Dzejas dienu norises vie-
ta, protams, ir Jāņa Raiņa māja Berķenelē, kur 
katru gadu pulcējas dzejas un J. Raiņa daiļrades 
cienītāji. 

Programma: 
12.septembrī 
13.00 Autobuss uz Raiņa māju Berķenelē (no 

DU, Vienības ielā 13)
14.00 Dzejas dienu iezvanīšana un „Pasaules 

radīšana” kopā ar Bērnu un jauniešu teātra stu-
diju „Berķeneles kamolītis” 

Dzejas dienu atklāšana un krājuma „Dzejas die-
nas 2012” atvēršana 

Mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa foto izstā-
de „Pa Aspazijas un Raiņa vietām Lugānā un ap-
kārtnē”

Akcija „Nāc un iemaini pret īsto!” – grāmatu ap-
maiņas plaukts Berķenelē

17:00 Autobuss uz Daugavpili
13.septembrī 
11:00 Skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš”
12:00 Teātra studijas „Berķeneles kamolītis” 

uzveduma „Sprīdītis” videofilmas noskatīšanās 
Berķeneles klētī 

14.septembrī 
16:00 Autobuss uz Raiņa māju Berķenelē (no 

DU, Vienības ielā 13)
17:00 Fotogrāfu mākslas akcijas „Vienīgā aina” 

darbu izstādes atklāšana un Dzejas dienu noslē-
gums. 

Daugavpils novada dzejnieku „Molkys tolka” 
kopā ar Annu Rancāni, Valentīnu Lukaševiču un 
Preiļu valsts ģimnāzijas folkloras kopu „Rūtoi”

„Ailinīku danči”
20:00 Autobuss uz Daugavpili

Foto izstādē varēja iepazīties ar Višķu 
pagasta vēsturi
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Daugavpils novada jauniešu rosība projekta „Uzlabosim savu ikdienu”  ietvaros

Novada uzņēmumiem 
tagad ir iespēja bez 
maksas publicēt savus 

piedāvājumus 
www.dnd.lv

Daugavpils novada jaunieši aktīvi līdzdarbojas starptautiskajā projektā 
„Youth for Nature” 

Iluta Kriškijāne
Projekta koordinatore

Kopš 2012. gada aprīļa, kad tika apstiprināts 
starptautiskais jauniešu dabas projekts „Youth for 
Nature”, Daugavpils novada jauniešiem ir pavēru-
sies lieliska iespēja aktīvi piedalīties dažādās pro-
jekta aktivitātēs līdz pat 2013. gada martam. 

Pēc pieteikumu izvērtēšanas tika atlasīti Ingars 
Praņevskis no Naujenes pagasta, Anastasija Pota-
lujeva no Skrudalienas pagasta un Matīss Zaķis no 
Līksnas pagasta. Gala rezultātā, jaunieši, kopā ar 
profesionāļiem gatavos dabas parka skici, kā ide-
ālu vietu priekš jauniešiem un veidos bukletus par 
Augšdaugavas teritoriju jauniešu acīm. 

Šī vasara jauniešiem kļuva par aktīvāko darba 
laiku. Pirmais pasākums, kurā tikās visu trīs part-
neru jaunieši, bija trīs dienu aktivitātes no 8. līdz 
10. jūnijam – ceļojums pa Latvijas un Lietuvas da-
bas parkiem, apskatot to piedāvātās aktīvās atpū-
tas iespējas, smeļoties idejas savu parku veidošanai. 
Viņiem bija lieliska iespēja strādāt arī ar „Grupas 
93” ainavu arhitekti Ivetu Grīviņu, pārrunājot par-
ka plānošanas detaļas, tā noslodzi, apmeklētāju vēl-
mju izziņas veidus, kā arī apskatot parku risināju-
mu piemērus.  

Pašās karstākajās vasaras dienās no 26. jūlija 
līdz 03. augustam, 15 jaunieši no Daugavpils nova-
da, kopā ar 30 jauniešiem no Krāslavas novada un 
Utenas, piedalījās starptautiskajās jauniešu deviņu 
dienu dabas aktivitātēs Kaplavas pagastā, Krāsla-
vas novadā. Ar Daugavpils Universitātes biologiem 
tika pētīta dabas daudzveidība, ar speciālistiem Juri 
Smaļinski no Latvijas un Linu Stanaiti no Lietuvas 
bija iespēja pašiem izmēģināt savu roku dabas taku 
marķēšanā un gūt informāciju par dažādiem dabas 
knifiņiem, ar Ilzi Stabulnieci jaunieši devās izjā-
dēs ar zirgiem pa marķētajām takām, savukārt ar 
mākslinieci Daigu Lapsu no visdažādākajiem ma-
teriāliem veidoja dabas veltes un skicēja vietējās 
ainavas. Annas Rancānes vadībā jaunieši uzzināja 
par žurnālista darba specifiku, ziņu atlasīšanas un 
veidošanas procesu, kā arī informācijas strukturē-
šanu – šīs prasmes lieti noderēs bukletu veidošanā. 
Kopā ar Ināru Dzalbi jaunieši pārrunāja savu re-
dzējumu vietējo parku izveidošanā. Atelpa no darba 

Ir izstrādāti noteikumi “Kārtība, kādā Dau-
gavpils novada domes interneta mājas lapā 
tiek izvietota informācija par saimniecis-
kās darbības veicējiem Daugavpils novadā”. 
Šie noteikumi paredz to, kāda veida in-
formāciju novada saimnieciskās darbī-
bas veicēji var iesūtīt izvietošanai Dau-
gavpils novada mājas lapā www.dnd.lv. 
Īpaši aicinām izmantot iespēju izvietot savus 
piedāvājumus apakšsadaļā “Uzņēmumu 
piedāvājumi”, tādā veidā novada mājas lapas 
apmeklētājus informējot par akcijām, pasāku-
miem, izpārdošanām un citām aktualitātēm. 
Lai Jūsu piedāvājums tiktu izvietots mājas lapā, 
uz e-pastu uznemeji@dnd.lv nosūtiet aizpildītu 
pieteikuma formu (pieteikuma formu var atrast 
mājas lapas www.dnd.lv sadaļā „Uzņēmējdarbī-
ba”).

Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

Lai iesaistītu novada jauniešus līdzdarboties un 
veicinātu viņu iesaistīšanos jauniešu problēmu ri-
sināšanā, jau otro gadu pēc kārtas ar Daugavpils 
novada finansiālu atbalstu tika izsludināts pro-
jektu konkurss jaunatnei „Uzlabosim savu ikdie-
nu!” Šogad par prioritārajām tika noteiktas šādas 
aktivitātes: nometnes organizēšana, pasākumu 
organizēšana un specifisku apmācību organizē-
šana. Novada jauniešu nevalstiskās organizācijas 
vai vismaz trīs jauniešu grupa, vecumā no 13 līdz 
25 gadiem, varēja iesniegt savu ideju un gūt mak-
simāli 300 latu līdzfinansējumu no novada. 

Kopumā tika iesniegtas 14 projektu idejas, kas 
nāca no Višķu, Dubnas, Līksnas, Kalupes, Nauje-
nes, Vaboles, Maļinovas, Sventes, Salienas, Vec-
salienas, Ambeļu un Kalkūnes pagasta jaunie-
šiem. Pēc to izvērtēšanas tika atbalstītas 6 idejas. 
Tā kā projekta īstenošanai tika atvēlēts laiks no 
2012. gada 1. jūnija līdz 31. augustam, tad šī va-
sara izvērtās visiem novada jauniešiem ļoti dar-
bīga – ne tikai organizatoriem, bet arī pasākumu 
apmeklētājiem. 

29. jūnijā tika īstenots Naujenes pagasta jaunie-
šu iniciatīvas projekts – tūrisma nometne „Ūdens 
cilts”. 55 novada jauniešiem bija iespēja braukt 
ar kanoe laivām pa Daugavu posmā Krāslava – 
Slutišķu ciems, Naujenes pagasts, piedalīties da-
žādās stafetēs, piemēram, ātrākais brauciens ar 
smailīti. Nogurums nespēja slēpt jauniešu prieku 
par aktīvi pavadīto laiku, un iegūtais iedegums 
liecināja par labajiem laika apstākļiem vēl ilgi. 

Arī Višķu jauniešu rīkotais „Jaunatnes festi-
vāls” sākās 29. jūnijā Špoģos ar devīzi: „Tas ne-
kas vai jauns, vai vecs. Jaunietis Tev sirdī lec!”. 
Programma dienai bija ļoti noslogota. Pie Špoģu 
vidusskolas laukumā jauniešiem bija iespēja pie-
rādīt sevi komandas sporta veidos, proti, mini 
futbolā un strītbolā, kā arī pārbaudīt savu indi-
viduālo meistarību zābaka mešanā, šautriņu me-
šanā, savu veiklību velosipēdu šķērslī, precizitāti 
basketbola soda un florbola metienos, futbola si-
tienos, kā arī šķīvīša mešanā. Paralēli darbojās 
radošās darbnīcas: ikviens varēja veidot figūriņas 
no salvetēm, apgleznot koku un stiklu. Tā kā Viš-
ķu pagasta teritorija ir liela, jaunieši rīkoja vese-
lus trīs festivālus – 6. jūlijā tie notika Vīgantos, 
bet 3. augustā – Višķu ciemā. Jaunieši sadarbībā 
ar pagasta pārvaldi un bāriņtiesu mēģināja rast 

iespēju uz šiem pasākumiem atvest arī jauniešus 
no sociālā riska ģimenēm. Katrā norises vietā 
pēc aktīvās dienas ikviens tika cienāts ar garšīgu 
zupu un rupjmaizes šķēli. 

Uzvarētāju vidū bija arī Kalupes pagasta jau-
nieši. Viņu lepnums šī projekta ietvaros ir iegā-
dātais sporta inventārs un dārza spēles: „Riču 
Raču”, kur kauliņu lomā iejusties var paši spēles 
dalībnieki, „Savijies, sapinies”, kur jaunieši var  
pārbaudīt ne tikai savu izturību, bet arī savu at-
jautību, kā arī „Dārza boulingu”. Šo inventāru 12. 
jūlijā jaunieši izrādīja ikvienam interesentam, 
kas bija iegriezies Kalupes pagasta Bērnu un 
jauniešu dienas centrā „Varavīksne”.  26. jūlijā 
jaunieši uzrīkoja sportisko pēcpusdienu „Sports 
ikvienam”. Pasākuma programmā tika iekļautas 
4 individuālās disciplīnas: florbols, šautriņu me-
šana, basketbola soda metieni un „Spēks ir ro-
kās”, kā arī 4 komandu disciplīnas: badmintons, 
šķīvīšu mešana, dvieļbols un jautrā stafete.  Sa-
vukārt augusta beigās jaunieši sanāca kopā, lai 
atskatītos uz paveikto vasaras laikā: redzēt, kas 
ir izdarīts pašu spēkiem, ko vēl nākamajam pro-
jektu konkursam varētu uzrakstīt. 

Šogad sasparojušies bija arī Vaboles pagasta 
jaunieši. Kopīgiem spēkiem tika izveidots vaka-
ra pasākums „Meklējot ieskubinātājus starp Re-
Light”, kas norisinājās 14. jūlijā estrādē. Līdz 
pasākumam tika kopīgi vāktas PET pudeles, no 
kurām jaunieši ar dekupāžas palīdzību veidoja 
nakts laternas un gaismekļus estrādei. Iesaistot 
jauniešus projekta aktivitātēs, tika meklēti do-
mubiedri – arī Vabolē jaunieši vēlējās radīt savu 
biedrību. Augustā jaunieši gatavoja dokumentus, 
kas nepieciešami biedrības izveidei, tāpēc jau pa-
visam drīz arī Vabolē būs sava jauniešu biedrība. 

Līksnas jaunieši caur vasaras aktivitāšu die-
nām „Skrien, dejo, izzini un smaidi”, kas notika 
no 20. līdz 22. jūlijam, mēģināja saliedēt sava pa-
gasta jauniešus, piedāvājot aktīvi pavadīt brīvo 
laiku, kā arī uzzināt nedaudz vairāk par sava pa-
gasta vēsturi. Jauniešiem bija iespēja izmēģināt 
savus spēkus komandas disciplīnās: „Dārgumu 
meklēšanā”, spēlē „Karodziņi”, šķēršļu joslas pār-
varēšanā, kā arī nakts orientēšanās pasākumā 
„Sikspārņu nakts”. Starplaikā līksnieši apguva 
dekupāžas tehniku un mācijās dejot valsti. Lielā-
kais prieks pasākuma rīkotājiem, ka šo aktivitā-
šu ietvaros jaunieši iepazina viens otru tuvāk un 
sāka darboties kā viena komanda – kas arī bija šī 
projekta mērķis.  

Sventes pagasta jaunieši visas vasaras garumā 
cītīgi apguva ģitārspēli. Lai gan sākumā jaunie-
šiem šķita, ka mācīšanās ritēs raiti, apmācību lai-
kā viņi pārliecinājās par pretējo. Lai labi spēlētu, 
jāpārzina spēlēšanas tehnika, kā arī jāmācās ļoti 
rūpīgi akordi. Pamazām, ar skolotāja Armanda 
palīdzību, jaunieši mācās apgūt šo instrumentu, 
un, par spīti visam, viņi ir ļoti priecīgi un pateicī-
gi, ka šī projekta ietvaros beidzot var piepildīt ilgi 
loloto sapni. 25. augustā jaunieši parādīja savas 
līdz šim apgūtās prasmes arī vietējiem iedzīvotā-
jiem, uzrīkojot mazu koncertu. 

Septembra beigās jauniešiem būs jāapkopo 
viss, kas ir noticis, un jāizveido projekta atskai-
tes. Taču viennozīmīgi šie pasākumi visas vasa-
ras garumā ir ienesuši savas krāsas jauniešu va-
saras brīvlaikam. Turklāt ar šī projekta palīdzību 
jaunieši ir ieguvuši pieredzi projektu rakstīšanā 
un vadīšanā, par ko paldies arī Dainai Kriviņai, 
kas bija šī projektu konkursa iniciatore.

grupām bija divu dienu brauciens pa Aukštaitijas 
nacionālo parku Lietuvā, redzot lietuviešu pieredzi 
dabas parka aktivitāšu veidošanā un novērtējot iz-
veidotos ūdens maršrutus braucienos ar kajakiem. 
Par šīm dabas dienām jauniešiem paliks daudz ie-
spaidu - iegūti jauni draugi, apgūtas jaunas frāzes 
lietuviešu un angļu valodās, kā arī aktīvi pavadīts 
brīvais laiks, iepazīstot vietējās dabas skaistumu 
un daudzveidību. 

Tikpat ražīgs novada jauniešiem solās būt arī šis 
rudens. Jau 22. septembrī Daugavpils novada die-
nu ietvaros jaunieši prezentēs vietējiem savu Da-
bas dienu: būs iespēja uzzināt vairāk par projekta 
norisēm, novada jauniešu biedrības veidos radošās 
darbnīcas, kā arī kopīgiem spēkiem atbalstīs Dau-
gavpils novada Naujenes Novadpētniecības muzeja 
pieteikumu - uzstādīt Ginesa rekordu un izveidot 
lielo Augšdaugavas musturdeķi. Ar šo pasākumu 
jaunieši vēlas likt ikvienam aizdomāties par dabas 
daudzveidību mums apkārt un tās skaistumu, kā 
arī vairot jauniešu patriotismu pret to. Jau oktobrī 
trīs jaunieši dosies uz piecu dienu dabas aktivitā-
tēm skicēt idejas savam dabas parkam novadā un 
veidot informatīvos bukletus par Augšdaugavas 
teritoriju, lai līdz projekta noslēgumam 2013. gada 
februārī būtu ko atrādīt ikvienam interesentam. 

Šis projekts ir apstiprināts Latvijas-Lietuvas pār-
robežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam 
ietvaros. Projekta nosaukums „Jauniešu vietējā 
patriotisma veicināšana saskarsmē ar dabu aizsar-
gājamās teritorijās Augšdaugavā, Latvija un Augš-
taitijā, Lietuvā”. Projekta īsais nosaukums „Youth 
for Nature” (LLIV-321).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiā-
lu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu atbild Daugavpils no-
vada dome, un tā nevar tikt uzskatīta par Eiropas Savienības 
oficiālo viedokli.

No 14. līdz 25. maijam norisinājās trīs aktīvāko 
jauniešu atlase, kuri piedalīsies visās projekta ak-
tivitātēs. Ikviens Daugavpils novada jaunietis va-
rēja iesūtīt Augšdaugavas bildes, iesniegt kukaiņa, 
auga vai dzīvnieka veidotu prototipu, izveidot rek-
lāmrakstu par Augšdaugavas teritoriju vai atsūtīt 
aprakstu par sapņu zirgu – tā bija ceļa zīme dalībai 
projekta aktivitātēs kopā ar 6 jauniešiem no Krāsla-
vas novada Latvijā un Utenas apgabala Lietuvā. 

Daugavpils novada jaunieši aktīvi iesaistās 
projekta aktivitātēs
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Novadā darbu uzsākuši seši lauku attīstības konsultanti
No 2012. gada 1. augusta Daugavpils novadā 

darba gaitas uzsākuši seši lauku attīstības kon-
sultanti.

Konsultantu pienākumos ir:
● Informēt novada saimnieciskās darbības vei-

cējus par lauku un uzņēmējdarbības attīstības 
jautājumiem;

● Novada saimnieciskās darbības veicēju resur-
su, kapacitātes izvērtēšana, attīstības virzienu 
noteikšana un izvērtēšana kopā ar saimnieciskās 
darbības veicējiem;

● Novada uzņēmējdarbības vides analīze pa pa-
gastiem;

● Novada saimnieciskās darbības veicēju datu 
bāzes aktualizēšana;

● Novada saimnieciskās darbības veicēju dalī-
bas nodrošināšana novada pasākumos, kuri sais-
tīti ar uzņēmējdarbību, piemēram, ikgadējām No-
vada dienām, gadatirgiem un citi pienākumi. 

Kā iepriekš tika jau ziņots, konsultanti strādās 
ar novada saimnieciskās darbības veicējiem pa 
pagastu teritorijām:

● Naujenes, Biķernieku, Ambeļu pagasti – Ruta 
Grustāne

● Vaboles, Nīcgales, Kalupes, Līksnas pagasti – 
Arnis Smans

● Dubnas, Maļinovas, Višķu pagasti – Jānis 
Mozulis

● Sventes, Medumu, Kalkūnes pagasti – Inna 
Kolomijčuka

● Lauceses, Tabores, Demenes pagasti – Ņina 
Sisa

● Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas pagasti – 
Elvīra Kalane.

Konsultanti ir pieņemti darbā SIA „Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKIC) 
Daugavpils nodaļā. Četru konsultantu darbs tiks 
fi nansēts no Valsts lauku tīkla tehniskās palīdzī-
bas līdzekļiem. Divu konsultantu darbu fi nansēs 
Daugavpils novada dome.

Iepriekš novadā strādāja lauku attīstības spe-
ciālisti katrā pagastā, taču lielākā daļa no viņiem 
šo darbu apvienoja ar citiem prioritārākiem dar-
biem, tāpēc ar Valsts lauku tīkla un LLKIC atbal-
stu tika nolemts šo sistēmu reformēt.

Konsultantu pamata darba vietas ir Naujene, 
Līksna, Višķi, Svente, Laucese un Saliena, taču 
pa vienai dienai nedēļā konsultanti pavadīs pārē-
jos savas pagastu teritorijas pagastos, kur viņiem 
būs gan pieņemšanas laiks, gan dienas daļa, kuru 
veltīt tikšanām ar novada saimnieciskās darbības 
veicējiem viņu darbības vietās.

Kā atzina Daugavpils novada domes Attīstības 
nodaļas projektu koordinatore D.Kriviņa, kura 
koordinēs konsultantu darbu no Domes puses: 
„Konsultantu darbs nebūs viegls, taču noteikti in-
teresants viņu pašattīstībai un vērtīgs novada at-
tīstībai. Šīs sadarbības ietvaros starp Daugavpils 
novada domi un LLKC Daugavpils nodaļu mēs 
vēlamies panākt ātrāku un efektīvāku kopīgā 
mērķa sasniegšanu – veicināt novada esošo saim-
nieciskās darbības veicēju attīstību, radīt jaunus 
un konkurētspējīgus uzņēmumus, attīstīt novada 
iedzīvotājos vēlmi un iespējas saimniekot pašiem 

savā novadā, nevis doties projām un strādāt citu 
paspārnē.”

Konsultantu pieņemšanas laiki un kontakti būs 
pieejami Daugavpils novada mājas lapā www.
dnd.lv sadaļā „Uzņēmējdarbība” un katrā pagas-
tā.

Aicinām novada saimnieciskās darbības veicē-
jus griezties pēc konsultācijām pie jaunajiem lau-
ku attīstības konsultantiem!

Vēlam konsultantiem iniciatīvu, enerģiju, iztu-
rību un izdošanos!

Projekta „Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprūpei” 
darba grupa vienojas par tālāko projekta virzību

LSK Daugavpils un Ilūkstes novada izpildkomi-
tejas izpilddirektore Skaidrīte Davne vienmēr ir 
uzsvērusi, ka Latvijas Sarkanais Krusts, reaģējot 
uz cilvēku vajadzībām laukos un smago ekonomis-
ko situāciju, cenšas palīdzēt vismazāk aizsargā-
tiem iedzīvotājiem. Nākot arvien tuvāk tiem cil-
vēkiem novadā, kas vēlas saņemt aprūpes mājās 

pakalpojumus, taču šobrīd dažādu apstākļu dēļ šo 
pakalpojumu nesaņem, projekta ietvaros piecos 
Latvijas novados, tai skaitā arī Daugavpils nova-
dā, tiks iedibināta šāda pakalpojuma sniegšana. 
Aprūpe mājās tiks sniegta, nodarbinot speciāli ap-
mācītus aprūpētājus, kas strādās t.s. mobilās ap-
rūpes vienībās. Projekta mērķa grupa ir pensijas 
un pirmspensijas vecuma personas, invalīdi, ku-
rām šī palīdzība nepieciešama. 

Daugavpils novadā apmācības sāksies jau sep-
tembrī, tās vadīs Daugavpils novada Sociālā die-

nesta vadītāja Anna Jegorova. 
Pašlaik projekta darba grupa strādā 

pie mērķa grupas dalībnieku atlases, 
aprūpētāju apzināšanas un apmācību 
grupas komplektēšanas sadarbībā ar 
katras Sarkanā Krusta komitejas paš-
valdību Sociālo dienestu.

Naujenes Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centra vadītāja Na-
taļja Škutāne stāsta, ka sociālajam dar-
biniekam projekta gaitā tiks uzticēta 
projekta kontrole un pārraudzība. „Ap-
rūpētāja kvalifi kāciju apmācāmie iegūs 
uz 5 gadiem. Aprūpējamo personu no-
vadā ir 24, savukārt aprūpētāji būs 5. 
Ja mums būs iespēja arī pēc projekta 
šo mobilās aprūpes vienību paturēt, tad 

mēs turpināsim darbu”. 
Mobilās aprūpes vienības veiks aprū-

pējamo personu telpu uzkopšanu, pārtikas, medi-
kamentu un ikdienai nepieciešamo preču piegādi, 
komunālos maksājumus, veļas mazgāšanu, sniegs 
psiholoģisko atbalstu, kā arī informēs par pieeja-
majiem sociālajiem pakalpojumiem.

Šāda veida pakalpojumi palīdzēs klientiem pēc 
iespējas ilgāk atrasties savā dzīvesvietā un sagla-
bāt ierasto vidi, nevis pavadīt ikdienu pansionātos. 
Aprūpētāja darbs ir gana specifi sks, jo jebkurā si-
tuācijā ikviens klients ir jāatbalsta un jāatrod kat-
ram individuāla un atbilstoša pieeja. 

Projekta „Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai 
un aprūpei” konsultante Edīte Maija Ābele uzsver, 
ka „šis projekts varētu būt labs ieguldījums un pa-
līdzība cilvēkiem, kas paši nevar sevi aprūpēt. Lai 
nebūtu jābēg no reģiona, bet cilvēki paliktu mājās 
un tiktu aprūpēti. Mobilās aprūpes vienībai ir jā-
būt tādai, kas grib un var sadarboties ar novadu 
Sociālajiem dienestiem. Projekta nauda tiks atvē-
lēta arī pieaicinātajiem speciālistiem, piemēram, 
fi zioterapeitiem, kā arī speciālistiem, kuri noteiks, 
kādas procedūras un kāda veida palīdzība nepie-
ciešama šiem cilvēkiem. Vai arī pēc projekta tiks 
turpināta šādu vienību fi nansēšana no valsts vai 
pašvaldības budžeta līdzekļiem, redzēsim 2014.
gada janvārī.”

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 21 mē-
nesis. Projekta īstenošanas laiks - no 2012.gada 
1.aprīļa līdz 2013.gada 31.decembrim. 

Daugavpils novada lauku attīstības konsultantu kontakti 
un pieņemšanas laiki

Pagasts Konsultants Telefons, e-pasts Darba laiks
Pamata darba 
vieta - Naujene Ruta Grustāne 27887785

ruta.grustane@llkc.lv
Naujene Trešdiena 8.00-16.30
Biķernieki Ceturtdiena 8.00-12.00
Ambeļi Piektdiena 8.00-12.00
Pamata darba 
vieta - Višķi Jānis Mozulis 27824131

janis.mozulis@llkc.lv
Višķi Trešdiena 8.00-16.30
Dubna Ceturtdiena 8.00-12.00
Maļinova Piektdiena 8.00-12.00
Pamata darba 
vieta - Laucese Ņina Sisa 28303670

nina.sisa@llkc.lv
Kumbuļi Pirmdiena 8.30-12.00
Laucese Trešdiena 8.00-16.30
Tabore Ceturtdiena 8.00-12.00
Demene Piektdiena 8.00-12.00
Pamata darba 
vieta - Svente Inna Kolomijčuka 27839571

inna.kolomijcuka@llkc.lv
Kalkūne Trešdiena 8.00-12.00
Medumi Ceturtdiena 8.00-12.00
Svente Piektdiena 8.00-15.30
Pamata darba 
vieta - Saliena Elvīra Kalane 27877846

elvira.kalane@llkc.lv
Skrudaliena Trešdiena 8.00-12.00
Vecsaliena Ceturtdiena 8.00-12.00
Saliena Piektdiena 8.00-15.30
Pamata darba 
vieta - Līksna Arnis Smans 27859106

arnis.smans@llkc.lv
Līksna Otrdiena 8.00-16.30
Nīcgale Trešdiena 8.00-16.30
Kalupe Ceturtdiena 8.00-12.00
Vabole Piektdiena 8.00-12.00

Projekta darba grupa vienojas par tālāko projekta virzību 
(no kreisās: A. Jegorova, S. Davne, E. M. Ābele)
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JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

Atbalstīsim „ Atvadu 
nama” izveidošanu!

Izsakām līdzjūtību mūžībā
aizgājušo tuviniekiem.

Daugavpils novada dome ar 2011. gada 13 
oktobra lēmumu Nr. 1303 apstiprināja sais-
tošos noteikumus Nr. 21 ”Par kapsētu uzturē-
šanu Daugavpils novada teritorijā”.

 Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada 
kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu 
piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, 
apbedīšanas kārtību, kapsētu pārziņu, kapavietu 
uzturētāju tiesības un pienākumus. Saskaņā ar 
noteikumiem, kapsētu īpašnieku un pārziņu pie-
nākumos ietilpst arī kapavietu vēsturiskās inven-
tarizācijas un uzskaites veikšana. 

Ar saistošajiem noteikumiem Nr.21 var iepazī-
ties Daugavpils novada domes mājas lapas www.
dnd.lv sadaļā „Publiskie dokumenti”. Kapsētu pār-
ziņu kontaktinformācija pieejama katrā pagasta 
pārvaldē. 

Cienīsim to cilvēku darbu, kuri veic kapsētu ap-
saimniekošanu! 

Daugavpils novada pagastu kapsētu pārzi-
ņu kontakttālruņi: 

Skrudalienas pagasta kapsētas pārzine Tatjana 
Ivanova, tel. 65439430

Līksnas pagasta kapsētas pārzinis Aldis Rok-
jāns, mob. 29405178

Biķernieku pagasta kapsētas pārzine Tatjana 
Aleksejeva, mob. 22444663

Vaboles pagasta kapsētas pārziņi: Valentīna 
Skrinda, mob. 25927546 un Jānis Gipters, mob. 
28376710

Tabores pagasta teritorijā par kapu apsaimnie-
košanas jautājumiem atbild komunālā dienesta 
vadītājs Jānis Stankevičs, mob. 29120630

Demenes pagasta kapsētas pārzine Jeļena Uksti-
ņa, tel. 65475051; mob. 25981127

Laucesas pagastā Volodinas vecticībnie-
ku draudzes kapu atbildīgā persona Ņina Sisa 
mob.28303670, 27007011; katoļu draudzes kapu 
atbildīgā persona Jevgēnijs Klaucāns tel.65471062

Kalkūnes pagasta kapsētas pārzinis Vladimirs  
Zubovičs  tel. 654 74279 

Sventes pagasta kapsētas pārzine Gaļina Mei-
narte, mob. 27870046 (darba laikā), tel. 65429556 
(ārpus darba laika)

Vecsalienas pagasta kapsētas pārzine Jūlija 
Smargune, mob.27822177, tel. 65475865

Kalupes pagasta kapsētas pārzinis Jānis Ivdra, 
mob. 28226730

Višķu pagasta kapsētas pārzine Olita Lukaševi-
ča, tel. 26489615; prombūtnes laikā aizvieto Jānis 
Lozda, mob. 29546581

Naujenes pagasta teritorijā par kapu apsaimnie-
košanas jautājumiem atbild Valērijs Mihejevs, tel. 
65476851, mob. 26465559

Maļinovas pagasta kapsētas pārzinis Andrejs 
Vasiļjevs, mob. 29284546, apbedījumu vietu inven-
tarizāciju veic  Anatolijs Gorevs, mob. 28809908     

Dubnas pagasta kapsētas pārzinis Edgars Skrei-
vers, mob. 29764639

Ambeļu pagasta Gutas kapsētas pārzine Nadež-
da Tišaloviča, mob.29526159

Medumu pagasta kapsētu pārziņi: 
- Puščas kapsētas pārzinis Leopolds Švirka, 
mob. 26748606
- Svilpišķu, Silinieku,  Saulesstaru (Me-
dumu) kapsētas pārzine Kristīne Bučene, mob. 
22347026
- Baltaču, Duļķenu, Vasarišķu kapsētas 
pārzine Marija Celminska, mob. 22369321

Nīcgales pagasta kapsētas pārzine Anfi sa Sma-
gare, mob.27857182

Salienas pagasta kapsētu pārzinis Vitālijs Laz-
dāns, tel.65475248, mob. 26940854

Salienas pagasta Tartaku pareizticīgo drau-
dzes kapsētas pārzine Jefrosinija Zinkeviča, tel. 
65475257 

Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada 
teritorijā

Jezupovas draudze un biedrība „ Zelta ābele” ai-
cina visus labas gribas cilvēkus atbalstīt remont-
darbus kapličas „Atvadu nams” iekārtošanai drau-
dzei piederošās vecās baznīcas telpās, Jezupova, 
Naujenes pagasts. Visiem Naujenes un tuvāko pa-
gastu  iedzīvotājiem būtu lieliska iespēja izmantot 
„Atvadu namu”, jo kapliča paredzēta dažādu kon-
fesiju iedzīvotājiem.

Vecais lūgšanu nams, kas pieder Jezupovas 
draudzei, netiek izmantots, celtne saglabājusi ārē-
jo veidolu, bet nepieciešams veikt logu nomaiņu, 
elektroinstalācijas nomaiņu,  pamatu un ārsienu 
remontu, labiekārtošanas darbus un stāvvietas 
ierīkošanu. Lai ēka neaizietu bojā, draudze nolē-
ma uzsākt līdzekļu piesaisti projektam „Atvadu 
nams”. Pašlaik atjaunotas ūdens notekas, novēr-
sti sienu defekti, ieklāta grīda. Ar aktīvo draudzes 
locekļu iniciatīvu piesaistīti līdzekļi no Hipotēku 
bankas Klientu kluba “Mēs paši” izsludinātā pro-
jektu konkursa jumta remontam, kā arī iesniegts 
projekts ELFLA projektu konkursā  rīcībā „ Sadzī-
ves pakalpojumu attīstība dzīves kvalitātes uzla-
bošanai lauku iedzīvotājiem”, kā arī ieguldīti drau-
dzes līdzekļi. 

Draudze no saviem līdzekļiem  nespēs fi nansēt 
remontdarbu pabeigšanu. Lai visu iecerēto paveik-
tu, lūdzam labu ļaužu un uzņēmēju darba ieguldī-
jumu un fi nansiālu atbalstu. Ziedojumus var veikt  
privāti vai pārskaitot uz draudzes kontu: LV76 
KBRB1111225167001 Trasta Komercbanka, kods 
KBRBLV 2X Jezupovas Svētā Pētera un Pāvila 
Romas katoļu draudze, reģ. Nr. 90000834893

Kādu palīdzību var saņemt ģimene, gata-
vojot bērnus skolai, situācijā, ja ģimenei ir 
piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, bet nav 
daudzbērnu ģimene?
Atbild Anna Jegorova 
Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja

Katra trūcīga ģimene, nav svarīgi vai tā ir 
daudzbērnu ģimene, vai ģimenē 1 vai 2 bērni, ku-
rai ir grūtības sagatavot bērnus skolai, var griez-
ties pie Sociālā dienesta sociālā darbinieka, kurš 
atrodas katrā pagastā. Katra situācija tiks izvēr-
tēta individuāli un tiks sniegta palīdzība.

Šobrīd ģimenes ar bērniem var rēķināties ar to, 
ka tiks piešķirts ēdināšanas pabalsts Daugavpils 
novada trūcīgo ģimeņu bērniem, bērniem 
bāreņiem, kuri mācās vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs.

Trūcīgas ģimenes ar bērniem varēs saņemt hu-
māno palīdzību, kas dos iespēju ietaupīt ģimenes 
budžetu apavu un apģērba ziņā.

Daugavpils novada Sociālais dienests sadarbībā 
ar Latvijas Sarkano Krustu ir iesaistījušies akci-
jā „Skolas soma”, kur trūcīgas ģimenes varēs sa-
ņemt kancelejas preces mācību procesam.

Arī tām ģimenēm ar bērniem, kas saņem garan-
tēto minimālo ienākumu līmeņa pabalstu, ir jārē-
ķinās ar to, ka tā ir pašvaldības palīdzība, ko var 
izmantot skolas sagatavošanas vajadzībām.

 Sociālie darbinieki aktīvi sadarbojas ar skolām 
un izmanto Latgales skolu atbalsta fonda „Vero-
nika” sniegtās iespējas. Fonda misija ir atbalstīt 
Latgales novada skolas, uzlabojot skolēnu un sko-
lotāju darba un sadzīves apstākļus, īstenojot pro-
jektus izglītībā, sociālajā sfērā, kultūrā, novada 
vēstures izpētē un citās fonda noteiktajās jomās.

Mūžībā aizgājuši
līdz 27.08.2012.

Ambeļu   pagastā
Pitkevičs Romualds(1934.g.)

Biķernieku  pagastā
Aleksejevs Deonisijs (1941.g.)

Demenes pagastā
Mironova Pelageja(1920.g.)

Kalkūnes pagastā
Maslova Česlava(1927.g.)
Noreikis Pāvels (1963.g.)
Pavilāne Irina(1940.g.)
Maļina Jans (1955.g.)

Kalupes pagastā
Siņicina Feodosija (1932.g.)

Mežiniece Edīte(1934.g.)
Zamoškins Jefi ms (1977.g.)

Laucesas pagastā
Meškovska Anna (1924.g.)

Maļinovas pagastā
Barkovskis Antons(1932.g.)

Medumu pagastā
Bučenis Ivans (1938.g.)

Naujenes pagastā
Nitiša Raisa (1932.g.)

Šaršņova Julijanija(1929.g.)
Kornišovs Andrejs(1933.g.)

Nīcgales pagastā
Guģis Ivars(1963.g.)

Skrudalienas pagastā
Vasiļjevs Pāvels (1956.g.)

Bojarūne Broņislava (1941.g.)
Vecsalienas pagastā

Ostrovskis Arkādijs (1932.g.)
Višķu pagastā

Polgujs-Polgina Jelizaveta (1933.g.)

Par ziņām no Iedzīvotāju reģistra jāmaksā 
valsts nodeva

Atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likuma 17. 
pantam, Ministru kabinets nosaka kārtību, 
kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 
attiecīgās pašvaldības un Latvijas diplomātiskās 
un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs savas 
kompetences ietvaros izsniedz Reģistrā iekļautās 
ziņas. Pašvaldība ( uzdevums deleģēts pagastu 
pārvaldēm) ziņu pieprasītājam sniedz Iedzīvotāju 
reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto 
vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi). Likumdevējs 
ir noteicis, ka par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju 
reģistra ir maksājama valsts nodeva.

MK noteikumi Nr. 844 „ Noteikumi par valsts 
nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju 
reģistra” paredz šādu nodevas samaksu: 

– persona, kura vairāk nekā divas reizes 
kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo 
informāciju (papīra formā) par sevi un saviem 
bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, - 5 lati; 

– persona, kura vairāk nekā divas reizes 
kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo 
informāciju (papīra formā) par aizbildnībā vai 
aizgādnībā esošo personu, - 5 lati; 

– persona, kura saņem  noteikumu 2.1. un 
2.2.apakšpunktā minēto informāciju, kas 
parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, - 4 lati; 

– informācijas saņemšana papīra formā, ja 
tā sagatavota pēc informā cijas pieprasītāja 
norādītiem kritērijiem: 

1. piecu darbdienu laikā par datiem par vienu 
personu - 3 lati; 
2. vienas darbdienas laikā par datiem par vienu 
personu - 6 lati; 
3. divu stundu laikā par datiem par vienu per-
sonu – 10,50 latu; 

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 
procentiem, ja informāciju, kas sagatavota pēc 
informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem, 
pieprasa: 
-  represētā persona; 
- aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai 
aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas 
šādas personas: 
1. invalīdi; 
2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki; 
3. pensionāri, kuru pens ijas apmērs nepārsniedz 
valstī noteikto mini mālo darba algu; 
4. personas ar zemiem ienākumiem, ku-
ras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā; 
5. personas, kurām dokuments zudis no perso-
nas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ - nelaimes 
gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu 
no valsts nodevas samaksas, minētās personas 
uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu do-
kumentu.
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DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKIIZSOLES

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

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
13.09. Daugavpils novada dome 12.00-13.00
27.09. Daugavpils novada dome 12.00-13.00
Aļona Annišineca
17.09. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
24.09. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
10.09. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
24.09. Višķu pagasta pārvalde 16.00-18.00
Juris Bleidelis
13.09. Nīcgales pagasta pārvalde 09.00-11.00
27.09. Vaboles pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
10.09. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
17.09. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
24.09. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
Edgars Kucins
12.09. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

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

Janīna Kursīte
04.09. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
18.09. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
17.09. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-12.00
Ināra Ondzule
03.09. Kalupes pamatskola 12.00-14.30
17.09. Kalupes pamatskola 15.00-17.30
Vasilisa Pudovkina
19.09. Kalkūnes pagasts, Randenes 

pamatskola 16.00-18.00
26.09. Naujenes pagasts, Vecstropi 16.00-18.00
Aivars Rasčevskis
10.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
17.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Antoņina Redkova
10.09. Salienas vidusskola 13.00-15.00
17.09. Laucesas pagasta pārvalde 14.00-15.00
24.09. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksandrs Sibircevs
11.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
21.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Valērijs Smarguns
10.09. Salienas vidusskola 09.00-12.00
27.09. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Mečislavs Vēveris
10.09. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
14.09. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
21.09. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
24.09. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
Lūcija Voitkeviča
10.09. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 14.00-16.00

17.09. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 14.00-16.00

24.09. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 14.00-15.00

AFIŠA

Pasākums jauniešiem „Iegriežam 
mācību gadu”
- Biedrības „Papardes zieds” 
nodarbības jauniešiem;
- Diskoballe 

07.09.

17:00

20:00

Līksnas pagasta kultūras 
nams

Folkloras kopu sadziedāšanās 
„Atvasara Jezufovā”

19.09. 15:00 Naujenes pagasts, Juzefovas 
parkā

Pasākums „Rudens mozaīka” 28.09. 21:00 Salienas kultūras nams
Popiela 28.09. 17:00 Dubnas kultūras nams
Miķeļdiena 28.09. 13.00 Biķernieku kultūras nams
Pasākums „Sanāciet, sadziediet, 
sasadancojiet…”

29.09. 14.00 Līksnas pagasta kultūras 
nams

Skrudalienas pagasta svētki. 
Miķeļdienas gadatirgus.

30.09. 10:00 Skrudalienas pagasts, Silenes 
klubs

2012.gada 18. septembrī plkst. 13.00 Dau-
gavpils novada domes mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība 0.0566 ha platībā, 
kas atrodas pēc adreses „115”, Meža ciems, Sven-
tes pagasts, Daugavpils novads. 

Izsoles dalībnieki var reģistrēties uz izsoli līdz 
2012.gada 14. septembra plkst. 16.30.

2012.gada 28. septembrī plkst. 13.00 Dau-
gavpils novada domes mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) 
tiek pārdota zemes vienība 0.0786 ha platībā, 
kas atrodas pēc adreses „20”, Meža ciems, Sven-
tes pagasts, Daugavpils novads. 

Izsoles dalībnieki var reģistrēties uz izsoli līdz 
2012.gada 26. septembra plkst. 16.30. 

2012.gada 28. septembrī plkst. 15.00 Dau-
gavpils novada domes mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) 
tiek pārdots nekustamais īpašums „Pie upītes”, 
Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4486 005 0628    0.288 ha platībā un ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 4486 005 0628 001. 

Izsoles dalībnieki var reģistrēties uz izsoli līdz 
2012.gada 26. septembra plkst. 16.30. 

Iepazīties ar  izsoles noteikumiem un  saņemt 
sīkāku informāciju par atsavināmajiem  ne-
kustamajiem  īpašumiem: „115”, Meža ciems, 
Sventes pagasts, Daugavpils novads, „20”, Meža 
ciems, Sventes pagasts, Daugavpils novads un 
„Pie upītes”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils 
novads var Daugavpils novada domes Pašvaldī-
bas īpašuma nodaļā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 
38.,26. kabinetā, Daugavpils novada pašvaldības 
mājas lapā www.dnd.lv. 

Tālruņi uzziņām: Daugavpils novada domē 
- 65476739, 65476827, 26357842, 29412676, e-
pasts: vasilisa.pudovkina@dnd.lv; kornelija.gai-
lite@dnd.lv.

Sventes pagasta pārvaldē – 654  25180, 
29556390.

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

audzināšanā !

Sveicam  jaunlaulātos!
• Aleksandru Šepeļevu un Andreju Mukānu
• Karīnu Iļjinu un Igoru Sergejevu
• Janu Nikolajenkovu un Pāvelu Dubovski
• Darju Krasovsku un Dmitriju Petroviču
• Innu Šilovu un Andreju Pankovu
• Oksanu Lapšinu un Vladislavu Truskovski
• Anastasiju Galiginu un Alekseju Naumovu
• Daci Seņkāni un Igoru Baranovski
• Inesi Ivanovu un Ainaru Kravčuku
• Ludmilu Žurilu un Valēriju Sergejevu
• Aiju Jurkeviču un Jāni Valaini
• Ilzi Gudri un Mārtiņu Ozoliņu
• Valentīnu Baskovu un Sergeju Meļkovu
• Oļesju Šušerti un Denisu Kaškuru
• Jeļenu Teplušonoku un Oļegu Porieti

Novadā dzimuši
Biķernieku  pagastā

Anastasija Pavlova(13.jūlijā)
Demenes pagastā

Dženija Barkovska(22.jūlijā)
Žans Gabriels Klaucāns (23.jūlijā)

Kalkūnes pagastā
Viktorija Artimoviča(13.jūlijā)

Kirills Putro (28.jūlijā)
Angelina Petrova(14.augustā)

Laucesas pagastā
Edgars Romancevičs (09.augustā)

Līksnas pagastā
Inga Kursīte(01.augustā)

Maļinovas pagastā
Jegors Ņečajevs(04.augustā)

Naujenes pagastā
Arina Agarkova (22.jūlijā)
Ingars Krapāns (25.jūlijā)
Darja Pučkova(29.jūlijā)

Veronika Kreipāne (03.augustā)
Evelina Podoba(06.augustā)

Sofi ja Samohvalova(14.augustā)
Nīcgales pagastā

Aleksandrs Skodorovs (08.augustā)
Valērija Fareņuka(16.augustā)

Piesakies Daugavpils 
novada dienu 
gadatirgum! 

Pieteikšanās ražotāju un amatnieku 
(komersantu) tirdziņam notiek līdz š.g. 
16. septembrim, aizpildot  pieteikuma 
anketu  un  iesniedzot to Daugavpils no-
vada domē,  Rīgas ielā 2, 26., 38. kab.,  
vai elektroniski - vasilisa.pudovkina@
dnd.lv; dome@dnd.lv. Informācija par  
ražotāju un amatnieku tirdziņu: pie 
Daugavpils novada domes Pašvaldības  
īpašuma nodaļas vadītājas Vasilisas  
Pudovkinas, Tālr. 26357832, 65476739, 
65476827  

Pieteikšanās dalībai Latgales Investīciju 
forumā Daugavpils novada delegācijas sastāvā 
līdz 13. septembrim pie Daugavpils novada 
domes Attīstības nodaļas Projektu daļas ko-
ordinatores Dainas Kriviņas. Tālr. 26121362, 
65476882,e-pasts: daina.krivina@dnd.lv


