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VĒSTIS

nēm, paredzēts pabalsts kancelejas preču iegādei; 
līdz 30 latiem palielināsies vienreizējais svētku 
pabalsts Daugavpils novadā reģistrētajiem Otrā 
pasaules kara dalībniekiem, politiski represēta-
jiem, Černobiļas AES avārijas likvidētājiem, Af-
ganistānā dienējošajiem. Par citām izmaiņām so-
ciālajā jomā 2013. gadā lasiet šī mēneša numurā.

Visi kopā mēs varam darīt daudz labas lietas. 
Lai mums izdodas!   

posmu būvdarbiem Ambeļu, Kalkūnes, Līksnas, 
Naujenes, Sventes, Tabores un Višķu pagastā pa-
redzēts izlietot nedaudz vairāk kā 1,9 miljonus 
latus. Atjaunojamo ielu un ceļu posmu kopējais 
plānotais garums - 9,2 kilometri.

Šogad daudz tiks strādāts ne tikai pie projek-
tu realizācijas, bet arī kultūras un sporta jomā. 
Arī 2013.gadā Daugavpils novads aicinās izbaudīt 
plašu kultūras un sporta pasākumu programmu. 
Aprīlis paies Vispārējo latviešu dziesmu un deju 
svētku skašu gaisotnē. Kultūras dzīvi kuplinās 
tradicionālais Tautas mākslas festivāls „Augšdau-
gava”, Daugavpils novada dienas un daudzi citi 
pasākumi, kas tiks organizēti pagastos.

Visa gada garumā mūs turpinās priecēt arī no-
vada muzeji, organizējot neskaitāmas satura un 
žanra ziņā interesantas izstādes. Jāatzīmē, ka šo-
gad septembrī ekspluatācijā tiks pieņemts Nau-
jenes Novadpētniecības muzejs. Savukārt Raiņa 
māja Berķenelē sagaidīs jaunos pārus uz laulības 
reģistrāciju. 

Samērā veiksmīgs šis gads varētu izvērsties 
novada jauniešiem. Ļoti aktuālas šogad būs jau-
niešu nometnes. Tiks rīkots nometņu organizēša-
nas konkurss, kurā varēs piedalīties Daugavpils 
novada jauniešu biedrības un izglītības iestādes. 
Iesniegtie nometņu organizēšanas plāni tiks iz-
vērtēti un labākajiem no tiem tiks piešķirts Dau-
gavpils novada domes finansējums. 

Daugavpils novada senioriem 2012. gads ir pa-
gājis projekta „Mūža atvasara” zīmē, visa gada 
garumā iesaistot seniorus visdažādākajās akti-
vitātēs. Jauninājumi šogad ir dzīvokļa pabalstos 
vientuļajiem pensionāriem, I un II grupas inva-
līdiem. Pabalstu briļļu iegādei saņems bērni ar 
redzes problēmām no maznodrošinātajām ģime-

Apklust minūtes, skan sekundes, sāk jaunu 
gadu laika rats, un pērnā gada vietā sāk dzīvot 
Jaunais gads. Laika rats nepielūdzami traucas 
uz priekšu. Uzskatu, ka, visiem kopā strādājot, 
paveikts ir daudz, bet galvenie vērtētāji esat jūs, 
Daugavpils novada iedzīvotāji.

Kā vienu no svarīgākajiem darbiem vēlos piemi-
nēt izstrādāto Daugavpils novada attīstības prog-
rammu 2011. – 2017. gadam, kā arī novada terito-
rijas plānojumu 2011 – 2023. Šie dokumenti norā-
da galvenās attīstības tendences uzņēmējdarbībā 
un citās jomās, kas ir svarīgs priekšnosacījums 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Attīstī-
bas programmas izstrādes gaitā talkā ar saviem 
priekšlikumiem ir nākuši arī Daugavpils novada 
uzņēmēji un zemnieki, tika analizēts teritorijas 
attīstības potenciāls un problēmas. Sniedzot nā-
kotnes vīziju, tika nosprausti galvenie attīstības 
virzieni un mērķi rīcības plāna īstenošanai.

Protams, esam gandarīti par katru labi padarī-
to darbu, bet īpaši - par lielajiem projektiem. Ma-
nuprāt, šobrīd Latgales rīcības plāns 2012. - 2013. 
gadam tiek ieviests veiksmīgi, līdz ar to Latgales 
pašvaldībām ir iespēja ievērojami uzlabot biznesa 
atbalstošo infrastruktūru uzņēmējiem un poten-
ciālajiem investoriem.

Daugavpils novadā viens no lielākajiem pašval-
dības šī gada uzdevumiem ir skolu renovācija un 
ceļu posmu atjaunošana. Daugavpils novadā sko-
lu renovācijā un ceļu posmu atjaunošanā šogad 
plānots ieguldīt gandrīz 5,9 miljonus latu. Būv-
darbiem, iekārtu un aprīkojuma iegādei un teri-
torijas labiekārtošanas darbiem Vaboles, Špoģu, 
Medumu, Salienas, Zemgales vidusskolā un Ka-
lupes, Lāču un Biķernieku pamatskolā paredzēts 
izlietot 4 miljonus latu. Savukārt ielu un ceļu 

Pasniegtas balvas „Sporta laureāts 2012”

Turpinājums    2.lpp ►►►

Janīna Jalinska
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I Sw w w. d n d . l v2

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes 
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv 
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!

    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”

    Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

    Tirāža – 11 000 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

    Iespiests: SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, Rēzekne

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

18.janvārī Daugavpils 
novada Kultūras centrā 

pulcējās sportisti, treneri, tiesneši, sporta organiza-
tori un atbalstītāji, lai godinātu 2012. gada labākos 
sporta laureātus dažādās nominācijās. 

Par novada labāko sporta skolotāju tika no-
minēts Skrudalienas pamatskolas sporta skolotājs 
Valērijs Kņaževs, kurš 2012.gadā pārstāvēja nova-
du Republikas konkursā „Gada sporta skolotājs” un 
pirmo reizi novada vēsturē izcīnīja godalgotu vietu, 
ierindojoties labāko trijniekā. 

Par novada labāko pagasta pārvaldi sporta 
darba organizācijā tika nosaukta Naujenes pa-
gasta pārvalde ar tās sporta organizatoru Edgaru 
Kucinu. Pagasts lepojas ar masveidīgākajiem spor-
ta kompleksajiem pasākumiem, kā arī augstiem sa-
sniegumiem basketbolā, svarbumbu celšanā, kanoe 
airēšanā, volejbolā un futbolā. 

Par novada labāko jauno sportisti  un nova-
da labāko sportisti jau otro gadu pēc kārtas tika 
nominēta republikas un novada rekordiste svar-
bumbu celšanā juniorēm -  laucesiete Kristīne Pav-
lovska. Savukārt viņas brālis, Edgars Pavlovskis 

Par novada labā-
ko jauno sportistu 
tika apbalvots Kalu-
pes pagasta svarbum-

titulu „Novada labākais sportists” spējis nosar-
gāt jau trešo gadu pēc kārtas. Pasaules un Eiropas 
čempionātu medaļniekam Edgaram Pavlovskim uz 
šo brīdi pieder 9 Latvijas rekordi dažādās svara ka-
tegorijās svarbumbu sportā junioriem un vīriešiem. 

viešu volejbola izlases komanda „Līksna”, Naujenes 
pagasta vīriešu basketbola komanda „Naujene”, 
Naujenes pagasta futbola komanda un Vecsalienas 
pagasta vīriešu volejbola komanda „Červonka”. 

Par labāko treneri basketbolā apbalvoja Nau-
jenes pagasta un novada vīriešu basketbola izla-
ses komandas sabiedrisko treneri Edgaru Kucinu, 
futbolā un hokejā – Kalupes komandu sabiedrisko 
treneri Aleksandru Vabiščeviču, volejbolā - novada 
veterānu volejbola izlases un Vecsalienas pagasta 
komandas sabiedrisko treneri Māri Vanceviču.

Par novada labākajiem sporta spēļu tiesne-
šiem kļuva Ivars Caune futbolā, Sergejs Komlevs 
basketbolā un Sergejs Noviks volejbolā. 

Īpašu specbalvu par ieguldījumu hokeja attīs-
tībā un popularizācijā Daugavpils novadā saņēma 
Kalupes pagasta pārvalde.

Konkursa galveno balvu nominācijā „Par mūža 
ieguldījumu Daugavpils rajona un novada 
sportā” saņēma sporta veterāns, vabolietis Romans 
Saušs, kurš savos 79 gados joprojām aktīvi piedalās 
sacensībās distanču slēpošanā, vieglatlētikā un ri-
teņbraukšanā. 

Romans Saušs, neskatoties uz savu cienījamo ve-
cumu, ir enerģijas pilns. Par viņa sportisko rūdīju-
mu liecina arī negadījums pērnā gada sacensībās 
riteņbraukšanā, kad Vienības braucienā Siguldā 

bu cēlājs Jevģēnijs 
Petrovs, kurš pērn 
veiksmīgi uzstādījis 
3 Latvijas rekordus 
grūšanā, divcīņā un 
garajā ciklā, kā arī 
izcīnījis trīs medaļas 
Eiropas čempionātā 
jauniešiem. 

Par novada la-
bāko treneri indi-
viduālajos sporta 
veidos trešo gadu pēc 
kārtas tika nominēts 
novada svarbumbu 
celšanas izlases ko-
mandas sabiedriskais 
treneris un Daugav-
pils Celtnieku profe-

sportistu notrieca cits velosipēdists. Neskatoties uz 
atslēgas kaula lūzumu, R.Saušs spēja nobraukt at-
likušos 17 km un sekmīgi finišēt. „Sports dod vese-
lību, izturību, dzīvesprieku un tu jūties jaunāks par 
saviem gadiem,” smaidot stāsta sporta veterāns. 

Pasākuma noslēgumā Latvijas Svarbumbu celša-
nas asociācija Daugavpils novada domei pasniedza 
pateicības rakstu par atbalstu svarbumbu sportā, 
savukārt Republikas Profesionālās izglītības spor-
ta klubs „AMI” izteica pateicību par Višķu stadiona 
renovāciju un ieguldījumu sporta bāzes attīstībā 
valsts mērogā.

sionālās vidusskolas sporta skolotājs Ivans Galašs. 
Nominācijā „Novada labākā sporta veterāne” 

balva tika pasniegta novada labākajai dambretistei 
Lijai Bogdanovai no Višķu pagasta, kura pērn izcī-
nīja 4.vietu Pasaules veterānu čempionātā dāmām 
virs 50 gadiem.

Par labāko sporta veterānu kļuva 2012.gada 
Daugavpils novada Gada cilvēks sportā, starptau-
tiskās klases sporta meistars svarbumbu celšanā 
Vladislavs Petrovs no Naujenes pagasta. 

Par konkursa laureātiem nominācijā „Novada 
labākā sporta spēļu komanda” kļuva Kalupes 
pagasta sieviešu basketbola komanda, novada sie-

►►►  no 1.lpp

Ziemas sadanča ceļojošais kauss atkal Līksnas VPDK „Daugaveņa” rokās

12.janvārī Vaboles kultūras namā norisinājās 
ikgadējais tautas deju kolektīvu Ziemas sadancis 
„Veco Jauno gadu sagaidot”. Šī gada Ziemas sadan-
cis pirmo reizi pulcēja 13 deju kolektīvus. Jauno 
sezonu Vabolē līksmi uzsāka ne tikai 6 Daugav-
pils novada kolektīvi, bet arī ciemiņi no Jēkabpils, 
Ilūkstes, Izvaltas, Krāslavas un Salas novada.

„Vaboli mēs esam nosaukuši 
par tautas muzikantu galvas-
pilsētu. Vismaz Daugavpils 
novadā tagad to būs jāsauc 
arī par tautas dejotāju gal-
vaspilsētu, jo pie mums katru 
mēnesi notiek kāds pasākums 
ar tautas dejām, savukārt Zie-
mas sadancis notiek jau trešo 
gadu pēc kārtas", pastāstīja 
Vaboles pagasta pārvaldes va-
dītāja Aina Pabērza.

Tradicionāli pirms koncer-
ta dejotāji izkustināja kājas 
sporta sacensībās. Dažādās 
jautrās disciplīnās deju kolek-
tīvi, kā arī pērnā gada līderi 
– Līksnas pagasta vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Dauga-

veņa”, cīnījās par Ziemas sadanča ceļojošo kausu. 
Pēc triju stundu spraigām sportiskām aktivitā-

tēm, par prieku skatītājiem, dejotāji steidza uzstā-
ties koncertā un gaidīt sporta rezultātus. Kolektīvi 
uzstājās gan ar jau zināmām dejām, gan jaunieve-
dumiem no šogad gaidāmajiem Vispārējiem Latvie-
šu Dziesmu un deju svētkiem. 

Pēc krāšņā koncerta, Vaboles pagasta pārvaldes 
vadītāja A. Pabērza deju kolektīviem un to vadī-
tājiem pateicās par piedalīšanos Ziemas sadancī.
Ar diplomiem un piemiņas kausiem tika apbalvoti 
sporta disciplīnu uzvarētāji. Sacensību kopvērtēju-
mā 3. vietu ieguva Ilūkstes 1.vidusskolas jauniešu 
deju kolektīvs „Ance”, 2.vietu - Daugavpils novada 
Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Līksme”, savukārt 1.vietu un ceļojošo kausu otro 
gadu pēc kārtas mājup pārveda Līksnas pagasta vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs „Daugaveņa”.

Valērijs Kņaževs

Edgars Pavlovskis

Kristīne Pavlovska

Romans Saušs
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada dome paziņo, ka 2013.gada 
17.janvārī ar Daugavpils novada pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem Nr.1 „Daugavpils novada te-
ritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 
ir apstiprināts Daugavpils novada teritorijas plā-
nojums 2012.-2023.gadam (protokols Nr.1, lēmums 
Nr.7, 7.&). Ar apstiprināto teritorijas plānojumu var 
iepazīties darba dienās Daugavpils novada domes 
Attīstības nodaļā, Rīgas ielā 2-29, Daugavpilī. Terito-
rijas plānojuma saistošā daļa ir pieejama arī pašval-
dības mājaslapā www.dnd.lv. sadaļā „Attīstība” un 
novada pagastu pārvaldēs. Pievēršam uzmanību, ka 
novada teritorijas plānojums nav īstenojams tikmēr, 
kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānoša-
nas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības. 
Līdz tam laikam piemēro pagastu teritorijas plānoju-
mus. Tālrunis uzziņām - 65476882.

Paziņojums

Daugavpils novada 
pašvaldībai piešķirta 
arodbiedrības balva

Izveidota tūrisma, 
atpūtas un kultūras 

aģentūra „TAKA”
Daugavpils novada dome izveidojusi jaunu tūris-

ma, atpūtas un kultūras aģentūru „TAKA”, kura, 
saskaņā ar nolikumu,  īstenos pašvaldības izstrādā-
to kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības 
politiku Daugavpils novadā un veicinās tūrisma at-
tīstību.

Viens no jaunizveidotās aģentūras pienākumiem 
būs apzināt informāciju par Daugavpils novadā 
esošajiem un perspektīvajiem tūrisma, sporta un 
kultūras mantojuma objektiem un piedāvājumiem, 
ar mērķi popularizēt un veidot jaunus tūrisma pro-
duktus un pakalpojumus, sadarbojoties ar vietējām 
zemnieku saimniecībām, uzņēmējiem un amatnie-
kiem. Tāpat tiks nostiprināta sadarbība ar novada 
muzejiem un tūrisma operatoriem. „TAKA” veiks 
suvenīru, mākslas darbu un tūrisma informatīvo 
materiālu tirdzniecību, noformētu ar novada sim-
boliku. Aģentūra administrēs Višķu estrādes un 
stadiona pakalpojumus, tajā skaitā iznomājot šos 
objektus komerciāliem atpūtas un brīvā laika pasā-
kumiem. 

Aģentūras budžets 2013.gadā būs Ls 33 944 ap-
mērā. Savu darbību tā uzsāks pēc tam, kad atklātā 
konkursā tiks apstiprināts pašvaldības aģentūras 
„TAKA” direktors. 

9. janvārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS) apbalvoja labākos sadarbības partnerus 
– darba devējus, kas aizvadītajā gadā rūpējušies 
par darbiniekiem, sadarbojušies ar arodbiedrību 
un stiprinājuši sociālo dialogu. Svinīgajā pasāku-
mā  „Sadarbības partneris”, balvu - ozolzīli un atzi-
nības rakstu saņēma arī Daugavpils novada pašval-
dība un tās izpilddirektore Vanda Kezika.

Kopumā LBAS balvu saņēma 13 sadarbības part-
neri, kurus izvirzīja LBAS un astoņas - LBAS da-
līborganizācijas. Balvas pašvaldību grupā saņēma 
arī Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Kārsavas un Ces-
vaines novada dome.

2012.gada 27.decembra sēdē pieņemti 128 lēmumi:
•	 Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozī-

jumi Daugavpils novada domes 2012.gada 23.februā-
ra saistošajos noteikumos Nr.2 „Daugavpils novada 
pašvaldības budžets 2012.gadam””.
•	 Apstiprināja saistošos noteikumus „Par ne-

kustamā īpašuma nodokļa piemērošanu”, kuri stājās 
spēkā 01.01.2013.
•	 Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozīju-

mi Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decem-
bra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pa-
balsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašval-
dībā””, „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.
gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par 
vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada paš-
valdībā”” un „Grozījumi Daugavpils novada domes 
2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””, kuri stā-
sies spēkā 01.03.2013.
•	 Izveidoja novada pašvaldības aģentūru 

„TAKA” (tūrisma, atpūtas un kultūras aģentūra) 
un noteica, ka aģentūra savu darbību uzsāks ar 
04.02.2013. Apstiprināja aģentūras nolikumu un ie-
ņēmumu un izdevumu tāmi Ls 33944.
•	 Grozīja novada domes dzīvokļu jautājumu 

komisijas nolikumu.
•	 Izveidoja novada pašvaldības līdzfinansēju-

ma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemša-
nas un atbilstības izvērtēšanas komisiju.
•	 Grozīja novada domes 15.12.2011. lēmumu 

Nr.1523 „Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pa-
kalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs” un apstiprināja ar 02.01.2013. maksu 
par ēdināšanas pakalpojumiem (dienā) Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis“ par brokas-
tīm Ls 0.20, par pusdienām Ls 0.60, par pirmo launa-
gu Ls 0.30, par otro launagu Ls 0.20, par vakariņām 
Ls 0.15.
•	 Apstiprināja Valsts autoceļu fonda novada 

pašvaldībai ieplānoto līdzekļu sadali  2012.gadam.
•	 Pilnvaroja Valdi Zukuli, Voiceku Juhņeviču, 

Guntaru Rasnaču, Anatoliju Bogdanovu un Ēvaldu 
Zukuli piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības 
un uzraudzības pasākumos Višķu pagasta teritorijā.
•	 Atbalstīja novada  domes  dalību  projektā  

„Museum  Gateway”  (akronīms MG), kura ietvaros 
paredzētas investīcijas Naujenes Novadpētniecības 
muzejam LVL 6715.86. Novada domes  līdzfinansē-
jums - LVL 1007.38.
•	 Grozīja novada domes 25.03.2010. lēmumu 

Nr.404 „Par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas – Balt-
krievijas pārrobežu sadarbības programmas projek-
tā  „Sociālā un kultūras sadarbības tīkla izveidošana 
Zarasu, Daugavpils un Braslavas pārrobežu reģionā 
ar jauniešu iesaistīšanu vietējo kopienu aktivitātēs””, 
nosakot projekta kopējo finansējumu Ls 37176, un 
apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi.
•	 Piešķīra Kultūras pārvaldei priekšfinansē-

jumu Ls 7500 projektam un grozīja novada domes 
12.05.2011. lēmumu Nr.738  „Par piedalīšanos  Lat-
vijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2007.–2013. gadam  projektā  „The integration of 
people with special needs to healthy community 
trough cultural activities in Zarasai and Daugavpils 
regions”, nosakot projekta kopējo finansējumu  Ls  
47380, un apstiprināja projekta ieņēmumu un izde-
vumu tāmi.
•	 Nolēma nodot no novada domes bilances 

Sventes pagasta pārvaldei projekta  „Sventes pagas-
ta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu no-
maiņa” būvniecības izmaksas   Ls 453 416,44.
•	 Atcēla novada domes 23.08.2012. lēmumu 

Nr.915 „Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Daugavpils novada Demenes pagasta 
Jāņuciemā” finansēšanai”.
•	 Noteica, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos 

pakalpojumus Salienas pagasta teritorijā nodrošina 

2013.gada 17.janvāra sēdē pieņemti 37 
lēmumi:
•	 Apstiprināja Daugavpils novada teritorijas 

plānojumu 2012.-2023.gadam, izdodot saistošos no-
teikumus „Daugavpils novada teritorijas plānojuma 
2012.-2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumi un grafiskā daļa”. 
•	 Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā no-

tiek finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedo-
jumu) pieņemšana un izlietošana Daugavpils novada 
pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”.
•	 Apstiprināja novada pašvaldības līdzfinan-

sējuma energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pie-
ņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisijas no-
likumu.
•	 Apstiprināja novada konkursa „Sporta lau-

reāts 2012” uzvarētājus.
•	 Apstiprināja ar 01.03.2013. juridiskām un 

fiziskām personām  Skrudalienas pagasta teritorijā 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus.
•	 Sadalīja novada pašvaldības izglītības ies-

tāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 
mērķdotāciju 2013.gada janvārim – augustam.
•	 Atjaunoja Skrudalienas bāriņtiesas locekles 

Svetlanas Kursītes pilnvaru termiņu ar 18.01.2013. 
sakarā ar iziešanu no bērna kopšanas atvaļinājuma.
•	 Nolēma pārņemt par bezmantinieka mantu 

atzīto dzīvokļa īpašumu Nr.2, „2”, Randene, Kalkū-
nes pagastā, palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzī-
vokļa jautājumu risināšanā.
•	 Nolēma atlīdzināt 1 personai izdevumus par 

pašvaldības nekustamā īpašuma „102”, Celtnieks,  
Kalkūnes pagastā kadastrālo uzmērīšanu.
•	 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpa-

šumu „102”, Celtnieks,  Kalkūnes pagastā uz nomak-
su.
•	 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos īpa-

šumus: „75”, Laucese, Laucesas pagastā, Kaudzīši 2, 
Salienas pagastā un Pumpuru iela 7, Demene, De-
menes pagastā.
•	 Nolēma rīkot atkārtotu izsoli uz pašvaldības 

nekustamo īpašumu „Pie upītes”, Skrudalienas pa-
gastā.  
•	 Apstiprināja zemes vienības Tabore pagastā,  

Dālijas 1, Kalupes pagastā un „Červonka 99”, Vecsa-
lienas pagastā izsoles rezultātus.
•	 Apstiprināja tehniski ekonomisko pamatoju-

mu “Mirnija ciema centralizētās ūdenssaimniecības 
sistēmas rekonstrukcija, II kārta”.
•	 Atbalstīja Laucesas  pagasta pārvaldes pro-

jekta ”Mirnija ciema centralizētās ūdenssaimniecī-
bas sistēmas rekonstrukcija 2.kārta” iesniegšanu 
VARAM atklātā projektu konkursā.
•	 Grozīja novada domes 26.07.2012. lēmumu 

Nr.770 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma ap-
stiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 
attīstības investīciju projekta īstenošanai”, precizējot 
projekta kopējo summu.
•	 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu LVL 

19985 pasažieru mikroautobusa iegādei Biķernieku 
pagasta pārvaldei.
•	 Nolēma piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavētos maksājumus no 4 personām Tabores pa-
gastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapas www.dnd.lv sadaļā 
„Publiskie dokumenti”.

Salienas pagasta pārvalde.
•	 Atbalstīja Vaboles un Sventes pagasta pār-

valdes projektu par ūdenssaimniecības attīstību Va-
boles ciemā un Sventes ciemā iesniegšanu VARAM 
atklātā projektu konkursā.
•	 Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos īpa-

šumus: Putromiņi, Miezīši, Lēpes Kalupes pagastā 
un Alejas iela 12-8, Medumi, Medumu pagastā.

IZSOLE
2013.gada 12. martā plkst. 13.00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils mutiskā 

izsolē (ar augšupejošu soli) starp pretendentiem tiek pārdots nekustamais īpašums „Pie upītes”, Skruda-
lienas pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4486 005 0628. Nekustamais īpašums  atrodas 
Silenes ciema teritorijā, individuālo viendzīvokļa dzīvojamo māju apbūves apvidū un  sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0628   0.288 ha platībā un divstāvu ēkas ar kadastra apzīmējumu 
4486 005 0628 001   468.3 m2  platībā. 

Objekta  sākumcena Ls 3060.00 
Izsoles dalībnieki uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 8. martam plkst. 15.00,  Daugavpils 

novada domē 26.kabinetā (darbadienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš sa-
maksājot reģistrācijas maksu Ls 20 (divdesmit latu) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas  - Ls  306.00

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norē-
ķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām: 65476739, 65476827, 
26357842, 29412676.



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

2013.gada 31.janvāris

2012.gada 6.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saistošie 
noteikumi Nr.25 (protokols Nr.29., 64.&, lēmums Nr.1473)

Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē 
Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 
2.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās 
amatierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 4.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Višķu ezers (306,1 ha), Luknas ezers (409,0 ha) un Dubnas upes posms no 

Luknas ezera iztekas līdz dzelzceļa tiltam atrodas Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā.

1.2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I.Pielikumu Višķu ezers, Luknas ezers un 
Dubnas upe (no iztekas no Sīvera ezera līdz ietekai Daugavā) ir publiskas ūdenstil-
pes.

1.3. Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2003. 
noteikumiem Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”, Zem-
kopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 22.09.1999. apstiprinātiem 
Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Zemkopības minis-
trijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 06.12.2000. apstiprinātiem Višķu ezera ziv-
saimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

1.4. Licencēto makšķerēšanu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pa-
gasta administratīvajā teritorijā pamatojoties uz Daugavpils novada domes lēmumu 
organizē Višķu pagasta pārvalde, juridiskā adrese Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pa-
gasts, Daugavpils novads, LV-5481, tālrunis 65425347, mobilais tālrunis 26860311, 
29106122.

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Višķu ezera, Luknas ezera platībā 

un Dubnas upes posmā Višķu pagasta teritorijas robežās (1. pielikums un 2. pieli-
kums).

2.2. Licencētajā makšķerēšanā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 
22.12.2009. noteikumi Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” un Ministru kabineta 
14.10.2003. noteikumi Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtī-
ba” un šī nolikuma prasības.

2.3. Licencētās makšķerēšanas gads tiek sadalīts divās sezonās: atklātā ūdens se-
zonā, kad ezeros un upē nav ledus, un ledus sezonā, kad ezeros un upē ir ledus.

3. Papildus vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro makšķerniekiem
3.1. Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla, saskaņā ar Zvejniecības likumu. 

(Tauvas joslas platums Višķu ezeram, Luknas ezeram un Dubnas upei – 10m).
3.2. Tauvas joslā aizliegts: 
3.2.1. iebraukt ar automašīnām;
3.2.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur tas atļauts ar līdzi 

atvesto kurināmo;
3.2.3. lauzt kokus, krūmus un bojāt zaļo zonu;
3.2.4. piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un citus 

atkritumus;
3.2.5. celt apmetnes un ar savu darbību bojāt ainavu.
3.3. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteiku-

miem īpašās stāvvietās vai uz valsts nozīmes ceļiem.
3.4. Šī nolikuma 13.2.punktā minētās personas var pieprasīt jebkuram makšķer-

niekam savākt atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām 
mantām.

3.5.Makšķerniekiem jāievēro Daugavpils novada domes 28.06.2012. saistošo no-
teikumu Nr.9 „Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās ūdenstilpēs 
– Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” 
prasības, kas nosaka, ka šajās ūdenstilpēs aizliegts lietot ūdens motociklus un atpū-
tas kuģus, kuru motoru jauda pārsniedz 3,7 kW.

4. makšķerēšanas tiesības
4.1. Personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, papildus licencei 

nepieciešama arī makšķerēšanas karte.
5. makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licen-

cēm
Nr.
p.k. Licences veids

    
  Licenču derīguma termiņi

Cena 
(Ls)

Skaits
gadā

1. Gada licence No 01.01.- 31.12. makšķerēšanai no 
krasta, laivas, ledus.

8.00 300

2. Mēneša licence Licencē norādītajā mēnesī 
makšķerēšanai no krasta, laivas, 
ledus.

3.00 150

3. Bezmaksas gada 
licence*

Makšķerēšanai no krasta, laivas, 
ledus.

- 150

4. Atklātā ūdens 
sezonas licence

Kad uz ūdeņiem nav ledus: no 
krasta, laivas. 

5.00 200

5. Ledus sezonas 
licence

Kad uz ūdeņiem ir ledus. 5.00 200

6. Vienas dienas 
licence

Licencē norādītajā dienā no krasta, 
laivas, ledus.

1.00 800

*- nevar saņemt kā elektronisko licenci
6. Bezmaksas gada licenci var saņemt: 
6.1. Bezmaksas gada licences ir tiesīgi saņemt invalīdi un politiski represētās per-

sonas, kā arī bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas, kuras vecākas 
par 65 gadiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgo juridisko statu-
su apliecinošu dokumentu.

6.2. Pēc bezmaksas gada licenču skaita limita sasniegšanas, papildus bezmaksas 
licences netiek izsniegtas un 6.1.punktā minētajām personām ir jāiegādājas kāda no 
pilnas maksas licencēm. 

7. Licences saturs un noformējums
7.1. Licencē (licences paraugi 3.A – 3.F pielikumā) tiek uzrādīts: 
7.1.1. licences nosaukums (veids);
7.1.2. licences derīguma termiņš;
7.1.3. makšķerēšanas vieta;
7.1.4. licences kārtas numurs;
7.1.5. licences cena;
7.1.6. makšķernieka vārds, uzvārds;
7.1.7. pašvaldības pilnvarotās personas paraksts un zīmogs, izņemot elektroniskās 

licences.
7.2. Licencei jābūt noformētai atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām.
7.3. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par to, ka ir iepazinies ar licencētās 

makšķerēšanas nolikumu. Iegādājoties licences elektroniski makšķernieks autorizē-
joties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu piekrīt licencētās makšķerē-
šanas noteikumiem.
8. makšķernieku lomu uzskaites kārtība 

8.1. Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta Makšķernieku lomu 
uzskaites lapā pēc norādītās formas (4.pielikums) vai elektroniskā veidā mājaslapā 
www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS.

8.2. Pēc licencētās makšķerēšanas dienas, sezonas vai gada beigām, makšķernie-
kam lomu uzskaites lapa jānodod vai jānosūta pa pastu pēc licencē norādītās adre-
ses. (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV – 5481), bet ne 
vēlāk kā līdz nākošā gada 15.janvārim.

8.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izveido sarakstu datorizētā formā ar 
makšķernieku vārdu, uzvārdu, adresi, licences veidu, licences cenu un atzīmi par 
makšķernieka lomu uzskaites formu nodošanu. Lomu uzskaites formu neiesniegša-
na var būt par iemeslu licences iegādes atteikumam nākošajā gadā. 

9. makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība 
9.1. Licenču izplatīšanu veic:
9.1.1. Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, tālrunis 65425347, mobilais tālrunis 26860311, 26557072, pirmdienās no 
plkst.8.30 līdz plkst. 18.00 otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 16.30, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30;

9.1.2. Višķu pagasta pārvaldes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievēroša-
nas kontrolieri sestdienās un svētdienās sazinoties pa mobilo tālruni 26860311, 
26557072;

9.1.3. elektroniskās licences, izņemot bezmaksas gada licences, var iegādāties 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „ZZ Dats” internetpakalpojumu mājaslapā 
www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS, jebkurā diennakts laikā. 

10. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
10.1. No licenču realizācijā iegūtās kopējā summas 30% reizi pusgadā, (līdz 10. 

jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu) pārskaita valsts 
budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai. 

10.2. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 70% paliek Višķu pagasta pār-
valdē, kurus Višķu pagasta pārvalde izlieto šādiem mērķiem:

10.2.1. 30% licencētās makšķerēšanas organizēšanai, zivju resursu papildināšanai;
10.2.2. 20% pakalpojumu sniegšanai makšķerniekiem saskaņā ar šī nolikuma 12. 

punktu; 
10.2.3. 15% makšķerēšanas noteikumu un makšķerēšanas nolikuma prasību ievē-

rošanas kontroles grupas finansēšanai;
10.2.4. 5% licenču realizētājiem.
11. Licencētās makšķerēšanas organizētāju pienākumi un piedāvātie papil-

dus pakalpojumi
11.1. Izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši šī 

nolikuma un citu tiesību aktu prasībām.
11.2. Piedalīties makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē. 
11.3. Nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 10.1. un 10.2.punktā noteik-

tajām prasībām, kā arī līdzekļu izlietojumu nolikumā paredzētajiem mērķiem.
11.4. Līdz katra gada attiecīgā pusgada sekojošā mēneša piecpadsmitajam datu-

mam iesniegt Lauku atbalsta dienestā finanšu pārskatu par realizēto licenču skaitu, 
ieņemtajiem līdzekļiem un to izlietojumu saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2003. 
noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtībā ”. 

11.5.Sniegt informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils novada paš-
valdības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” par licencētās makšķerē-
šanas ieviešanu un licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

11.6.Višķu ezera, Luknas ezera un Dubnas upes krastos izvietot atbilstošas norā-
des zīmes par licencēto makšķerēšanu.

11.7.Veikt makšķerēšanas lomu uzskaiti un iesniegt nepieciešamās atskaites par 
licencētās makšķerēšanas rezultātiem valsts zinātniskajam institūtam „Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR””.

11.8. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar šī nolikuma 1.3.punktā minē-
tajiem Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Luknas ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

11.9. Katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un 
apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papil-
dināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizē-
šanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu. 

12. makšķerēšanas sacensības
12.1. Visās makšķerēšanas sacensībās stingri jāievēro Ministru kabineta 

14.10.2003. noteikumi Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība 
”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” un 
šī nolikuma prasības, kā arī sacensību laikā makšķerniekiem ir jābūt derīgai mak-
šķerēšanas licencei.

12.2. Sacensības tiek organizētas 3 reizes gadā: pavasarī martā – zemledus mak-
šķerēšana, vasarā jūnijā – makšķerēšana ar makšķeri no laivas un krasta, bet rude-
nī oktobra otrajā sestdienā – spiningošana no laivas vai krasta „Viktora Lenčevska 
kausa izcīņa”.

13. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai 
13.1.Licencētās makšķerēšanas organizētājs veic pasākumus zivju resursu sagla-

bāšanā, papildināšanā un aizsardzībā, ievērojot šī nolikuma 1.3.punktā minētos 
Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, Luknas ezera zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumus un Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Daugavpils 
kontroles sektora ieteikumus.

13.2. Zivju resursu saglabāšanas kontroli veic: Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes 
vides valsts inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, Daugavpils novada 
domes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri, kontrolē pie-
dalās: valsts policijas un zemessardzes darbinieki.

14.Nolikuma darbības laiks
14.1.Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma sa-

skaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Daugavpils nova-
da pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45.pantā noteiktajā kārtībā.

14.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas Daugavpils novada pašval-
dības bezmaksas izdevumā “Daugavpils novada vēstis”. 

14.3. Saistošo noteikumu darbības laiks ir līdz 2015.gada 31.decembrim.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w. d n d . l v 5

SAISTOšIE NOTEIkumI

2013.gada 31.janvāris

3. A pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem notei-
kumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

Licences paraugs
Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
mēneša licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās
no 201_ .gada ____. ______________ 
līdz 201_ .gada ____. _____________

Licences cena Ls 3.00
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

(paraksts)

201_ .gada ____. _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 29106122
  
mēneša licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

no krasta un laivas vai no ledus
no 201_ .gada ____. __________________  
līdz 201_ .gada ____. _________________

Z.V.
Licences cena Ls 3.00
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs__________________
                                                 (paraksts)
201_ .gada ____. _________________

Licences aizmugures daļa 3.A - 3.F pielikumiem
Licencētās makšķerēšanas noteikumi:
 Licencētā makšķerēšana tiek noteikta 
visā Višķu ezera un Luknas ezera platībā 
un Dubnas upes posmā Višķu pagasta ad-
ministratīvās teritorijas robežās.

Licencētajā makšķerēšanā jāievēro 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 
22.12.2009. noteikumi Nr.1498 “Makšķe-
rēšanas noteikumi”, Ministru kabineta 
14.10.2003. noteikumi Nr.574 “Licencētās 
amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība” 
un nolikuma „Nolikums licencētai mak-
šķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un 
Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pa-
gasta teritorijā” prasības.
   Licencētās makšķerēšanas gads tiek sa-
dalīts divās sezonās: atklātā ūdens sezo-
na, kad ezeros un upē nav ledus, un ledus 
sezona, kad ezeros un upē ir ledus.

* iegādājoties elektroniskās licences 
makšķernieks autorizējoties caur inter-
netbanku vai ar elektronisko parakstu 
piekrīt licencētās makšķerēšanas notei-
kumiem.

Elektronisko licenci var iegādāties: 
www.epakalpojumi.lv

3. B pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)
Licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Gada licence Nr.    
Izdota __________________________
             (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________
                    (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās
  20___.gadā

Licences cena Ls 8.00
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

                           (paraksts)

201_ .gada ____. _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Gada licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās

no krasta un laivas vai no ledus
20___.gadā

Z.V.
Licences cena Ls 8.00
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                          (paraksts)
201_ .gada  ____. _______________ 

3. C pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

Licences paraugs
Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Atklātā ūdens  sezonas licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās 
20___.gadā

Licences cena Ls 5.00
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

(paraksts)

201_ .gada ____. _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Atklātā ūdens  sezonas licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās
      no krasta un no laivas 
 20___.gadā
Z.V.
Licences cena Ls 5.00
Licences saņēmējs 
___________________
Licences izsniedzējs__________________
                                                (paraksts)
201_ .gada ____. _________________

3. D pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)
Licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Ledus sezonas licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās
  20___.gadā

Licences cena Ls 5.00
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

(paraksts)

201_ .gada ____. _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Ledus sezonas licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās

no ledus
20___.gadā

Z.V.
Licences cena Ls 5.00
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                                      (paraksts)
201_ .gada ____. _________________

3. E pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)
Licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Vienas dienas licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās
  20___.gada __._________

Licences cena Ls 1.00
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

(paraksts)

201_ .gada ____._________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Vienas dienas licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

no krasta un no laivas vai no ledus
20___.gada ___.__________

Z.V.
Licences cena Ls 1.00
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                             (paraksts)
201_ .gada ____. _________________

3. F pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

Licences paraugs
Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Bezmaksas gada licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās
  20___.gadā  

Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

(paraksts)

201_ .gada ____._________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 29106122
  
Bezmaksas gada licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās

no krasta un no laivas vai no ledus
20___.gadā  

Z.V.
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                                      (paraksts)
201_ .gada ____. _________________

4. pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

makšķernieku lomu uzskaites lapas paraugs:
Makšķernieku lomu uzskaites lapa
Makšķerēšanas 
datums

Makšķerēšanas 
ilgums

Makšķerēšanas 
vieta

Zivju 
suga

Skaits 
(gab.)

Svars (kg)

Makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts ________________________________
Ar lomu uzskaiti aizpildītā lapa nododama vai nosūtāma Skola iela 17, Špoģi, Viš-

ķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 līdz nākošā gada 15.janvārim, ja nebūs ie-
sniegta makšķernieku lomu uzskaites lapa, nākošajā gadā licences netiks izsniegtas.
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

mūžībā aizgājuši  
Ambeļu  pagastā

Soma Janīna(1944.g.)
Biķernieku  pagastā

Grigorjevs Ivans (1946.g.)
Dzjubenko  Zinaīda(1943.g.)

Demenes pagasts
Izmailova Svetlana (1938.g.)
Kenigsberga Milda(1926.g.) 
Chernyy Kazimir(1952.g.)

Sokolovs Aksentijs(1926.g.)
Dubnas pagastā

Trubiņš Staņislavs(1928.g.)
kalkūnes pagastā

Jegorova Klavdija(1949.g.)
Verbicka Mariamija(1930.g.)
Bačurina Svetlana(1946.g.)

2. pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

Ūdenstilpes shēma: Dubnas upes posms

PASkAIDROJumA RAkSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 6.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.25 „No-

likums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils 
novada Višķu pagasta teritorijā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Informācija

1.Projekta nepie-
ciešamības pama-
tojums

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtī-
bu, limitus, makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un 
maksu, kā arī citus nosacījumus makšķerēšanai Višķu ezerā, 
Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvej-
niecības likuma 10.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.pun-
ktu, 43. panta pirmās daļas 2.punktu un  Ministru kabineta 
2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatier-
zvejas – makšķerēšanas - kārtība” 4.punktu

2. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Nav attiecināms.

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav attiecināms.

4. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms.

5.Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
www.dnd.lv sadaļā Daugavpils novada dome/Publiskie doku-
menti/Saistošo noteikumu projekti.

1. pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

Ūdenstilpju shēma: Luknas ezers un Višķu ezers

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.pan-
ta otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta pirmo daļu, 1.4 daļu, 3.1 panta pirmo daļu, 8.panta  
piekto daļu, 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40.1 punktu un 47.punktu un likuma 
„Par pašvaldībām” 46.pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Dau-

gavpils novada administratīvajā teritorijā, ievērojot likumā „Par nekustamā īpašuma no-
dokli” pašvaldībai paredzētās tiesības.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas vai ārvalstu fiziskām un juridiskām personām un uz lī-
guma vai citādas vienošanās pamata izveidotām šādu personu grupām vai to pārstāvjiem, 
kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums, kas atrodas Daugavpils 
novada administratīvajā teritorijā.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa likme
3. Nekustamā īpašuma nodokļa likme Daugavpils novada administratīvajā teritorijā ir 

1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. 
4. Dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 

dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana 
ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu 
(garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tiek piemērota pazemināta nekustamā 
īpašuma nodokļa likme:

4.1. 0,2 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 
latu,

4.2. 0,4 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 
000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu,

4.3. 0,6 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 
000 latu.

5. Saistošo noteikumu 4.punktā noteiktā likme par komercsabiedrību īpašumā, tiesiskā 
valdījumā vai lietošanā esošiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērota, 
sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad pašvaldībā ir iesniegts līgums par to izīrēšanu fizis-
kai personai un tiek atcelta, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad minētās īres tiesības 
ir beigušās.

6. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves apliek ar ne-
kustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadas-
trālās vērtības:

6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
6.2. būves kadastrālās vērtības.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
7. Daugavpils novada administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli netiek 

apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, izņe-
mot garāžas.

8. Saistošo noteikumu 7.punktā noteiktie, komercsabiedrību īpašumā, tiesiskā valdī-
jumā vai lietošanā nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek aplikti, sākot ar nākamo 
mēnesi pēc tam, kad pašvaldībā ir iesniegts līgums par to izīrēšanu fiziskai personai un 
tiek aplikti, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad minētās īres tiesības ir beigušās.

9. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusu un tai 
piekritīgās zemes platību nosaka Daugavpils novada dome, pieņemot lēmumu.

10. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa no-
teikšanu ierosina Daugavpils novada domes Būvvalde.

11. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par vidi degradējošu, sagru-
vušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi stājas spēkā ar nākamo mēnesi pēc Daugavpils 
novada domes lēmuma par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas 
būves statusa noteikšanu pieņemšanas.

12. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusu atceļ 
ar Daugavpils novada domes lēmumu, kura pieņemšanu ierosina Daugavpils novada do-
mes Būvvalde. Maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo gadu pēc lēmuma par vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa atcelšanu pie-
ņemšanas.

13. Daugavpils novada pašvaldībā pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktu-
alizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2013.gadā nedrīkst pārsniegt 2012.gadā 
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25%.

 14. Noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais no-
doklis ir mazāks par 5 latiem. 

15. Noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķi-
nu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.

16. Ja 2013.gadā ir mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa objekta platība salīdzi-
nājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts 2012.gadā, 
nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu piemēro, vadoties no 2012.gadā 
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

17. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir 
septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

III. Noslēguma jautājumi
18. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī.
19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Daugavpils novada 

domes 2012.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu”.

kalupes pagastā
Isajeva Natālija(1939.g.)
Gurdāns Pēteris (1946.g.)
Soms Staņislavs(1943.g.)

Laucesas pagastā
Beļavskis-Beluza Josifs (1930.g.)

Vasiļjevs Jevgēnijs(1973.g.)
Līksnas pagastā

Malnačs Jāzeps (1928.g.)
Smagare Broņislava(1914.g.)

Aleksandrova Anastasija(1926.g.)
Vaidere Anna(1927.g.)
Putroms Juris (1951.g.)

maļinovas pagastā
Drozdovskis  Vilis(1951.g.)
Andrejeva Lidija (1942.g.)

Kuročkins Nikolajs(1938.g.)
Tarasova Ņina(1943.g.)

Naujenes pagastā
Antonova Anastasija(1929.g.)

Sļepņovs Pjotrs(1949.g.) 
Fjodorovs Pāvels (1940.g.)

Buls Jānis(1919.g.)
Teivāns Staņislavs(1942.g.)

Kincāns Igors (1969.g.)
Gavrilova Natālija(1928.g.)

Trubačs Arvīds(1941.g.)
Cimotišs Jānis(1938.g.)
Putniņa Alla(1957.g.)

Nīcgales pagastā
Mukāne Lonija(1931.g.)
Loce Valērija(1921.g.)

Skuķis Staņislavs(1931.g.)
Salienas pagastā

Pudāne Janīna (1929.g.)
Timofejeva Olimpiada(1949.g.)

Sventes pagastā
Pilacs Valērijs(1965.g.)

Burakovskis Valērijs(1969.g.)
Borovika Lidija (1928.g.)

Prohorovs Anatolijs(1956.g.)
Smilgins Mečislavs(1969.g.)

Baziļevičs Romualds(1934.g.)
Tabores pagastā

Keziks Josifs(1950.g.)
Vecsalienas pagastā

Macuļevičs Viktors (1944.g.)
Višķu pagastā

Semenova Jevdokija(1924.g.)
Putāne Helēna(1940.g.)
Šappo Jevgeņijs(1949.g.)
Cibuļskis Aivars (1961.g.)

2012.gada 27.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saistošie no-
teikumi Nr.29 (protokols Nr.30., 124.&, lēmums Nr.1602)Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa piemērošanu
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Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aiz-
sardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģi-
menes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu 
iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par 
vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2013.
gadā.

No 2013.gada 1.janvāra
Nestrādājošiem vecākiem dubultosies bērna kopša-

nas pabalsts (no 50 līdz 100 Ls) par bērna kopšanu 
līdz viena gada vecumam.

Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem 
no 30 līdz 100 Ls palielināsies bērna kopšanas pa-
balsts par bērna kopšanu no viena līdz pusotra 
gada vecumam. Par bērna kopšanu no pusotra līdz 
divu gadu vecumam pabalsts paliek 30 Ls apmērā.

Palielināta piemaksa par dvīņiem vai vairā-
kiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem ve-
cumā līdz pusotram gadam. Piemaksa dubultosies 
no 50 līdz 100 Ls mēnesī par katra bērna kopšanu 
līdz viena gada vecumam, savukārt par bērnu kop-
šanu no viena līdz pusotra gada vecumam pie-
maksa pieaugs no 30 līdz 100 latiem. Abos gadīju-
mos piemaksu izmaksās papildus bērna kopšanas pa-
balsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram.

Par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu 
bērnu kopšanu vecumā no pusotra līdz diviem gadiem  
piemaksa paliks 30 latu apmērā par katru bērnu. Arī 
šo piemaksu vecāki saņems papildus bērna kopšanas 
pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmē-
ram.

Minimālais vecāku pabalsts paaugstināsies no 63 
līdz 100 latiem mēnesī.

Divkāršoti maternitātes, paternitātes un vecā-
ku pabalstu izmaksu griesti. Vecāku, maternitātes 
un paternitātes pabalstu maksimālais apmērs dienā 
būs 23,02 Ls un 50% no summas, kas pārsniegs 
23,02 Ls.  

Dubultosies obligātās sociālās apdrošināšanas 
iemaksas gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz 
pusotra gada vecumam un saņem bērna kopšanas pa-
balstu, gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz gada 
vecumam un saņem vecāku pabalstu. Tas nozīmē, ka 
palielināsies sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts 
pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdar-
bu un invaliditātes apdrošināšanai. Iemaksas veiks 
20 % apmērā no 100 latiem mēnesī.

Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums vairs 
nebūs atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāža un 
būs deviņi mēneši. Bezdarbnieka pabalsta izmaksu 
griesti no 2013.gada nemainās. Tas nozīmē,  ja aprē-
ķinātā bezdarbnieka pabalsta apmērs pārsniedz Ls 

I zma iņas  soc iā la jā  j omā  2013 .gadā
11,51 dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais ap-
mērs dienā ir Ls 11,51 + 50% no summas virs Ls 11,51.

Paplašināts sociālās rehabilitācijas saņēmēju loks – 
valsts apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
darbspēju atjaunošanai pieejami visām nodarbinātām 
personām ar funkcionāliem traucējumiem. Līdz šim 
valsts nodrošināja sociālo rehabilitāciju personām ar 
funkcionāliem traucējumiem tikai darbspējīgā vecu-
mā.

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs pieejami 
surdotulka pakalpojumi līdz 120 stundām gadā. 
To nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība. Šāda ie-
spēja būs tiem cilvēkiem, kuriem dzirdes traucējumus 
nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. 
Tas nozīmē, ka cilvēki ar dzirdes traucējumiem ar 
surdotulku palīdzību varēs piedalīties tālākizglītībā, 
piemēram, kvalifikācijas celšanas kursos, semināros 
un citos pasākumos, kas uzlabos šo cilvēku socializāci-
jas procesu. Lai cilvēki ar dzirdes invaliditāti saņemtu 
surdotulka palīdzību, LNS jāiesniedz iesniegums 
un ārstējošā ārsta izziņa, kas apliecina, ka cilvē-
kam ir dzirdes traucējumi un nepieciešams surdotul-
ka pakalpojums. 

Bērniem no pieciem līdz 18 gadiem ar invaliditāti 
un pieaugušiem ar I, II grupas invaliditāti būs pie-
ejami asistenta pakalpojumi pašvaldībās līdz 40 
stundām nedēļā. Asistenta pakalpojumi paredzēti, 
lai atvieglotu invalīdiem pārvietošanos ārpus mājokļa 
un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem 
pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes. Šo pa-
kalpojumu varēs saņemt pieaugušie cilvēki ar I vai II 
invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselību un darb-
spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) 
atzinumu par asistenta pakalpojumu nepieciešamību, 
un bērni, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par 
īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem. Lai saņemtu asistenta 
pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai viņa liku-
miskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldī-
bas sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ar lūgu-
mu piešķirt asistenta pakalpojumu. 

Garantētais minimālais ienākumu (GMI) lī-
menis vienam cilvēkam būs noteikts 35 lati mēne-
sī. Pašvaldības domei ir tiesības dažādām iedzīvotāju 
grupām (piemēram, bērniem, vecuma un invaliditātes 
pensiju saņēmējiem) noteikt augstāku GMI līmeni. Tā 
maksimālais līmenis plānots līdz 90 latiem.

2013.gada 1.pusgadā
LM sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

pilotprojekta veidā sāks īstenot reģionālās mobilitātes 
pasākumu “Darbs Latvijā”. Pasākums paredzēts, 

lai sniegtu finansiālu atbalstu bezdarbniekiem, kuri 
ir gatavi tuvināties darbavietām un strādāt Latvijā. 
Atbalstu cilvēks, kurš būs atradis darbu, varēs iz-
mantot nodarbinātības sākuma periodā transporta 
izmaksu un arī dzīvokļa īres izdevumu kompen-
sācijai. Pieteikšanos uz šo pasākumu NVA izsludinās 
2013.gada 1.pusgadā.

Sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes 2013.
gadā 

mk „Noteikumi par valsts sociālās apdroši-
nāšanas iemaksu likmes sadalījumu par valsts 
sociālās apdrošināšanas veidiem 2013.gadā” 
nosaka valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu lik-
mi obligāti sociāli apdrošināmiem cilvēkiem un tiem, 
kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies 
brīvprātīgi. 

2013.gadā tāpat kā pērn obligātās sociālās iemaksas 
strādājošiem būs jāveic 35.09 % apmērā no darba ie-
nākumiem, no kuriem 24.09 % veiks darba devējs un 
11 % - darba ņēmējs. 

Savukārt darba ņēmējiem, kuri sasnieguši pen-
sijas vecumu vai kuriem piešķirta valsts vecuma 
pensija (tajā skaitā priekšlaicīgi), šogad obligāto ie-
maksu likme ir 30.13 %, kur darba devējs maksās 
20.68 %, bet darba ņēmējs – 9.45 % (2012.gadā – 20.8 
% un 9.5 %). 

Tiem darba ņēmējiem, kuri saņem izdienas 
pensijas vai invalīdiem – valsts speciālās pensi-
jas saņēmējiem, 2013.gadā iemaksu likme noteikta 
32.55 %, kur darba devējs maksās 22.35 %, bet darba 
ņēmējs – 10.2 % (2012.gadā – 22.53 % un 10.29 %). 

Obligātā sociālo iemaksu likme pašnodarbināta-
jam 2013.gadā ir 32.17 %, bet pašnodarbinātajiem, 
kuri sasnieguši pensijas vecumu – 29.71 %. 

Savukārt cilvēkiem, kuri pensiju apdrošināšanai 
pievienojušies brīvprātīgi, iemaksu likme šogad no-
teikta 26.6 % apmērā (2012.gadā – 26.74 %). 

Pašnodarbināto laulātajiem, kuri nav sasniegu-
ši pensijas vecumu, brīvprātīgo iemaksu likme pen-
siju, invaliditātes, maternitātes un slimības, kā arī 
vecāku apdrošināšanai 2013.gadā noteikta 33.19 % 
(2012.gadā – 33.18 %). 

Namīpašniekiem un zemes iznomātājiem no-
teiktā iemaksu likme ir 29.02 %. 

Turpmākajos gados paredzēts palielināt iemaksas 
otrajā pensiju līmenī, un sociālās apdrošināšanas 
iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā šogad un 
2014.gadā plānota 4 %, 2015.gadā – 5 % un 2016.gadā 
– 6 % apmērā. Līdz šim iemaksu likme otrajā pensiju 
līmenī bija 2 %. 

Avots: Labklājības ministrija 

Daugavpils novada seniorus kopā vieno dzīvotspēks 

9. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā noti-
ka ikgadējais senioru Jaungada pasākums. 

Pagājušais gads Daugavpils novada senioriem ir 
pagājis projekta „Mūža atvasara” zīmē, kas ilga vese-
lu gadu, iesaistot gan Daugavpils, gan Ilūkstes nova-
da seniorus visdažādākajās aktivitātēs - datorapmā-
cībās, izglītojošās un praktiskās lekcijās, radošajās 
darbnīcās, fizioterapijas nodarbībās, ekskursijās un 
starppaaudžu solidaritātes pasākumos.

Daugavpils novada Pensionāru apvienības valdes 
locekle, višķāniete Lidija Skrinda atzīst, ka gads ir 
bijis pilnvērtīgs un radošs. 

„Mēs daudz ko izbraukājām, daudz ko redzējām. 
Ciemojāmies Vidzemes pusē un Kurzemē. Ļoti daudz 

guvām no projekta „Mūža atvasara”. Arī dziedājām 
un dejojām, iesaistījāmies šūšanas un adīšanas pulci-
ņā. Es pati staigāju uz psiholoģijas nodarbībām. Tās 
man ļoti palīdzēja. Es vairāk ne par ko neuztraucos!” 

Nākamajā gadā Lidijas kundze novēlēja senioriem 
būt tādiem, kādi esam - pieklājīgiem, labsirdīgiem un 
vienmēr ar labu garastāvokli. „Plānu šim gadam ir 
daudz, ir jāaizbrauc vismaz divās ekskursijās. Tepat 
pa Latviju, mēs jau uz ārzemēm negribam braukt. 
Mums patīk sava Latvija.”

„Jaunais pensionārs” Česlavs Milancejs no Viš-
ķiem Senioru ballē ir pirmo reizi. „Laukos darba ir 
pietiekoši – malku atnest, krāsni izkurināt. Kaut gan 
atzīstos – uz darbu vēl gribētos. Darbs man bija sais-
tīts ar cilvēkiem, tagad gribas vairāk strādāt patstā-
vīgi un atbildēt pašam par sevi. Kā saka - ko izdarīji, 
tas tavs.”

Par senioriem Česlavs saka tā: „Cepuri nost! Ma-
nuprāt, pensionāri ir pati aktīvākā cilvēku katego-
rija. Varbūt tas arī tāpēc, ka laukos nav jauno, ar 
kuriem salīdzināt.” Skatoties uz senioriem organizē-
tajām aktivitātēm gada griezumā, Česlavs ierosina 
vairāk uzmanības pievērst kultūras pasākumiem, 
kopā dodoties uz teātri vai izbraukumos pa Latviju. 
„Jaunajā gadā visiem novēlu veselību, jo viss pārējais 
pensionāriem ir – bērni, mazbērni, par kuriem rūpē-
ties, un, protams, vairāk enerģijas, lai pietiek spēka 
visām ieplānotajām aktivitātēm.”

Seniorus sveica Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska, priekšsēdētājas vietnieks 
Arvīds Kucins, Sociālā dienesta vadītāja Anna Jego-
rova un Pensionāru apvienības valdes locekle Lidija 
Skrinda, vēlot stipru veselību, ģimenēs - mieru, sati-
cību un labklājību.  

Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna 
Jegorova iepazīstināja seniorus ar tām izmaiņām so-
ciālajā jomā, kas stāsies spēkā no 1.marta. 

Jauninājumi šogad ir dzīvokļa pabalstos. Vien-
tuļajiem pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī pēc 
nodokļu samaksas nepārsniedz Ls 150, un vientuļie 
pensionāri pēc 80 gadiem apkures sezonā saņems sil-
tumenerģijas piegādes pabalstu vai individuālās ap-
kures pabalstu 60 latu apmērā. Šo pabalstu pašvaldī-
ba piešķirs arī vientuļajiem I un II grupas invalīdiem 
un vientuļajiem nestrādājošiem pensionāriem, kuri 
dzīvo divatā un viņu kopējie ienākumi pēc nodokļu 
nomaksas nepārsniedz Ls 250. Vienreizējo pabalstu 
briļļu iegādei, kas nepārsniegs 25 latus, saņems bēr-
ni ar redzes problēmām no maznodrošinātajām ģi-
menēm. Tāpat ir paredzēts pabalsts kancelejas preču 
iegādei - Ls 15. No 1.marta tiks kompensēts valsts 
garantētais minimālā ienākuma (GMI) pabalsts - ta-
gad trūcīgie saņems 40 latus valsts noteikto 35 latu 
vietā. Daugavpils novadā reģistrētajiem Otrā pasau-
les kara dalībniekiem, politiski represētajiem, Černo-
biļas AES avārijas likvidētājiem, Afganistānā dienē-
jošajiem novada dome līdzšinējo 10 latu vietā izmak-
sās vienreizēju svētku pabalstu 30 latu apmērā.

Par muzikālo gaisotni pasākumā rūpējās Daugav-
pils Latviešu biedrības senioru vokālais ansamblis 
„Vecais ratiņš” un Daugavpils Latviešu kultūras 
centra senioru deju kolektīvs „Atbalss”. Uz deju soli 
aicināja grupa „Patrioti.LG”.

Lai arī nākamajā gadā kopā pavadītais laiks dod 
gandarījumu, liek vairāk smaidīt, labāk justies un 
iegūt jaunus draugus.
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APSVEICAm

DEPuTāTu PIEņEmšANAS LAIkI

Vakance Daugavpils 
novada Kultūras 

pārvaldes projektu 
vadītāja amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora 2422 01)  
D a r b a  p a m a t p i e n ā k u m i:
•	 izstrādāt starptautiskās un vietējās sadarbī-

bas projektus, organizēt investīciju piesaisti Daugav-
pils novada Kultūras pārvaldes uzdevumu izpildei
•	 vadīt starptautiskās un vietējās  sadarbības  

projektus, nodrošināt  projektu mērķu sasniegšanu
P r a s ī b a s  k a n d i d ā t i e m:
•	 augstākā izglītība vadības, ekonomikas vai 

kultūras menedžmenta nozarē;
•	 zināšanas un pieredze starptautisko un na-

cionālo projektu vadīšanā;
•	 teicamas latviešu  un labas angļu un krievu 

valodas zināšanas;
•	 labas datorprasmes (Word, Excel, Power po-

int, Internet)
•	 augsta atbildības sajūta, precizitāte un pozi-

tīva attieksme pret darbu;
•	 labas komunikāciju un sadarbības spējas;
•	 iepriekšējā darba pieredze darbā  ar ES vai 

citiem starptautiskajiem projektiem tiks uzskatīta 
par priekšrocību.
m ē s  p i e d ā v ā j a m:
•	 radošu un dinamisku darbu draudzīgā un 

atsaucīgā kolektīvā;
•	 stabilu atalgojumu;
•	 iespējas attīstīties un personīgi izaugt, profe-

sionāli pilnveidoties;
•	 apmācības iespējas;
•	 iespējas dibināt  sadarbības platformas Lat-

vijā un ārpus tās.
Interesentus aicinām sūtīt CV un motivācijas 

vēstuli  uz Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 
e-pastu kultura@dnkp.lv līdz š.g. 15.februārim,
vai iesniegt personīgi pēc adreses Rīgas iela 2-40, 
Daugavpilī no plkst. 9.00 līdz 16.00. 
Tālrunis uzziņām 65476832

Vakance Demenes 
kultūras nama 

direktora amatam

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

audzināšanā !

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

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds kucins
14.02. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
28.02. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
Aļona Annišineca
11.02. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
18.02. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
04.02. špoģu vidusskola 15.00-18.00
18.02. Biķernieku pagasta pārvalde 15.00-17.00
Juris Bleidelis

14.02. Jauniešu iniciatīvas un sporta 
centrs, krauja 09.00-11.00

28.02. Naujenes kultūras centrs, Lociki 09.00-11.00
Viktors kalāns
11.02. Līksnas pagasta pārvalde 13.00-16.00
18.02. Līksnas pagasta pārvalde 13.00-16.00
25.02. Vaboles pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars kucins
13.02. Daugavas ielā 34, kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

20.02. Daugavas ielā 34, kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 16.00-18.00

Janīna kursīte
06.02. Sēlijas 25, LLkC telpas 09.00-12.00
18.02. Sēlijas 25, LLkC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
11.02. maļinovas pagasta pārvalde 09.00-11.00
11.02. Lociku ciems, kultūras nams 15.00-17.00
Ināra Ondzule
09.02. kalupes pamatskola 11.00-14.00
11.02. Vaboles vidusskola 09.00-11.00
Vasilisa Pudovkina
20.02. Vecstropi, SPSC 16.30-18.30
26.02. kalkūnes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aivars Rasčevskis
11.02. Ambeļu pagasta pārvalde 14.00-17.00
25.02. maļinovas pagasta pārvalde 14.00-17.00
Antoņina Redkova
01.02. Salienas vidusskola 13.00-15.30
25.02. Salienas vidusskola 13.00-15.30
Aleksandrs Sibircevs
08.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
19.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Valērijs Smarguns
05.02. Salienas vidusskola 10.00-12.00
15.02. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
mečislavs Vēveris
08.02. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
11.02. medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
18.02. medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
22.02. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
Lūcija Voitkeviča

04.02. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 14.00-16.00

11.02. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 13.00-15.00

18.02. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 15.00-16.00

P r a s ī b a s  k a n d i d ā t i e m:
•	 augstākā humanitārā vai vidējā profesionālā 

izglītība; priekšroka – kultūras nozares vadības spe-
ciālistiem ar pieredzi kultūras darba organizēšanā;
•	 pieredze kultūras pasākumu organizēšanā;
•	 zināšanas kultūras darba un finanšu plāno-

šanā, kultūras projektu vadībā;
•	 zināšanas par kultūras darbu un tā attīstī-

bas procesiem; izpratne par kultūras mantojumu un 
tradīcijām;
•	 komunikabilitāte, atbildība, spēja pastāvīgi 

organizēt  savu darbu, veidot sadarbību ar pagasta 
iedzīvotājiem un iestādēm;
•	 augsta atbildības sajūta uzticētiem darba 

pienākumiem;
•	 radoša pieeja darbam;
•	 teicamas latviešu valodas zināšanas;
•	 publiskās/ skatuves runas prasmes;
•	 prasme strādāt ar datoru un kultūras datu 

bāzēm.
CV un Pieteikuma vēstuli līdz šī gada 15.feb-

ruārim lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu 
(adrese - Briģenes iela 2, Demene, Demenes pa-
gasts, Daugavpils novads, LV 5442).   

 Tālrunis uzziņām 654 07682; 29468465.

Lauku attīstības 
konsultantu darba 

grafiks 2013
Ar 2013. gada 2. janvāri ir mainīts Daugavpils nova-

da lauku attīstības konsultantu darba grafiks pagas-
tos. Grafiks ir pielāgots tā, lai konsultanti vairāk laika 
pavada tieši pagastos uz vietas.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks konsultanta darba 
vietā: plkst. 8.00-12.00 vai personīgi vienojoties par 
citu laiku.

Arnis Smans – 27859106, arnis.smans@llkc.lv
Pamata darba vieta – Līksna

Pirmdiena  08.30 –17.30 Līksnas pagasts
(Līksnas pag. pārvalde, Daugavas ielā 8, 1.st.)

Trešdiena  08.00 - 16.30 Nīcgales pagasts
(Nīcgales pag. pārvalde, Daugavas ielā 4, 1.st., 5.kab.)
Ceturtdiena  08.00 - 16.30 kalupes pagasts

(Kalupes pag. pārvalde, Ezeru ielā 6, 1.st.)
Piektdiena  08.00 - 15.30 Vaboles pagasts

(Vaboles pag. pārvalde, Saietu nams, 1.st.)
Elvīra kalane – 27877846, elvira.kalane@llkc.lv

Pamata darba vieta - Saliena
Pirmdiena  08.30 – 17.30 Salienas pagasts

(Salienas pag. pārvalde, Centrāles ielā 24, 1.st.)
Trešdiena  08.00 - 16.30 Skrudalienas pagasts

(Skrudalienas pag. pārvalde, Skaistas ielā 9, 2.st.)
Ceturtdiena 08.00 - 16.30 Vecsalienas pagasts

(Vecsalienas pag. pārvalde, Červonkas pils, 1.st.)
Piektdiena 08.00 - 15.30 Salienas pagasts

(Salienas pag. pārvalde, Centrāles ielā 24, 1.st.)
Innakolomijčuka – 27839571, 
inna.kolomijcuka@llkc.lv

Pamata darba vieta - Svente
Pirmdiena 08.30 – 17.30 Sventes pagasts

(Sventes pag. pārvalde, Alejas ielā 9, 1.st.)
Trešdiena 08.00 - 16.30 medumu pagasts

(Medumu pag. pārvalde Alejas ielā 2, 2.st.)
Ceturtdiena 08.00 - 16.30 kalkūnes pagasts

(Kalkūnes pag. pārvalde, Ķieģeļu ielā 4, 1.st.)
Piektdiena 08.00 - 15.30 Sventes pagasts

(Sventes pag. pārvalde, Alejas ielā 9, 1.st.)
Jānis mozulis – 27824131, janis.mozulis@llkc.lv

Pamata darba vieta - Višķi
Pirmdiena 08.30 – 17.30 Višķu pagasts

(Višķu pag. pārvalde, Skolas ielā 17, 1.st.)
Trešdiena 08.00 - 16.30  Višķu pagasts

(Višķu pag. pārvalde, Skolas ielā 17, 1.st.)
Ceturtdiena 08.00 - 16.30 Dubnas pagasts

(Dubnas pag. pārvalde, Nākotnes ielā 1a, 2.st.)
Piektdiena 08.00 - 15.30 maļinovas pagasts
(Maļinovas pag. pārvalde, Rēzeknes ielā 29A, biblio-
tēka)

ņina Sisa – 28303670, nina.sisa@llkc.lv
Pamata darba vieta - Laucesa

Pirmdiena 09.30 – 12.00 kumbuļi, Demenes pa-
gasts               (Pakalpojumu centrs, Upes ielā 6, 2.st.)
Pirmdiena 12.30 – 17.30 Demene, Demenes pa-
gasts   (Demenes pag. pārvalde, Briģenes ielā 2, 2.st.)
Trešdiena 08.00 - 16.30 Laucesas pagasts

(Laucesas pag. pārvalde, Miera ielā 26, 2.st., 6.kab.)
Ceturtdiena 08.00 - 16.30 Tabores pagasts

(Tabores pag. pārvalde, Oktobra ielā 2a, 2.st.)
Piektdiena 08.00 - 15.30 Demenes pagasts

(Demenes pag. pārvalde, Briģenes ielā 2, 2.st.)
Ruta Grustāne – 27887785, 
ruta.grustane@llkc.lv

Pamata darba vieta - Naujene
Pirmdiena 08.30 – 17.30 Naujenes pagasts

(Naujenes pag. pārvalde, Skolas ielā 6, 1.st.)
Trešdiena  08.00 - 16.30 Naujenes pagasts

(Naujenes pag. pārvalde, Skolas ielā 6, 1.st.)
Ceturtdiena  08.00 - 16.30 Biķernieku pagasts
(Biķernieku pag. pārvalde, Saules ielā 4, 2.st., 6.kab.)

Piektdiena 08.00 - 15.30 Ambeļu pagasts
(Ambeļu pag. pārvalde, Parka ielā 6., 1.st.)

Otrdienās lauku attīstības konsultanti atro-
das LLkC birojā Sēlijas ielā 25, Daugavpilī.

Uzziņai par 2012.gadu
2012.gadā Daugavpils novada dzimtsarakstu no-

daļā reģistrēti 142 mazuļu dzimšanas fakti, kas ir 
par 16 mazāk nekā 2011. gadā. 

2012. gadā reģistrēta 291 laulība, no tām 18 – baz-
nīcās (salīdzinoši - 2011.gadā tika reģistrētas 239 
laulības, no tām baznīcās -16). 

Tāpat 2012.gadā reģistrētas 453 miršanas, kas ir 
par 7 mazāk nekā 2011.gadā.

Novadā dzimuši    
Demenes pagastā

Vitalina Tihomirova(5.janvārī)
Oļesja Sekane(18.janvārī)          

Dubnas pagastā
Amanda Alhimoviča (18.decembrī)

Signija Zeile(14.janvārī)
Laucesas pagastā

Kirils Ivanovs (22.decembrī)
Līksnas pagastā

Luīze Lukjaņenko(6.decembrī)
maļinovas pagastā  

Maksims Arhipovs (7.janvārī)
Naujenes pagastā

Samuels Morozs(11.decembrī)
Valerija Paramoņenko (17.decembrī)

Artjoms Vasiļjevs(19.decembrī)
Arina Simanoviča(10.janvārī)

Sveicam  jaunlaulātos!
● Sanitu Simanoviču un Vasīliju Pavloviču
● Svetlanu Kraukli un Vitāliju Doroščenko
● Mariju Švalovu un Viktoru Potapovu
● Kristiānu Beināri un Uldi Ārgali
● Alīnu Vitkovsku un Sergeju Ertmani
● Elitu Siņavsku un Sergeju Haritonovu
● Svetlanu Jefimovu un Pāvelu Semjonovu
● Ļubovu Žuravsku un Denisu Komarovski

Daugavpils novada pašvaldībai ir izveidota lapa soci-
ālā tīkla vietnē Facebook! Visi tiek aicināti pievieno-
ties mūsu atbalstītāju un sekotāju pulkam!
www.facebook.com/DaugavpilsNovadaPasvaldiba


