
Daugavpils novada domes 2011.
gada 10.marta sēdē pieņemti 117 
lēmumi
	 Apstiprināja Daugavpils 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu 
(audzēkni) gadā pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs 
un pirmsskolas izglītības iestādēs.
	 Apstiprināja 2011.gada 
izdevumu tāmi Višķu sociālās 
aprūpes centram - Ls 236136, 
Naujenes bērnu namam - Ls 
190537, Naujenes bērnu nama 
struktūrvienībai „Mātes un bērnu 
atbalsta centrs „Avotiņi””- Ls 4746 
un kopējās izmaksas uz 1 cilvēku 
Višķu sociālās aprūpes centram  
- Ls 273,31 (mēnesī), Naujenes bērnu 
namam - Ls 13,72 (dienā), Naujenes 
bērnu nama struktūrvienībai „Mātes 
un bērnu atbalsta centrs „Avotiņi””- 
Ls 197,75 (mēnesī).
	 Nolēma ņemt Valsts kasē 
aizņēmumus: 
- Ls 121564,28 projektam „Ceļa P 
64 „Višķi – Nīcgale „posma no 0.000 
līdz 1.300 km gājēju veloceliņu un 
ielu apgaismojuma rekonstrukcija”;
- Ls 160030.00 projektam „Naujenes 
pagasta Kraujas ciema Dārza 
ielas 0,000-0,280, Strādnieku ielas 
0,000-0,780, Meža ielas 0,000-0,580 
rekonstrukcijas 2.posms”.
	 Nolēma pārņemt Daugavpils 
novada pašvaldības īpašumā valsts 
nekustamo īpašumu „Lidlauks 
Grīva” Kalkūnes pagastā, noslēdzot 
sadarbības līgumu ar biedrību 
„Daugavpils izpletņlēcēju sporta 
klubs”. 
	 Apstiprināja fiziskām 
personām Kalupes un Tabores 
pagastos cieto sadzīves atkritumu 
savākšanas tarifu Ls 0.74 bez PVN 
uz vienu iedzīvotāju.
	 Nolēma nostiprināt īpašuma 

tiesības zemesgrāmatā uz novada 
pašvaldības vārda:3 dzīvokļa 
īpašumiem Skrudalienas pagastā, 3 
nekustamajiem īpašumiem Sventes 
pagastā un 1 dzīvokļa īpašumam 
Kalupes pagastā. 
	 Nolēma pārdot Daugavpils 
novada pašvaldības nekustāmo 
īpašumu - zemes vienību Rožu, 
Dubnas pagasts, Daugavpils novads.
	 Nolēma piedzīt no 17 
personām nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu un nokavējuma 
naudu par īpašumiem Demenes un 
Dubnas pagastos, piedziņu vēršot 
uz nodokļa parādnieka naudas 
līdzekļiem vai tam piederošo 
kustamo un nekustamo īpašumu.
	 Nolēma iesniegt projektu 
„„Jauniešu mājas” izveide Naujenes 
bērnu nama bērniem” Labklājības 
ministrijas izsludinātajā atklāto 
projektu konkursā.
	 Pieņēma 74 lēmumus zemes 
jautājumos.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem 
var iepazīties pašvaldības mājas 
lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

Daugavpils novada domes 
2011.gada 24.marta sēdē 
pieņemti 96 lēmumi
■  Apstiprināja saistošos noteikumus 
„Par saskaņošanas kārtību 
koku ciršanai ārpus meža zemes 
Daugavpils novada teritorijā”. 
Saistošie noteikumi pēc atzinuma 
saņemšanas no Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 
stāsies spēkā nākošajā dienā pēc to 
publicēšanas laikrakstā „Latgales 
Laiks”.
■    Apstiprināja saistošos noteikumus 
„Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils 
novada teritorijā”, kuri stāsies spēkā 
2012.gada 1.janvārī. 
■ Apstiprināja Daugavpils novada 

domes deputātu, iestāžu vadītāju 
un darbinieku atlīdzības sistēmas 
reglamentu, kurš stājas spēkā ar 
2011.gada 1.aprīli.
■  Iecēla Ainu Pabērzu par Vaboles 
pagasta pārvaldes vadītāju ar 2011.
gada 28.martu.
■ Nolēma ņemt Valsts kasē 
aizņēmumus: 

- Ls 88976 apmērā projektam 
„Nīcgales pagasta autoceļa 
„Somogols-Nīcgale” 0.000-2.450 km 
rekonstrukcija”,

- Ls 91828,70 projektam 
„Maļinovas pagasta sporta laukuma 
rekonstrukcija”.

- Ls 40569 projektam „Maļinovas 
pagasta medpunkta ēkas 
rekonstrukcija par pagasta pārvaldi 
un piebūves būvniecība Rēzeknes 
iela 29A, Maļinovā”.
■ Atļāva Skrudalienas pagasta 
pārvaldei iesniegt projektu 
„Jauniešu brīvā laika organizēšana 
Skrudalienas pagastā“ Izglītības 
un zinātnes ministrijas pasākuma 
„Resursu punktu jauniešiem izveide 
pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes 
organizācijām” atklātā projektu 
konkursā.
■   Iedalīja līdzekļus no Daugavpils 
novadam plānotajiem līdzekļiem 
autoceļu periodiskai uzturēšanai 
SIA „CKD-D” Ls 523   20 ceļa 
zīmju Nr. 312 izgatavošanai šādām 
pagastu pārvaldēm:

- Vecsalienas pagasta pārvaldei 
Ls 9705 ceļa „Romāņi – Keirāni” 
paveikto rekonstrukcijas darbu 
apmaksai;

- Vaboles pagasta pārvaldei Ls 
2872 ceļa” Vabole- Motivānu kapi” 
paveikto rekonstrukcijas darbu 
apmaksai;

-  Naujenes pagasta pārvaldei Ls 
5363 telefona kabeļa aizsargčaulas 
uzstādīšanai Meža ielā;

-  Salienas pagasta pārvaldei Ls 
1198 ceļa „Metelišķi- Skrudalienas 
pag.” būvuzraudzībai un Ls 1598 ceļa 
„Stendari- Ormani-Šlapaki” avārijas 
bedres paveikto darbu apmaksai.
■ Nodeva dzīvojamās mājas 
Kalkūnes iela 18, Kalkūne, Kalkūnes 
pagasts, pārvaldīšanas tiesības 
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai. 
■  Nolēma nostiprināt īpašuma 
tiesības zemesgrāmatā uz novada 
pašvaldības vārda:    13 dzīvokļa 
īpašumiem un 1 nedzīvojamai telpai 
Salienas pagastā un dzīvojamās 
mājas daļai Ambeļu pagastā. 
■  Piešķīra līdzekļus, iegūtos no 
novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanas: 

- Ls486.10 Skrudalienas 
pagasta pārvaldei nekustamā 
īpašuma tiesību nostiprināšanai 
zemesgrāmatā,

- Ls 2122,28 Naujenes pagasta 
pārvaldei nekustamā īpašuma 
a p s a i m n i e k o š a n a i - d z ī v o k ļ a 
remontdarbiem.
■    Apstiprināja ar 2011.gada 1.maiju 
fiziskām personām Kalkūnes un 
Skrudalienas pagastos cieto sadzīves 
atkritumu savākšanas tarifu Ls 0.74 
bez PVN uz vienu iedzīvotāju.
■   Grozīja Daugavpils novada Bērnu 
un jauniešu sporta skolas nolikumu, 
saskaņā ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas priekšlikumiem.
■ Izsludināja Daugavpils novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
projektu konkursu „Kopā būt!” un 
apstiprināja tā nolikumu.
■ Pieņēma 54 lēmumus zemes 
jautājumos.
■    Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus 
dzīvokļu jautājumos.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem 
var iepazīties pašvaldības mājas 
lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs aktīvi 
piedalīties sapulcēs, lai saņemtu informāciju 
par savās pagasta pārvaldēs 2010.gadā paveikto 
darbu un plāniem 2011. gadam,  kā arī uzdotu 

jautājumus novada domes vadībai un 
speciālistiem.

LAIKSDATUMSPAGASTA PĀRVALDE
11.0001.04.Līksnas pagasta pārvalde
16.0001.04.Kalupes pagasta pārvalde
15.0005.04.Maļinovas pagasta pārvalde
14.0008.04.Medumu pagasta pārvalde

15.00
18.00 
18.00 
18.00 

12.04.
12.04.
15.04.
19.04.

Naujenes pagasta pārvalde
               - Naujenes ciems 
               - Kraujas ciems 
               - Lociku ciems 
               - Vecstropu ciems

14.0013.04.Nīcgales pagasta pārvalde
10.00 19.04.Salienas pagasta pārvalde

A P R Ī L I S

I e d z ī v o t ā j u 
sapulces rit pilnā 
sparā
Sākot ar 9.martu, Daugavpils 
novadā uzsākās divu mēnešu 
garumā plānotās iedzīvotāju 
sapulces pagastos. Martā sapulces 
notika 12 pagastos. Sapulces tiek 
rīkotas, lai iedzīvotāji varētu iegūtu 
informāciju par pagasta pārvaldēs 
paveikto un saņemtu atbildes 
klātienē. Centāmies apkopot uzdotos 
priekšlikumus un jautājumus, kā arī 
sniegt īsu komentāru par katru.
Kāpēc tik nozīmīgi pieauga 
tarifi?

To ietekmēja administratīvie 
izdevumi, straujš energoresursu 
(elektroenerģijas, degvielas) 
cenu kāpums un minimālās 
algas izmaiņas. Pašvaldības 
budžets vairāk neparedz dotāciju 
komunālajiem pakalpojumiem.
Kā piespiest neapzinīgus 
kaimiņus apsaimniekot savu 
īpašumu?

Ja īpašnieks neapsaimnieko savu 
īpašumu, tad pastāv varbūtība, ka 
notiek zaudējums kopīpašumam. 
Tādā gadījumā, dzīvokļa īpašnieku 
kopība var risināt šo jautājumu, 
vēršoties tiesā civilprocesuālajā 
kārtībā. 
Kā novadā notiks atkritumu 
apsaimniekošana?

Saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem, jebkurai fiziskai un 
juridiskajai personai ir jāiesaistās 
atkritumu apsaimniekošanā. 

Daugavpils novads ir sadalīts 
apsaimniekošanās zonās, kurai 
caur  iepirkumu jāizvēlas atkritumu 
apsaimniekošanas operators. 
Katram pagastam tarifu apstiprinās 
Daugavpils novada dome.
Kā organizēt daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekošanu?

Likums nosaka, ka katrai mājai 
jābūt apsaimniekotai – jābūt 
noslēgtam mājas apsaimniekošanas 
līgumam, ko nolemj paši iedzīvotāji 
kopsapulcēs. 
Kā notiek veselības aprūpe 
laukos?

Novada dome uzņemas sakārtot 
un palīdzēt sertificēt feldšeru 
punktus un ārsta prakses, kas 
darbojas novada teritorijā, kā arī 
vienoties ar ģimenes ārstiem par 
viņu pakalpojumu pieejamību lauku 
iedzīvotājiem. 
Kāpēc novada dome 
pensionāriem nenodrošina 
veselības pakalpojumu 
izdevumu segšanu par trim 
dienām stacionārā?

Daugavpils novada budžets neļauj 
mums sniegt šādus pakalpojumus, jo 
par trijām dienām tas izmaksātu ap 
35 tūkst. Ls. Nākamā gada budžeta 
plānošanā veselības aprūpes jomā 
šis jautājums tiks skatīts prioritārā 
kārtībā. 
Kādu palīdzību iedzīvotājs var 
saņemt veselības aprūpē?

Personām ar ienākumiem līdz 
120Ls - stacionārs ir bezmaksas, bet 
līdz 150Ls – stacionārs ir 50% no 
saņemto pakalpojumu izdevumiem. 
Vai saglabāsies „simtlatnieku” 

programma?
2011.gadā šī programma 

saglabājas, bet ar nākamo gadu tiek 
plānoti pagaidu sabiedriskie darbi.
Vai ir plānots paplašināt 
autobusu tīklu?

Diemžēl situācija ir ļoti sarežģīta, 
jo novadā nav neviena rentabla reisa, 
bet ir draudi par kompensācijas 
samazināšanu no valsts budžeta. 
Novada autobusu kustības tīkls 
ir optimizēts un cenu par 1 km 
paaugstināt nav iespējams. Tomēr 
jebkuru iedzīvotāju priekšlikumu 
mēs rūpīgi izanalizēsim un meklēsim 
risinājumu. 

Kāda ir skolēnu 
a u t o b u s u 
i z m a n t o š a n a s 
kārtība? 

S k o l ē n u 
autobusi ir 
paredzēti skolēnu 
nogādāšanai skolā, 
bet divu nedēļu 
laikā novada dome 
izstrādās kārtību, 
kā ar skolēnu 
a u t o b u s i e m 
n e k o m e r c i ā l o s 
nolūkos varēs 
pārvadāt arī 
citus pagasta 
iedzīvotājus. 
Kad tiks 
sakārtoti ceļi?

Diemžēl Ceļu 
fonda līdzekļi ir 
tik mazi, ka neļauj 
2011.gadā realizēt 

ceļu periodiskas uzturēšanas 
programmu. Tāpēc pavasarī tiks 
apsekoti visi remontam pieteiktie 
ceļi un tiks pieņemts lēmums par 
līdzekļu iedalīšanu ceļu periodiskai 
uzturēšanai. 

Visās sapulcēs piedalās arī Valsts 
policijas Daugavpils iecirkņa vadība 
un policijas inspektori, kuri sniedza 
atbildes par problēmām, kas uztrauc 
iedzīvotājus – cīņu ar „točkām”, 
zādzību atklāšanu un policijas rīcību 
ģimenes konfliktu risināšanā.

D A U G A V P I L S  N O V A D A  P A Š V A L D Ī B A S  B E Z M A K S A S  A V Ī Z E
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DAUGAVPILS NOVADA DOMES LĒMUMI

DAUGAVPILS  NOVADA  VĒSTIS



  Pagastu finanšu līdzekļi 2011. gadā

2 0 1 1 . g a d a 
1.janvārī spēkā 
stājies Dzīvokļa 
īpašuma likums, 
kurš  nosaka 
d z ī v o k ļ u 
īpašnieku tiesības, 
pienākumus, kā 
arī  dzīvokļu 
īpašnieku kopības 
k o m p e t e n c i 
un  lēmumu 
p i e ņ e m š a n a s  
kārtību.

Apsaimniekošanas darbu organizēšanu regulē 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Ar likumu 
ieviests dzīvojamās mājas pārvaldnieka amats, 
kas ir kā starpnieks starp mājas vai privatizētā 
dzīvokļa īpašnieku un apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniedzēju. Likums paredz, ka 
pārvaldnieks ir tiesīgs veikt savus pienākumus, 
ja ir  ieguvis dzīvojamās mājas pārvaldīšanai 
nepieciešamo profesionālo izglītību.  Profesionālā 
izglītība ir nepieciešama ja daudzdzīvokļu mājas 
kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus. 
Mājas īpašniekam un pārvaldniekam jānoslēdz 
mājas pārvaldīšanas līgums. Pārvaldnieka 
pienākumos ietilpst dzīvojamo māju uzturēšanas 
un apsaimniekošanas darbu tāmju sastādīšana, 
dzīvokļu īpašnieku iepazīstināšana par maksas 

apmēru noteiktam laika posmam un pārskatu 
sagatavošana. 

Mūsu valstī daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās ir pārāk augsts enerģijas patēriņš. 
Pieaugot energoresursu cenām, arvien vairāk 
palielinās cenas par apkuri, elektrību un ūdens 
piegādi. Saprātīga siltuma enerģijas lietošana 
prasa visu mājas iedzīvotāju saskaņotu 
rīcību. Protams, vispirms ir jāapsver, jāizrunā 
iedzīvotāju starpā, kas jāatjauno, ko vajadzētu 
modernizēt, tad jāsaņem speciālistu vērtējums 
kādos pasākumos ir vērts ieguldīt un cik lieli 
būs kapitālieguldījumi. Šobrīd daudzdzīvokļu 
dzīvojamo  māju  energoefektivitātes jautājums 
ir viens no svarīgākajiem aspektiem valstī un 
arī novadā tautsaimniecības  jomas sakārtošanā. 
Šī mērķa sasniegšanai 2011.gadā turpinās 
Ekonomikas Ministrijas izstrādātās programmas 
”Infrastruktūra un pakalpojumi”  aktivitātes 
”Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi,” kas tiek finansētas no 
Eiropas Reģionālās  attīstības fonda.

2010.gada Daugavpils novada teritorijā 
finansiālo atbalstu no Eiropas Reģionālās  
attīstības fonda  50% no kopējam izmaksām 
Ls 39608 apmērā saņēma dzīvokļu īpašnieki 
dzīvojamās mājas Vecpils ielā 3, Naujenes pagasts 
jumta un sienas siltināšanas remontdarbu 
veikšanai. Projektu iesniedzējs dzīvojamas 
mājas pārvaldnieks SIA” Naujenes pakalpojumu 
serviss”.

Daugavpils novada domes 2009.gada 
29. decembra saistošie noteikumi Nr.10  
„Par Daugavpils novada pašvaldības 
līdzfinansējuma  apjomu un  piešķiršanas 
kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”  paredz  finanšu 
atbalstu no novada budžeta 20% apmērā, bet ne 
vairāk kā Ls  20 000 no  kopējiem paredzētiem 
izdevumiem un arī  dzīvojamās mājas 
energoaudita veikšanai  50% apmērā no kopējām 
darbu izmaksām. Līdz katra gada 1.septembrim 
dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona iesniedz 
pieteikumu novada dzīvokļu jautājumu komisijai 
par līdzekļu saņemšanu dzīvojamo māju 
remontdarbu veikšanai uz nākamo gadu. 

 Dzīvokļu īpašniekus aicinu būt aktīviem 
un izmantot iespēju paaugstināt sakārtotās 
dzīves vides īpatsvaru, tas palīdzētu uzlabot 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  tehnisko stāvokli 
un līdz ar to samazināt   tarifu izmaksas.

Informāciju par renovācijas priekšrocībām, 
kādi būs ieguvumi un uzlabojumi, kā uzsākt 
un pabeigt dzīvojamās mājas renovācijas 
procesu var saņemt Daugavpils novada domes 
Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības 
veicināšanas nodaļā, tālr.65476739,26357842 
un pašvaldībai piederošajā uzņēmumā 
SIA „Naujenes pakalpojumu ser-
viss” tālr.65450388, 29405858, 65450252, 
interneta vietnē: www.dnd.lv; www.em.gov.lv; 
www.liaa.gov.lv 

Vasilisa Pudovkina
Īpašuma apsaimniekošanas un 
uzņēmējdarbības veicināšanas 
nodaļas vadītāja

Īpašniekam jānodrošina mājas pārvaldīšana

Irēna Timšāne
Finanšu pārvaldes vadītāja

Izveidojot Daugavpils novadu 2009.gadā, viens 
no pamatnosacījumiem bija pagastu vienmērīga 
un līdzvērtīga attīstība. Daugavpils novadā 
ietilpst 19 pagasti ar ļoti atšķirīgu infrastruktūru, 
tradīcijām un iedzīvotāju skaitu. Pēc Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2010.gada 
1.janvārī Daugavpils novadā dzīvoja 28420 
iedzīvotāji, no tiem visvairāk iedzīvotāju dzīvo 
Naujenes pagastā, bet mazākajā Ambeļu pagastā 
- 709 iedzīvotāji. Novadā pagastus var iedalīt 4 
grupās: 

- mazie pagasti, kur iedzīvotāju skaits ir no 
700-1000 iedzīvotājiem, un tādi mūsu novadā ir 
7- Ambeļi, Biķernieki, Dubna, Nīcgale, Saliena, 
Vabole, Vecsaliena, ar kopējo iedzīvotāju skaitu 
5698, t.i. 20% no novada kopējā iedzīvotāju skaita;

- vidējie pagasti ar iedzīvotāju skaitu no 1000-
2000 un tie ir 9- Demene, Kalupe, Laucesa, 
Līksna, Maļinova, Medumi, Skrudaliena, Svente, 
Tabore - ar kopējo iedz. skaitu 12172, t.i. 43% no 
novada kopējā skaita;

- lielie pagasti, kur iedzīvotāju ir no 2000-3000 
un tādi ir 2- Kalkūnes un Višķu pagasts-  ar kopējo 
iedz. skaitu 4580, t.i.16% no novada iedzīvotāju 
skaita;

- Naujenes pagasts ar iedz. skaitu 5970, t.i. 21% 
no kopējā novada skaita.

Daugavpils novada domes uzdevums ir saglabāt 
iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāku pakalpojumu 
pieejamību. Protams, nākotnes jautājums ir 
iedzīvotāju skaita ziņā mazie pagasti, kuru 
administratīvie resursi sastāda 37% no visiem 
novada resursiem, bet apkalpo tikai 20% no 
novada iedzīvotājiem.

Daugavpils novada domes šī brīža svarīgākais 
uzdevums ir racionāli izlietot finanšu resursus ar 
skaidru nākotnes redzējumu. Pozitīvi ir tas, ka 
novada izveidošana paaugstināja finanšu līdzekļu 
koncentrācijas iespējas. Lielākai pašvaldībai ir 
lielākas iespējas investīcijām un to piesaistei, 
kā arī pašvaldības kredītspējai. Daugavpils 
novads uz šo brīdi ir uzņēmies 4.7 milj. latu 
kredītsaistības. Jāpiebilst, ka visus kredītus, 
kas noslēgti ar Valsts kasi, sedz Daugavpils 
novada dome, bet ar Vides investīciju 
fondu noslēgtos aizņēmumu līgumus un 

līzingu saistības 
iekļaujam pagasta 
pārvaldes budžetā. 

Daugavpils novada pašvaldībai 2011.gadā ir 
jāatgriež 791 tūkst. latu no iepriekšējos gados 
uzņemtajām saistībām, t.sk. 97 tūkst. latus segs 
pagastu pārvaldes un 694 tūkst. latu  - novada 
dome. 

No novada domes līdzekļiem 0.4 milj. latu 
apmērā tiek segti arī izdevumi par to skolēnu 
apmācību, kuri ir deklarēti mūsu novadā, bet 
mācās citās pašvaldībās.

Vēl no novada domes līdzekļiem tiek finansēti 
pašvaldībā realizētie LADA atbalstītie projekti. 
2011.gadā tie turpinās šādos pagastos: Ambeļos  
kultūras nama rekonstrukcijas projekts, Līksnā 
autoceļa ‘Līksna-Līksnas baznīca’ rekonstrukcija, 
Kalupē ciematu ielu un ceļu rekonstrukcija, 
Nīcgalē pagasta autoceļa ‘Somogols-Nīcgale’ 
rekonstrukcija, Sventē pagasta Parka ielas 0.000-
0.470 km rekonstrukcija, Taborē pagasta Oktobra 
ielas rekonstrukcija un no zivsaimniecības 
atkarīgajos pagastos projekts „Dzīves vides 
attīstība dzīves kvalitātes uzlabošanai no 
zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās”. 

Pārējos izdevumus pagastu pārvaldes sedz no 
saviem ieņēmumiem. Ievērojamu daļu no tiem 
pagastos veido Nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi, kuri 2011.gadā ieplānoti 0,6 milj. 
latu un sastāda 6,4% no pagastu ieņēmumiem 
kopbudžetā.   

Nenodokļu ieņēmumi pagastos prognozēti 48 
tūkst. latu apmērā, t.i. 0,5% no ieņēmumiem 
kopbudžetā. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi prognozēti 1,2 milj. latu apmērā, kas 
sastāda 12,3% no ieņēmumiem pagastu pārvalžu 
kopbudžetā. 

 Dotācijas un mērķdotācijas, ko saņem pagasti 
no valsts budžeta, 2011.gadā prognozētas 0,8 milj. 
latu apmērā, un tā ir finanšu palīdzība dažādu 
projektu īstenošanai. Kopējā ieņēmumu daļā tā 
sastāda 8,9%. Pamatfunkciju nodrošināšanai 
no novada domes līdzekļiem pārvaldes saņems 
6,8 milj. latu, t.i. 71,8% no ieņēmumiem. No 
šiem līdzekļiem 1,2 milj.latu piešķirti izglītības 

funkciju nodrošināšanai, 0,6 milj. - sociālās 
aizsardzības funkciju nodrošināšanai un 4,6 milj. 
- pārējo funkciju nodrošināšanai. 
   Daugavpils novadā pagastu pārvaldēm ir 
saglabāta ievērojama patstāvība to saimnieciskajā 
darbībā. Katras pagasta pārvaldes izdevumi ir 
atkarīgi no tajā esošās infrastruktūras. 
   Pagastos, kuros ir skolas vai bērnudārzi, 
ievērojamu daļu no izdevumiem sastāda izdevumi 
izglītībai, novadā kopā no pagastu pārvalžu 
izdevumiem uz izglītību ir novirzīti 30% no visiem 
pagastu izdevumiem. 
   Novadā visievērojamākā izdevumu daļa tiek 
novirzīta mājokļu un teritoriju apsaimniekošanai, 
t.i. 31% un tie ir izdevumi mājokļu, pagasta 
teritoriju attīstībai, ūdensapgādei, ielu apgaismošanai 
un citiem apsaimniekošanas izdevumiem. Atšķirības 
starp pagastiem ir saistītas ar to, ka sekojošās pagastu 
pārvaldēs –Višķu, Laucesas, Demenes, Līksnas, 
Dubnas, Kalkūnes, Medumu, Ambeļu, Maļinovas 
– 2011.gadā tiks realizēti ūdenssaimniecības 
attīstības projekti. Šajā nozarē atšķirības starp 
pagastiem saistītas arī ar to, kāda tipa mājokļi 
dominē pagasta infrastruktūrā, kāda ir to 
apsaimniekošanas politika. 
   Sociālajai aizsardzībai un veselībai tiek novirzīti 
14% no izdevumiem un šie izdevumi vidēji gadā 
uz 1 iedzīvotāju pagastu pārvaldēs sastāda Ls 
49,25. Izdevumi pagastu pārvalžu uzturēšanai 
vidēji gadā uz 1 iedz. sastāda Ls 52,85 un budžetā 
tie ir 14% no visiem izdevumiem. Izdevumi 
atpūtai, kultūrai un sportam pagastos sastāda 
7% no visiem izdevumiem, vidēji Ls 23,90 uz 
1 iedzīvotāju. Vides aizsardzības pasākumiem 
(atkritumu, notekūdeņu apsaimniekošanai u.c.) 
- 3%. Pagastos ekonomiskai darbībai 2011.gadā 
atvēlēti 1% no izdevumiem. Tie galvenokārt 
saistīti ar lauksaimniecības darbības atbalsta 
politikas realizēšanu. 
   Tā kā Daugavpils novada pašvaldībai nav sava 
teritoriālā centra, tāpēc attīstība tiek plānota 
vienmērīga visā novada teritorijā.  

   Plašāku informāciju par budžetu pagastu 
pārvaldēs var lasīt mājas lapā www.dnd.lv
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes 
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv 
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.

Paldies visiem, kuri palīdzēja 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 

FINANŠU PĀRVALDE

ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA



Sociālā aizsardzība 
Daugavpils novadā

Pēc teritoriālās administratīvās reformas, 
mēs esam nonākuši tādā posmā, kur ir jāturpina 
iesāktais darbs jau esošajās jomās, bet arī jāveido 
kaut kas jauns, kas dod iespēju novada un nozaru 
attīstībai. 

2009. gada novembrī novadā tika izveidota 
jauna iestāde – Daugavpils novada Sociālais 
dienests, kurš 2009. gadā 30. decembrī tika 
reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 
Svarīgi, lai visi sociālā darba profesionāļi un 
novada iedzīvotāji to saprastu, pieņemtu un aktīvi 
piedalītos sistēmas pilnveidošanā un attīstībā, 
tāpēc liela loma ir pašvaldības Sociālā dienesta 
attīstībai. Mēs taču saprotam, ka sociālās 
problēmas pieaug un ja tās netiek operatīvi 
risinātas, veidojas apburto problēmu loks. Katra 
pašvaldība ir atšķirīga, pat runājot par pārvaldēm 
tās ir atšķirīgas gan vides ziņā, gan iedzīvotāju 
mentalitātes, gan problēmu daudzveidības ziņā. 
Sociālās problēmas risināt ir ļoti sarežģīti, jo 
tur centrā ir cilvēks ar savām īpatnībām, savu 
unikālo dzīves pieredzi un uzskatiem. Viens no 
problēmu risinājuma soļiem ir pabalsts (skaidrā 
naudā vai natūrā), tāpēc Daugavpils novada 
domē tika pieņemti vairāki saistošie noteikumi, 
kas nosaka personu loku, kam ir tiesības saņemt 
šo pabalstu.

2009. gada 29. decembrī tika pieņemti 
saistošie noteikumi Nr.12 „Par dzīvokļa 
pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils 
novada pašvaldībā”, kas dod iespēju noteiktām 
iedzīvotāju kategorijām, saņemt finansiālo 
atbalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai 
un kurināmā iegādei un kas tiek saukts par 
„dzīvokļa” pabalstu.

 Dzīvokļa pabalstu var saņemt apkures sezonā 
vienu reizi gadā, Ls 60.00 vai Ls 80.00, tas ir 
atkarīgs no saistošajos noteikumos norādītās 
iedzīvotāju kategorijas. Piešķirtais pabalsts 
var tikt izmaksāts skaidrā naudā, pārskaitīts 
norādītajā kontā vai arī ar pabalsta summu tiek 
apmaksāta prece vai pakalpojums.

Viena no kategorijām, kurai tiek sniegts šis 
pabalsts, ir vientuļie pirmās, otrās, trešās grupas 
invalīdi, kuri saņem invaliditātes pensiju un 
kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas 
nepārsniedz Ls 150.00.

Šie saistošie noteikumi ir arī attiecināmi 
uz vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, 
kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas 
nepārsniedz Ls 150.00, vientuļie nestrādājošie 
politiski represētie pensijas vecumā, Otrā 
Pasaules kara dalībnieki, kuru ienākumi mēnesī 
pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 180.00 var 
arī saņemt šo dzīvokļa pabalstu.

 Minētie saistošie noteikumi dod iespēju piešķirt 
dzīvokļa pabalstu ģimenēm ar bērniem, kam ir 
trūcīgas ģimenes statuss, kas nepārprotami ir 
atbalsts ģimenei, kurā aug un mācās bērni.

Pagastu pārvaldēs, kurās ir sociālie dzīvokļi, 
sociālā dzīvokļa īrnieki ir tiesīgi pieteikties uz 
šo pabalstu, ja ir noslēgts sociālā dzīvokļa īres 
līgums.

2010. gadā Daugavpils novadā dzīvokļa 
pabalstu ir saņēmušas 606 ģimenes, kurās ir 2017 
personas, tai skaitā 934 bērni līdz 18 gadiem. 
Dzīvokļa pabalstos izmaksāts naudā ir Ls 25 665, 
20 un natūrā Ls 11 543,60.

2009. gada 29. decembra saistošie noteikumi 
Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem 
Daugavpils novada pašvaldībā”, nosaka 
pabalstu veidus, pabalsta apmēru, piešķiršanas 
kārtību un personu loku, kas ir tiesīgi saņemt šo 
pabalstu.

 Pabalstu piešķir personām, kas savu 
dzīves vietu deklarējušas Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā, lēmumu par pabalsta 
nepieciešamību un izmaksu pieņem Daugavpils 
novada Sociālais dienests. Pabalstu izmaksā 
attiecīgā pagasta pārvalde, kurā dzīvo persona, 
apstiprinātā budžeta ietvaros. Pabalsts tiek 
piešķirts neizvērtējot personas ienākumus, tas 
nozīmē, ka varētu arī nebūt trūcīgas personas 
statuss.

 Ir četru veidu vienreizēji pašvaldības pabalsti: 
1) pabalsts apbedīšanai (Ls 60.00, ja mirušai 

personai nav tiesības saņemt citu apbedīšanas 
pabalstu); 

2) vienreizējs pabalsts personai, kas 
atbrīvojusies no ieslodzījuma vietas (Ls 30.00, 
bet to ir jāpieprasa viena mēneša laikā pēc 
atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas);

 3) dzimšanas dienas pabalsts (Ls 30.00, tas 
pienākas personām, kas ir sasnieguši 90., 100. 
gadu un vairāk);

4) svētku pabalsts (Ls 10.00, tiesības 
saņemt to ir Otrā Pasaules kara dalībniekiem, 
politiski represētām personām, Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem, 
Afganistānas kara veterāniem, šo pabalstu 
izmaksā vienu reizi gadā.

2010. gadā Daugavpils novadā izmaksāti 
svētku pabalsti Ls 2980,00, to ir saņēmušas 298 
personas. Pabalstu apbedīšanai ir saņēmušas 24 
personas Ls 1440.00, dzimšanas dienas pabalstu 
9 personas Ls 270.00, vienreizējo pabalstu pēc 
ieslodzījuma ir saņēmušas 9 personas Ls 270,00 
apjomā.

2010. gada 21. janvārī tika apstiprināti 
saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzību 
Daugavpils novadā”, kuri nosaka pabalstu 
veidus, apmērus, pabalstu pieprasīšanas, 
novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību 
trūcīgām ģimenēm vai personām.

Pabalstiem ir jākļūst tikai par īslaicīgu 
atbalstu, nevis regulāriem ienākumiem, iedodot 
naudu, netiek atrisināta problēma.

Viens no noteiktajiem pabalstiem ir garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanas 
pabalsts (turpmāk tekstā – GMI pabalsts), tas 
tiek piešķirts tām atsevišķi dzīvojošām personām 
vai ģimenēm, kas sastāv no laulātajiem un/vai 

personām, kas mitinās 
kopējā mājoklī un kam 
ir kopējie izdevumi par 
uzturu:
•	 kuras pagastā 

atzītas par 
trūcīgām;

•	 kuru ienākumi 
uz vienu ģimenes 
locekli ir zemāki 
par Ls 40.00;

•	 kuri pilda 
l ī d z d a r b ī b a s 
pienākumus.

GMI pabalstu piešķir 
uz 6 mēnešiem, bet pēc 3 mēnešiem sociālajam 
darbiniekam ir jāpārvērtē situācija ģimenē 
un jāvienojas par turpmākajiem līdzdarbības 
pienākumiem.

Vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā piešķir 
vētras, plūdu, ugunsgrēka vai citu neparedzamo 
apstākļu dēļ un tas nepārsniedz Ls 100.00 
apmēru vienai ģimenei vai personai. Pabalsts tiek 
piešķirts neizvērtējot ienākumus, bet ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas.

Pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības 
palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību 
un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe tiek 
piešķirts pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei, kura apmērs ir Ls 175.00, 
pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai Ls 90.00, 
kā arī tiem bērniem bāreņiem vai bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem, kas turpina sekmīgi 
mācīties, tiek piešķirts pabalsts ikmēneša 
izdevumiem Ls 45.00.

Bērnu izglītības procesa nodrošināšanai ir 
paredzēts vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu 
iegādei, trūcīgām daudzbērnu ģimenēm Ls 15.00 
vienam skolēnam uzsākot mācību gadu.

Daugavpils novada trūcīgo ģimeņu bērniem, 
kuri mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs 
Daugavpils novada teritorijā, tiek apmaksāti 
ēdināšanas izdevumi.

Veselības aprūpes pabalsts Ls 25.00 ir pieejams 
vienu reizi gadā tikai tām trūcīgām personām, 
kurām ir veselības problēmas ar pārvietošanos 
un tie tiek aprūpēti mājas apstākļos.

2010. gadā Daugavpils novadā GMI pabalstos 
tika izmaksāti Ls 228 708, veselības aprūpei 
Ls 2468, bērnu ēdināšanai Ls 51 259, sociālās 
garantijās bērniem bāreņiem vai bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem Ls 52 841, vienreizējā 
ārkārtas situācijas pabalstā Ls 3840.

Sociālā dienesta un sociālo darbinieku 
uzdevums ir pārredzēt savu teritoriju un savlaicīgi 
konstatēt problēmu vai cilvēku vajadzības. Katrā 
pagasta pārvaldē ir sociālais darbinieks, tādēļ 
tiek publicēti sociālo darbinieku darba laiki, 
vieta un tālruņa numuri, lai ikviena problēma vai 
radies jautājums tiktu atrisināts.

Anna Jegorova
Sociālās nodaļas vadītāja

Par rīcību ar neizpirkto 
lauku apvidus zemi

   Daudzi zemes lietotāji, kuri nav vēlējušies 
vai nav paspējuši savlaicīgi izpirkt zemi, jau 
ir saņēmuši, citi drīzumā saņems, pašvaldības 
lēmumus par zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesību izbeigšanu. Izbeidzoties zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesībām, personām ir jāizdara izvēle, 
ko darīt ar šo zemi. Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrā 
daļa nosaka, ka persona, kurai zemes lietošanas 
tiesības izbeidzas, iegūst zemes nomas tiesību 
uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar 
pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un šo 
zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma noteiktajā 
kārtībā, taču tā nav atsavināma vai iznomājama 
citai personai. Tātad, izmantojot zemes nomas 

pirmtiesības, persona iegūst tiesības nomāt šo 
zemi neierobežotu laiku par noteiktu nomas 
maksu 0.5% gadā no zemes kadastrālās vērtības 
un tiesības izpirkt šo zemi no pašvaldības par 
tirgus vērtību, maksājot naudā un bez izsoles. 
Savas tiesības uz zemes pirmsnomu personai 
ir jāizlieto viena gada laikā, līdz pašvaldības 
lēmumā norādītajam termiņam.
   Persona var slēgt zemes nomas līgumu kā uz visu 
pastāvīgā lietošanā bijušo zemi, tā arī uz kādu 
tās daļu. Personām, kas nolēmušas nomāt zemes 
daļu nav jāgaida gads un sava izvēle jāizdara pēc 
iespējās ātrāk. Noslēdzot zemes nomas līgumu 
par mazāku platību, tiek samazināti nodokļi un 
nomas maksa, kas līdz tam tika aprēķināta par 
visu lietošanā bijušo zemes platību, no dienas, kad 
zemes lietotājs ieguva zemes nomas pirmtiesības.
   Persona ir tiesīga atteikties no lietošanā 
bijušās zemes. Atsakoties no lietošanā piešķirtās 
zemes ir jāņem vērā vai tā ir apbūvēta vai nē. Ja 
zeme nav apbūvēta, persona rakstveidā atsakās 
no zemes nomas pirmtiesībām.. Persona nav 

tiesīga atteikties 
no visa zemes 
gabala nomas, 
ja zemes gabals 
ir apbūvēts. Tai 
ir jāslēdz zemes 
nomas līgums 
par zemes platību 
zem īpašumā 
esošajām ēkām 
un būvēm, kas 
nav mazāka 
par pašvaldības 
s a i s t o š a j o s 
noteikumos par 
teritorijas plānojumu noteikto minimālo apbūves 
platību. Arī atsakoties no apbūvēta zemes gabala, 
nebūtu vēlams savu izvēli atlikt uz pēdējo brīdi, 
bet laikus paziņot par savu nodomu pašvaldībai, 
tādā veidā ietaupot uz nodokļu un nomas maksas 
rēķina.

Andris Slesars
Juridiskās daļas juriskonsults
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SOCIĀLAIS DIENESTS



Ir apzinātas 
t e r i t o r i j a s 
D a u g a v p i l s 
novadā, kuras 
atrodas tiešā 
riska zonā 
plūdu gadījumā. 
Daugavas upe 
apdraud 6 
pagastus -  Līksnas 
(2200ha), Sventes 
(1250 ha), Nīcgales 

(206ha), Tabores (475 ha) un Kalkūnes (300ha). Ja 
Daugavas upes līmenis paceļas līdz kritiskajam, 
arī Laucesas upe appludina Laucesas pagasta 
teritoriju (78ha). Par kritisko ūdens līmeni lauku 
teritorijās tiek uzskatīti 8.50m, šogad prognozē 
8.40m. 

Daugavpils novada teritorijā riska zonā atrodas 
121 mājsaimniecība, kurās šobrīd pastāvīgi dzīvo 
194 cilvēki. Mājlopu skaits – vairāk kā 200. 
Tāpat riska zonā atrodas 6 vasarnīcu kooperatīvi 
(dārzkopības sabiedrības) – Ļubaste, Kooperators, 
Laucese 8, Daugava, Celtnieks un Maļutki . Tās ir 
1270 vasaras mājiņas, kurās pastāvīgi dzīvo 122 

cilvēki (salīdzinot ar pagājušo gadu, šis skaitlis 
ir divkāršojies – 2010.gadā vasaras mājiņās 
uzturējās 68 cilvēki). 

Tā kā plūdi pienāk gandrīz katru gadu, vēlams, 
lai iedzīvotāji jau laicīgi parūpētos arī par mājlopu 
drošību. Visbiežāk iedzīvotāji izvēlas mājlopus 
uz plūdu periodu pārvietot pie kaimiņiem, kuri 
atrodas drošākās vietās. Ja ir liela saimniecība, 
ir iespēja mājlopus pārvietot uz bijušo Tiltu 
fermu Līksnas pagastā vai uz z/s Upenes Sventes 
pagastā. 

Pagastu pārvaldnieku uzdevums ir iepazīstināt 
iedzīvotājus ar instrukciju plūdu gadījumā. 
Instrukcijā ir sniegta informāciju par to, kādas 
darbības veikt un kur vērsties pēc palīdzības, ja 
rodas tieši plūdu draudi, kā arī,  ja ūdens līmenis 
ir strauji cēlies un evakuācija pašu spēkiem ir 
neiespējama. Ja iedzīvotājs jau iepriekš atsakās 
evakuēties, viņa pienākums ir sarūpēt sev 
pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentus un citas 
visnepieciešamākās lietas. Atteikums evakuēties 
personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties 
atbildību par iespējamajām sekām.

Ja radīsies situācija, ka Daugavas upē tiks 
sasniegts kritiskais līmenis, tad tiks izveidots 
Diennakts koordinācijas centrs Daugavpils novada 
domē, kurš koordinēs visus glābšanas pasākumus 
starp valsts  institūcijām - Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu, Valsts policiju, Zemessardzi 
un Robežsargiem. Nepieciešamības gadījumā 
novada domes rīcībā ir 4 pašvaldībai piederošas 
airu laivas un 4 motorlaivas. Jāpiebilst, ka  
spridzināšanas darbus varēs veikt tikai tajās 
teritorijās, kur 1km rādiusā neatrodas dzīvojamās 
mājas. 

Iedzīvotājus aicinu laicīgi gatavoties iespēja-
majiem plūdiem. Pastāvīgi tiks ziņota jaunākā 
informācija gan radio Alise Plus, gan Latgales 
Reģionālajā televīzijā. Piepilsētas iedzīvotāji tie-
šo plūdu draudu gadījumā varēs dzirdēt arī sirē-
nas - iedzīvotājiem pēc tam jāklausās informācija, 
kas tiks pārraidīta radio un televīzijā. 

Pagastu iedzīvotāji detalizētāku informāciju 
par situāciju plūdu gadījumā var saņemt pie 
pagastu pārvaldes vadītājiem. 

Aleksandrs Aizbalts
pašvaldības izpilddirektores
vietnieks

Iedzīvotājiem laicīgi jāgatavojas iespējamiem plūdiem

PASĀKUMS DATUMS LAIKS NORISES VIETA 
Daugavpils novada bērnu sporta deju 
sacensības ” Zvaigznītes” 

01.04. 10.00 Novada Kultūras centrs 

Daugavpils novada Intelektuālā spēle 
„Kas? Kur? Kad?” 

01.04 18.00 Naujenes Jaunatnes un iniciatīvas 
sporta centrs 

Daugavpils novada un pilsētas deju 
kolektīvu skate 

02.04. 14.30 Novada Kultūras centrs 

Izstāde- „Krāsa mūsu dzīvē” 04.04.-
12.04. 

 Vecsalienas pagasts 

Grāmatas „Dzīvības loki. 
AugšDaugava” prezentācija 

04.04. 14.00 Park Hotel „Latgola” 

Spēle „Kas? Kur? Kad?” 10.04. 13.00 Tabores pagasta kafejnīca „Mežvidi” 
Literārā pēcpusdiena bērniem 
„Pavasara palāsis” 

13.04. 14.00 Skrudalienas pagasta Silenes 
bibliotēka 

Daugavpils novada skolu tautas deju 
kolektīvu sadancis 

13.04. 11.00 Novada Kultūras centrs 

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
20. gadu jubilejas koncerts 

15.04 16.00 Novada Kultūras centrs 

Daugavpils novada jauniešu breika 
deju šova programma „From b-boy 
An- Juicy” 

15.04 18.00 Naujenes kultūras centrs 

VIII starptautiskais mūzikas un 
mākslas skolu akordeonistu konkurss 
„Naujene 2011” 

16.04 10.00 Novada Kultūras centrs 

Rokdarbu izstāde „Piemiņai no 
vecmāmiņas” 

18.04.-
14.05. 

 Demenes pagasta kultūras nams 

Seminārs daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pārvaldniekiem „Dzīvojamo 
māju siltināšana un Eiropas 
līdzfinansējuma saņemšana”  

19.04. 11.00 Novada dome 

Pirmslieldienu tirdziņš  20.04. No 12.00 Vienības laukums, Daugavpils 
Labdarības pasākums skolēniem 
 „Ļaujies brīnumu pasaulei” 

21.04. 17.00 Novada Kultūras centrs 

Vaboles pagasta amatierteātra 
„Nagaidama prīca” pirmizrāde  
Alberta Sprūdža  komēdija  „Vīgla 
uzvara” 

24.04. 15.00 Vaboles kultūras nams 

Amatierteātra „Atzola-1”pirmizrāde 
Danskovītes luga „Ontons i vampiri” 

24.04. 15.00 Dubnas kultūras nams 

Starpnovadu mazo vokālistu konkurss 
„Cāļu Cālis 2011” 

25.04. 12.00 Novada Kultūras centrs 

Saldumu balle cienījama vecuma 
cilvēkiem 

28.04. 10.00 Sventes tautas nams 

Mākslas dienas Vabolē 2011 29.04. 14.00 Skrindu dzimtas muzejs 
Naujenes pagasta vokālā ansambļa 
„Ausma” dzimšanas dienas koncerts 

29.04 18.00 Naujenes kultūras centrs 

Lielā Talka 30.04.  Novada pagasti 
Biķernieku pagastam – 80 30.04. 14.00 Biķernieku pagasta kultūras nams 
Starptautiskais Tautas muzikantu 
saiets 

30.04. 15.00 Vaboles kultūras nams 

Nīcgales amatierteātra ,,Kvēlošās 
sirdis” Ingas Kuzminas ,,Piļsētnīki 
laukos” pirmizrāde 

30.04. 15.00 Nīcgales pagasta tautas nams 

 

Kā rīkoties cilvēkam, ja viņš pretendē uz 
vienoto platības maksājumu? 
    Atbild Aldis Cimoška, 
Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības vecināšanas 
nodaļas vadītājas vietnieks
  Lai pretendētu uz Vienoto platības maksājumu, 
ir jākļūst par Lauku Atbalsta Dienesta klientu. 
Šim nolūkam fiziskai personai jāgriežas LAD 
Daugavpils klientu apkalpošanas punktā 
Daugavas ielā 33, Krauja, Naujenes pag. Tālr: 
654 50261.
Lai pieteiktos ir nepieciešams:
   Bankā atvērts konts
   Zemes robežu plāns ar kadastra numuriem
   Pase
 Iesniegumu veidlapas, kas pieejamas 
informatīvajā rokasgrāmatā (atrodamas mājas 
lapā www.lad.gov.lv vai LAD apkalpošanas 
punktā).
   Vairāk informācijas - www.lad.gov.lv

   Daugavpils novada dome saņēma Birznieku 
pamatskolas skolēnu vecāku vēstuli par pasažieru 
pārvadāšanu skolas autobusos.

   Divu nedēļu laikā Daugavpils novada domē tiks 
izstrādāta kārtība par pasažieru pārvadāšanu 
skolu autobusos. Informācija tiks publicēta avīzes 
maija numurā.

Vai es varu iegūt īpašumā dzīvokli, kuru es īrēju 
no pašvaldības?

    Atbild Kornēlija Gailīte
Nekustamā īpašuma speciāliste

   Publiskas personas mantas atsavināšanas li-
kums nosaka, ka īrniekiem un viņu ģimenes 
locekļiem ir tiesības izpirkt pašvaldības īpašumā 
esošo dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu 
likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā 
kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums .
Ja dzīvokļa īpašumu ierosina atsavināt īrnieks 
vai viņa ģimenes loceklis, atsavināšanas 
ierosinājumu paraksta īrnieks vai viņa ģimenes 
loceklis.
  Atsavināšanas ierosinājumam pievieno: 1. 
ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kop-
iju; 2. īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli 
apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri 
no viņiem iegūs īpašumā dzīvokļa īpašumu; 3. 
atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres 
līguma kopiju; 4.izziņa par īres un komunālo 
maksājumu parāda esību vai neesamību.
  Atsavināšanas ierosinājumu (iesniegumu) per-
sona var iesniegt: Daugavpils novada pagas-
ta pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā 
atrodas attiecīgais atsavināmais nekustamais 
īpašums (dzīvoklis), Daugavpils novada domē vai 
izsūtot pa pastu uz kādu no iepriekš minētajām 
iestādēm.

D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I Sw w w. d n d . l v4

AFIŠA

JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI


