
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

Nr. 35                                                                        2013.gada decembris

VĒSTIS
DAUGAVPILS  NOVADA

Valsts svētku priekšvakarā izcilākajiem novadniekiem pasniegti 
Daugavpils novada domes Atzinības raksti un balvas “Gada cilvēks”

15.novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā, Daugavpils novada kultū-
ras centrā notika svinīgais pasākums „Ievijies Latvijas rakstā”, veltīts Latvijas 
Republikas proklamēšanas 95.gadadienai. Pasākuma gaitā tika sumināti tie 
cilvēki, kuri visa Daugavpils novada mērogā vērtējami kā atzinīgi un pašaizlie-
dzīgi sava darba darītāji.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska savā svētku uzru-
nā apliecināja, ka „mūsu novadā ir uzņēmīgi ļaudis. Par to jāsaka vislielākais 
paldies, jo viņi ir tie, kas dod naudu un maizi mūsu ļaudīm. Viņi ir tie, kas vieš 
ticību nākotnei. Ikviens mūsu nostūris un ikkatrs iedzīvotājs ir pelnījis uzti-
cību un godīgu attieksmi, pat visattālākajās mājās. Tās ir mūsu pašu mājas, 
kurās cilvēki vēlas būt pārliecināti. Valsts svētku priekšvakarā vēlos pateikties 
visiem novada ļaudīm - gan par pacietību un izpratni, gan par uzticību un labi 
paveikto ikdienas darbu. Novada attīstībā un izaugsmē ir vajadzīgas visu pa-
audžu cilvēku zināšanas, pieredze, talanti un darba mīlestība. Mēs taču katrs 
spējam Daugavpils novadu padarīt košāku, ienesot krāsas ikdienas darbā; spo-
žāku, iededzot svecīti svētkos un mīļāku, liekot skanēt piederības un lepnuma 
stīgai.”

Daugavpils novada domes Atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldī-

bas un tās iedzīvotāju labā, saņēma 23 novadnieki: Daugavpils novada sporta 
skolas treneris Andrejs Andrijanovs, Daugavpils novada Kultūras centra di-
rektore Inta Uškāne, Maļinovas pagasta jauniešu deju kolektīva „Druvāni” va-
dītāja Antra Dombrovska, Sventes vidusskolas saimniecības vadītāja Svetlana 
Meinerte, Skrudalienas bāriņtiesas locekle Lilija Terentjeva, Līksnas pagasta 
pārvaldes zemes lietu speciāliste Margarita Krauce, Naujenes Tautas biblio-
tēkas vadītāja Diāna Čiževska, Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes 
Budžeta daļas vadītāja Svetlana Lukša, Daugavpils novada Būvvaldes arhitek-
tūras tehniķe Olga Ivanova, Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta 
pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, Daugavpils novada Naujenes mūzikas un 
mākslas skolas direktors Spodris Kačāns, Vaboles vidusskolas direktore Elita 
Skrupska, Lāču pamatskolas mūzikas skolotāja Aelita Novicka, Silenes pamat-
skolas sākumskolas skolotāja Valentina Dubina, Špoģu vidusskolas direktora 
vietniece izglītības jomā Nadežda Liepa, Sociālā dienesta Kalupes sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Ligita Liepiņa, SIA „Meliors 
Krauja” galvenajai grāmatvede Emarita Streikuse, Kalupes pagasta iedzīvo-
tājs Henrihs Kivlinieks, Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbied-
rības priekšsēdētājs Savēlijs Semjonovs, 

Ir sācies Adventes laiks.
Iedegsim pirmo sveci Adventes vainagā. 

Daugavpils novada domes vārdā vēlam svētību, saticību, 
mieru un mīlestību Kristus dzimšanas svētku gaidīšanas laikā 

kopā ar sev mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem.

turpinājums 7.lpp ►►►



    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 

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!
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IZSOLES

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
16.12. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-18.00
Arvīds Kucins
09.12. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aļona Annišineca
09.12. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-18.00
16.12. Naujenes tautas bibliotēka, Kraujas c. 17.00-19.00
Jānis Belkovskis
02.12. Špoģu vidusskola  15.00-18.00
16.12. Višķu pagasta pārvalde  16.00-18.00
Andrejs Bruns

03.12. Laucesas pagasta sabiedriskais 
centrs, c. Laucesa 09.00-11.00

09.12. Laucesas pagasta kultūras nams,
c. Mirnijs 09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs
10.12. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
18.12. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Valērijs Hrapāns
11.12. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
18.12. Skrudalienas pamatskola 13.00-15.00
Roberts Jonāns
10.12. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
09.12. Maļinovas pagasta pārvalde 13.00-15.00
16.12. Naujenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
Edgars Kucins

04.12. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 15.00-18.00

11.12. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

02.12. Daugavpils Universitāte, Vienības 
iela 13, 215.a kab. 13.00-15.00

16.12. Daugavpils Universitāte, Vienības 
iela 13, 215.a kab. 13.00-15.00

Janīna Kursīte
09.12. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
16.12. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
02.12. Salienas pagasta pārvalde 09.00-10.30
02.12. Vecsalienas pagasta pārvalde 11.00-12.30
16.12 Naujenes pagasta Sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu centrs, c. Vecstropi 16.00-17.30

Anita Miltiņa
09.12. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 13.00-17.00
16.12. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 09.00-12.00
Aivars Rasčevskis
02.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
16.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
06.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
17.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
27.12. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00

Daugavpils novada domes lēmumi
2013.gada 31.oktobra sēdē pieņemti 50 lēmu-
mi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par 
Daugavpils novada pašvaldības nodevām”, kas stā-
sies spēkā 01.01.2014..

• Apstiprināja pašvaldības administratīvās 
komisijas un siltumapgādes, ūdensapgādes, kanali-
zācijas pakalpojumu un sadzīves atkritumu savāk-
šanas tarifu projektu izvērtēšanas komisijas noliku-
mus.

• Grozīja Vaboles vidusskolas nolikumu.
• Piešķīra novada domes balvu „Gada cilvēks 

2013” Annai Jegorovai,  nominācijā „Veselības aiz-
sardzība un sociālā aprūpe”, Staņislavai Locikai, 
nominācijā „Pašvaldības darbs”, Staņislavam Ružā-
nam, nominācijā „Kultūra”, Ivanam Gaļašam,  nomi-
nācijā „Sports”.

• Atbalstīja Medumu pagasta pārvaldes iece-
ri par projekta „Meža jaunaudžu kopšana Medumu 
pagastā” iesniegšanu Lauku attīstības programmas 
pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” 
ietvaros izsludinātajām atklātajam projektu konkur-
sam.

• Grozīja novada domes 25.02.2012. lēmumu 
Nr.162 “Par piedalīšanos  projektā „Publisko ūdens 
tilpņu ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana Latvijas un 
Krievijas pierobežas pašvaldību teritorijās””, izsakot 
projekta nosaukumu jaunā redakcijā un apstiprinot 
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi.

• Grozīja novada domes 13.06.2013. lēmumu 
Nr.618 „Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezat-
līdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un te-
levīzijas centrs””, precizējot lietošanā nodoto telpu 
adreses. 

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu LVL 
671048,54 pašvaldības aģentūras „ Višķi” Višķu teh-
nikuma ciema katlu mājas būvniecības fi nansēšanai.

• Atļāva atsavināt pašvaldības aģentūras 
„Višķi” valdījumā  esošo autogreideru DZ-512,  nosa-
kot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos 
īpašumus Vasarnīcas, Kalkūnes pagastā un  Jurijs, 
Skrudalienas pagastā. 

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus „101”, Celtnieks, Kalkūnes pagastā, Laz-
diņi, Austiņas, Ogas un Mangaļi, Nīcgales pagastā.   

• Apstiprināja zemes vienības Mangaļi, Nīc-
gales pagastā izsoles noteikumus.

• Piešķīra  Ambeļu pagasta pārvaldei Ls 
703.95 no nekustamā īpašuma Višķu iela 11-12, Am-
beļi un Tabores pagasta pārvaldei Ls 1208,43 no ne-

kustamā īpašuma „Cibuļovka 4”-3, Cibuļovka, Ozolu 
iela 2B-2, Tabore un zemes vienības Tabores pagastā 
atsavināšanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem.
2013.gada 14.novembra sēdē pieņemti 50 lē-
mumi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija 
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils no-
vada simboliku””. Saistošie noteikumi pēc atzinuma 
saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas stāsies spēkā nākošajā dienā pēc 
to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Daugavpils novada vēstis”.

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozīju-
mi Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decem-
bra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu””, kas stāsies spēkā 
01.01.2014..

• Precizēja novada domes 17.10.2013. saisto-
šos noteikumus Nr.37 „Par atvieglojumiem nekusta-
mā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils nova-
da pašvaldībā” pēc Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas ieteikumiem.

• Grozīja Sventes vidusskolas nolikumu.
• Atbalstīja Demenes pagasta pārvaldes pro-

jekta „Meža jaunaudžu kopšana Demenes pagastā” 
iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā 
ar projekta kopējo fi nansējumu LVL 3320.05.

• Nolēma pārņemt no Demenes pagasta pār-
valdes bilances novada domes bilancē Kumbuļu saie-
ta nama jumta un nojumu vienkāršotās renovācijas 
izmaksas ar bilances vērtību Ls 34 420.68.

• Piešķīra Kalupes pagasta pārvaldei Ls 2 
462.91 no nekustamo īpašumu Irbītes, Griezes un 
Kurmi atsavināšanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem.

• Apstiprināja nekustamā īpašuma 18. No-
vembra iela 426, Vecstropi, Naujenes pagastā, izso-
les protokolu. 

• Nolēma iegādāties pašvaldības īpašumā ne-
kustamo īpašumu Pārvaldes ēka, kas atrodas Oktob-
ra iela 2A, Tabore, Tabores pagastā, par Ls 37000 
pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos īpa-
šumus „101”, Celtnieks, Kalkūnes pagastā, un „Gun-
degas 2”, Peski 1, Laucesas pagastā.  

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

2013.gada 20.decembrī plkst. 9.00 Daugavpils 
novada domē mazajā zālē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī), 
mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām perso-
nām tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar ka-
dastra apzīmējumu 4476 006 0080 (1.67 ha platībā), 
kura ietilpst nekustamajā īpašumā "Mangaļi" ar ka-
dastra numuru  4476 006 0023, kas atrodas  Nīcgales  
pagasts, Daugavpils novads. 

Objekta nosacītā cena jeb sākumcena – Ls  1150.00.
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 
4.panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties 
ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēne-
ša laikā kopš paziņojuma publicēšanas izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis” līdz 2013.gada 19.decembrim  
plkst. 15.00, Daugavpils novada domē,  Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī  26.kabinetā (darbdienās no plkst. 9.00 
līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu Ls 10.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 

Ja izsludinātajā termiņā pirmpirkuma tiesīgas 
personas, kuras minētas Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirma-
jā punktā nebūs iesniegušas pieteikumu par zemes 
vienības (starpgabala)  ar kadastra apzīmējumu 
4476 006 0080 (1.67 ha platībā) pirkšanu  vai iesnie-
gušas atteikumu rīkojama izsole vispārējā kārtībā. 

 Izmaiņas saistošajos 
noteikumos „Par 

atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļu 

maksātājiem Daugavpils 
novada pašvaldībā”

Daugavpils novada dome 2013.gada 17.oktobrī ap-
stiprināja un 2013.gada 15.novembrī, atbilstoši no 
VARAM saņemtajam atzinumam, precizēja saistošos 
noteikumus „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 
nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā”. 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķām 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 
Daugavpils novadā tiek piešķirti nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumi.

Saistošie noteikumi paredz atvieglojumus Černobi-
ļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, vientuļām 
personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti un 
pensionāriem, mājsaimniecībām, kuras veido laulātas 
personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai 
pensionāri, maznodrošinātām personām, bāreņiem 
vai bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, juri-
diskām personām, kuras iepriekšējā gadā ir ieguldī-
jušas līdzekļus pašvaldības publiski pieejamās infra-
struktūras uzlabošanā, apkārtējās vides sakārtošanā 
vai sakopšanā, uzņēmumiem, kuru darbības veids ir 
apstrādes rūpniecība, biedrībām un nodibinājumiem, 
kam noteikts sabiedriskā labuma organizācijas sta-
tuss.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2014.gada 
1.janvāri. Plašāku saistošo noteikumu analīzi gaidiet 
nākamajā avīzes „Daugavpils novada vēstis” numurā.

2014.gada 7.janvārī  plkst. 9.00 Daugavpils 
novada domē mazajā zālē (Rīgas ielā 2, Daugavpi-
lī) mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots 
nekustamais īpašums "Torņkalns", Tabores pagasts, 
Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4492 002 
0644, kas sastāv no trīs zemes vienībām 0.4214 ha 
platībā.

Objekta sākotnējā cena – euro 3000,00 (trīs tūksto-
ši euro 00 centi) vai (Ls 2108.41).

Izsoles dalībnieki uz atsavināmā objekta izsoli var 
reģistrēties līdz 2014.gada 3. janvārim  plkst. 15.30  
Daugavpils novada domē,  26.kabinetā (darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, Daugav-
pilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu euro 14 
(četrpadsmit euro, 00 centi) vai Ls 10.00 (desmit lati, 
00 santīmi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma sākumcenas .

2014.gada 7. janvārī plkst. 10.00 Daugavpils 
novada domē mazajā zālē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) 

mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirmpir-
kuma tiesīgām personām tiek pārdota zemes vienī-
ba (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4450 007 
0414 (0.15 ha platībā), kura ietilpst nekustamajā 
īpašumā „Valentīnas krasts” ar kadastra numuru  
4450 007 0414, kas atrodas  Demenes  pagastā, Dau-
gavpils novadā.

Objekta nosacītā cena jeb sākumcena –  640.00 euro  
(seši simti četrdesmit euro  00 centi )  (Ls 449.79).

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 
4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazī-
ties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei 
mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas izdevu-
mā „Latvijas Vēstnesis” Daugavpils novada domē,  
Rīgas ielā 2, Daugavpilī  26.kabinetā (darbdienās 
no plkst.8.00 līdz plkst. 15.30),  iepriekš samaksājot 
reģistrācijas maksu euro 14 vai Ls 10.00 (desmit lati, 
00 santīmi)  un nodrošinājumu 10% apmērā no iz-
solāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. Izsoles da-
lībnieki uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties 
līdz 2014.gada 3.janvārim  plkst. 15.00 Daugavpils 
novada domē,  26.kabinetā (darbdienās no plkst. 9.00 
līdz plkst. 16.00), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš 
samaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā 
nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas 
maksu euro 14 (četrpadsmit euro, 00 centi) vai Ls 
10.00 (desmit lati, 00 santīmi).  

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22. 

Tālr. uzziņām: Daugavpils novada dome: 654 
76739, 65476827, 26357842, 29412676. 

Nīcgales pagasta pārvaldē:  65471144, 29131129.
Tabores pagasta pārvaldē: 65471219, 26406315; 
Demenes pagasta pārvaldē: 65407682, 26255624.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 17.oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti 
saistošie noteikumi Nr.37(protokols Nr.27., 19.&, lēmums Nr.1051) 
Precizēti ar Daugavpils novada domes 2013.gada 14.novembra lēmumu Nr. 
1200 (protokols Nr. 29., 41.&)
Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem 
Daugavpils novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5.panta pirmo prim daļu un trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašu-

ma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Daugavpils novada administratī-
vajā teritorijā.

2. Saistošie noteikumi attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļa (turp-
māk – nodokļa) maksātājiem Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.

3. Atvieglojumus nodokļa maksātājiem - fi ziskām personām, kas neveic 
saimniecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teri-
torijā un ir deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils novada administratī-
vajā teritorijā piemēro par nekustamajiem īpašumiem, kas netiek izmantoti 
preču ražošanai, darbu izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai un 
cita veida darbībai par atlīdzību, izņemot zemes izmantošanu lauksaimnie-
cības produktu ražošanai pašpatēriņam, kā arī personas īpašumā vai tiesis-
kajā valdījumā esoša mājokļa izīrēšanai vai iznomāšanai dzīvošanai.

4. Atvieglojumus nodokļa maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību 
Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, piemēro per-
sonām, kurām jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī 
nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro un nav Daugavpils novada pašvaldības bu-
džetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu. 

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi fi ziskām perso-
nām, kas neveic saimniecisko darbību Daugavpils novada pašval-

dības administratīvajā teritorijā
5. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts fi ziskās per-

sonas, kas neveic saimniecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā, pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (1.pieli-
kums), no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas, piešķir 
šādām nodokļa maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

5.1. Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekam - 50%;
5.2. Personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav pilnga-

dīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās 
dzīvesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta 
ar nepilngadīgiem Civillikumā noteiktajiem apgādājamajiem, ja mājsaim-
niecības kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 90%;

5.3. pensionāram, kuram nav pilngadīgu Civillikumā noteikto likumī-
go apgādnieku un nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citu pilngadīgu 
personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civillikumā 
noteiktajiem apgādājamajiem, ja mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 70%;

5.4. mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās 
grupas invaliditāti vai pensionāri, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta 
un nav citu pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā tikai 
laulātais, bet ir kopēja deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām Civillikumā 
noteiktām apgādājamām personām, loceklim, ja mājsaimniecības kopējie 
ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu 
– 50%;

5.5. bārenim vai bez vecāku apgādības palikušam bērnam – 90%.
6. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts fi ziskās per-

sonas, kas neveic saimniecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā, pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (1.pieli-
kums), no nodokļa summas, kas aprēķināta par dzīvojamām mājām (neat-
karīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos), dzīvojamo māju 
daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir 
dzīvošana, telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzī-
vošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības 
telpām), dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām (izņemot smagās tehnikas 
un lauksaimniecības tehnikas garāžām) un šajā saistošo noteikumu punktā 
minētajām ēkām piekritīgo zemi, piešķir šādām nodokļa maksātāju katego-
rijām norādītajos apmēros:

6.1. vientuļai personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav 
Civillikumā noteikto apgādnieku un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām 
ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz mi-
nimālo darba algu – 90%;

6.2. vientuļam pensionāram, kuram Civillikumā noteikto apgādnieku 
un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, 
un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo darba algu – 70%;

6.3. mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās 
grupas invaliditāti vai pensionāri, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta 
un kuriem nav citu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā tikai lau-
lātais, loceklim, ja mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 
reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 50%.

7. Maznodrošinātai personai par periodu, kurā nodokļu maksātājs sa-
skaņā ar Daugavpils novada Sociālā dienesta lēmumu atbilst maznodro-
šinātas personas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, piešķir atvieglo-
jumus 90% apmērā no nodokļa summas, kas aprēķināta par dzīvojamām 
mājām (neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos), 
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionā-
lā izmantošana ir dzīvošana, telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana 
ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām 
un saimniecības telpām), dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām (izņemot 
smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžām) un šajā saistošo 
noteikumu punktā minētajām ēkām piekritīgo zemi.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi personām, kas 
veic saimniecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības admi-

nistratīvajā teritorijā
8. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts personas pie-

teikums par atvieglojumu piešķiršanu (2.pielikums), no visas par taksāci-
jas gadu aprēķinātās nodokļa summas, piešķir personai, kura saskaņojot 
ar pašvaldību plānotos darbus, atbilstoši Daugavpils novada domes 2013.
gada 17.janvāra noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā notiek fi nanšu līdzekļu vai 
mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Daugavpils no-

vada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” noteiktajai kārtībai, iepriekšējā 
taksācijas gadā ir ieguldījusi līdzekļus pašvaldības publiski pieejamās in-
frastruktūras uzlabošanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā:

8.1. ja ieguldītie līdzekļi pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprē-
ķināto nodokļa summu – 25% apmērā;

8.2. ja ieguldītie līdzekļi vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz par iepriekšē-
jo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 50% apmērā;

8.3. ja ieguldītie līdzekļi vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz par iepriekšējo 
taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 70% apmērā;

8.4. ja ieguldītie līdzekļi vismaz 4 (četras) reizes pārsniedz par iepriekšē-
jo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 90% apmērā.

9. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts pieteikums 
par atvieglojumu piešķiršanu (2.pielikums), piešķir personai 50% apmērā 
no nodokļa summas, kas par taksācijas gadu aprēķināta par ēkām (telpu 
grupām) un inženierbūvēm, kas tiek izmantotas ražošanas vajadzībām, sā-
kot no gada, kad uzsākta saražotās produkcijas realizācija, bet ne ilgāk kā 3 
(trīs) gadus, vienlaicīgi izpildot visus zemāk minētos nosacījumus:

9.1. uzņēmuma darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko 
darbību statistiskās klasifi kācijas NACE 2.redakcijas sadaļai “Apstrādes 
rūpniecība” (C sadaļa);

9.2. uzņēmuma gada vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā taksācijas 
gadā ir 10 vai vairāk nodarbinātie.

10. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts personas pie-
teikums par atvieglojumu piešķiršanu (2.pielikums), 90% apmērā no visas 
par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas, piešķir biedrībai vai no-
dibinājumam, kam noteikts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtība

11. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Daugavpils novada 
pašvaldības pagasta pārvaldes (turpmāk – Nodokļa administrācija) vadī-
tājs.

12. Lēmums par atvieglojumu piešķiršanu ir administratīvs akts, kas 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā nodokļa maksātājam tiek 
izsniegts kā maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli.

13. Lēmums par atteikumu piešķirt atvieglojumus ir administratīvs 
akts, kas tiek izdots rakstiskā formā un nosūtīts nodokļa maksātājam Ad-
ministratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

14. Nodokļu administrācijas vadītāja lēmums piešķirt atvieglojumus 
ir piemērojams tikai attiecīgās pagasta pārvaldes administratīvās teritori-
jas robežās esošajiem nodokļa objektiem.

15. Nodokļu administrācijas vadītāja lēmumu par atvieglojumu pie-
šķiršanu var apstrīdēt, vēršoties pie Daugavpils novada pašvaldības izpild-
direktora. 

16. Šo saistošo noteikumu 5., 6.punktā un III.daļā noteiktos atviegloju-
mus piešķir, pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem par atvieglojumu 
piešķiršanu.

17. Šo saistošo noteikumu 7.punktā noteikto atvieglojumu piešķir, pamatojoties 
uz Daugavpils novada pašvaldības nodokļa administrēšanas sistēmā reģis-
trētajiem datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacīju-
miem.

18. Iesniedzot pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu, tam ir jāpie-
vieno šādi dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja atbilstību atvieglo-
jumu piešķiršanas nosacījumiem:

18.1. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktos at-
vieglojumus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja Černobiļas avā-
rijas seku likvidācijas dalībnieka apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

18.2. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.2. un 6.1. apakšpunktā no-
teiktos atvieglojumus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja inva-
liditāti apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) un Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras sagatavotu informāciju par pieteikuma iesnie-
dzējam iepriekšējos 12 (divpadsmit) mēnešos izmaksai nosūtīto pensijas 
apmēru;

18.3. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.3. un 6.2. apakšpunktā noteik-
tos atvieglojumus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja pensionā-
ra apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras sagatavotu informāciju par pieteikuma iesniedzējam iepriekšējos 
12 (divpadsmit) mēnešos izmaksai nosūtīto pensijas apmēru;

18.4. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.4.un 6.3. apakšpunktā noteik-
tos atvieglojumus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja invaliditā-
ti apliecinoša dokumenta vai pensionāra apliecības kopiju (uzrādot oriģinā-
lu) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavotu informācija par 
pieteikuma iesniedzējam iepriekšējos 12 (divpadsmit) mēnešos izmaksai 
nosūtīto pensijas apmēru, kā arī pieteikuma iesniedzēja laulātā invaliditāti 
apliecinoša dokumenta vai pensionāra apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) 
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavotu informāciju par 
laulātajam iepriekšējos 12 (divpadsmit)  mēnešos izmaksai nosūtīto pensi-
jas apmēru;

18.5. lai saņemto šo saistošo noteikumu 5.2., 5.3., 5.4. un 6.3. apakš-
punktā noteiktos atvieglojumus, pieteikumā norāda to personu datus (vār-
du, uzvārdu, personas kodu), ar kurām pieteikuma iesniedzējam ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta;

18.6. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.5. apakšpunktā noteiktos at-
vieglojumus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja bāreņa vai bez 
vecāku apgādības palikuša bērna sociālo garantiju nodrošināšanas apliecī-
bas kopiju (uzrādot oriģinālu);

18.7. lai saņemtu šo saistošo noteikumu III.daļā noteiktos atviegloju-
mus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja Latvijas Republikas Uz-
ņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecības vai Valsts ieņē-
mumu dienesta izsniegtu nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju 
(uzrādot oriģinālu);

18.8. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 8.punktā noteiktos atviegloju-
mus, pieteikumam pievieno Daugavpils novada pašvaldības publiski pie-
ejamās infrastruktūras uzlabošanā un uzturēšanā vai apkārtējās vides sa-
kārtošanā un sakopšanā ieguldīto līdzekļu apjomu pamatojošo dokumentu 
kopijas (uzrādot oriģinālus);

18.9. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 9.punktā noteiktos atviegloju-
mus, pieteikumam pievieno informāciju par gadu, kad tika uzsākta sara-
žotās produkcijas realizācija nodokļa objektos, par kuriem iesniegts pietei-
kums par atvieglojumu piešķiršanu;

18.10. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 10.punktā noteiktos atvieglo-
jumus, pieteikumam pievieno lēmuma par sabiedriska labuma organizāci-
jas statusa piešķiršanu kopija (uzrādot oriģinālu).

2013.gada 28.novembris
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumiem 

Nr. 37   „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem 
Daugavpils novada pašvaldībā” , kas precizēti ar Daugavpils novada domes 

2013.gada 14.novembra lēmumu Nr. 1200 (protokols Nr. 29., 41.&)
Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli» 

5.panta trešo daļu pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti 
nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kate-
gorijām. Līdz šim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kār-
tību Daugavpils novadā ir reglamentējuši Daugavpils novada domes 2010.gada 
25.februāra saistošie noteikumi Nr.8 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 
nodokļu maksātājiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.8), kuros noteiktas 
nodokļa maksātāju kategorijas, kurām piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi, kā arī apmērs un kārtība, kādā tie piešķirami. Sakarā ar nepie-
ciešamību pārskatīt nodokļa maksātāju kategorijas, kurām piešķirami nodokļa 
atvieglojumi, nosakot arī kārtību, kādā šie jaunie atvieglojumi tiks piemēroti, 
un izstrādājot vienkāršotu procedūru atvieglojumu piešķiršanai jau patlaban 
noteiktajām kategorijām, nepieciešamās izmaiņas spēkā esošajos saistošajos no-
teikumos pārsniegtu 50% no normatīvā akta apjoma, tādēļ saskaņā ar Ministru 
kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 «Normatīvo aktu projektu sa-
gatavošanas noteikumi» 140. un 186.punktu nepieciešams izdot jaunus pašvaldī-
bas saistošos noteikumus.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
(turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – 
nodokļa) maksātāju kategorijām. 

Saistošajos noteikumos saglabātas šādas līdz šim spēkā esošās nodokļa atvieg-
lojumu kategorijas:

1) Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībnieki (atvieglojumi 50% par 
visu īpašumu),
2) vientuļas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti (atvieglojumi 
90% par mājokli un tam piekritīgo zemi),
3) vientuļi pensionāri (atvieglojumi 70% par mājokli un tam piekritīgo 
zemi),
4) maznodrošinātas personas (atvieglojumi 70% par mājokli un tam piekri-
tīgo zemi),
5) juridiskās personas, kuras saskaņojot ar pašvaldību plānotos darbus, 
atbilstoši Daugavpils novada domes 2013.gada 17.janvāra noteikumos Nr.1 
„Kārtība, kādā notiek fi nanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšana un izlietošana Daugavpils novada pašvaldībā un tās budžeta ies-
tādēs” noteiktajai kārtībai, iepriekšējā taksācijas gadā ir ieguldījušas līdzek-
ļus pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā vai apkārtējās 
vides sakārtošanā un sakopšanā (par visu īpašumu, ja ieguldītie līdzekļi ir 
vismaz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķinātā nodokļa apmērā – 25%, 
ja ieguldītie līdzekļi vismaz divas reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas 
gadu aprēķināto nodokļa summu – 50%, ieguldītie līdzekļi vismaz trīs reizes 
pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 70%, 
ja ieguldītie līdzekļi vismaz četras reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas 
gadu aprēķināto nodokļa summu – 90% apmērā).

Saistošajos noteikumos ieviestas šādas jaunas no nodokļu maksātāju katego-
rijas:

1) vientuļas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti ar apgādāja-
majiem (atvieglojumi 90% par visu īpašumu),

2) vientuļi pensionāri ar apgādājamajiem (atvieglojumi 70% par visu īpa-
šumu),

3) mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās gru-
pas invaliditāti vai pensionāri, kuriem nav citu apgādnieku kā tikai laulātais, 
locekļi (atvieglojumi 50% par mājokli un tam piekritīgo zemi),

4) mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās gru-
pas invaliditāti vai pensionāri, kuriem nav citu apgādnieku kā tikai laulātais, 
bet ir apgādājamie, locekļi (atvieglojumi 50% par visu īpašumu),

5) bāreņi vai bez vecāku apgādības palikuši bērni (atvieglojumi 90% par 
visu īpašumu),

6) uzņēmumi, kuru darbības veids ir apstrādes rūpniecība un kuros ie-
priekšējā taksācijas gadā vidēji bija vismaz 10 nodarbinātie (atvieglojumi 50% 
par ēkām, kas tiek izmantotas ražošanas vajadzībām),

7) biedrības un nodibinājumi, kam noteikts sabiedriskā labuma organizāci-
jas statuss (atvieglojumi 90% par visu īpašumu).

Saistošajos noteikumos atceltas šādas nodokļu maksātāju kategorijas:
1) daudzbērnu ģimenes (personu kategorijai atvieglojumi ar 15.11.2012.

grozījumiem noteikti likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”),
2) juridiskās personas, kuras palielinājušas strādājošo skaitu uz pilnu slo-

dzi ne mazāk par diviem cilvēkiem, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ja 
šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā,

3) jaunizveidotas juridiskās personas, kuras ir reģistrētas tekošā taksācijas 
gada laikā, izveidojot vismaz divas pilna darba laika darba vietas. 

Saistošie noteikumi nosaka, ka atvieglojumi tiek piemēroti par visu taksāci-
jas gadu, par kuru saņemts personas pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, 
izņemot atvieglojumus maznodrošinātām personām, kas tiek piemēroti par pe-

19. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus uz liku-
ma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku šajos saistošajos no-
teikumos paredzēto nosacījumu pamata, Nodokļa administrācija piešķir 
atvieglojumus atbilstoši vienam, nodokļa maksātājam vislabvēlīgākajam, 
nosacījumam.

20. Ja Nodokļa administrācija taksācijas gada laikā konstatē, ka at-
vieglojumi piešķirti pamatojoties uz nepatiesi sniegtu informāciju par at-
vieglojumu piešķiršanas pamatu vai atbilstību atvieglojumu piešķiršanas 
nosacījumiem, amatpersona, kura bija pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu 
piešķiršanu attiecīgo lēmumu atceļ, veicot par taksācijas gadu aprēķinātā 
nodokļa pārrēķinu.

V. Noslēguma jautājumi
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
22. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē 

Daugavpils novada domes 2010.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.8 
„Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem”. 

riodu, kurā nodokļu maksātājs, saskaņā ar Daugavpils novada Sociālā dienesta 
lēmumu, atbilst maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam. 
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1 
panta trešo daļu, nosakot atvieglojumus, pašvaldība ir ievērojusi:

• objektīva grupējuma principu, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji vai 
nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem,

• efektivitātes principu, saskaņā ar kuru pašvaldība samēro nodokļa ad-
ministrēšanas izdevumus ar nodokļa ieņēmumiem,

• atbildīgas budžeta plānošanas principu, saskaņā ar kuru pašvaldība sa-
lāgo savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem.

• uzņēmējdarbības atbalsta principu, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto 
nodokļa likmi kā līdzekli savas teritorijas uzņēmēju vai noteiktu uzņēmējdarbī-
bas veidu konkurētspējas paaugstināšanai, ievērojot Komisijas 2006.gada 15.de-
cembra regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de 
minimis atbalstam nosacījumus.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1 
panta ceturto daļu, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus kopsa-
karā ar nodokļa likmi vai likmēm, pašvaldība ievēro sociālās atbildības principu, 
saskaņā ar kuru tā it īpaši ņem vērā nodokļa ietekmi uz sociāli mazaizsargāto un 
trūcīgo iedzīvotāju grupām.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
2013.gadā piemērojot atvieglojums, aprēķinātais nodoklis, pamatojoties uz 

saistošajiem noteikumiem Nr.8 ir samazināts par Ls 1626, t.sk., piemērojot at-
vieglojumus Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem par Ls 226, per-
sonām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti - Ls 72, vientuļiem pensionāriem 
vecumā līdz 70 gadiem - Ls 54, vientuļiem pensionāriem vecumā virs 70 gadiem 
- Ls 43 un daudzbērnu ģimenēm - Ls 1231.

Ņemot vērā, ka par 2013.gadu aprēķinātais nodoklis kopā veido Ls 695872, uz 
saistošo noteikumu pamata piešķirtie atvieglojumi samazina pašvaldības iespē-
jamos budžeta ieņēmumus par 0,2%.

Pašvaldība, izdodot jaunus saistošos noteikumus, neparedz būtisku piešķirto 
atvieglojumu apjoma palielināšanos. Plānotais uz saistošo noteikumu pamata 
piešķirto atvieglojumu apjoms 2014.gadā ir 0,3% no aprēķinātā nodokļa.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Saistošajos noteikumos ir paredzēti atvieglojumi personām, kas veic saimnie-
cisko darbību Daugavpils novada teritorijā. Atvieglojumu mērķis ir veicināt ap-
strādes rūpniecības attīstību pašvaldībā un sadarbību ar uzņēmējiem pašvaldī-
bas infrastruktūras uzlabošanā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīva-
jām procedūrām

Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā 

daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo 

noteikumu projektu 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils no-

vada domes mājas lapā www.dnd.lv, pieejams pagastu pārvaldēs un Daugavpils 
novada domē.

2013.gada 28.novembris
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Daugavpils novada dome un 
iedzīvotāji lems, vai Demenē būs 
biogāzes koģenerācijas stacija

12.novembrī Demenes pagasta pārvaldē tika prezentēta biogāzes koģenerā-
cijas stacijas būvniecības iecere. 

No 29.oktobra līdz 26.novembrim norisinājās publiskā apspriešana par bio-
gāzes koģenerācijas stacijas būvniecību nekustamajā īpašumā „Šakališki”, 
Demenes pagastā, Daugavpils novadā. Tā ir teritorija blakus lielajam Dien-
vidlatgales atkritumu apsaimniekošanas poligonam un vietai, kur atrodas 
rekultivētā Daugavpils pilsētas izgāztuve. Būvniecības ierosinātājs ir SIA 
„Bīstamo Atkritumu Serviss”, savukārt, projektētājs – SIA „ARH Stadija”.

Saskaņā ar būvniecības ieceri, plānotā stacijas siltumjauda ir 208 kilovati 
(kW), bet elektriskā jauda – 230 kW. Kā izejvielas biogāzes stacijā plānots 
izmantot zaļo masu un bioloģiski noārdāmos atkritumus. Nepieciešamais iz-
ejvielu daudzums - 13,5 t/diennaktī,  kas gadā sastāda aptuveni  5 000 t. 

Kuplā skaitā sanākušo iedzīvotāju viedokli nebija viennozīmīgs – Demenes 
pagasta iedzīvotāja Rita Lukjanova, kuras mājas atrodas tuvu būvniecības 
vietai, aktīvi iestājas pret plānoto biogāzes staciju. R.Lukjanova uzskata, ka 
biogāzes stacija negatīvi ietekmēs gaisa kvalitāti, izplatīsies dažādas smakas, 
turklāt, automašīnas, kas piegādās stacijai izejvielas, bojās ceļu segumu. 

Pagastā ir arī iedzīvotāji, kuri uzskata, ka biogāzes stacijas būvniecība ne-
nodarīs kaitējumu, tāpēc atbalsta šo ideju. Kazimirs Januškevičs uzskata, 
ka, līdz ar stacijas būvniecību, tiks sakārtota izgāztuves teritorija, turklāt, 
bioloģiskie atkritumi tiks pārstrādāti enerģijā. 

Tā kā Daugavpils novadā jau darbojas divas biogāzes koģenerācijas staci-
jas, novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika pauda bažas, vai terito-
rija nebūs pārslogota ar tādām ražotnēm? V.Kezina uzsvēra, ka „mājas atro-
das tālu no stacijas būvniecības vietas, tāpēc siltumenerģijas pirkšanai būtu 
ļoti augstas izmaksas, turklāt, tiek ņemta vērā arī pieredze ar Skrudalienas 
biogāzes staciju, kura pagaidām nepārdod siltumenerģiju un netiek celtas arī 
plānotās siltumnīcas. Salienā, kurā arī darbojas biogāzes koģenerācijas staci-
ja, siltumenerģijas racionālai izmantošanai tika plānots būvēt koku žāvētavu, 
taču arī tas pagaidām ir palicis tikai idejas līmenī. ”.

SIA „Bīstamo Atkritumu Serviss” pārstāvis Henrijs Buks-Vaivads uzsvēra, 
ka „iedzīvotāju šī brīža skeptiskā attieksme sakņojas nezināšanā un izprat-
nes trūkumā. Koģenerācijas stacijas dod lielu ieguldījumu zaļās kustības at-
tīstībā, turklāt, samazināsies pārtikas atkritumu un smaku apjoms.”.

Idejas ierosinātāji atsaucās uz līdz šim realizētajiem veiksmīgajiem piemē-
riem – līdzīgām biogāzes koģenerācijas stacijām Cesvainē, Vircavā, Nicā un 
Bēnē. Demenes pagasta pārvaldes priekšsēdētāja Valentīna Gadzāne publis-
kās apspriedes dalībniekiem pastāstīja, ka ir sazinājusies ar Bēnes un Vir-
cavas pārstāvjiem, „abās pašvaldībās, kurās jau darbojas līdzīgas biogāzes 
stacijas, iedzīvotāji uzsver, ka problēmas ir vērojamas tikai divos aspektos 
– divreiz gadā, kad no stacijas tiek izvests digestāts, izplatās nepatīkama 
smaka, turklāt, smagās kravas mašīnas, ar kurām tiek piegādātas izejvielas, 
negatīvi ietekmē ceļu stāvokli.”. 

V.Gadzāne pauda bažas, ka disgestāta izvešanas laikā varētu tikt piesārņo-
tas tuvējās akas, turklāt, neskaidrības rada arī jautājums par izejvielu iegū-
šanu, jo esošajā atkritumu poligonā stacijai nepieciešamie bioloģiski noārdā-
mie atkritumi nav pietiekoši lielā daudzumā. 

Publiskā apspriešana noslēdzās 26.novembrī, kad iedzīvotāju aizpildītās 
aptaujas anketas tika apkopotas un nodotas izskatīšanai Daugavpils novada 
domē.
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Iepazīšanās ar deputātu

mums vēl ir Daugavpils pilsēta, kas Latvijas mērogā ir liela, kaut gan arī 
pilsētai ir daudz vājās vietas – tā nespēj akumulēt darba spējīgus cilvēkus.

Jūs minējāt, ka valstī nav instrumentu, kas atturētu cilvēkus no 
aizbraukšanas; vairāki domes deputāti uzsvēra, ka valstī īstenotā 
programma ir pārāk vispārīga, tāpēc arī neefektīva, un, ka Daugav-
pils novadam nepieciešama reģionāla programma, kas būtu vērsta 
tieši uz Daugavpils novada iedzīvotāju izceļošanas samazināšanu. 
Vai Jūs piekrītat šādam viedoklim?

Es domāju, ka Daugavpils novadam nav vajadzīga īpaša programma, taču 
varētu būt visai Latgalei kopīga programma. Programmai ir jāparedz, ne ti-
kai kā novērst mūsu iedzīvotāju izceļošanu darba meklējumos uz ārzemēm, 
bet arī, lai tie uzņēmēji, kas ir pagastos, vairāk vai mazāk, varētu paplaši-
nāties un algot darbaspēku. Nodokļu slogs uzņēmējiem nākotnē paliks lie-
lāks, to mēs dzirdējām no premjera Grāmatu svētkos Vabolē; pārejot uz eiro 
ievērojami celsies cenas ikdienas nepieciešamības precēm. Pētot atsevišķu 
produktu cenas, mēs to uzreiz nemanīsim, bet kopējie izdevumi jūtami pie-
augs. Esmu ļoti skeptisks pret eiro ieviešanu. Lai arī mūsu valstsvīri saka, 
ka tas ir viens no instrumentiem, lai mēs labāk dzīvotu, es tā nedomāju. 
Swedbanka un daudzas citas bankas ir uzsvērušas, ka jātērē ļoti daudz lī-
dzekļu, lai eiro tiktu ieviests. Mēs katrs esam kādas bankas klients, un ir 
jāapzinās, ka šīs privātās iestādes neradīs sev zaudējumus, eiro ieviešanā 
iztērēto naudu viņi atgūs caur saviem klientiem. Ja valsts segtu visus izde-
vumus, kas radīsies uzņēmējiem, tad, iespējams, cenas netiktu celtas. Cenu 
paaugstināšanās ir tikai viens no iemesliem, kāpēc jauni cilvēki, absolvējot 
skolu, dodas prom. Daļa skolēnu, protams, iestājas augstskolās, bet pārāk 
daudzi tomēr aizbrauc. Vēl ir daļa jauniešu, kuri iestājas augstskolās, cit-
reiz studē kādus vienkāršākus priekšmetus, un tad ar augstāko izglītību 
brauc uz ārzemēm un strādā lauksaimniecības jomā vai pārstrādes uzņēmu-
mos. Statistika liecina, ka bezdarbs samazinās, bet uz kā rēķina samazinās? 
Darbaspējīgā vecuma iedzīvotāji aizbrauc, un uz šī fona arī rodas bezdarba 
līmeņa samazinājums. Manuprāt, Daugavpils novadam nav nepieciešama 
īpaši programma, jo es negribētu to izcelt starp citiem Latvijas novadiem. 
Tādas pašas problēmas ir Krāslavā, Ludzā, Balvos, Preiļos un citviet, vienī-
gi viņi mazliet labāk ir pielāgojušies, kaut gan patiesībā dažviet tā situācija 
pat ir smagāka. Mums liels atspaids ir pilsēta, liela daļa no novada iedzī-
votājiem orientējas uz pilsētu. Tas ir gan mīnuss, gan arī pluss, jo sociālajā 
sfērā mums jāiet kopsolī ar pilsētu, mēs nedrīkstam atpalikt tajā produktu 
un pakalpojumu klāstā, ko piedāvā pilsēta, balstoties uz savu lielo budžetu. 

Mums ir jārūpējas, lai visas novada iestādes būtu dzīvotspējīgas. Dzīve iet 
uz priekšu, un visa infrastruktūra arī noveco, tāpēc arī šim aspektam jāpie-
vērš būtiska uzmanība. Noveco transports, skolu pārvadājumu autobusi… 
Un, lai to atjaunotu, ir nepieciešami desmiti tūkstošu latu. Katrā pagastā ir 
t.s. dzīvības artērijas, kuras ir jāuztur labā stāvoklī. 

Salīdzinot Daugavpils novada domes iepriekšējo deputātu sasau-
kumu un esošo, kādas kopīgas vai atšķirīgas iezīmes Jūs izceltu?

Es tā neesmu salīdzinājis – gan tajā, gan esošajā sasaukumā ir jauni de-
putāti, sevi jau es varētu pieskaitīt pie vecajiem bukiem. No vecā sasauku-
ma daudzi ir palikuši, līdz ar to deputātu kodols ir pieredzējis un zina, kas 
novadā notiek, un, kā tam jānotiek. Bez šaubām, dažiem jaunajiem deputā-
tiem ir jomas, kuras vēl jāapgūst, bet viens otrs no viņiem ir bijis arī pagasta 
deputāts, un, lai gan šeit tā latiņa ir daudz, daudz augstāka, salīdzinājumā 
ar pagasta līmeni, tomēr zināšanu bāze jau ir, tāpēc arī jaunie deputāti no-
teikti iestrādāsies.

Ko Jūs vēlētos ieteikt vai novēlēt šī sasaukuma novada domes de-
putātiem?

Es nevaru ieiet viņu domāšanā vai mainīt viņu rīcību, bet aicinu vienmēr 
skatīties ar abām acīm un būt aktīviem. Domes sēdēs mēs, paldies Dievam, 
šovus netaisām, nezinu, kā būs nākošgad, kad tuvosies Saeimas un Eiropas 

Parlamenta vēlēšanas, bet pagaidām tiem deputātiem, kuri klusē un neuz-
dod jautājumus, iesaku rakņāties dziļāk dokumentos, uzdot jautājumus ko-
mitejās, jo tur darbs noris pavisam savādāk. Komitejās jebkurš deputāts var 
uzdot sev interesējošos jautājumus, un, jo dziļāka un nopietnāka diskusija 
par kādu jautājumu, jo labāks gala rezultāts. 

Rubrikā – iepazīšanās ar deputātu – ir arī nenopietnā sadaļa, tā-
pēc nākamais jautājums ir jāuztver ar humoru. Pastāstiet, par ko 
Jūs pēdējo reizi sodīja ceļu policija?

Grūti pateikt… Tas bija aizpagājušajā gadā. Pirmkārt, tas gads man bija 
nelaimīgs attiecībā uz braukšanu, jo es aiz Dubrovina parka novietoju mašī-
nu pie baltās līnijas, tā kā pie Daugavpils novada domes nebija, kur stāvēt, 
un pēc tam saņēmu 30Ls sodu. Es nodarbojos arī ar lauksaimniecību un tajā 
pašā nelaimīgajā gadā, 15.augustā Dubnas pagastā steidzīgi vedu meista-
ru, kurš salabotu manu kombainu, un pārsniedzu ātrumu – atļauto 50km/h 
vietā es braucu ar 72km/h. Tas arī ir mans pēdējais pārkāpums, runājot par 
ceļu satiksmes noteikumiem.

Turpinot rubriku „Iepazīšanās ar deputātu”, piedāvājam uzzināt vairāk 
par Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieka Arvīda Kucina ide-
jām, mērķiem, prioritātēm, kā arī hobijiem. 

Nosauciet, lūdzu, tās jomas 
vai jautājumus, kurus Jūs uz-
skatāt par prioritāriem Dau-
gavpils novadā?

Tādi jautājumi ir vairāki – pirm-
kārt, prioritāri ir visi tie projekti, 
kas šobrīd ir izgājuši iepirkumu. 
Skolu renovāciju projekts noteikti 
attiecas uz vismaz pusotru gadu 
ilgu periodu. Vēl viens aktuāls jau-
tājums ir Višķu Profesionālā vidus-
skola un arī nākošā gada budžets. 
Detalizēti neesam pētījuši, bet ir 
nojausma, ka skolnieku skaits no-
vadā varētu radīt bažas. Iedzīvotā-
ju paliek mazāk, attiecīgi arī sko-
lēnu, un šī tendence nav vērojama 
tikai viena gada laikā. Personīgi es 
neredzu, ka valsts pielietotu kādus 
instrumentus, lai noturētu cilvē-
kus, it īpaši pierobežā. Par laimi, 

Jūs minējāt, ka nodarbojaties ar lauksaimniecību, sakiet lūdzu, 
ko vēl Jūs darāt, kad nepildāt novada domes priekšsēdētājas viet-
nieka pienākumus?

Es dzīvoju laukos, Dubnas pagastā, un lauksaimniecība ir mans hobijs, 
kas palīdz atslēgties no pamatdarba. Ir saskarsme gan ar lauksaimniecības 
„dzelžiem”, gan graudu audzēšanu. Ziemas mēnešos man ir mazliet brīvāks, 
bet pavasarī un rudenī, kā jau jebkuram lauksaimniekam, ir ļoti saspringts 
laiks. Tiem lauksaimniekiem, kuriem ir dzīvnieki, saspringts ir viss gads, 
man, par laimi, ziemas mēneši ir mazliet vieglāki. 

Ko Jūs jautātu Dievam, ja Jums būtu tāda iespēja?
 Tāds provokatīvs jautājums… Ko es teiktu Dievam? Es parasti nekad Die-

vam neuzdodu jautājumus, jo mums visiem  ir zināmi desmit baušļi, līdz ar 
to viss jau ir pateikts. Desmit Dieva baušļus neviens nevar grozīt, bet to, ko 
mēs pieņemam domes sēdē, nākamajā jau var grozīt, ja tas nedarbojas. Tie 
ir mūsu baušļi. Es tomēr Dievam neuzdotu jautājumus!
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SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Plaušu slimību un 
tuberkulozes nodaļas vadītāja Glafi ra Nikolajeva, zem-

nieku saimniecības „Ceriņi” īpašniece Vera Kucina, SIA „Grīvas poliklīnika” 
zobu feldšere Emīlija Lazučonoka, SIA „Antaris” padomes priekšsēdētājs Anto-
nijs Samburs un Skrudalienas bāriņtiesas locekle Lilija Terentjeva.

Balva „Gada cilvēks” šogad tika pasniegta četrās nominācijās.

Nominācijā „Kultūra” balvu saņē-
ma grāmatas “Nīcgales zeme un ļau-
dis kopsaimniekošanas laikos” autors 
Staņislavs Ružāns. Staņislavs Ružāns 
23 savas dzīves gadus ir pavadījis, strā-
dājot par agronomu Daugavpils rajona 
kolhozā “Nīcgale”. Laika periodā no 
1952. līdz 2009.gadam dažādos preses 
izdevumos publicējis 594 rakstus, kā 
arī sarakstījis vairākus drukātus izde-
vumus. Šogad viņa grāmata “Nīcgales 
zeme un ļaudis kopsaimniekošanas lai-
kos” piedzīvoja savus atklāšanas svēt-
kus. Grāmatas materiāls tika vākts 50 
gadu garumā. Tajā aprakstīti tālaika 
notikumi, cilvēku atmiņas, apkopoti to 
dienu dokumentos, presē un literatūrā 
izlasītie fakti, parādītas tā laika fotog-
rāfi jas. Staņislavs Ružāns ar savu pie-
mēru ierosina arī mazākus un lielākus 
nīcgaliešus nākt uz bibliotēku un krāt 
zināšanu gaismu.

 Prezentēts skolēnu pētniecisko darbu krājums „Mana skola”
Tuvojoties valsts svētkiem, 14.novembrī, novada kultūras centrā notika svi-

nīgs pasākums, kurā tika prezentēts Daugavpils novada skolēnu pētniecisko 
darbu krājums „Mana skola”, kā arī godināti sekmīgākie skolēni.

Pētniecisko darbu konkurss „Mana skola” ikvienam skolēnam sniedza iespē-
ju piedalīties Daugavpils novada teritorijā esošās izglītības sistēmas vēstures 
pētīšanā, atrast savu vietu laika griežos, izjust līdzdarbošanās prieku, vēlmi 
piedalīties izglītības mantojuma izpētē, saglabāšanā, papildināšanā un nodoša-
nā jaunākajām paaudzēm.

Skolēni no 16 izglītības iestādēm iesaistījās novada izglītības iestāžu valstis-
kās apziņas stiprināšanā, dokumentējot vēsturiskās liecības un privātās atmi-
ņas par dzimto skolu un izglītības tradīcijām Daugavpils novadā.

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienu, tika prezentē-
ti 2012.un 2013.gadā tapušie skolēnu darbi, kuri ir apkopoti divos sējumos. 
Tas sniedz iespēju spert soli tuvāk pamatuzdevumam – vienotas ekspozīcijas 
„Daugavpils novada izglītības sistēma gadsimtu līkločos” izveidei. Katra no-
vada izglītības iestāde saņēma abus darbu krājumus – „Mana skola padomju 
okupācijas periodā (1946.-1990.)” un „Mana skola atjaunotajā Latvijas valstī 
(1991.-2012.)”.

Pasākumā tika godināti arī skolotāji un skolēni, kas šajā gadā bijuši īpaši 
centīgi un sekmīgi. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura 
centra Atzinības rakstus par patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu 
saņēma Kalupes 132.mazpulks un tā vadītāja Inita Ivdra, Nīcgales pamatskola 
un tās direktore Antija Vēvere, Naujenes pamatskola un direktors Pāvels Brov-
kins, Medumu pamatskolas vēstures skolotāja Miropija Petkune, Skrudalienas 
pamatskolas 2013.gada absolvente Nellija Lapinska, Tabores pamatskola un 
tās direktore Valentīna Vavžiņaka, Špoģu vidusskola un tās direktors Jānis 
Belkovskis, kā arī Zemgales vidusskola un tās direktors Aleksandrs Petkēvičs.

Daugavpils novada domes Pateicības par labām sekmēm un aktīvu sabiedris-
ko darbu skolā saņēma vairāki novada skolēni:

- Marija Bogdanova (Biķernieku pamatskola);
- Liāna Trofi mova (Birznieku pamatskola);
- Līga Grigorjeva (Kalupes pamatskola);
- Anita Kardele (Lāču pamatskola);
- Diāna Gribuste (Medumu internātpamatskola);
- Vladimirs Goršantovs (Medumu pamatskola);
- Samanta Vaikule (Naujenes pamatskola);
- Dina Soma (Nīcgales pamatskola);
- Irina Iliško (Randenes pamatskola);

- Elans Devjaltovskis-Gintovts (Salienas vidusskola);
- Aleksandra Visočina (Silenes pamatskola);
- Sergejs Konovalovs (Skrudalienas pamatskola);
- Inga Mukāne (Sventes vidusskola);
- Santa Pētersone (Špoģu vidusskola);
- Nadežda Stankeviča (Tabores pamatskola);
- Lāsma Rubine (Vaboles vidusskola);
- Elīna Baranovska (Zemgales vidusskola).

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe, 
konkursa idejas autore Jolanta Urbāne, uzsvēra, ka „mēs neplānojam apstāties 
pie sasniegtā, un šogad jau ir izsludināts skolēnu pētniecisko darbu konkurss 
„Mana skola Otrā pasaules kara laikā.”. 

Redzot skolēnu interesei par izglītības tradīcijām un vēsturi, varam secināt, 
ka mūsu skolās mācās sava novada un valsts patrioti, kuri ar aktīvu darbu 
iedvesmo arī līdzcilvēkus.

►►►  no 1.lpp

Nominācijā „Sports” bal-
vu saņēma Daugavpils novada 
svarbumbu celšanas izlases ko-
mandas sabiedriskais treneris 
Ivans Gaļašs.

Ivana Gaļaša audzēkņi, nova-
da svarbumbu cēlāji, ir uzrādīju-
ši augstus sasniegumus Latvijas 
un starptautiskajās sacensībās. 
Pēdējo divu gadu laikā izcīnītas 
20 dažāda kaluma medaļas Ei-
ropas čempionātos jauniešiem. 
Šogad viņa audzēknis Aleksejs 
Vasiļjevs no Biķernieku pagasta 
izcīnīja 1.vietu Eiropas čempio-
nātā svarbumbu celšanā garajā 
ciklā.

Ivans Gaļašs ir treneris arī 
daudzkārtējam Latvijas, Eiropas 

un pasaules junioru čempionam Edgaram Pavlovskim no Lauceses pagasta. 
Edgaram pieder 8 Latvijas rekordi divcīņā un garajā ciklā junioriem. Kopumā 
Ivana Gaļaša audzēkņiem pieder 14 Latvijas rekordi svarbumbu celšanā.

Nominācijā „Veselības aiz-
sardzība un sociālā aprūpe” 
balvu saņēma Daugavpils no-
vada Sociālā dienesta vadītāja 
Anna Jegorova.

Anna Jegorova jau vairāk nekā 
20 gadus veic sociālo darbu Dau-
gavpils novadā. Kā vadītāja viņa 
ir arī sociālo iestāžu dvēsele, ku-
rai rūp katra pieaugušā un bēr-
na liktenis. Viņa ar savām ide-
jām un iecerēm, uzklausīšanas 
prasmēm spēj iedrošināt, spēci-
nāt, pārliecināt un kopīgi risināt 
radušās problēmas.

Jau vairākus gadus Anna ir 
biedrības „Kalupes kopienu at-
balsta centra „Vitrāža” valdes 
priekšsēdētāja un biedrības 
„Sieviešu klubs „Astras”” valdes 
locekle, kur ar savu iniciatīvu 
īstenojusi vairākus projektus, 

sniedzot savu ieguldījumu Kalupes pagasta un novada sakārtošanā, attīstībā 
un cilvēku labklājības veicināšanā.

 Nominācijā „Pašvaldības 
darbs” balvu saņēma Naujenes bā-
riņtiesas priekšsēdētāja Staņislava 
Locika. 

Naujenes pagasta pašvaldībā Sta-
ņislava Locika strādā kopš 1996.
gada. Darbojoties Naujenes pagasta 
bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā, 
viņa rūpējas par to, lai bez vecāku 
aprūpes palikušie bērni augtu ģime-
nēs. Viņas vadībā tiek organizēti so-
ciālā atbalsta pasākumi audžuģime-
nēm un aizbildņiem. Dzīves piere-
dze un pedagoga darba stāžs palīdz 
izprast katru dzīves situāciju, iejus-
ties ģimenes problēmās un kopā tās 
atrisināt. Staņislavas galvenās vēr-
tības ir cilvēciskās attiecības, sav-
starpēja cieņa, labestība, izpalīdzība 
un prasme sajust. Staņislava Locika 

jau daudzus gadus ir Jezupovas katoļu draudzes valdes priekšsēdētāja un vada 
baznīcas saimniecību. Staņislava Locika aktīvi piedalās arī pagasta kultūras 
dzīvē. Viņa ir viena no folkloras kopas „Rūžeņa” dalībniecēm.

Valsts svētkus ar dziesmām ieskandināja Daugavpils novada kultūras centra 
jauktais koris “Latgale” (vadītāja Anita Zarāne) un Daugavpils novada kultū-
ras centra vokālā studija “Stage on” (vadītāja Tatjana Larionova), ar vijīgiem 
un raitiem deju soļiem iepriecināja Daugavpils novada kultūras centra tautas 
deju ansamblis “Līksme” (vadītāja Aija Daugele). 
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Daugavpils novadā  Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta ietvaros top mūsdienīgs  Dabas  informācijas centrs

Ināra Mukāne
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja 
Projekta koordinatore Daugavpils novadā

Dabas aizsardzības pārvalde  sadarbībā ar 
Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Bioresursu 
institūtu, Nacionālā parka “Braslavas ezeri” ad-
ministrāciju un  Daugavpils novada domi strādā 
pie Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ins-
trumenta (EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrie-
vijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 
fi nansētā  projekta “Pārrobežu aizsargājamās 
dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas 
ezeri”  izveide un priekšnoteikumu radīšana 
tās integrētai pārvaldībai” (LLB-2-258) aktivi-
tāšu realizēšanas.

Projekta mērķis ir  sniegt ieguldījumu pārro-
bežu aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības 
efektivitātē, ieviešot savstarpēji saskaņotas akti-
vitātes.

4. un 5. novembrī  Daugavpils  novada  pārstāvji 
piedalījās  sanāksmē Braslavā (Baltkrievija), kur  
projekta  partneri  iepazinās ar Nacionālā par-
ka “Braslavas ezeri” darbību dabas aizsardzības 
jomā, kā arī vienojās par  veicamajiem uzdevu-
miem  projekta ieviešanā.

Projekts LLB-2-258 “Pārrobežu aizsargāja-
mās dabas teritorijas “Augšdaugava-Brasla-
vas ezeri”  izveide un priekšnoteikumu ra-

dīšana tās integrētai pārvaldībai”  sniegs  
ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, tiks sa-
gatavota kopīga pārrobežu aizsargājamās da-
bas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” 
pārvaldības koncepcija, izveidota sabiedriska 
administratīva struktūra turpmākai terito-
rijas pārvaldībai un informācijas apmaiņai. bežu sadarbības programma ir Baltijas jūras re-

ģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību program-
mas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. 
- 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratē-
ģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, 
nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un 
ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt 
starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību. 

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, 
Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas 
apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, 
Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā 
Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas 
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Prog-
rammas ofi ciālā interneta vietne ir  www.enpi-
cbc.eu.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga 
Dabas aizsardzības pārvalde un tas nekādā veidā 
nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savie-
nības uzskatus 

 Līksnas pagasts iesaistās Vislatvijas projektā „Garā pupa”
Līksnas pagasta pārvalde 
iesaistījās Vislatvijas pro-
jektā „Garā pupa”, un 9.ok-
tobrī organizēja braucienu 
uz Rīgu maznodrošinātajiem 
bērniem. 
Ekskursijas laikā, bērniem 
bija iespēja iepazīt kultūras 

vēroja no Radisson Blue viesnīcas.
Dienas beigās Līksnas pagasta projektā ieskaitītā 
grupa apmeklēja leļļu teātra izrādi.
Ekskursiju organizēja un pilnībā apmaksāja bied-
rība „Ascendum” (Ascendo (no latīņu val. – „uz 
augšu”, „augšup”). „Ascendum” atbalsta tos pro-
jektus, notikumus un cilvēkus, kuros vērojams 
augšanas potenciāls. Biedrības “Ascendum” mēr-
ķis ir veicināt Latvijas augšupeju - ekonomisko, 
garīgo un sociālo - mērķtiecīgi atbalstot kultūru, 
zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību. Šobrīd 
„Ascendum” paspārnē atrodas 3 projekti – “Mans 
doms”, “Satori” un “Garā pupa”.
Bērnu kultūras projekts „Garā pupa” cenšas pie-
vērst sabiedrības uzmanību kultūras pieredzes 
nozīmei bērnu veiksmīgā attīstībā, un jau ceturto 
sezonu strādā pie tā, lai kultūras procesos iekļau-
tu tos bērnus, vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kuri 
reģionālās un sociālās nevienlīdzības vai vecāku 
kūtruma dēļ nepiedalās Latvijas teātra, mākslas, 
mūzikas un ārpusskolas izglītības norisēs.
Lai veicinātu bērnu iesaisti kultūrvidē un izpra-

ti par tās nozīmību bērna personības veidošanā, 
jau otru gadu tiek veidota kampaņa „Es būšu 
nākamais”, par kuras vēstniekiem kļuvuši pia-
nists Vestards Šimkus, aktieris Kaspars Znotiņš, 
rakstniece Nora Ikstena, māksliniece Katrīna Ne-
iburga, baletdejotāja Elza Leimane-Martinova un 
režisors Jānis Streičs. Kampaņas ietvaros šogad 
izveidota jauna punktu krāšanas akcija, kurā, ap-
meklējot mūsu sadarbības partneru sniegtos kul-
tūras pasākumus, bērni var iegūt īpašas balvas 
(vairāk par akciju mājaslapā www.garapupa.lv).
Tāpat projekta „Garā pupa” ietvaros ir izveidots 
unikāla rīks – kalendārs, kurā atrodami gandrīz 
visi bērnu kultūras pasākumi Rīgā, kā arī reģio-
nos.
Trūcīgo bērnu izglītošanai kultūras un mākslas 
jomā ik sezonu tiek rīkotas ekskursijas Rīgā, 
kuru ietvaros bērniem bez maksas tiek sniegta 
iespēja apmeklēt dažādus muzejus, operu, paēst 
siltas pusdienas, kā arī noskatīties kādu Latvijas 
leļļu teātra izrādi!

Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas izveide 
sniegs būtisku pieredzi dabas aizsardzības un te-
ritorijas ilgtspējīgas attīstības problēmu apzinā-
šanā un risināšanā starpvalstu līmenī, kā arī ra-
dīs priekšnoteikumus   mērķtiecīgākai   darbībai   
Eiropas pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju 
tīklā.

Līdz  2014. gada  septembrim Daugavpils no-
vadā  Naujenes novadpētniecības muzejā  tiks ie-
kārtots  mūsdienīgs  Dabas informācijas centrs. 
Šeit, pielietojot  modernās tehnoloģijas un  inter-
aktīvas komunikācijas    risinājumus, būs pieeja-
ma  visplašākā informācija par  dabas un kultū-
ras mantojuma vērtībām pārrobežu aizsargāja-
majā   teritorijā   “Augšdaugava-Braslavas ezeri”. 
Savukārt, ekspertu komanda  projekta asistentes 
Jolantas Bāras vadībā izstrādās  īpaši aizsargāja-
mās dabas teritorijas – aizsargājamo ainavu apvi-
dus “Augšdaugava” pārvaldības  plānu.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instru-
menta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārro-

iestādes Rīgā. Sākotnēji tika apmeklēta Latvijas 
Nacionālā opera. Ekskursijas laikā bērni iepazi-
nās ar operas ikdienas darbu – redzēja, kā tiek 
iekārtota skatuve izrādei un kur glabājas rekvi-
zīti, kā arī vēroja baleta un simfoniskā orķestra 
mēģinājumu.  Ekskursanti nobaudīja pusdienas 
operas kafejnīcā.
Bērniem bija ekskluzīva iespēja piedalīties gru-
pas „Ārzemnieki” dziesmas „Paldies Latiņam!” 
videoklipa fi lmēšanā.
Ekskursijas turpinājumā tika iepazīta Vecrīga 
– Rīgas Doma baznīca, mākslas muzejs „Rīgas 
Birža” un Pēterbaznīca. Vecrīgas panorāmu bērni 

 ES līdzekļus investēs Daugavpils novada izglītības iestādēs

Vita Rūtiņa 
Attīstības nodaļas vadītāja

Parakstīta vienošanās  ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par fi nan-
sējuma piešķiršanu projektam  „Daugavpils novada izglītības iestāžu konku-
rētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojuma pieejamības paaugstināšana”  
(Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007), kurš tiks īstenots Darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts 
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.

Projekta ietvaros tiks veikti izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas 
pasākumi astoņās Daugavpils novada izglītības iestādēs: Biķernieku pamat-
skolas ēkā,  Kalupes pamatskolas ēkā, Medumu pamatskolas ēkā; Lāču pamat-
skolas ēkā, Salienas vidusskolas ēkā, Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkā, 
Zemgales vidusskolas ēkā un Špoģu vidusskolas ēkā.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru Dau-
gavpils novada teritorijā, paaugstināt fi ziskās vides estētisko un funkcionālo 
kvalitāti, tai skaitā uzlabojot izglītības pakalpojumu kvalitāti,  samazināt paš-
valdības izdevumus izglītības ēku uzturēšanā.

Visās projektā iekļautajās izglītības iestādēs plānoti iekštelpu un inženiersis-
tēmu rekonstrukcijas darbi, daudzās skolās tiks veikti  fasāžu siltināšanas un 
jumta seguma nomaiņas darbi, dažās skolās tiks rekonstruētas apkures sistē-
mas un katlu mājas.

Gatavojot projektu tika padomāts arī par skolu virtuvju modernizēšanu.  Pa-
pildus remontdarbiem, daudzu skolu virtuves bloki tiks aprīkoti ar jaunām un 
modernām stacionārām virtuves iekārtām, kas būtiski uzlabos personāla dar-
ba apstākļus un uzlabos skolēnu ēdināšanas nodrošināšanas kvalitāti.

Protams, svarīga ir arī skolu apkārtējā vide, kura nodrošina ne tikai estētisko 
baudījumu, bet arī veido drošu vidi skolēniem.  Vairākās skolās. t.i.  Vaboles 
vidusskolas sākumskolā ,  Kalupes pamatskolā, Lāču pamatskolā un  Špoģu 
vidusskolā tiks veikti arī dažādi teritoriju labiekārtošanas darbi - bruģakmens 
seguma celiņu izveide, zālāja ierīkošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana , 
žogu izbūve,  u.c. teritorijas labiekārtošanas darbi.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 4 036 646,62 lati, t. sk. ERAF fi nansē-
jums - 2 606 304,00 lati (64,57% ) , valsts budžeta dotācija – 121 099,40 lati (3%) 
un Daugavpils novada domes līdzfi nansējums  - 1 309 243,22 lati (32,43%).              

Novada dome, saskaņā ar projekta  „Daugavpils novada izglītības iestāžu 
konkurētspējas uzlabošanu un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstinā-
šana” (Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007) ietvaros izsludinātā atklātā kon-
kursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekons-
trukcija ” (iepirkuma identifi kācijas DND Nr. 2013/1/ERAF) rezultātiem,  jau 
ir parakstījusi pirmos būvdarbu līgumus ar Būvniekiem par izglītības iestāžu 
rekonstrukcijas darbu uzsākšanu:

- Medumu pamatskolas ēkas vienkāršota renovācija  - SIA „LAGRON”;
- Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija – SIA „LAGRON”
- Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija – SIA „RBSSKALS Būvsabied-

rība”
- Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkas renovācija - Pilnsabiedrība „VAN-

PRO un NORDSERVISS”.
- Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija – SIA „Defass-D”;
Līgumi par Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotu renovāciju, Lāču pamatsko-

las rekonstrukciju (1.kārta) un Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršotu re-
konstrukciju (1.kārta) tiks noslēgti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasī-
bām un pēc iepirkumu norises pirms pārbaudes  veikšanas Sadarbības iestādē 
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.  

Projekta realizēšanas  termiņš -  2015.gada  15.jūlijs, tomēr lielākajā daļā 
skolu rekonstrukcijas darbi varētu būt pabeigti līdz 2014.gada beigām.
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Informācija par eiro ieviešanu
Irēna Timšāne
 Finanšu pārvaldes vadītāja

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri eiro būs ofi ciālais maksāšanas līdzeklis 
Latvijā, šobrīd tiek darīts viss, lai pāreja uz eiro iedzīvotājiem būtu vienkārša, ērta 
un droša.

Ērtākai eiro ieviešanai aicinām iedzīvotājus izmantot komercbanku un valsts 
akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” norēķinu kontus, kuros konvertācija no latiem 
uz eiro 1.janvārī notiks automātiski un bez komisijas maksas atbilstoši ofi ciālajam 
š.g. 9.jūlijā Eiropas Savienības Padomes noteiktajam kursam-0,702804 lati par 1 
eiro.

No 10.decembra Latvijas Pastā un banku fi liālēs iedzīvotāji varēs iegādāties 
eiro monētu sākumkomplektus desmit latu jeb 14,23 eiro vērtībā, taču vienā reizē 
iedzīvotājam varēs pārdot ne vairāk kā piecus šādus komplektus.  Jau ziņots, ka 
eiro monētu sākumkomplektā iedzīvotājiem būs divas divu eiro monētas, četras 
viena eiro monētas, septiņas 50 eiro centu monētas, astoņas 20 eiro centu monētas, 
septiņas desmit eiro centu monētas, piecas piecu centu monētas, sešas divu centu 
monētas, kā arī sešas viena eiro centa monētas. Sākumkomplekti iedzīvotājiem 
tiks piedāvāti, lai iepazīstinātu viņus ar Latvijas eiro monētām un nodrošinātu 
pirmā brīža pieprasījumu pēc eiro monētām.

Latvijas Pasts aicina iedzīvotājus izmantot iespēju visās Latvijas Pasta nodaļās 
laika periodā no 2014.gada 2.janvāra līdz 14.janvārim iemaksāt latus bez komisijas 
maksas un saņemt attiecīgo summu jau eiro līdz 31.janvārim bez komisijas 
maksas. Iespēju robežās eiro tiks izmaksāts četru darbadienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Latvijas pastā.

Aicinām iedzīvotājus ievērot, ka, sākot ar eiro dienu, visas algu, pensiju, pabalstu 
u.c. izmaksas tiek veiktas jau eiro. Arī tirdzniecības vietās vēl līdz 2014.gada 
14.janvārim iedzīvotāji varēs skaidrā naudā vēl maksāt gan latos, gan eiro, taču 
atlikumu komersants izsniegs tikai eiro valūtā.

Lūdzam iedzīvotājus zināt pamatprincipus, kas nodrošina raitu skaidrās naudas 
maiņu, sākot ar 2014.gada 1.janvāri pēc ofi ciālā kursa 0,702804 lati par 1 eiro 
varēs latus uz eiro mainīt:

-sešus mēnešus visās komercbankās;
-trīs mēnešus Latvijas pasta nodaļās;
-bez termiņa ierobežojuma jeb mūžīgi Latvijas bankā-Rīgā, Daugavpilī un 

Liepājā.
1.tabula. Daugavpils novada skaidrās naudas maiņas iespējas, kā arī datums (pēc 

1.janvāra), no kura Daugavpils novada pagastu pārvalžu kases uzsāks iedzīvotāju 
maksājumu pieņemšanu. 

Nr.
p.k.

Daugavpils 
novads

Pagasta 
pārvaldes 
kase pieņems 
maksājumus

Skaidrās naudas 
maiņas iespējas 

Sabiedriskā 
transporta 
iespējas

1. Ambeļu pa-
gasts

no 7.janvāra Ambeļu pasta no-
daļa

x

2. Biķernieku 
pagasts

no 2.janvāra – Ir sabiedriskais 
transports līdz 9 
km attālajai Nau-
jenes pasta noda-
ļai

3. Demenes pa-
gasts

no 7.janvāra Demenes pasta 
nodaļa

x

4. Dubnas pa-
gasts

no 2.janvāra Dubnas pasta no-
daļa

x

5. K a l k ū n e s 
pagasts

no 6.janvāra – (Kalkūnes pas-
ta nodaļā aicinām 
iemaksāt latus 
Latvijas Pasta 
norēķinu kontā)

Ir sabiedriskais 
transports līdz 5 
km attālajai Dau-
gavpils pilsētai

6. Kalupes pa-
gasts

no 6.janvāra Kalupes pasta 
nodaļa

x

7. Laucesas pa-
gasts

no 2.janvāra Laucesas pasta 
nodaļa

x

8. Līksnas pa-
gasts

no 7.janvāra – (Līksnas pasta 
nodaļā aicinām 
iemaksāt latus 
Latvijas Pasta 
norēķinu kontā)

Ir sabiedriskais 
transports līdz 8 
km attālajai Va-
boles pasta noda-
ļai

9. M a ļ i n o v a s 
pagasts

no 7.janvāra Maļinovas pasta 
nodaļa

x

10. Medumu pa-
gasts

no 7.janvāra – (Medumu pasta 
nodaļā aicinām 
iemaksāt latus 
Latvijas Pasta 
norēķinu kontā)

Ir sabiedriskais 
transports līdz 16 
km attālajai Dau-
gavpils pilsētai

11. Naujenes pa-
gasts

no 2.janvāra Naujenes pasta 
nodaļa

x

12. Nīcgales pa-
gasts

no 2.janvāra Nīcgales pasta 
nodaļa

x

13. Salienas pa-
gasts

no 2.janvāra – (Salienas pasta 
nodaļā aicinām 
iemaksāt latus 
Latvijas Pasta 
norēķinu kontā)

Ir sabiedriskais 
transports līdz 26 
km attālajai Dau-
gavpils pilsētai

Nr.
p.k.

Daugavpils 
novads

Pagasta 
pārvaldes 
kase pieņems 
maksājumus

Skaidrās naudas 
maiņas iespējas 

Sabiedriskā 
transporta 
iespējas

14. Skrudal ie -
nas pagasts

no 3.janvāra Silenes pasta no-
daļa

Ir sabiedriskais 
transports no Si-
lenes ciema līdz 
23 km attālajai 
Daugavpils pilsē-
tai un no Skrud-
alienas ciema līdz 
14 km attālajai 
Daugavpils pilsē-
tai vai no Skrud-
alienas ciema līdz 
8 km  attālajai 
Silenes pasta no-
daļai

15. Sventes pa-
gasts

no 3.janvāra Sventes pasta no-
daļa

x

16. Tabores pa-
gasts

no 2.janvāra – Ir sabiedriskais 
transports līdz 11 
km attālajai Dau-
gavpils pilsētai

17. Vaboles pa-
gasts

no 6.janvāra Vaboles pasta no-
daļa

x

18. Vecsalienas 
pagasts

no 2.janvāra – Ir sabiedriskais 
transports līdz 17 
km attālajai Sa-
lienas pasta no-
daļai

19. Višķu pa-
gasts

no 2.janvāra Višķu pasta no-
daļa

x

Brīdinām, ka Daugavpils novada pagastu pārvalžu kases skaidrās naudas 
maiņu neveic, tās nodrošina tikai maksājumu pieņemšanu (līdz 14.janvārim 
gan latos, gan eiro, izsniedzot atlikumu tikai eiro valūtā).

Pagastos, kuros nav tiešas iespējas veikt skaidrās naudas maiņu Latvijas 
pasta nodaļā, sabiedriskā transporta pārklājums nodrošina iespējas to veikt  
tuvākajos pagastos vai Daugavpilī.

Iespējami grozījumi likumā 
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

24.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts „Gro-
zījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, kurā paredzēts ar 
01.05.2014. mainīt darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi veikšanas 
kārtību.

Ja likumprojekts tiks pieņemts, tad zemi, kurā dominē lauksaimniecībā iz-
mantojamā zeme, izņemot mantošanas ceļā vai saistībā ar maksātnespējas pro-
cesu iegūstamu zemi, varēs iegūt īpašumā:

1) fi ziska persona:
a) kura ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības 

veicēja;
b) kura vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ieņēmumus no 

lauksaimnieciskās ražošanas un atbilst vienotā platības maksājuma saņemša-
nas nosacījumiem;

c) kura var apliecināt šīs zemes izmantošanu trīs gadu laikā un turpmāk 
pēc tās iegādes lauksaimniecībā; 

2) juridiska persona:
a) kura ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāja;
b) kura vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ieņēmumus no 

lauksaimnieciskās ražošanas un atbilst vienotā platības maksājuma saņemša-
nas nosacījumiem;

c) kura nodarbina darbiniekus ar lauksaimniecisko izglītību vai kuras 
dalībniekam – fi ziskai personai – ir lauksaimnieciskā vai tai pielīdzināma iz-
glītība, vai kura vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ieņēmumus no 
lauksaimnieciskās ražošanas un kurai pieder vairāk par 50 procentiem pamat-
kapitāla daļu, vai šos nosacījumus izpilda vairāki daļu turētāji, kuriem pieder 
kopā vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu, vai kuras juridiskas perso-
nas dalībniekam – fi ziskai personai – ir lauksaimnieciskā vai tai pielīdzināma 
izglītība, vai kura vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ienākumus no 
lauksaimnieciskās ražošanas un kurai pieder vairāk par 50 procentiem pamat-
kapitāla daļu, vai šo nosacījumu izpilda vairāki daļu turētāji, kuriem pieder 
kopā vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu;

d) kura var apliecināt šīs zemes izmantošanu trīs gadu laikā un turpmāk 
pēc tās iegādes lauksaimniecībā;

3) jaunie lauksaimnieki, kas var apliecināt lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes izmantošanu trīs gadu laikā un turpmāk pēc tās iegādes attiecīgi lauk-
saimniecībā.

Iepriekš minētās prasības neattieksies uz lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā 
nepārsniedz piecus hektārus.

Ināra Natarova
Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietniece
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Februārī noslēdzās Daugavpils nova-
da biznesa ideju konkurss „Esi uzņēmējs 
2013”, savukārt, maijā tika noskaidroti 
konkursa uzvarētāji. Atgādinām, ka 3.vie-
tā ierindojās Elmārs Ancveiris ar biznesa 
plānu „Vedam pirti”, 2.vietā – Jevgeņija 
Žiģisova ar biznesa plānu „Interaktīvās 
sienu uzlīmes bērnu istabās”, savukārt, 
1.vietā – Karīna Oborune ar biznesa plā-
nu „Apēd Foto!”.

Konkursa norises laikā dalībniekiem 

„Esi uzņēmējs 2013” uzvarētājs „Apēd Foto!” uzsācis veiksmīgu darbību
bija iespēja piedalīties dažādās praktiskajos semināros:

-  „Biznesa plāna izstrāde, tirgus izpēte”; 
-  „Finanšu plānošana”;
-  „Biznesa plāna un naudas plūsmas veidlapas aizpildīša-

na”;
- „ES fi nansējums un citas atbalsta iespējas uzņēmējiem”;
-  „Uzņēmēja sadarbība ar banku, banku piedāvātās iespē-

jas”.
Konkursa ietvaros dalībnieki apmeklēja arī biznesa inkuba-

torus Daugavpilī un Rēzeknē, kā arī Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centru „Zeimuļs”.

Konkursā varēja piedalīties jebkurš Latgales jaunietis vai 
jauniešu grupa vecumā no 16 līdz 30 gadiem ar skaidri defi nētu 
ideju par uzņēmējdarbības attīstību. Kopš rezultātu paziņoša-
nas ir pagājuši vairāki mēneši un konkursa uzvarētāja Karīna 
Oborune labprāt pastāstīja, kā ir attīstījusies viņas ideja.

“Apēd Foto” piedāvā unikālas ēdamās fotogrāfi jas, turklāt, 
tas ir vienīgais šāda veida piedāvājums Latvijā! Uzņēmumam 
ir savs birojs, kā arī mājas lapa, turklāt, tas ļoti aktīvi darbojas 
sociālajos tīklos, sniedzot iespēju pasūtīt un saņemt produktu, 
neizejot no mājas. Ēdamās fotogrāfi jas un pastkartes pasūta 
ne tikai Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotāji, šis produkts 
ir ieinteresējis cilvēkus visā Latvijā un  Eiropā, un pat valstīs, 
kas atrodas citos kontinentos, piemēram, ASV, Kanādā, Izra-
ēlā, Argentīnā un Austrālijā.

Kā pavēstīja K.Oborune, „Apēd Foto” ir pirmie pasaulē, kas 
piedāvā baltās šokolādes ēdamās pastkartes, kā arī pirmie 
Austrumeiropā, kuriem ir A3 formāta tehnoloģijas. Ēdamās fo-
togrāfi jas lielākoties pasūta konditori un restorāni. „Apēd Foto” 
pakalpojumus bieži izmanto arī dažādi uzņēmumi, jo ēdamas 
pastkartes un fotogrāfi jas kalpo arī kā oriģināls suvenīrs un 
reklāmas vai prezentācijas materiāls.

Uzvara Daugavpils novada biznesa ideju konkursā „Esi  uz-
ņēmējs 2013” nav vienīgais, ar ko var lepoties „Apēd Foto” – pa-

visam nesen ideja piedalījās Latvijas Universitātes 
rīkotajā konkursā „Ejam Gaisā!”. Ideja uzvarēja šajā 
konkursā un  izcīnīja investoru fi nansējumu A3 un 
A4 formāta tehnoloģiju iegādei, lai paplašinātu savu 
biznesu un izveidotu fi liāli Rīgā. 

No oktobra katru otrdienas vakaru LTV 1 var vērot 
jauno uzņēmēju TV sacensību “Firmas noslēpums”, 
kuras mērķis ir parādīt Latvijas biznesa potenciā-
lu un, atspoguļojot biznesa uzsākšanas procesu no 
idejas līdz gatavam biznesa plānam, iedrošināt arī 
citus uzsākt savu uzņēmējdarbību. Šajā konkursā 
sevi veiksmīgi demonstrē arī „Apēd Foto”, kuri pār-
liecinoši pasniedza savu biznesa projektu – ēdamās 
pastkartes, izturēja sīvu konkurenci un pārliecināja 
žūriju, ka tieši šī sākotnējā ideja attīstīsies par veik-
smīgu uzņēmumu. „Apēd Foto” uzstāšanos skatītāji 
varēja redzēt 12. novembrī.

K.Oboruna uzsvēra, ka piedalīšanās konkursā „Esi 
uzņēmējs 2013” bija ļoti vērtīga un nozīmīga piere-
dze, „sākumā šķita, ka ēdamās fotogrāfi jas paliks 
tikai idejas līmenī, bet, piedaloties konkursā, mēs sa-
pratām, ka tā ir prece, ko var pārdot visā Latvijā un 
arī eksportēt uz ārvalstīm.”.

„Apēd Foto” ir lielisks piemērs visiem, kuriem pūrā 
ir labas, inovatīvas idejas. Pavisam nesen saņēmu-
ši aicinājumu no Vācijas-Baltijas tirdzniecības ka-
meras Latvijā un Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras slēgt sadarbības līgumu un piedalīties 
dažādās starptautiskās izstādēs, „Apēd Foto” ir ap-
ņēmības pilni iekarot arī starptautisko tirgu. Tāpēc 
visiem jauniešiem, kuriem ir idejas biznesa uzsākša-
nai, atliek tikai sagaidīt nākamā gada konkursu „Esi 
uzņēmējs”!

Lāčplēša diena Kalupē aizvadīti patriotiskās un sportiskās noskaņās

Kalupes pamatskolā patriotiskā un sportiskā 
gaisotnē norisinājās Lāčplēša dienai veltīts pasā-
kums, kurā piedalījās skolēni un viņu vecāki.

Pasākuma svinīgajā daļā skolēni dziedāja dzies-
mas un godināja Latvijas brīvības cīņās kritušos 
karavīrus. Sirsnīgu apsveikumu saņēma arī Ka-
lupes pamatskolas 9.klases skolēns Juris Švarno-
vičs, kurš izcīnīja 2.vietu Olimpiskās dienas 2013 
domrakstu konkursā „Esam sportiska ģimene”.

Dienas turpinājumā skolēniem tika skaidrots, 
cik būtiski ir rūpēties par savu veselību, būt ak-
tīviem un sportiskiem, jo tikai, būdami veseli un 
mundri, mēs spējam darīt labu līdzcilvēkiem un 
savai dzimtenei. Tā kā diena bija veltīta veselībai 
un sportiskam dzīvesveidam, Kalupes pamatsko-
lā viesojās Daugavpils Universitātes Veselības 

veicināšanas centra pasniedzēja un studentes, 
kuras kopā ar skolēniem izpildīja dažādus vin-
grinājumus. Bērniem bija iespēja uzzināt, kāda ir 
pareiza stāja, cik liela nozīme ir pareizai elpoša-
nai un regulārām fi ziskajām aktivitātēm. 

Katra valsts ir kā liela ģimene, bet katra ģime-
ne ir maza valsts, tāpēc Lāčplēša dienas pasāku-
mā skolēniem bija iespēja parādīt, cik sportiska 
un saliedēta ir viņu ģimene. Bērni kopā ar vecā-
kiem piedalījās veiklības stafetēs, kā arī mērojās 
spēkiem tēvu un dēlu volejbola mačā. 

Kalupes pamatskolas direktore Ināra Onzule 
pastāstīja, ka tradīcija - aizvadīt Lāčplēša dienu 
sportiskā gaisotnē, ir izveidojusies, jo Lāčplēsis 
simbolizē spēku. 

Lāčplēša dienas atceres pasākumi Kalupē no-

slēdzās ar lāpu gājienu un atceres brīdi pie Pie-
miņas akmens un Baltaču kapos. Ar mirdzošām 
lāpām, svecītēm, patriotiskām dziesmām un zie-
diem tika godināta Pirmā pasaules kara dalībnie-
ka, Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Broņislava 
Saršūna piemiņa. 

Daugavpils novada domes deputāts Aivars Raš-
čevskis aicināja rūpēties, lai nekad neaizaugtu 
takas, kas ved uz mūsu varoņu piemiņas vietām.

Patriotu nedēļā Kalupē ik gadu norisinās dažā-
di svētku pasākumi un aktivitātes. Bērni un jau-
nieši ar izpratni un īpašu pacilātību atzīmē gan 
Lāčplēša dienu, gan Latvijas Republikas prokla-
 mēšanas gada dienu.

Mūžībā aizgājuši   
Ambeļu  pagastā

Salcevičs Valdis(1954.g.)
Konipļova Zenta (1940.g.)

Biķernieku  pagastā
Jermakovs Aleksejs (1940.g.)
Romanovs Stepans(1960.g.)

Kalkūnes pagastā
Sontockis  Josifs (1940.g.)
Gladiševa Marija(1927.g.)

Kalupes pagastā
Kašicins Anatolijs(1939.g.)
Lazdāne Natālija(1933.g.)

Līksnas pagastā
Skrinda Kazimirs (1933.g.)

Medumu pagastā
Juhņeviča Broņislava(1925.g.)

Naujenes pagastā
Fjodorova Taisa (1952.g.)

Kožokars Fjodors (1948.g.)
Matule Regīna(1935.g.)

Nīcgales pagastā
Jevdokimovs Antonijs (1945.g.)

Malnačs Romualds (1946.g.)
Sventes pagastā

Cine Ļubova(1927.g.)
Tabores pagastā

Mikulova Aļa (1930.g.)
Švabe Marija(1949.g.)

Vaboles pagastā
Lazdāne Veneranda (1925.g.)

Vecsalienas pagastā
Barčs Vladimirs (1959.g.)
Kazimirovs Jānis(1929.g.)

Višķu pagastā
Volkova Agripina(1934.g.)
Idzāne Vincintina(1917.g.) 



11w w w. d n d . l vD A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S
PERSONĪBA

 Jānis Gipters: „Garmoškas spēli apguvu, pēc dzirdes atkārtojot tēva spēlēto ”
Tautas muzikants, Vaboles latgaliešu teātra „Na-

gaidama prīca” dalībnieks, skolēnu autobusa vadī-
tājs, biedrības „Baltezers D” vadītājs, balvas „Gada 
cilvēks 2011” saņēmējs, etnogrāfi skā ansambļa „Va-
baļis” dalībnieks un kāzu muzikants – tik daudzpu-
sīgs ir optimisma pilnais vabolietis Jānis Gipters. 

Vienmēr smaidīgais Jānis ir spilgts piemērs tam, 
cik daudz var paveikt viens cilvēks, ja tikai ir enerģi-
ja un vēlme darboties. Šarmanto kungu raksturo arī 
talants spēlēt harmonikas tā, ka sirds dzied līdzi un 
kājas pašas sāk dejot.

Jūs sevi izjūt vairāk kā muzikantu, teātra 
dalībnieku vai pagasta pārvaldes darbinieku?

Es nezinu, šķiet, ka nedaudz no katra. Ja to visu 
saliek kopā, tad jau laikam kaut kas sanāk. Vienu 
zinu droši, neesmu mākslinieks, primārais ir darbs 
pagastā, visas pārējās intereses un atpūta ir pakār-
tota tam. Diemžēl, laika ir tik maz, cik ir, tāpēc vi-
sam, ko es vēlētos darīt, nepietiek.

Kā Jūs pagūstat apzinīgi strādāt pagastā, 
muzicēt, spēlēt teātri un vēl daudz ko citu?

Laikam pagūstu uz tā rēķina, ka mājās reizēm 
kādi darbi paliek neizdarīti. Bet tik daudz ko gribas 
pagūt, piemēram, aizbraukt zivīs, uzspēlēt teātri, 
piedalīties muzikantu saietā vai atpūsties. 

Kā aizsākās Jūsu muzikanta gaitas?
Tas aizsākās jau bērnībā, mans tēvs bija muzi-

kants, spēlēja večerinkās. Viņš arī ielika man pašus 
pamatus. Spēlēja akordeonu, harmonijas jeb kā pie 
mums saka – garmošku. Es pamēģināju, un tā lieta 
aizgāja. Tēvs nospēlēja dažas dziesmas, un, kamēr 
viņš darbā, es tikmēr iemācos. Visu tēva spēlēto mā-
cījos pēc dzirdes. Vēlāk spēlēju pūtēju orķestrī, mums 
skolā pūtēju orķestris bija ļoti augstā līmenī. Tolaik, 
kad es mācījos, bija vēl Daugavpils rajons, un visās 
rajonā skolās kopumā bija, ja nemaldos, 11 orķestri. 
Vienmēr, kad braucām uz skatēm, mums nebija ze-
mākas vietas – tikai pirmā vai trešā. Mums bija ļoti 
labs skolotājs – Kārlis Strupais, kurš tagad diemžēl 
jau ir aizsaulē. Viņš vadīja arī stīgu orķestri, bet tajā 
es jau nepaspēju piedalīties. Liels paldies jāsaka arī 
armijai – divus gadus dienēju pūtēju orķestrī. Mū-
zikas skolā arī biju iestājies, bet tur vajadzēja sākt 
mācīties tikai pēc astotās klases, un sanāk, ka jāmā-
cās ļoti ilgi, gandrīz līdz trīsdesmit gadu vecumam. 
Tētis nomira agri, palikām vieni un vajadzēja pelnīt 
naudu, tāpēc mūzikas skolu pametu. Nomācījos ti-
kai vienu kursu, un tad aizgāju strādāt par šoferi, 
ko daru joprojām. Sākumā strādāju kolhozā, bet, kad 
mainījās varas, mani palūdza nākt strādāt pagastā 
par mikroautobusa vadītāju. 

Kādu instrumentu Jūs spēlējāt pūtēju orķes-
trī?

 Skolas pūtēju orķestrī spēlēju tūbu. Instrumentu 
ar pašu zemāku skanējumu. Armijā spēlēju barito-
nu. 

Kādus instrumentus Jūs pārvaldāt?
Man jau pašam šķiet, ka vislabāk iet ar garmošku, 

pārvaldu arī akordeonu, bet nedaru to tik profesionā-
li kā gribētos, mežģās pirksti. Pagaidām vēl nesanāk. 
Kad spēlējām dažādos vietējos ansambļos, ir spēlēta 
arī ģitāra. Kādreiz bija neliela kapela, ar mums kopā 
spēlēja arī Atis Auzāns, un es spēlēju klarneti. Vēl 
bija trombons, cītara un akordeons. Tādā sastāvā 
braucām koncertēt kopā ar universitātes deju ko-
lektīvu „Laima”. Viens no koncertiem bija, ja nemal-
dos, netālu no Odesas. Daudz kur ir spēlēts kopā ar 
Ilmāru Melnaču (tautas muzikants no Vaboles; int.
piez.), esam bijuši Vitebskā, Baltkrievijā festivālā 
„Slavjanskij bazar”, spēlējām arī Rīgā un citur. Man 
visvairāk atmiņā ir palikuši iepriekšējie Dziesmu 
un deju svētki, uz kuriem devos kopā ar etnogrāfi s-
ko ansambli „Vabaļis”, un pilnīgi nejauši sagadījās, 
ka bija jāaizpilda pauze starp koristu uznācieniem. 
Trijatā – Artūrs Uškāns, Māris Muktupāvels un es 
– nospēlējām Kazeiša polku. Lai gan nespēlējām ilgi, 
tas ļoti palika atmiņā.  

Kā sākās Jūsu gaitas etnogrāfi skajā ansam-
blī „Vabaļis”?

Sākumā bija projekts, kura ietvaros „Vabaļis” ie-
dziedāja psalmus. Tika pieaicināti dziedātāji no 
Līksnas un Kalupes, bet laikam tā dziedāšanas ma-
niere mazliet nesapasēja, un beigās viņas iedziedāja 
vienas pašas. Tagad īsti pat neatceros, no kurienes 
nāca tas impulss, ka jābūt ansamblim, bet tā lieta 
aizgāja, un Artūrs Uškāns tika uzaicināts par an-
sambļa vadītāju. Pēc tam mani palūdza spēlēt pava-
dījumu, un tā arī aizsākās manas gaitas ar ansambli. 
Ir dziesmas, kurām nav vajadzīgs pavadījums, un ir, 
protams tādas, kurās labprāt piespēlēju. Viss sākās 
ar Vaboles pagasta sievām, kas dziedāja psalmus, 
tagad jau septiņus gadus piedalāmies dažādos kon-
certos un festivālos. Vēl jau ir arī tautas muzikantu 
saieti – pateicoties tiem, iepazinos tuvāk ar Artūru 
Uškānu. Desmit gadu laikā neesmu izlaidis nevienu 
tautas muzikantu saietu.

Kā tas ir – būt vienīgajam kungam starp tik 
daudz dāmām?

Pa šiem gadiem, kopā muzicējot, esam viens otru 
labi iepazinuši. Saprotamies no pusvārda – pirms 

kopīgām dziesmām ir tā - viņas jau gaida, tiklīdz ie-
sāku pavadījumu, uzreiz sāk skanēt. Un mums kopā 
sanāk! Kopā ar ansambli „Vabaļis” rit jau astotais 
gads. Gada sākumā pat ierakstījām disku (2013.
gada martā iznāca Vaboles etnogrāfi skā ansambļa 
“Vabaļis” pirmais albums “Pa celeņu...”; int.piez.).

Jūs minējāt, ka desmit gadu laikā neesat iz-
laidis nevienu tautas muzikantu saietu. Vai 
taisnība, ka tautas muzikantu saietam ir sava 
himna – Kazīša polka – tieši pateicoties Jums?

Kad biju vēl pavisam mazs, mums kaimiņos dzīvo-
ja Kazimirs Pudāns. Atceros, ka viņš spēlēja šo pol-
ku, un man ļoti iepatikās. Es arī iemācījos nospēlēt. 
Saka, ka šai dziesmai ir arī vārdi, tos gan neatceros. 
Pavisam nesen kāda Kazimira radiniece teica, ka 
vismaz vienu pantiņu viņa zinot, solīja atrast vārdus, 
bet pagaidām mēs spēlējam bez vārdiem. Spēlējam, 
spēlējam, bet, kad jautāja, ko tieši Jūs spēlējat, tā 
arī latgaliski atbildējām – Kazeiša polku. Īsto no-
saukumu nezinu, noteikti dziesmas autors tai devis 
pavisam citu nosaukumu, bet mēs ar Artūru (Artū-
ru Uškānu; int.piez.) nolēmām, ka nosauksim to par 
Kazeiša polku un viss. Pirmajos gados mēs ar Ilmāru 
spēlējām šo dziesmu tautas muzikantu saietos. Vis-
biežāk uzstājāmies pirmie, spēlējam kādu vienu, di-
vas dziesmas, un tad publika jau sāk pieprasīt Kazei-
ša polku. Tā arī iegājās, ka spēlējam sākumā un arī 
beigās, un Kazeiša polka kļuva par himnu. Protams, 
tas viss notika ar Artūra palīdzību.

Jūs esat arī kāzu muzikants, vai varat pa-
teikt, cik nospēlētu kāzu ir Jūsu pūrā?

Vai, daudz jau! Neesmu skaitījis, bet ļoti daudz. 
Kāzas spēlējam divatā ar Ilmāru, turklāt, bez pa-
stiprinātājiem vai kādas citas aparatūras, ir tikai 
garmoška, balss un vella bungas (latviešu tautas 
mūzikas instruments; int.piez.). Vienreiz aizbraucām 
spēlēt viesu mājā aiz Ilūkstes, kamēr jaunie baznīcā, 
mēs piebraucam pie svinību vietas, iznāk saimniece 
un saka, lai brauc tuvāk, viņi palīdzēšot izkraut apa-
ratūru. Kad pateicām, ka mums nav nekādas apa-
ratūras, visi brīnījās. Parasti jau mēs spēlējam tikai 
pasākumos līdz piecdesmit cilvēkiem, jo lielākām 
kompānijām spēlēt bez pastiprinātājiem ir grūti. Pa-
gājušajā gadā spēlējām kādas kundzes 100.jubilejā, 
bija sešdesmit viesi vai pat vairāk. Otrajā dienā pats 
gāju jautāt, vai mūs vispār varēja dzirdēt, bet teica, 
ka visu dzirdēja ļoti labi. Spēlējam dažādos pasāku-
mos, ne tikai kāzās, bet arī jubilejās, radu sanākša-
nās un citos godos. Sen nav sanācis spēlēt kristībās, 
kaut gan kādreiz bieži aicināja. 

Spēlēt kāzās jau vienmēr ir interesanti. Sabrauc 
kāzu viesi, atnāk saimnieces un saka muzikantiem, 
„Jūs paraujieties, dodiet cilvēkiem apsēsties!”, it kā 
muzikants nav cilvēks. Tādi jautri gadījumi ir bieži. 
Arī no citiem muzikantiem dzirdēti visādi stāsti. Pie 
mums kāzās ir pieņemts izjokot saimnieces un tai-
sīt dažādus jokus. Citreiz muzikanti palīdz nozagt 
kāpostus, lai kāzas ilgāk turpinātos. Vienās kāzās 
redzējām tādu joku – striķīti iesien spalvu un ielaiž 
skurstenī, kad iekurina krāsni, nevar redzēt dūmus 
ceļamies no skursteņa, jo spalva griežas un tos izdze-
nā. Tā parasti darīja, kad saimnieces taisījās sildīt 
kāpostus, lai ilgāk varētu svinēt. Kad braucam spē-
lēt kāzas, Ilmārs vienmēr vispirms iet iepazīties ar 
saimniecēm, jo zina, ka tad saimnieces noteikti pa-
cienās. 

Precīzi nevaru pateikt, cik kāzās esmu spēlējis, arī 
pašas pirmās kāzas tagad grūti atcerēties. Ir bijis 
arī daudz jubileju un ballīšu jeb, kā pie mums saka, 
večerinku. Pirmajās viesībām spēlēju, kad man bija, 
laikam, kādi četrpadsmit gadi.  

Jūs pats savienojat pamatdarbu un mūziku, 
bet kā Jums šķiet, vai tautas muzikanti Latvijā 
var nodrošināt sevi tikai ar mūziku vien?

Grūti teikt, viss ir atkarīgs no tā, cik tu labi spē-
lē, cik aktīvi piedalies pasākumos, vai aicina spēlēt 
svinībās vai neaicina. Man šķiet, ka ir jābūt arī kā-
dam pamatdarbam. Es jau neesmu profesionāls mu-
zikants, visu apguvu pašmācības ceļā, mācoties jau 
no bērnības. Arī armija man deva labu skolu, uzkrā-
ju pieredzi. Nesen sāku pats labot mūzikas instru-
mentus, vismaz mēģinu. Pavisam nesen pie manis 
nonāca viens akordeons. Iedeva man un saka, lai pa-
mēģinu salabot. Kāds instrumentam bija uzkāpis ar 
kāju, tāpēc akordeonu vajadzēja pilnībā izjaukt. Tik 
sarežģītu remontu vēl neuzņemos, to labāk uzticēt 
pieredzējušam meistaram, bet garmoškām gan varu 
kaut ko pieremontēt.

Savu pirmo garmošku nopirku tepat Daugavpilī, 
tā ir Tulskaya Garmon (Тульская гармонь), skaitās 
pati labākā. Viegli spēlēt un labi skan. Artūrs saka, 
ka skan kā ērģeles. Tagad man ir jau četras garmoš-
kas, turklāt, katra pie manis nonākusi dažādi. Pa-
lūdza mani paspēlēt kādai dāmai piecdesmit gadu 
jubilejā. Jubilāres kaimiņi klausījās, klausījās, tad 
aizbrauca uz mājām, atveda garmošku un ļoti lūdza, 
lai paspēlēju arī uz viņu instrumenta. Nospēlēju lai-
kam Katjušu un vēl dažas krievu tautasdziesmas. 
Kaimiņi bija tik priecīgi, ka, braucot mājās, uzdāvi-
nāja man to garmošku. Tā, par spēlēšanu, tiku pie 

vēl viena instrumenta. 
Vēl viena Jūsu aizraušanās ir teātris, pastās-

tiet par to mazliet vairāk!
Ziemā teātris paņem lielāko daļu laika. Nesen ti-

kām arī pie sava nosaukuma – „Nagaidama prīca”, 
mūsu režisore ir Aina Pabērza. Spēlējam jau desmit 
gadus, ja ne vairāk, un izrādes ir tikai latgaliešu 
valodā. Katru gadu Lieldienu svētdienā rādām, ko 
jaunu esam iestudējuši. Mūsu teātris ir muzikālais, 
un arī visas dziesmas ir latgaliešu valodā. Režisore 
katrai izrādei piemeklē atbilstošākās dziesmas, ie-
dod man notis un tad es mācos, sākumā nospēlēt uz 
klavierēm, tad uz garmoškas, vēlāk jau dziedam visi 
kopā. Kopā esam iemācījušies aptuveni piecdesmit, 
bet varbūt arī simts dziesmas. Bijām aizbraukuši  
ar viesizrādi uz Jelgavu, kur mūs ļoti labi uzņēma. 
Pārsvarā spēlējam komēdijas, cenšamies, lai skatītā-
jam nebūtu garlaicīgi. Kādreiz bija garas izrādes, trīs 
cēlienos, tad sapratām, ka tik ilgi nevar, skatītājam 
paliek garlaicīgi. Skatītāji ir atsaucīgi, īpaši, ja izrādē 
spēlējam situācijas no reālās dzīves. 

Jaunākais iestudējums ir Emīlijas Kalvānes izrā-
de “Rupucs zam deča”, tā laikam ir arī mūsu labākā 
izrāde, ar to esam pabijuši ļoti daudzās vietās. Ja ai-
cina, nekad neatsakām un braucam ar izrādi. Pēdējā 
reizē mūs aicināja, kad bija svētki policijā. Arī poli-
cistiem patika izrāde. Šajā izrādē es tēloju kaimiņu 
kādai vientuļai lauku sievietei, kura izlēmusi ar iepa-
zīšanās sludinājuma palīdzību meklēt dzīvesbiedru. 
Uz sludinājumu atsaucas jauneklis no Rīgas, kurš 
arī atbrauc pie viņas uz laukiem, bet beigu beigās 
apmāna kundzīti, apzog un aizbēg atpakaļ uz Rīgu. 
Es, kā izpalīdzīgs kaimiņš, vienmēr nāku un palīdzu 
saimniecībā, ja vajag, arī kaut ko salaboju, par ko 
mana sieva, protams, ir greizsirdīga. Tā tur, īsumā, 
notiek, bet visu jau izstāstīt nevar, jāskatās pašiem. 

Pastāstiet, ko Jūs darāt tad, kad nespēlēt te-
ātri, nesniedzat koncertus un nestrādājat pa-
gastā?

Brīvā laika nav daudz, bet, kad ir, tad ķeru zivis. 
Īpaši ziemā, svētdienās parasti cenšos izbraukt. 
Esmu bijis Peipusā, turklāt, ne reizi vien. Mājās man 
ir truši, pašreiz ir, ja nemaldos, trīsdesmit. Vienu brī-
di mani truši bija sākuši slimot, bet atradu zāles, ar 
ko izārstēju. Izrādās, ka ļoti labi noder topinambūrs. 
Nezinu, vai tā sagadījās, vai kā, bet pabaroju ar to-
pinambūra sakni, un trušiem palika labāk. Audzēju 
vairāk savām vajadzībām, nevis pārdošanai. Ja kāds 
palūdz, es, protams, pārdodu par simbolisku samak-
su. Kādreiz atvedu arī draugiem, radiem, reizēm uz 
pagastu. 

Nesen aizvadījām valsts svētkus, un pavisam 
drīz būs klāt arī Ziemassvētki – kādas tradīci-
jas Jūs ievērojat Adventa laikā un Ziemassvēt-
kos?

Ja runājam par svētkiem vispār, jāsaka, ka es 
neatzīstu tos svētkus, kas aizgūti no ārzemēm, pie-
mēram, Helovīnus. Šos svētkus tomēr svin tie, kas 
ir bijuši ārzemēs vai aizguvuši to no fi lmām, agrāk 
pie mums tādi svētki nav bijuši. Tāpat arī Valentīna 
diena. Ziemassvētki gan, tie man ir lieli svētki. Pie-
turos pie tām tradīcijām, kas bija bērnībā. Uz mežu 
pēc eglītes braucu tikai 24.decembrī, nevis nedēļu vai 
mēnesi iepriekš. Atbraucam mājas, uzliekam eglīti 
un vakarā dodamies uz baznīcu. Eglīti pušķojam ti-
kai tad, kad atgriežamies no baznīcas. Bērnībā, kad 
vecmāmiņa bija dzīva, mēs tā darījām. Atceros, kā 
gājām ar tēti uz mežu pēc eglītes. Vienmēr taisījā-
mies un gājām tētim līdzi. 

Ar Jāni Gipteru sarunājās Marta Kive-Ostrovska
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APSVEICAM

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

audzināšanā !

Salienas pagasta 
pārvalde aicina darbā 

apkures kurinātāju
Salienas pagasta pārvalde aicina darbā apkures 

kurinātāju (profesijas kods 8182 04) uz noteiktu laiku 
un pilnu darba slodzi, ar darba vietu Centrāles ielā 
21, Salienā, Salienas pagastā, Daugavpils novadā.

Darba pienākumi: 
• apkures katlu kurināšana ar malku un tīrīšana;
• katlu iekārtu tehniskās profi lakses darbi beidzo-

ties apkures sezonai.
Prasības pretendentiem:

• pamata, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• tehniskas zināšanas;
• darba pieredze darbā ar apkures katliem;
• katlu kurinātāja apliecība (ja ir).

CV un izglītības dokumentu kopijas nosūtīt līdz 
2013.gada 2.decembrim Salienas pagasta pārvaldei, 
Centrāles ielā 24, Salienā, Salienas pagastā, Dau-
gavpils novadā, vai iesniegt personīgi darba dienās 
no plkst.8.00  līdz 16.30. Kontaktinformācija pa 
t.29187651 (pārvaldes vadītājs) vai 26940854 (komu-
nālās nodaļas vadītājs).

Ir izstrādāts 
Daugavpils novada 

pašvaldības aģentūra 
„TAKA” logo

Logo krāsas simbo-
liski atspoguļo tūris-
mu, atpūtu un kultū-
ru, kas arī ir aģentūras 
galvenie darbības vir-
zieni. 

Logo autors Olga 
Gžibovska, Daugavpils 

Novadā dzimuši 
Ambeļu  pagastā

 Adrians Zīmels (11.novembrī)
Līksnas pagastā

Oskars Zihmanis (22.oktobrī)
Miķelis Jāzeps Kudiņš (31.oktobrī)

Medumu pagastā
Valerija  Ivanova (1.novembrī)

Naujenes pagastā
Sofi ja Poniznika (26.oktobrī)
Alīna Gasina (3.novembrī)
Skrudalienas pagastā

Daniils Konovalovs(21.oktobrī)
Sventes pagastā

Evangelina Ežmale (12.novembrī)
Tabores pagastā

Edvīns Mužnieks(28.oktobrī)
Vecsalienas pagastā

Jūlija Stankeviča (24.oktobrī)

 Sveicam  jaunlaulātos! 
• Inetu Jalinsku un Georgiju Domanovu
• Jeļenu Grigorjevu un Pāvelu Leončiku
• Mārīti Salceviču un Andri Greidānu
• Annu Giņeviču un Aleksandru Ļeonovu
• Nataļju Ivanovu un Armandu Beidi

novada kultūras pārvaldes māksliniece.

 Pagasts Avīzes "Daugavpils novada vēstis" izplatīšanas veids

Ambeļi Avīze pieejama: kultūras namā, pagasta pārvaldē, bibliotēkā, veikalos. 
Avīzi izplata: bezdarbnieki, ar pārvaldes automašīnu. 

Biķernieki Avīze pieejama: pagasta pārvaldē, kultūras namā, bibliotēkā.
Avīzi izplata: bezdarbnieki.

Demene

Avīze pieejama: pagasta pārvaldes ēkā, Demenes kultūras namā, Demenes bibliotēkā, 
Zemgales vidusskolā, Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centrā, SIA „Laiva” veikalā 
(Kumbuļi), SIA fi rmas „Antaris” veikalā Nr. 26 (Demene), Demenes pagasta Kumbuļu 
Saietu namā, Demenes pagasta pārvaldes komunālā dienesta darbnīcās.
Avīzi izplata: tālākajiem ciemiem – pagasta pārvaldes autovadītāji. Kumbuļu, Jāņucie-
ma un Demenes ciemos avīzi iznēsā bezdarbnieki, ieliekot pasta kastītēs.

Dubna Avīze pieejama: visu mājsaimniecību īpašniekiem personīgi vai pasta kastēs. 
Avīzi izplata: ar pārvaldes automašīnu. Bezdarbnieki iznēsā kopā ar rēķiniem. 

Kalkūne
Avīze pieejama: pagasta pārvaldes ēkā, Kalkūnes bibliotēkā, Randenes pamatskolā, 
veikalā.
Avīzi izplata: Kalkūnes, Randenes un Muitas ciemu daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
jiem iemet pastkastītēs.

Kalupe
Avīze pieejama: pagasta pārvaldes 1.,2.stāvā, ambulancē, aptiekā, skolā. 
Avīzi izplata: pagasta darbinieki. Pa esošajām pastkastēm Kalupes ciemā –bezdarbnieki; 
pārējā pagasta teritorijā – pagasta pārvaldes mikroautobusa vadītājs.

Laucese
Avīze pieejama: bibliotēkā, sabiedriskajā centrā “Laucesa”, kultūras namā, skolā, 
daļa paliek pagasta pārvaldē. 
Avīzi izplata: pa pastkastēm iznēsā bezdarbnieki. 

Līksna
Avīze pieejama: pastkastītēs, pagasta pārvaldes telpās, bibliotēkā, pie sociālā darbinie-
ka, veiklos. 
Avīzi izplata: pa iedzīvotāju pastkastēm izvadā pagasta pārvaldes darbinieki, izmantojot 
pārvaldes autotransportu; avīzes izplatīšanā tiek iesaistīti arī bezdarbnieki.

Maļinova
Avīze pieejama: bibliotēkā, pagasta pārvaldē, pasta nodaļā, trijos veikalos 
(Maļinovas un Jančisku ciemā).
Avīzi izplata: pa pastkastēm iznēsā bezdarbnieki. 

Medumi

Avīze pieejama: SIA “Tikka” veikalā; Z/S “Griezes” veikalā; Medumu vidusskolā; Medu-
mu speciālajā internātpamatskolā; Medumu bibliotēkā;  Medumu pagasta pārvaldē pie 
lietvedes un sociālās darbinieces; divos skolēnu autobusos; Medumu pagasta Feldšeru - 
vecmāšu punktā; Medumu ciema daudzdzīvokļu un privātmāju pasta kastītēs. 
Avīzi izplata: bezdarbnieki un pagasta darbinieki.

Naujene

Avīze pieejama: Naujenes ciemā, Kraujas ciemā, Vecstropu ciemā, Lociku ciemā, Viļušu 
ciemā, Stropu ciemā, Naujenes pamatskolā, Lāču pamatskolā, Naujenes tautas bibliotē-
kā, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrā, Naujenes Mūzikas un mākslas skolā, Naujenes jaunatnes iniciatīvas 
un sporta centrā, Naujenes kultūras centrā, SIA „NPS”, veikalos Kraujā, Locikos, Vecs-
tropos, Naujenē, Ciršos, Dunskos, Židinā, kā arī ārsta prakses vietās Kraujā, Vecstropos 
un Locikos, autoveikalā. Pārējie eksemplāri tiek sadalīti administrācijas ēkās Nr.1., 2., 3.
Avīzi izplata: algotie pagaidu sabiedrisko darbu strādnieki. 

Nīcgale

Avīze pieejama: Nīcgales pagasta pārvaldē, Nīcgales pagasta bibliotēkā, Nīcgales pamat-
skolā, Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādē, Nīcgales pagasta Tautas namā, veikalā 
„Antaris”.
Avīzi izplata: daudzdzīvokļu māju teritorijā izplata sētniece, pārējā Nīcgales pagasta ad-
ministratīvajā teritorijā līdz ceļmalas pastkastītēm izvadā ar mikroautobusu.  

Saliena Avīze pieejama: Salienas pagasta pārvaldē, Salienas pagasta bibliotēkā.
Avīzi izplata: bezdarbnieki. 

Skrudaliena
Avīze pieejama: Skrudalienas pagasta teritorija ir sadalīta pa iecirkņiem, ir sastādīts 
tur dzīvojošo iedzīvotāju saraksts, kas katru mēnesi saņem avīzes. Avīzes pieejamas arī 
bibliotēkās un pagasta pārvaldes ēkā.
Avīzi izplata: bezdarbnieki.

Svente
Avīze pieejama: pagasta pārvaldē, bibliotēkā, Sventes vidusskolā.
Avīzi izplata: Sventes ciema pastkastītēs avīzes saliek bezdarbnieki; tālākajos ciemos – 
Sventes vidusskolas skolēni un autobusu šoferi.

Tabore
Avīze pieejama: mājsaimniecību īpašniekiem - pastkastēs; daudzdzīvokļu māju īpašnie-
kiem - skolā, pārvaldē, bibliotēkā. 
Avīzi izplata: pagasta darbinieki. 

Vabole
Avīze pieejama: pagasta pārvaldē, bibliotēkā, vidusskolā, veikalā „Antaris”.
Avīzi izplata: pa pastkastēm Vaboles ciemā - bezdarbnieki, pārējā pagasta teritorijā - pa-
gasta pārvaldes mikroautobusa vadītājs.

Vecsaliena
Avīze pieejama: bibliotēkā, pils foajē, pie sekretāres un pagasta pārvaldes vadītāja, 
klubā, veikalā, skolas autobusā. 
Avīzi izplata: bezdarbnieki. 

Višķi

Avīze pieejama: Silavišķu grāmatu izsniegšanas punktā, Višķu bibliotēkā, pagasta pār-
valdē, Špoģu vidusskolā (pie sekretāres).
Avīzi izplata: Višķu ciemā- Višķu bibliotekāre. Vīgantu ciemā- Sabiedriskā centra vadī-
tāja A.Jefi mova kopā ar PA „ Višķi” uzskaitvedi. Višķu tehnikuma ciemā- pārvaldes dar-
binieki un bezdarbnieki. Špoģu ciemā – pārvaldes darbinieki. Vīgantu apkārtnē (lauku 
teritorijā) – pastniece. Špoģu apkārtnē (lauku teritorijā)- darbinieki un bijusī pastniece. 

Jānis Vanags
Finanšu pārvaldes ieņēmumu daļas vadītājs

Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde ir nodevusi Daugavpils 
novada domei informāciju par lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes apsekošanas rezultātiem Dau-
gavpils novadā. Apsekojot zemes vienības, kurās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, sa-
skaņā ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrē-
tajiem datiem pēc stāvokļa 2013.gada 1.februārī 
pārsniedz 1 ha, Lauku atbalsta dienests ir apzinājis 
zemes vienības, kurās neapstrādātās lauksaimniecī-
bā izmantojamā zemes īpatsvars apsekošanas brīdī 
ir bijis lielāks nekā 30% no kopējās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platības zemes vienībā. 

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju iepazīties ar 
apsekošanas rezultātiem, kas ir pieejami Daugavpils 
novada domes mājas lapas www.dnd.lv sadaļā Jau-

 Informācija par neapstrādāto lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi

numi un izvietoti uz pagastu pārvalžu informatīva-
jiem stendiem un atgādinām, ka „Likums par nekus-
tamā īpašuma nodokli” paredz pašvaldībai pienāku-
mu, pamatojoties uz Lauka atbalsta dienesta sniegto 
informāciju, piemērot neapstrādātajai lauksaimnie-
cībā izmantojamai zemei nekustamā īpašuma nodok-
ļa papildlikmi 1,5% apmērā.

Konstatējot, ka neapstrādātās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes statuss ir noteikts nepamato-
ti, lūdzam vērsties attiecīgajā pagasta pārvaldē vai 
Daugavpils novada domē, lai jau līdz brīdim, kad tiks 
sagatavoti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumi par 2014.gadu un aprēķināts nodoklis 
par nepastrādāto lauksaimniecības zemi 2013.gadā, 
pašvaldībai būtu iespēja pieprasīt Lauku atbalsta 
dienestam veikt atkārtotu zemes vienību apsekoša-
nu, atbilstoši saņemtajām pretenzijām par nepama-
totu neapstrādātās zemes statusa noteikšanu.


