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DAUGAVPILS  NOVADA  VĒSTIS

Valsts svētkos atjaunota balvas „Gada cilvēks” pasniegšanas tradīcija
16.novembrī, Daugavpils novada kultū-

ras centrā pulcējās viesi, lai svinīgi pieda-
lītos Latvijas proklamēšanas 93.gadadie-
nai veltītā pasākumā „Uzziedi Latvijai!”, 
kurā  tika atzīmēta Latvijas dzimšanas 
diena un godināti tie cilvēki, kuri pelnī-
juši atzinību par  nozīmīgiem darbiem vai 
nopelniem Daugavpils novada attīstībā, 
saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai 
citā jomā. 

Par nesavtīgu un godprātīgu pienāku-
mu pildīšanu Daugavpils novada un Lat-
vijas labā, atzinības rakstus saņēma 21 
novadnieks - Jānis Grinberts, Terēzija 
Ūbele, Olga Gauka, Veneranda Kucina, 
Sofi ja Mole, Irēna Kudiņa,  Olga Goršan-
tova, Ludmila Oboļeviča, Lilija Traškova, 
Vitālijs Novickis, Vladislavs Petrovs, Be-
tija Ivanova, Anita Ozola, Jeļena Gavrilo-
va, Ludmila Vasiļjeva , Zoja Rubene, Inta 
Valdone, Jānis Gipters, Lidija Jefi mova, Janušs 
Bulašs un Larisa Konošonoka.  

Pēc divu gadu klusēšanas,  novadā atkal tiek 
turpināta Daugavpils rajonā iesāktā skaistā tra-
dīcija īpaši pateikties cilvēkiem, kuri pelnījuši 
titulu „Gada cilvēks”. Balva „Gada cilvēks” tika 
pasniegta piecās nominācijās šādiem cilvēkiem:

- Valērijs Ančevskis  (Maļinovas pagasta z/s 
„Ainava” īpašnieks). Valērijs Ančevskis sekmīgi 
apsaimnieko vairāk kā 900 ha zemes, specializē-
joties graudkopībā. Zeme ir tīra un sakopta, tāpat 
saimniecību krāšņo  pilnībā atjaunots tehnikas 
parks, kas iegūts pateicoties dalībai ES projektos. 
Saimnieks īpaši rūpējas par saviem darbiniekiem 
– tiem tiek nodrošināta  labvēlīga darba vide ar 
apsildāmām darbnīcām, ēdnīcu un iespēju nopel-
nīt arī ziemas periodā. Par pieredzi, profesionā-
lismu, inovatīvām lauksaimniecības metodēm un 
nebaidīšanos riskēt Valērijs Ančevskis saņēma 
„Gada cilvēks” balvu nominācijā „Uzņēmējdarbī-
ba”. 

- Ināra Mukāne (Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes vadītāja). Ināra Mukāne par vadītāju 
strādā kopš 1989. gada. Viņa ir enerģiska un eru-
dīta. Darba pienākumus veic godprātīgi un kom-

petenti, pielietojot lielo darba pieredzi. Ināras 
Mukānes piedāvātās idejas un ierosinājumi tiek 
realizēti un virzīti Daugavpils novada kultūrpoli-
tikas un kultūrizglītības attīstībai. 2010. un 2011. 
gadā viņas vadībā tika veiksmīgi realizēti Latvi-
jas – Lietuvas kaimiņvalstu sadarbības program-
mas projekti. Aktīvi līdzdarbojusies Daugavpils 
novada simbolikas (logo, moto, ģerbonis) izstrādē. 
Ināra Mukāne saņēma „Gada cilvēks” balvu no-
minācijā „Kultūra”. 

- Edgars Pavlovskis (students, Laucesas pa-
gasta iedzīvotājs). Edgars Pavlovskis ir daudzkār-
tējs Latvijas, Eiropas un pasaules junioru čempi-
ons. Ar lielu gribasspēku un talantu sportistam ir 
izdevies sasniegt augstas sporta virsotnes, kādas 
līdz šim nav izdevies sasniegt nevienam novada 
sportistam. 2010.gadā ieguvis 4 medaļas Pasau-
les čempionātā un 3 medaļas Eiropas čempionā-
tā, savukārt šogad izcīnījis 3 medaļas Eiropas 
čempionātā un 6 medaļas Pasaules čempionātā 
Ņujorkā (ASV), kur sportists uzstādīja arī jaunu 
Latvijas rekordu, labojot visus trīs sev piederošos 
junioru rekordus grūšanā, raušanā un divcīņā. 
Edgars Pavlovskis saņēma „Gada cilvēks” balvu 
nominācijā „Sports”. 

- Faina Sigņejeva (Skrudalienas 
pagasta sociālā darbiniece). Faina 
Sigņejeva jau vairāk nekā 13 gadus 
apzinīgi veic sociālo darbu Skrudalie-
nas pagastā. Savā darbā  ir objektīva 
un taisnīga. Izmantojot savas profesio-
nālās zināšanas, strādā ar dažādām 
iedzīvotāju grupām, gan bērniem, gan 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan 
veciem cilvēkiem. Pēc savas radošās 
iniciatīvas viņa ir izveidojusi klienta 
līdzdarbības karti, kas noder kontroles 
uzskaitei klienta līdzdarbības pienā-
kumu veikšanā un uzlabo sociālā dar-
ba kvalitāti. Faina Sigņejeva saņēma 
„Gada cilvēks” balvu nominācijā „So-
ciālais darbs”.

- Antija Vēvere (Nīcgales pamat-
skolas direktore). Pateicoties Antijas 
Vēveres pūlēm, Nīcgales pamatskola i r 

ne vien izglītības iestāde, bet arī pagasta daudz-
funkcionāls interešu izglītības centrs - te tiek dota 
iespēja gan skolēniem, gan pieaugušajiem attīstīt 
savas dotības mākslā, sportā, tehnoloģiju jomā. 
Ar skolā izveidotās biedrības „Cinītis” palīdzību, 
sekmīgi realizēti projekti, triju gadu laikā skolai 
piesaistot vairāk kā 30 tūkstošus latus. Skolas di-
rektore var lepoties ar nozīmīgiem ieguldījumiem 
izglītībā un kultūrā, viņa ir latviešu tautas tradī-
ciju uzturētāja un vienlaicīgi – jauno vēsmu ievie-
sēja skolā. Antija Vēvere saņēma „Gada cilvēks” 
balvu nominācijā „Izglītība”.

Vakara turpinājumā skatītājus priecēja vokā-
lais ansamblis „Framest”, kurā dzied pieci, talan-
tīgi jaunieši.  Viesmākslinieki izpildīja maestro 
Raimonda Paula un citu komponistu skaistāko 
un tautā iemīļotāko melodiju aranžējumus džeza 
ritmā. 

Mīlestība pret tēvzemi nav tikai 18.novembra 
kultūras pasākumu apmeklēšana un krāšņu sa-
lūtu skatīšanās.  Vislielākā dāvana Latvijai ir 
mūsu patriotisms, dzīvesprieks, prasme un vēlē-
šanās strādāt un dzīvot Daugavpils novadā, „kur 
saule rotājas” un Latvijas valstī, kur „dēli dzied” 
un „meitas zied”.

Daugavpils novada izrādi „Rošforas meitenes” noskatās 5000 Francijas skatītāju

Ināra Mukāne
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

Ar  vislabākajiem  iespaidiem  Daugavpils 
novada delegācija ir atgriezusies   no dalības  
„Mode  H  Eiropa  2011”, kas  notika Francijas 
pilsētā Tūrā no  20.līdz 23.  novembrim.  Mode H 
pasākumi  šeit notiek kopš 2005. gada ar mērķi 
virzīt  sabiedrības izpratni cilvēku ar kustību 

traucējumiem pozitīvākai uztverei. 
Pasākuma galvenā norise ir gandrīz pus-
otru stundu gara muzikāla kustību izrāde, 
kuru veido populāru fi lmu mūzikas tēmu 
sižeti, ko iestudējušas 11 organizācijas 
no 9 valstīm. Uz skatuves blakus 
profesionāliem izpildītājiem dažādas lo-
mas ataino cilvēki ar fi ziskām problēmām 
un dalībnieki ratiņkrēslos.  Šajā ļoti 
profesionālajā un ārkārtīgi spēcīgas 
sinerģijas balstītā uzvedumā, izmantojot 
spilgtus vizuālās un skatuves mākslas 
instrumentus, tika parādītas mākslas  
neierobežotās iespējas sabiedrības 
visdažādāko sociālo grupu sadarbībai un 
savstarpējam atbalstam.

Daugavpils novada Kultūras pārvalde, 
sadarbībā ar  režisoru Viktoru Jansonu 
un tērpu mākslinieci Natāliju Marinohu,  
sagatavoja iestudējumu pēc   režisora 
Žaka Demī fi lmas “Rošforas meitenes” 
mūzikas motīviem. Mūsu priekšnesums 

tika uzņemts ar sirsnīgām emocijām, jo, 
manuprāt, visprecīzāk   pildīja pasākuma misiju 
– ar  teātra  mākslas un tērpu dizaina iespējām 
izlīdzināt fi ziskās un cilvēku aizspriedumu radītās 
atšķirības. Lieliskajā Tūras  Starptautiskajā kon-
gresu centrā VINCI trīs Mode H izrādes noskatījās 
5000 skatītāju.

Izrādē aktieru lomās iejutās Anastasija Tim-
čenko, Vadims Vlasovs, Raitis Pušķeiris, Ga-

Muzikālā kustību izrāde uzbur stāstu par mīlestības 
un brīnuma gaidām

Daugavpils novada delegācija viesojas Francijas 
pilsētā Tūrā - festivāla “Mode H” norises vietā

tis Mačulāns, Aleksandrs Traškovs, Genādijs 
Pivarovičs, Inta Uškāne, Dmitrijs Ivanovs, 
Valentīna Timčenko, Jeļena Kurtina, Lidija 
Breska un Jurijs Kopasovs.

Mūsu grupas dalību pasākumā fi nansēja 
Daugavpils novada dome un Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas projekts  „Va-
sara Laukos”.
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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 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Novada seniori apgūst datorprasmes

2011.gada 29.septembra Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saistošie noteikumi Nr.20 (protokols Nr.20., 27., &, lēmums Nr.1214)
Grozījumi Daugavpils novada domes  2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautā-
jumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā” 5.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta piekto daļu, 
14.panta pirmās daļas 6.punktu,  15.pantu, 24.panta pirmo 
daļu, 26.panta otro daļu, 27.panta otro daļu, likuma „Par so-
ciālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”      6., 
8.pantiem, 9.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautāju-
mu risināšanā” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Lēmumu par šajos noteikumos minētās palīdzības pie-

šķiršanu (pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana, 
sociālā dzīvokļa izīrēšana, nodrošināšana ar pagaidu telpu, 
palīdzības sniegšana īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret 
citu īrējamu dzīvojamo telpu) pieņem komisija.”

1.2. Papildināt ar 5.1punktu šādā redakcijā:
„5.1 Lēmumu par šajos noteikumos minēto vienreizēja 

pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 
piešķiršanu, par noteikumu 47.1punktā noteiktās palīdzības 
sniegšanu pieņem Daugavpils novada dome.” 

1.3. Papildināt ar 7.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.1.3. maznodrošinātai personai, kuras īrētā vai īpašumā 

esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas 
nelaimes vai avārijas rezultātā un šī persona iesniegumu ir 
iesniegusi vēlāk kā mēneša laikā pēc stihiskas nelaimes vai 
avārijas.”

1.4. Izteikt 7.2.2. un 7.2.3. apakšpunktus šādā redakcijā:
„7.2.2. maznodrošinātām vai trūcīgām personām (ģime-

nēm), kuras vismaz divus pēdējos gadus nepārtraukti ir dekla-
rējušas savu dzīves vietu Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus 
un īrē (lieto) vienistabas dzīvokli, vienu istabu vai tādu dzī-
vojamo telpu, kuras dzīvojamā platība ir mazāka par 6 m2 uz 
vienu cilvēku;

7.2.3. ģimenēm, kuras noslēgušas laulību pēdējo divu gadu 
laikā, ja viens no laulātajiem ir vismaz trīs pēdējos gadus 
nepārtraukti deklarējis savu dzīvesvietu Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā, un ģimene īrē (lieto) vienistabas 
dzīvokli, vienu istabu vai tādu dzīvojamo telpu, kuras dzīvoja-
mā platība ir mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku, un kuras ie-
nākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 120;”

1.5. Izteikt 9.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.11. persona, kura vēlas saņemt palīdzību,  ja īrētā vai 

īpašumā esošā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī vai cietusi 
stihiskas nelaimes rezultātā, iesniedz Daugavpils novada do-
mes  Būvvaldes atzinumu;”

1.6. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 
vispirms piedāvā īrēt personām, kurām palīdzība dzīvojamās 
telpas izīrēšanā sniedzama neatliekami, ja tādas ir. Ja šādu 
personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo 

dzīvojamo telpu, vai nav sniegušas noteiktajā termiņā atbil-
des uz saņemtajiem piedāvājumiem, to piedāvā īrēt personām, 
kuras reģistrētas palīdzības sniegšanas reģistrā to personu 
grupā, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kār-
tām. Ja šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstvei-
dā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, vai nav sniegušas 
noteiktajā termiņā atbildes uz saņemtajiem piedāvājumiem, 
to piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas palīdzības snieg-
šanas reģistrā to personu grupā, kuras ar dzīvojamo telpu no-
drošināmas vispārējā kārtībā.”

1.7. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
„19. Pamatojoties uz komisijas pieņemto lēmumu par dzī-

vojamās telpas izīrēšanu starp Daugavpils novada attiecīgo 
pagasta pārvaldi, kur atrodas dzīvojamās telpas, un personu 
tiek noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.”

1.8. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

„21. Papildus Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirma-
jā daļā noteiktajām personām, tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir:

21.1. trūcīgai personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta 
Daugavpils novada administratīvā teritorija un kurai nav no-
teiktas dzīvesvietas;

Labākā lauku skola valstī – Špoģu vidusskola

Labākā lauku skola valstī ir Špoģu 
vidusskola, liecina Draudzīgā aicinā-
juma fonda skolu reitinga 2011.gada 
dati, kas iegūti, aprēķinot skolēnu 
sekmju vērtējumu centralizētajos 
eksāmenos. „Skolas reitingu” veido 
Draudzīgā aicinājuma fonds, kura 
mērķis ir izveidot objektīvu skolu 
vērtējumu pēc centralizēto eksāme-
nu rezultātiem. Reitinga dalībnieces 
ir visas skolas, kurās realizē vidējo 
izglītību. Pēc skolēnu gūtajiem re-
zultātiem centralizētajos eksāmenos 

vērtē katru mācību priekšmetu 
un skolas kopvērtējumā. Vērtē 
skolēnu sasniegumus latviešu va-
lodā, matemātikā, angļu valodā, 
dabaszinātnēs (bioloģijā, fi zikā, 
ķīmijā), vēsturē.

Skolas vērtē četrās nominā-
cijās, atbilstoši to objektīvajām 
iespējām – ģimnāzijas, pilsētu 
vidusskolas, lauku vidusskolas, 
specializētās skolas - tehnikumi, 
arodvidusskolas, mūzikas skolas 
u.c.  Nominācijā «Lauku vidussko-
las» 1.vietu ieguva Špoģu vidus-
skola Daugavpils novadā, 2.vietu 
- Aglonas internātvidusskola Ag-
lonas novadā, 3.vietu - Ezernieku 

vidusskola Dagdas novadā, 4.vie-
tu - Salas vidusskola Salas novadā, 
5.vietu - Aglonas vidusskola Aglonas 
novadā un 6.vietu - Gulbīša vidus-
skola Gulbenes novadā.

21.novembrī Latvijas Nacionālajā 
operā notika svinīga skolu apbalvo-
šanas ceremonija, kurā piedalījās 
arī Daugavpils novada pārstāvji. 
Par godpilno 1.vietu un labākās lau-
ku skolas statusu Špoģu vidusskola 
saņēma galveno balvu – metālā iz-
strādātu „Pūci”.

Terēzija Ūbele
Mācību un informācijas centra vadītāja

Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes Mācību un informācijas 
centrs Bila un Melindas  Geitsu 
fonda un Latvijas valsts atbalstītā 
projekta „Trešais tēva dēls” 
ietvaros no 2007. gada līdz šim 
brīdim regulāri organizē apmācības 
publisko bibliotēku bibliotekāriem 
no Daugavpils, Ilūkstes un 
Krāslavas novadiem. Šobrīd visu 
publisko bibliotēku lietotājiem ir 
iespēja lūgt padomu bibliotekāriem 
par datoru lietošanu, interneta 
izmantošanu, dažādām datu bāzēm 
tajā, par Skype un e-pasta iespējām.

Mācību un informācijas centrs 
projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros 
2007. gadā saņēma lietošanā 30 
datorus, interaktīvo tāfeli un 
multifunkcionālās iekārtas. Šī 
gada oktobrī, izmantojot saņemto 
datortehniku, MIC tika uzsākta 
senioru apmācība „Pirmie soļi 
datorprasmēs”. Trīs apmācību 
grupās kopā mācās 15 cilvēki. 
Plānotas 10 nodarbības katrai 

grupai.
Senioru grupā, kurai nodarbības 

notiek Naujenes tautas bibliotēkā, 
datorzinības apgūst 5 Naujenes 
pagasta iedzīvotāji. Lēni un 
pamazām, solīti pa solītim cienījama 
vecuma dāmas un kungs, sākot no 
datora ieslēgšanas un izslēgšanas 
prasmēm, peles un tastatūras 
taustiņu apgūšanas, darba virsmas 
izpētes, pamazām virzās uz teksta 
ievadīšanas un formatēšanas 
niansēm. Visi jau ir izveidojuši 
savas dokumentu mapītes un ar 
lielu nepacietību gaida „iekļūšanu” 
interneta bezgalīgajās dzīlēs. Seniori 
ar lielu pacietību un prieku apgūst 
viņiem līdz šim nezināmo datora 
pasauli. Secinājumi pēc pirmajām 
nodarbībām: „Grūti gan!” un „Būs 
jāpērk dators”. 

Datorapmācības vada Daugav-
pils Universitātes studenti Jeka-
terina Leibča, Jūlija Statute, 
Oksana Voļikova, Jekaterina 
Antonova, Marija Romanova, 
ArtjomsPučinskis. Jaunieši strādā 
kā brīvprātīgie, gūstot pedagoģisko 
pieredzi un komunikācijas prasmes. 

2011.gada 10.novembra sēdē pie-
ņemti 52 lēmumi:

● Izsludināja Daugavpils novada 
konkursu-skati „Ziemassvētki katrā logā”, apstip-
rināja konkursa – skates vērtēšanas komisiju un 
nolikumu.

● Apstiprināja noteikumus „Noteikumi par ceļa 
izdevumu uz/no mācību – treniņu nodarbībām 
atmaksu Daugavpils novada Bērnu un jauniešu 
sporta skolas audzēkņiem”.

● Grozīja Ambeļu pagasta pārvaldes nolikumu, 
nosakot tās jauno juridisko adresi.     

● Atļāva Salienas pagasta pārvaldei iegādāties 
mikroautobusu, ņemot aizņēmumu LVL 25000 no 
Valsts kases. 

● Nodeva būvniecības „Līksnas pagasta auto-
ceļa Līksna – Līksnas baznīca 0.000 – 1.515 km 
rekonstrukcija” izmaksas Ls 14468.76 Daugavpils 
novada domei.  

● Atļāva veikt Maļinovas Svētā pravieša Elijas 
pareizticīgo draudzei piederošā zemes gabala mai-
ņu pret līdzvērtīgu Daugavpils novada pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu.

● Nolēma atdot īpašumā Līksnas Vissvētās 
Jēzus sirds Romas katoļu draudzei ēku (būvju) 
nekustamo īpašumu Vaikuļānos, Līksnas pagas-
tā.

● Nolēma pārdot izsolē dzīvokļus Nr. 5, 111, 
Meža iela 4,Krauja, Naujenes pagasts, un dzīvokli 
Nr. 2, Ozolu iela 2B, Tabore, Tabores pagasts un 
apstiprināja izsoles noteikumus.

● Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu 1 dzīvoklim 
Biķernieku pagastā.

● Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 3 per-
sonām Naujenes un Višķu pagastos.

● Pieņēma 25 lēmumus zemes jautājumos. 

2011.gada 24.novembra sēdē pieņemti 58 
lēmumi:

● Atbrīvoja Elvīru Semjonovu no Salienas vi-
dusskolas direktora amata ar 2011.gada 30.no-
vembri.

● Iecēla Antoņinu Redkovu par Salienas vi-
dusskolas direktori ar 2011.gada 1.decembri.

● Grozīja Vecsalienas pagasta pārvaldes un Sa-
lienas vidusskolas nolikumus.      

● Apstiprināja no 2012.gada 1.janvāra ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Bi-
ķernieku pagasta teritorijā. 

● Apstiprināja Biķernieku pagasta pārvaldes 
traktortehnikas sniegto maksas pakalpojumu iz-
cenojumus.

● Atļāva pašvaldības aģentūrai „Višķi” norak-
stīt, noņemt no uzskaites Ceļu satiksmes drošības 
direkcijā un nodod metāllūžņos tās valdījumā eso-
šus autobusus VOLVO B10 un B9M.

● Nolēma pārņemt novada domes valdījumā 
sporta laukumu projekta „Daugavpils novada Ta-
bores pagasta brīvā laika pavadīšanas infrastruk-
tūras rekonstrukcija” I kārtas īstenošanai.

● Nodeva būvniecības „Brīvā laika pavadīšanas 
centra ēkas rekonstrukcija”, Skolas iela 6, Silene, 
Skrudalienas pagasts, izmaksas Ls 845,27 Dau-
gavpils novada domei.

● Grozīja novada domes 25.02.2010. lēmumu 
Nr.185, mainot projekta „Animaterapijas izman-
tošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību 
sociālās vides stiprināšanai” fi nansējuma sadalī-
juma summu.

● Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-
grāmatā uz novada pašvaldības vārda uz 9 dzī-
vokļiem Tabores pagastā un 6 dzīvokļiem Višķu 

pagastā.
● Iedalīja līdzekļus Daugavpils no-

vada domei Ls 141 projekta Nauje-
nes pagasta Kraujas ciema ielu rekonstrukcijas 
2.posma īstenošanai, Demenes pagasta pārvaldei 
Ls 655 bedrīšu remontam un Vecsalienas pagas-
ta pārvaldei Ls 3424 traktora John Deere 6910 
iegādei.

● Apstiprināja tehniski ekonomiskos pamatoju-
mus projektiem par ūdenssaimniecības attīstību 
Demenes pagasta Jāņuciemā, Kalupes pagasta 
Kalupes ciemā un Tabores pagasta Tabores cie-
mā.

● Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 7 per-
sonām Naujenes un Biķernieku pagastos.

● Pieņēma 20 lēmumus zemes jautājumos. 

2011.gada 29.novembra ārkārtas sēdē pie-
ņemti 3 lēmumi:

● Piešķīra subsīdiju SIA „Naujenes pakalpoju-
mu serviss” Ls 72440, kas ir  starpība starp pa-
kalpojuma sniedzēja ieņēmumiem un pakalpoju-
ma faktiskajām izmaksām, kas radās  pielietojot 
spēkā esošos siltumenerģijas piegādes tarifus 
Kalkūnes pagasta teritorijā no 01.10.2011. līdz 
30.10.2011..

● Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu LVL 
13 306,25 projekta „Skrudalienas pagasta sporta 
bāzes uzlabošana” fi nansēšanai. 

● Nolēma pārņemt novada domes valdījumā 
nekustamo īpašumu „Silene-32” projekta „Skrud-
alienas pagasta sporta bāzes uzlabošana” īsteno-
šanai.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā 
„Publiskie dokumenti”.
Nākamās domes sēdes notiks 15. un 29.decembrī.
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Paskaidrojuma raksts
Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Daugavpils 

novada domes saistošie noteikumi Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā”, paredzot papildus personu kategorijas, 
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu un pie-
šķirot pabalstu īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas 
vai dzīvojamās mājas remontam.

Saistošie noteikumi paredz, ka turpmāk lēmumus par sais-
tošajos noteikumos minētās palīdzības piešķiršanu (pašvaldī-
bai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana, sociālā dzīvokļa iz-
īrēšana, nodrošināšana ar pagaidu telpu, palīdzības sniegšana 
īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo 
telpu) pieņem Daugavpils novada domes dzīvokļu jautājumu 
komisija. Lēmumus par saistošajos noteikumos paredzēto pa-
balstu izmaksu pieņem Daugavpils novada dome.

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības bu-
džeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi nav nepiecie-
šams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

2011.gada 13.oktobra Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saistošie noteikumi Nr.21 (protokols Nr.21., 61., &, lēmums Nr.1303)
Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada 

teritorijā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 16. punktu, 43.panta pirmās daļas 6. un 
9.punktiem, trešo daļu 

I. Vispārējie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada kapsētu 

iekšējās kārtības noteiumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas 
un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapsētu 
pārziņu, kapavietu uzturētāju tiesības un pienākumus.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. kapsēta – īpaša iežogota teritorija, kas saskaņā ar 

pašvaldības lēmumu
ierādīta mirušo apbedīšanai;
2.2. atklātā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai 

tiek ierādītas jaunas kapavietas;
2.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī 

ģimenes kapa vietās;
2.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana ne-

notiek;
2.5. kapavieta (ģimenes kapavieta)- noteikta izmēra zemes 

iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai, kopiņas 
izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu stādīšanai, soliņa 
novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai;

2.6. apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs – fi ziska vai juridis-
ka persona, kas nolīgta sniegt apbedīšanas pakalpojumus;

2.7. kapavietas turētājs – fi ziska persona, kas pilda kapsētu 
uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus, saskaņā ar 
nomas līgumu;

2.8. kapsētas pārzinis – kapsētas īpašnieka noteikta 
atbildīga persona, kura pilda kapsētu uzturēšanas notei-
kumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu 
ievērošanu.

3. Šie saistošie noteikumi ir obligāti un saistoši visām 
fi ziskajām un juridiskajām personām Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā.

4. Daugavpils novadā kapsētas var būt pašvaldības, 
reliģisko organizāciju vai citu personu īpašums.

5. Daugavpils novadā ir atklātas, daļēji slēgtas un 
slēgtas kapsētas. Daugavpils novaa dome  nosaka un pēc 
nepieciešamības maina kapsētu statusu.

6. Kapsētas izveidošana vai to paplašināšana uz 
privātpersonas zemes ir atļauta tikai td, ja šīs zemes īpašnieks, 
pēc ierosinājuma, saņem Daugavpils novada domes atļauju 
par kapsētas ierīkošanu vai to paplašināšanu, ja tas atbilst 
teritoriālajam plānojumam, un nodrošina tās uzturēšanu 
atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem 
aktiem un šiem noteikumiem.

7. Daugavpils novada kapsētu vai tās daļas pēc atsevišķu 
reliģisko organizāciju vai konfesiju pieprasījuma, vienojoties 
ar Daugavpils novada domi par kapsētu nodošanas vērtību, var 
nodot organizācijām uzturēšanai. Pirms tam jāveic kapsētas 
teritorijas inventarizācija un jāsastāda apbedījumu vietu 
shēma. Mirušo reģistrācijas žurnāls un visi ar apbedīšanu 
saistītie dokumenti tiek nodoti saskaņā ar aktu.

8. Kapsētas paredzētas, pēc saskaņojuma saņemšanas no 
kapsētas pārziņa, mirušo Daugavpils novada iedzīvotāju 
apbedīšanai, citur dzīvojošo radinieku apbedīšanai un atrasto 
neatpazīto Daugavpils novada administratīvajā teritorijā 
apbedīšanai.

9. Mirušo apbedīšana ārpus kapsētas ir aizliegta.
II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

10. Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu turētājam, 
strādniekiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, 

jāizturas godbijīgi un jāievēro šie noteikumi.
11. Apmeklētājiem kapsētā aizliegts:
11.1. ievest dzīvniekus;
11.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, motocikliem, 

u.tml.;
11.3. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir 

saņemta kapsētas īpašnieka vai pārziņa atļauja;
11.4. tirgoties;
11.5. sniegt apbedīšanas un kapavietu kopšanas komer-

cpakalpojumus bez kapsētas īpašnieka vai pārziņa atļaujas;
11.6. piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus;
11.7. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
11.8. postīt kapsētas aprīkojumu (sētas, solus, sūkņus, 

ēkas, pieminekļus, piemiņas plāksnes u. tml.) un stādījumus;
11.9. smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un 

psihotropās vielas.
III. Kapsētu īpašnieku un pārziņa pienākumi
12. Kapsētu īpašnieku un pārziņu pienākums ir nodrošināt:
12.1. kapsētu iekšējo ceļu, koplietošanas laukumu, sētu, 

solu uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo 
apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju labiekārtošanu, at-
kritumu izvešanu;

12.2. kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu 
saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātajiem projektiem;

12.3. kapsētu ainavas veidošanu atbilstoši vietējām 
kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

12.4. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu 
dabā;

12.5. kapavietu vēsturisko inventarizāciju un plānu 
sastādīšanu;

12.6. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, 
kā arī šīs uzskaites pieejamību.Apbedīšanas un apbedījumu 
vietu uzskaites pamatdokuments ir mirušo reģistrācijas 
žurnāls (žurnāla paraugs pielikumā), kur jāizdara ieraksts 
par katru kapsētā notikušu apbedīšanu;

12.7. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu;
12.8. kapavietu ierādīšanu, nospraušanu dabā kapa 

rakšanai un apbedījuma kartēšanai.
13. Kapsētas pārzinis izdara ierakstu apbedījumu žurnālā, 

pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu izziņu 
par miršanas reģistrāciju, kur atzīmē mirušā dzimšanas 
un miršanas datumu, vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
apbedīšanas datumu, pēdējo dzīvesvietu, norādot miršanu 
apliecinošu dokumentu un kapavietas turētāju.

IV. Kapavietas piešķiršanas kārtība un uzturēšana
14. Kapavieta, pēc saskaņojuma saņemšanas no kapsētas 

pārziņa, tiek piešķirta un ierādīta pamatojoties uz:
14.1. personas iesniegtu miršanas apliecības kopiju, ko izs-

niedza dzimtsarakstu nodaļa;
14.2. sociālās aprūpes institūcijas amatpersonas rakstveida 

iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu, ja tiek 
apbedīta sociālas aprūpes institūcijā dzīvojušā persona.

15. Kapavietas turētājs apņemas kopt kapavietu, atbilstoši 
šiem noteikumiem, veicot šo darbu pats vai algojot citu per-
sonu.

V. Kapavietas kopšana 
16. Dzīvžogs, kurš norobežo kapavietu, nedrīkst būt 

augstāks par 70 cm. To nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām.
17. Aizliegts bez kapsētas pārziņa atļaujas izcirst kokus, 

kuru diametrs lielāks par 12 cm.
18. Atkritumi pēc kapu kopšanas jānogādā atkritumu 

savākšanas vietās vai uzstādītajos atkritumu savākšanas 
konteineros. Aizliegts veidot patvaļīgas atkritumu vietas 
kapsētās.

19. Kapavietas turētājam ir pienākums gada laikā pēc 
apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt.

20. Virsapbedījumu kapavietās var izdarīt 25 gadus pēc 
pēdējā apbedījuma.

VI. Apbedīšanas kārtība
21. Apbedīšanu organizē kapavietas turētājs vai 

apbedīšanas pakalpojumu pasūtītāja izvēlēts apbedīšanas 
pakalpojumu sniedzējs. 

22. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un ar kapavietas 
turētāju saskaņo apbedīšanas laiku.

23. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā, izņemot 
gadījumus, kad tiek veidots vairāku mirušo kopīgs kaps. 
Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2m, platumam - 1m, 
dziļumam - 1,8 m. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi 
mainīties, izņemot kapa dziļumu. Apglabājot pelnus, izmērus 
nosaka kapsētas pārzinis.

24. Izdarot virsapbedījumu, kapa dziļumam jābūt ne 
mazākam kā 1,6 m līdz zārka vākam.

25. Ierādāmo kapavietu izmēri:

25.1. kapavietas zārkiem:

Pielikums 
Daugavpils novada domes 2011. gada 13. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 21 (protokols Nr.21., 61. &, lēmums Nr. 1303) 
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Daugavpils novada   
domes priekšsēdētāja              J.Jalinska

Nr. 
p.k. 

Mirušā 
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uzvārds 
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dzimšanas 
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reģistra 
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miršanas 

apliecības) 

Apbedīšanas 
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Zemes 
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vietu) 
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u.c. 
pakalpoju
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par 

pakalpoju
mu 

(par vietas 
ierādīšanu 
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ja ir tāda 

Atbildīgā persona par kapa 
labiekārtošanu Atbildīgās 

personas par 
kapa 

labiekārtošanu 
paraksts Vārds 

Uzvārds adrese tālruņa 
numurs 

1.             

Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada kapsētu 

iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kop-
šanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapsētu 
pārziņu, kapavietu uzturētāju tiesības un pienākumus. Sais-
tošie noteikumi paredz, ka personai, veicot darbības kapsētā, 
būs jāgriežas pie kapsētas pārziņa – kapsētas īpašnieka no-
teiktās atbildīgās personas, kura pildīs kapsētu uzturēšanas 
noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošinās saistošo 
noteikumu ievērošanu.

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo notei-
kumu tiesiskais regulējums, ir Daugavpils novada adminis-
tratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, fi ziskās un juridiskās 
personas, kuras izmanto kapsētu. 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta fi nansiā-
la ietekme uz pašvaldības budžetu un tieša ietekme uz uzņē-
mējdarbības vidi Daugavpils novada teritorijā.

Kapavieta Garums (m) Platums (m) Laukums (m2) 

Vienvietīga 3.00 1.75 5.25 

Divvietīga 3.00 3.00 9.00 

Trīsvietīga 3.00 3.00 9.00 
 

25.2. kapavietas urnām:
Kapavieta Garums (m) Platums (m) Laukums (m2) 

Vienvietīga 1.50 1.50 2.25 

Divvietīga 1.50 2.50 3.75 

Trīsvietīga 1.50 3.00 4.50 
 

26. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas pārzini.

27. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc 
apbedīšanas brīža, saņemot kapsētas īpašnieka un attiecīgo 
valsts institūciju atļauju.

VII. Maksa par kapavietu un sniegtajiem pakalpo-
jumiem

28. Kapsētas īpašnieks, kuras īpašumā ir kapsētas, ir tiesīgs 
noteikt maksu par kapavietu un sniegtajiem pakalpojumiem, 
ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.

VIII. Atbildība un administratīvā soda 
piemērošana

29. Par šo saistošo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 
11.7.apakšpunktos, 16. un 21.punktā noteikto nosacījumu 
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu 
līdz Ls 50 (piecdesmit latiem).

30. Uzraudzību un kontroli par šo saistošo noteikumu iz-
pildi veic Daugavpils novada attiecīgā pagasta pārvalde.

31. Valsts policijas tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu 
izpildi reglamentē Latvijas Republikas likums „Par policiju”.

IX. Noslēguma jautājumi
32. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī un 

izliekami Daugavpils novada domes ēkā un Daugavpils no-
vada pārvalžu ēkās.

21.2. trūcīgai personai, kuras apgādībā ir bērns un kura no-
nākusi krīzes situācijā.”

1.9. Papildināt ar 22.1punktu šādā redakcijā:
„22.1 Persona, kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli sakarā ar krī-

zes situāciju, papildus  dokumentiem, kas minēti noteikumu 
22.punktā, iesniedz Daugavpils novada Sociālā dienesta atzi-
numu par krīzes situācijas esamību.”

1.10. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:
„29. Sociālā dzīvokļa īres līgums ar īrnieku tiek slēgts pa-

matojoties uz komisijas lēmumu.”
1.11. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

„31. Komisijai ir tiesības neatjaunot sociālā dzīvokļa īres lī-
gumu ar personu, kura pārkāpj sociālā dzīvokļa lietošanas no-
teikumus vai kurai sociālā dzīvokļa īres laikā iestājušies aps-
tākļi, kas ir par pamatu sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigša-
nai, saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.pantu.”

1.12. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:
„46. Daugavpils novada dome piešķir maznodrošinātām 

personām vienreizēju pabalstu līdz Ls 200:
46.1. to īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzī-

vojamās mājas remontam, ja personas īrētā vai īpašumā esošā 
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji 
sagruvusi un nav iespējams nodrošināt šo personu ar dzīvo-
šanai derīgu dzīvojamo telpu vai pagaidu dzīvojamo telpu, ja 
attiecīgajā brīdī nav neizīrētu dzīvojamo telpu;

46.2. to īrētajās vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās vai 
dzīvojamās mājās lokālo apkures sistēmu remontam, ja perso-
nas īrētajā vai īpašumā esošajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā 
mājā ir sagruvusi krāsns un nav iespējams nodrošināt telpu 
apkuri.”

1.13. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

„47. Persona, kura vēlas saņemt vienreizēju pabalstu dzīvo-
jamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, iesniedz komi-
sijai iesniegumu, kuram pievieno:

47.1. pases kopiju, uzrādot oriģinālu;
47.2. īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot 

oriģinālu, ja dzīvojamā telpa ir personas īpašums;

47.3. nepieciešamo remontdarbu izdevumu tā-
mi;

47.4. apliecinājumu par to, ka personas īpašumā nav citas 
dzīvojamās telpas (dzīvojamās mājas) Latvijas Republikas te-
ritorijā;

47.5. kompetentas institūcijas atzinumu par to, ka dzīvoja-
mā telpa vai dzīvojamā māja gājusi bojā vai daļēji sagruvusi, 
ja vienreizēja pabalsta piešķiršana saistīta ar personas īrētās 
vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas 
bojā eju vai daļēju sagruvi;

47.6. kompetentas institūcijas atzinumu par to, ka perso-
nas īrētajā vai īpašumā esošajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā 
mājā ir nepieciešams krāsns remonts, ja vienreizēja pabalsta 
piešķiršana saistīta ar lokālās apkures sistēmas remontu.”

1.14. Papildināt noteikumus ar 6.1 nodaļu šādā redakcijā:
„6.1 Pašvaldības palīdzība, remontējot dzīvojamās tel-

pas
47.1 Daugavpils novada dome piešķir maznodrošinātām per-

sonām  pabalstu 50 % apmērā no remontdarbu izmaksām, bet 
ne vairāk kā Ls 500, vienreiz desmit gados, remontējot viņu 
īrētās dzīvojamās telpas, ja šo telpu izīrētājs nav pašvaldība, 
vai remontējot šo personu īpašumā esošās dzīvojamās telpas.

47.2 Persona, kura vēlas saņemt noteikumu 48.punktā mi-
nēto pabalstu, iesniedz komisijai iesniegumu, kuram pievieno:

47.2  1.  pases kopiju, uzrādot oriģinālu;
47.2 2. īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot 

oriģinālu, ja dzīvojamā telpa ir personas īpašums;
47.2 3. īres tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot 

oriģinālu, ja dzīvojamā telpa tiek īrēta;
47.2  4. nepieciešamo remontdarbu izdevumu tāmi.
47.3 Personai nav tiesību saņemt noteikumu 47.1punktā mi-

nēto pabalstu, ja personai tika izmaksāts noteikumu 46.pun-
ktā noteiktais vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzī-
vojamās mājas remontam.”

2. Noteikt, ka noteikumu 1.14.apakšpunkts piemērojams 
ar 2012.gada 1.janvāri.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas iz-
devumā „Daugavpils novada vēstis” un izliekami Daugavpils 
novada domes, pagasta pārvalžu un iestāžu ēkās.
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Vai no nākamā gada būs jāmaksā nodoklis 
arī par palīgēkām un garāžām?
Atbild Jānis Vanags 
Finanšu pārvaldes Ieņēmumu daļas vadītājs

Līdz šī gada beigām spēkā esošā likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” redakcija nosaka, 
ka dzīvojamo māju palīgēkas ar nekustamā 
īpašuma nodokli netiek apliktas.

Latvijas Pašvaldību savienība ir saskaņojusi 
likuma grozījumu projektu, kas paredz no 2012.
gada ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt 
dzīvojamo māju palīgēkas, kas ir lielākas par 
25 m². Garāžas sākot ar 2012.gadu plānots 
aplikt ar tādu pašu likmi kā dzīvojamās mājas. 
Grozījumu projekts paredz arī to, ka pašvaldībām 
būs tiesības lemt par dzīvojamo māju palīgēku 
neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, 
tomēr līdz brīdim, kamēr Saeimā grozījumi 
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” nav 
izskatīti, nav pamatoti apgalvot, ka tie pašreizējā 
redakcijā tiks pieņemti.

Konkurss – skate 
„Ziemassvētki katrā 
logā”

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas un deputātu pieņemšanas laiki 2011.gada decembrī

Tuvojoties bal-
tākajiem un sirs-
nīgākajiem svēt-
kiem gadu mijā 
– Ziemassvētkiem 
un Jaunajam ga-
dam, Daugavpils 
novada dome at-
kārtoti rīko kon-
kursu – skati „Ziemassvētki katrā logā”. Kon-
kurss tiek rīkots ar mērķi izcelt un apbalvot  ori-
ģinālākos un estētiski veiksmīgākos svētku nofor-
mējumus pagastos, kā arī izvērtēt gadu mijas te-
matikai veltīto kultūras un labdarības pasākumu 
programmu.  Konkursā var piedalīties ikviens, 
kurš veic  saimniecisko darbību Daugavpils nova-
da teritorijā neatkarīgi no tā juridiskā statusa un 
darbības nozares.

Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam - ska-
tei ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijām, uz-
ņēmumu kolektīviem, komersantiem, biedrībām, 
iestādēm un pagastu pārvaldēm. Kandidatūras 
izvirzāmas, piesakoties Būvvaldes vadītājai pa 
e-pastu nansija.tamane@dnd.lv vai sūtot pa pas-
tu Rīgas iela 2, Daugavpils, 18.kab.

Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam veltīto pasākumu afi ša pieejama portālā www.dnd.lv, 
kā arī pagastu pārvaldēs. 

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

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

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

14.00-18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvīds Kucins 
12.12. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
Aļona Annišineca 
05.12. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00 
12.12. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00 
Jānis Belkovskis 
05.12. Špoģu vidusskola 15.00-18.00 
19.12. Višķu pagasta pārvalde 15.00-17.00 
Aldis Cimoška 
08.12. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
29.12. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
Viktors Kalāns 
02.12. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
12.12. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
19.12. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
Edgars Kucins 
07.12. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 
15.00-18.00 

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

16.00-18.00 

Janīna Kursīte 
06.12. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 

telpas 
10.00-12.00 

13.12. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 
telpas 

09.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juris Livčāns 
07.12. Naujenes pagasts, Krauja 15.00-18.00 
Ināra Ondzule 
02.12. Vaboles vidusskola 15.00-17.30 
12.12. Kalupes pamatskola 15.00-17.30 
Vasilisa Pudovkina 
06.12. Naujenes pagasts, Markova 14.00-16.00 
20.12. Naujenes pagasts, Lociki 16.00-18.00 
Aivars Rasčevskis 
05.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
12.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
Antoņina Redkova 
09.12. Biķernieku pagasta pārvalde 9.00-12.00 
11.12. Salienas vidusskola 15.00-17.00 
Aleksandrs Sibircevs 
06.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
20.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
Valērijs Smarguns 
05.12. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00 
19.12. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00 
Mečislavs Vēveris 
05.12. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1  10.00-12.00 
16.12. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
19.12. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1  10.00-12.00 
30.12. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
Lūcija Voitkeviča 
05.12. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 
14.00-16.00 

12.12. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 

14.00-16.00 

Daugavpils novada dome sveic 
novadniekus, kas noslēguši laulību 
novembrī!

• Špiļko Svetlanu un Verkoviču Vitāliju
• Bakanovu Tatjanu un Troicki Aleksandru
• Ivanovu Olgu un Ļebedevu Andreju 
• Sokolovu Larisu un Diklabu Alekseju

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

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

No 28.10.2011. līdz  30.11.2011. reģistrētas  
miršanas  42 novadniekiem.  

Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību 
mūžībā aizgājušo novada iedzīvotāju 
tuviniekiem.

Romanovska Sandra 21.10.2011. Laucesas pagasts 
Kokina Linda  26.10.2011. Nīcgales pagasts 
Moiseja Asnate 
Viktorija 26.10.2011. Medumu pagasts 

Podže Viktorija 28.10.2011. Medumu pagasts 
Agurjanovs Arsenijs 30.10.2011. Kalkūnes pagasts 
Bulis Edgars 30.10.2011. Vaboles pagasts 
Vasiļjeva Vasilisa  01.11.2011. Vecsalienas  pagasts 
Bogdanova Karolina 06.11.2011. Naujenes pagasts 
Livčāne Aija 08.11.2011. Naujenes pagasts 
Karnicka Ļika 09.11.2011. Medumu pagasts 
Fjodorovs Artjoms 10.11.2011. Višķu  pagasts 
Traceviča Nikoleta  13.11.2011. Naujenes pagasts 
Afanasjevs Denis 16.11.2011. Naujenes pagasts 
Snetkovs Emīls 17.11.2011. Višķu  pagasts 
Juhno Aleksandrs  21.11.2011. Demenes pagasts 
Stupele Gabriela 24.11.2011. Ambeļu pagasts 
Rodionovs Dimitrijs 24.11.2011. Višķu pagasts  

 

Noslēdzies projekts „Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne”
Daina Kriviņa
Izglītības pārvaldes projektu koordinatore

26. novembrī Daugavpils novada Kultūras centrā 
pulcējās vairāk kā 120 jaunieši un jaunatnes lietu 
atbildīgie, lai piedalītos jaunatnes projekta „Nodar-
bināta Daugavpils novada jaunatne” noslēguma pa-
sākumā.

Septembrī un oktobrī pagastos tika organizēti 
brīvprātīgā darba forumi jauniešiem, kuros jaunie-
ši uzzināja par to, kas ir brīvprātīgais darbs, kāda 
ir tā būtība, ko jaunieši iegūst, veicot brīvprātīgo 
darbu pagastos, novadā, valstī un ārzemēs, kādas 
iespējas paveras, veicot brīvprātīgo darbu. Foruma 
noslēgumos jaunieši vienojās par brīvprātīgo darbu, 
kuru viņi savā pagastā organizēja Daugavpils nova-
da Brīvprātīgā darba mēnesī. Tika paveikti daudzi 
labi darbi – organizēti izklaides pasākumi jaunie-
šiem, bērniem un pieaugušajiem, sakoptas pagastu 
teritorijas, iekārtotas jauniešu brīvā laika pavadī-
šanas vietas, organizētas labdarības akcijas bērnu 
namiem, vadīti rokdarbu pulciņi bērniem, uzstādīti 
pašu gatavoti jaunatnes informatīvie stendi, jaunie-
šiem un bērniem apmācīta pirmās palīdzības snieg-
šana, tika palīdzēts veciem cilvēkiem mājas darbos 
u.c. darbi.

Pēc brīvprātīgā 
darba forumiem 
jaunieši tika ieva-
dīti darba tirgū, 
piedaloties No-
darbinātības forumos, kuros uzzināja par praktis-
kiem jautājumiem CV un motivācijas vēstuļu saga-
tavošanā, par kļūdām, kuras visbiežāk jaunieši pie-
laiž šajos dokumentos, par inovācijām un radošumu, 
par inovatīvām biznesa idejām Latvijā un pasaulē, 
par biznesa atbalsta iespējām novadā, Latvijā un 
Baltijā. Par vērtīgāko, radošāko un jautrāko foruma 
uzdevumu jaunieši atzīmēja jaunu produktu un pa-
kalpojumu ražošanu grupās.

Projekta noslēgums tika nosvinēts godam – kopīgi 
noskatījāmies jauniešu veidotos video par brīvprātī-
gajā mēnesī paveikto, visi saņēma projekta bukletus 
un CD, pateicāmies viens otram par paveikto un at-
pūtāmies disko mūzikas ritmos.

Patīkami bija tas, ka jaunieši nāca klāt un jautāja: 
„Kad būs nākamais projekts?”, kas liecina par to, ka 
jaunieši labprāt aktīvi piedalīsies kopīgos projektos 
arī turpmāk.

Vēlreiz paldies visiem projekta dalībniekiem par 
aktīvu dalību projektā!

Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena 09.12. 12.00 Vaboles kultūras nams 
 

Grāmatu svētki 09.12. 13.00 Salienas pagasta bibliotēka 
Demenes pagasta sacensības šahā un 
dambretē  

11.12. 15.00 Demenes kultūras nams 

Višķu pagasta un kora „Latgale” Trešās 
Adventes pasākums 

11.12. 10.30 Višķu svētā Jāņa Kristītāja 
baznīca 

Novada čempionāta volejbolā vīriešu 
komandām finālsacensības 

11.12. 10.00 Sventes pagasts 

Teātra trupas „Trešais variants” 
pirmizrāde. P.Putniņš „Gaidīšanas svētki” 
(lugas 1.sērija) 

14.12. 18.30 Novada kultūras centrs 
 

Liliputu cirks 15.12. 13.00 Demenes kultūras nams 
Pasākums jauniešiem „Smēķēšanai – stop” 17.12. 19.00 Demenes kultūras nams 
Piemiņas plāksnes atklāšana Nacionālo 
partizāņu piemiņas vietā 

20.12. 13.00 Skrudalienas ciems 

Folkloras kopas „Dyrbyni” vakarēšana 21.12. 18.00 Novada kultūras centrs 
Salienas pagasta tradicionālā V.Bohana 
piemiņas kausa izcīņa novusā 

24.12. 10.00 Salienas pagasts 

 


