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Daugavpils novada akcijas “Lepojos būt novadnieks!” 

nolikums 

 

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Oficiālās elektroniskās adreses likumu, likuma 

“Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.pantu, 

6.pantu, 9.panta 1.1   punktu 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

 1. Daugavpils novada akciju “Lepojos būt novadnieks!” (turpmāk - akcija) rīko 

Daugavpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, 

LV5401. 
 

 2. Akcijas mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju un nekustamo īpašumu īpašnieku 

piederības apziņu Daugavpils novadam, sniedzot iespēju iemūžināt to ar fotoattēlu, kas tiks 

saglabāts mājas lapā, kura tiks izveidota par godu Latvijas 100gadei. Vienlaikus tiks dota 

iespēja  novada iedzīvotājiem un nekustamā īpašuma īpašniekiem paziņot pašvaldībai savu 

e-pasta adresi, ar to apliecinot vēlmi turpmāk saņemt uz norādīto e-pasta adresi nekustamā 

īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. 

 

 3. Akcijas laiks no 2017.gada 19.novembra līdz 2018.gada 18.novembrim. 

 

 4. Iesūtītās fotogrāfijas tiks saglabātas mājas lapā “Lepojos būt novadnieks!” un 

citiem mērķiem to izmantošana nav pieļaujama. 

 

 5. Akcijas laikā tiks iesniegtas fotogrāfijas pēc brīvprātības principa un tiks uzskatīts, 

ka ar to fotogrāfijas iesniedzējs dod piekrišanu tās ievietošanai mājas lapā. Akcijā var 
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piedalīties, iesniedzot tikai e-pasta adresi, ko turpmāk izmantos nekustamā īpašuma nodokļa 

paziņojuma saņemšanai, bez fotogrāfijas pievienošanas.  

 

2. Akcijas publicitāte 

 

 6. Akcijas izziņošana Daugavpils novada pagastos tiks izplatīta ar informācijas 

izvietošanu pagastu pārvalžu mājas lapās, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Daugavpils novada vēstis”. Akcijas izziņošana un informācija: www.daugavpilsnovads.lv, 

sociālajos tīklos facebook.com un twitter.com, interneta vietnēs, presē.  

 

 7. Akcijas dalībnieki un uzdevums: 

7.1. ikviens Daugavpils novadā deklarētais iedzīvotājs vai Daugavpils novada 

teritorijā esošā nekustamā īpašuma īpašnieks var piedalīties akcijā gan kā 

deklarētā persona, gan kā īpašnieks;  

7.2. Daugavpils novadā deklarētais iedzīvotājs akcijas laikā, tikai vienu reizi  

izmantojot elektroniskās saziņas iespējas, ievietos savu fotogrāfiju, izvēloties 

novada kartē pagastu, kurā ir deklarēts. Fotogrāfijai tiek pievienota publiskā 

daļa un slēptā informācija. Slēptās informācijas saturs nav izpaužams, pēc tās 

tiek  pārbaudīts vai persona atbilst akcijas nolikuma prasībām; 

7.3. Daugavpils novadā teritorijā esošā nekustamā īpašuma īpašnieks akcijas laikā,  

par katru īpašuma kadastra numuru, bet tikai vienu reizi,  izmantojot 

elektroniskās saziņas iespējas, ievietos sava īpašuma vai tā elementa 

fotogrāfiju, izvēloties novada kartē pagastu, kurā tas atrodas. Fotogrāfijai tiek 

pievienota publiskā daļa un slēptā informācija. Slēptās informācijas saturs nav 

izpaužams, pēc tās tiek  pārbaudīta atbilstība akcijas nolikuma prasībām; 

7.4. teksts un fotogrāfijas, kas pievienotas publiskajā daļā, nedrīkst būt cieņu 

aizskarošas, ievērojot vispārpieņemtās ētikas un morāles normas; 

7.5. slēptā informācija satur personas kodu, nekustamā īpašuma kadastra numuru, 

e-pasta adresi, pēc kuras Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes nodokļu 

ekonomists, izmantojot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

programmas “NINO” datu bāzi, noteiks vai minētā persona ir nodokļa 

maksātāja, kā arī veiks e-pasta verifikāciju un reģistrēšanu “NINO”  datu bāzē; 

7.6. ikviens Daugavpils novadā deklarētais iedzīvotājs vai Daugavpils novada 

teritorijā esošā nekustamā īpašuma īpašnieks var piedalīties akcijā, 

nepievienojot fotogrāfiju, bet tikai sniedzot slēpto informāciju, lai turpmāk 

varētu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus uz 

norādīto e-pasta adresi; 

7.7. ikviens Daugavpils novadā deklarētais iedzīvotājs, ja arī nav nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājs, var piedalīties akcijā.   

 

3. Akcijas ieguvums 

 

 8. Latvijas 100gadei par godu tiek izveidota novada mājas lapa “Lepojos būt 

novadnieks!”,  kurā attēlota novada karte ar 19 pagastu centriem. 
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 9. Novada kartē par katru pagastu tiek izveidotas divas foto galerijas, vienā - 

deklarēto iedzīvotāju fotogrāfijas, otrā - pagasta teritorijā esošo nekustamo īpašumu vai to 

elementu fotogrāfijas. 

 

 10. Akcija tiek noslēgta 2018.gada 18.novembrī, fiksējot akcijas dalībnieku iesūtītās 

fotogrāfijas, kas apliecina piederību Daugavpils novadam Latvijas 100gades brīdī.  

 

 11. Personas, kas piedalījās akcijā, turpmāk saņems nekustamā īpašuma nodokļa 

paziņojumu uz norādīto e-pasta adresi. 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja  1.vietnieks        A.Kucins 

 

 


