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13.februārī Daugavpils novada domē norisinā-
jās par tradīciju kļuvusī akcija “Ēnu diena”. Tās 
laikā skolēniem tika dota iespēja uzzināt par 
Novada domes darbinieku ikdienu, iepazīties ar 
nozaru speciālistu darba pienākumiem un gūt ie-
spaidus par iespējamo nākotnes profesiju. 

Daugavpils novada domē kopumā viesojās 23 
skolēni, kļūstot par “ēnām” Daugavpils novada 
domes priekšsēdētājai, Daugavpils novada paš-
valdības izpilddirektorei, vērojot darbu juridis-
kajā daļā, IT kompetences centrā, sporta nodaļā, 
protokolu daļā, Informācijas un sabiedrisko at-

14.februārī esam vienbalsīgi apstiprinājuši paš-
valdības budžetu 2013.gadam. Novada pašvaldī-
bas kopbudžeta ieņēmumi prognozēti 15,1 miljonu 
latu apmērā, izdevumi - 16,3 miljonu latu apmērā. 
Lai gan šī gada budžets, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, ir nedaudz samazinājies, mēs centīsimies, 
lai visas aktuālākās problēmas un prioritātes, kas 
noteiktas Attīstības programmā, tiktu fi nansētas.                                                                                                              
Joprojām pašvaldības galvenais mērķis ir nodroši-
nāt novada attīstību veicinošu projektu realizāciju. 
Pirmkārt, tie ir mūsu uzsāktie projekti, kuri jāpa-
beidz vai jāturpina. Šogad tiks uzsākti policentris-
kās attīstības projekti, tostarp ielu un ceļu posmu 
būvdarbi Ambeļu, Kalkūnes, Līksnas, Naujenes, 
Sventes, Tabores un Višķu pagastā, turpināta 
ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācija 
vismaz 10 pagastos. Protams, prioritāra ir arī izglī-
tības nozare, kas vienmēr ir bijis jautājums, kuram 
esam veltījuši uzmanību. Šogad ir ieplānots veikt 8 
novada skolu renovāciju. Tāpat arī katrā skolā ir iz-
devies iestrādāt logopēda slodzi, kas būs atbilstoša 
bērnu skaitam skolā. Budžetā iestrādāta vasaras 
nometņu organizēšana un fi nansēšana. Ir jāatzīmē, 
ka šogad nometnes tiks rīkotas ne tikai sociālā riska 
ģimeņu bērniem, bet tiks organizētas 3 nometnes, 
kurās varēs piedalīties jebkurš novada bērns vai 
jaunietis. Budžetā iekļauts fi nansējums arī bērnu 
vasaras nodarbinātības atbalstam. 

Lielu uzmanību veltam arī sociālajiem jautāju-
miem. Garantētais iztikas minimums šogad ir pil-
nībā jāsedz no pašvaldības budžeta. Mēs arī vēlē-

jāmies izteikt atbalstu jaunajām ģimenēm, mūsu 
jaundzimušajiem. Ļoti svarīgi ir atbalstīt tās ģime-
nes, kurās piedzimst mazi bērniņi, un viņiem arī 
paredzēts vienreizējais piedzimšanas pabalsts 30 
latu apmērā. Tiks saglabātas arī pārējās sociālās 
garantijas - pacientu iemaksas slimnīcās novada 
pensionāriem, pusdienu nauda skolēniem un sa-
biedriskā transporta biļešu apmaksa. Paredzēti arī 
līdzekļi novada aktīvāko biedrību un reliģisko orga-
nizāciju atbalstam. Ir ieplānoti līdzekļi donorkustī-
bas atbalstam. Ikviens donors par katru asins devu 
turpinās saņemt 4 latu piemaksu.

Budžetā ir paredzēts līdzfi nansējums Ls 100 000 
apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefek-
tivitātes palielināšanas pasākumiem. Līdzekļi pare-
dzēti arī pašvaldības SIA „Grīvas poliklīnika” ēkas 
renovēšanai un pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Par budžeta līdzekļiem tiks  renovēti 
pašvaldības ēku jumti, iznomāšanai paredzētie brī-
vie dzīvokļi, arī pirtis. Līdzekļi piešķirti arī sociālās 
aprūpes centriem, savukārt Kalupē šogad plāno no-
jaukt neapdzīvotu ēku, kas apdraud vidi.

Esam padomājuši arī par kultūru un sportu. Šo-
gad ir Dziesmu svētku gads, noris kolektīvu aktīva 
gatavošanās skatēm. Ieplānots fi nansējums Līks-
nas, Naujenes, Nīcgales un Višķu pagasta kolektīvu 
tautastērpu iegādei. Mēs dziedam un dejojam, lai 
kultūras daudzveidībā piepildītu sevi un laiku. 

Ar domes lēmumu apstiprināts novada pasākumu 
plāns 2013.gadam, kas ietver visdažādākos kultū-
ras un sporta pasākumus. No lielākajiem jāatzīmē 

Starptautiskais 
tautas māks-
las festivāls 
„Augšdaugava” 
un Daugavpils 
novada dienas, 
kas tradicionāli 
katru gadu no-
tiek septembrī. 
Savu atklāša-
nu septembrī 
piedzīvos arī 
Naujenes No-
vadpētniecības 
muzejs. 

Atbalstot uz-
ņēmējdarbību, 
šogad tiks orga-
nizēti arī vairāki konkursi - tas ir biznesa ideju kon-
kurss „Esi uzņēmējs” un „Daugavpils novada uzņē-
mējs 2013”, pirmo reizi startēs arī konkurss „Mana 
dzīves vide Daugavpils novadā”. Neizpaliks arī tie 
pasākumi, kas katru gadu noris uz vietām pagastos. 

No 26.februāra sākās pagastu sapulces. Visi nova-
da iedzīvotāji ir aicināti aktīvi tajās piedalīties, uz-
dodot sev interesējošus jautājumus novada domes 
vadībai un speciālistiem, kā arī saņemt informāciju 
par savās pagasta pārvaldēs 2012.gadā paveikto 
darbu un plāniem 2013.gadam. Pagasta sapulču 
grafi ku atradīsiet šajā numurā un pašvaldības mā-
jas lapā www.dnd.lv  

tiecību daļā, kā arī Daugavpils novada  Sociālajā 
dienestā, Finanšu pārvaldē un Būvvaldē. Ēnota 
tika arī jaunatnes lietu speciāliste un jaunatnes 
lietu projektu koordinatore. Jaunieši uz Daugav-
pils novada domi bija ieradušies ne vien no Dau-
gavpils un Daugavpils novada, bet arī no Prei-
ļiem, Ķeguma un Krāslavas. 

Šogad interesi par piedalīšanos “Ēnu dienā” 
Daugavpils novada domē izrādījuši 65 jaunie-
ši, pieteikumos norādot, ka tā ir iespēja viņiem 
jau savlaicīgi uzzināt par savu iecerēto nākotnes 
profesiju. Akcijas ietvaros skolēni ne tikai sekoja 

„Ēnu diena” Daugavpils novada domē  
līdzi ikdienas darbiem, bet arī iesais-
tījās un varēja rast atbildes uz sev in-
teresējošiem jautājumiem.

Lielāko interesi šogad jaunieši iz-
rādīja par novada galvenā arhitekta 
profesiju, ko sākotnēji „ēnot” pieteicās 
14 skolēni. Daugavpils novada galve-
nā arhitekte Nansija Tamane izteica 
sajūsmu par savām „ēnām”, kas bija 
atbraukuši uz Daugavpils novadu pat 
no Preiļiem un Ķeguma. „Ēnas” lab-
prāt devās līdzi arhitektei uz Naujenes 
pagastu, kur klātienē vēroja Naujenes 
Novadpētniecības muzeja renovāci-
ju, kas savu atklāšanu jaunās krāsās 
pieredzēs jau šī gada septembrī. Ēnu 
dienas noslēgumā skolēni kļuva vēl jo 
vairāk pārliecināti, ka viņi vēlas ap-
gūt tieši izvēlētās profesijas.  

 „Ēnu dienas” noslēgumā katrs sko-
lēns saņēma apliecinājumu par savu 
dalību „Ēnu dienā”. Daloties ar ie-
spaidiem par dienas gaitā redzēto un 
piedzīvoto, skolēni atzina, ka „ēnot” 
varētu pat vairākas dienas pēc kārtas, 

jo ēnošanai piešķirtais laiks izrādījies daudz par 
īsu. 

Ēnu diena ir populāra izglītības akcija ne tikai 
Latvijā, kur tā notiek kopš 1999.gada, bet arī visā 
pasaulē, kuras laikā skolēni apmeklē sev vēlamo 
darbavietu un iesaistās interesējošās profesijas 
pārstāvja darbā. 

Daugavpils novada dome plāno arī turpmāk pie-
dalīties projektā “Ēnu diena”, lai veicinātu skolē-
nu informētību, izpratni par pašvaldības darbību 
un rosinātu domāt par turpmākās izglītības un 
karjeras iespējām.

Janīna Jalinska
Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja



    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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Skrudalienas pagasta 
pārvalde aicina darbā 

projektu vadītāju
(uz 1.0 likmi)

(amata kods pēc profesiju klasifi katora 
- 2422 01)

Prasības kandidātiem
● Augstākā izglītība;
● Zināšanas un pieredze projektu izstrādes un 

vadības jomā;
● Valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 

1. pakāpei, labas krievu valodas zināšanas; 
● Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Offi ce, 

Word, Excel, Power point), spēja apgūt jaunas 
programmas;

● Prasme strādāt Interneta vidē, kā arī apgūt 
jaunas iemaņas ar dažādām datu bāzēm;

● Spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, 
komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās 
spējas.

Darba pamatpienākumus un pieteikuma 
dokumentus lūdzam skatīt www.dnd.lv (Vakan-
ces)

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku 
darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionāli 
pilnveidoties, apmācības iespējas, stabilu atalgo-
jumu.

Pieteikuma dokumentus sūtīt vai iesniegt per-
sonīgi: Skrudalienas pagasta pārvaldē, Skaista 
iela 9, Silene, Daugavpils novads, LV-5470 (ar no-
rādi Pārvaldes vadītājai) līdz š.g.15.marta plkst. 
14.00.

Tālruņi uzziņām: 65439238,65439438 
Uz darba interviju aicināsim tikai  atbilstošā-

kos amata kandidātus.

Apstiprināts aģentūras „TAKA” direktors 

Daugavpils novada domes lēmumi
31.janvāra sēdē pieņemti 52 lēmumi:

• Apstiprināja Valsts autoceļu fonda novada 
pašvaldībai ieplānoto līdzekļu sadali  2013.gadam.

• Grozīja Višķu pagasta pārvaldes un pašval-
dības aģentūras „Višķi” nolikumus.

• Grozīja novada domes 08.11.2012. instruk-
ciju Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības pārval-
dīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprē-
ķināšanas kārtība”.

• Nodeva dzīvojamo māju Meža iela 4, Krau-
ja, Naujenes pagastā un „1”, Randene, Kalkūnes pa-
gastā pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

• Apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.72, Vie-
nības iela 1, Lociki, Naujenes pagastā, izsoles rezul-
tātus.

• Atzina 22.01.2013. izsoli uz dzīvokļa īpašu-
mu Nr.112,  Meža iela 4, Krauja, Naujenes pagastā, 
par nenotikušu.

• Atbalstīja biedrības „Savai skolai Vabolē”  
projektu  „Bērnu sociālās atstumtības  mazināšanai 
Vaboles vidusskolā” iesniegšanai sabiedrības integ-
rācijas fonda programmas ”NVO fonds” projektu 
konkursā.

• Atbalstīja  Kultūras pārvaldes dalību prog-
rammas  „Eiropa pilsoņiem”   projektā  „The Revival 
of Old Towns and Cities”.  

• Apstiprināja projekta „EmploYouth: Sus-
tainable network of cities and regions tackling you-
th unemployment” (Ilgtspējīgs pilsētu un reģionu 
sadarbības tīkls jaunatnes bezdarba problēmu risi-
nāšanai) izmaksas Ls 59738, nodrošinot līdzfi nan-
sējumu Ls 1385. 

• Atbalstīja projekta ”Ūdenssaimniecības at-
tīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu 
ciemā III kārta” iesniegšanu VARAM atklātā pro-
jektu konkursā.

• Grozīja novada domes 06.12.2012. lēmu-
mu Nr.1464, mainot nosaukumu uz „Par tehniski 
ekonomiskā pamatojuma „Daugavpils novada Me-
dumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības 
attīstības II kārta” apstiprināšanu”.

• Grozīja novada domes 06.12.2012. lēmumu 
Nr.1465 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma ap-
stiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 
attīstības investīciju projekta īstenošanai „Ūdens-
saimniecības attīstība Daugavpils novada  Biķer-
nieku pagasta Biķernieku ciemā””, precizējot pro-
jekta fi nansējumu.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu LVL 
25698 pasažieru mikroautobusa iegādei Laucesas 
pagasta pārvaldei.

• Atcēla novada domes 06.12.2012. lēmumu 
Nr.1469 „Par nodokļu atbalsta pasākuma piemēro-
šanu”.

licēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā „Dau-
gavpils novada vēstis”.

• Grozīja novada domes deputātu, iestāžu 
vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas regla-
mentu.

• Apstiprināja novada pasākumu plānu 
2013.gadam.

• Izsludināja novada biznesa ideju konkursu 
„Esi uzņēmējs 2013”, apstiprināja konkursa noliku-
mu un vērtēšanas komisiju.

• Iecēla Rolandu Gradkovski par pašvaldības 
aģentūras “TAKA” direktoru ar 18.02.2013.

• Apstiprināja domes priekšsēdētājas, paš-
valdības izpilddirektores un pašvaldības iestāžu 
vadītāju ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu grafi ku 
2013.gadam.

• Nolēma grozīt pašvaldības izglītības iestā-
des nosaukumu no „Medumu speciālā internātpa-
matskola” uz „Medumu internātpamatskola”.

• Apstiprināja Līksnas pagasta teritorijā cie-
to sadzīves atkritumu savākšanas tarifu  par faktis-
ki izvesto atkritumu daudzumu  – Ls 9,31 par 1 m3 
( bez PVN).

• Nolēma piedalīties Latvijas-Lietuvas-Balt-
krievijas pārrobežu sadarbības programmas projek-
tā  „Trešais solis  Eiroreģiona „Ezeru zeme” stratē-
ģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociā-
lajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pierobežas teritorijās” ar līdzfi nan-
sējumu  EUR 925,89, jeb, Ls 650,72.

• Grozīja novada domes 27.09.2012. lēmu-
mu Nr.1077 „Par piedalīšanos valsts aģentūras 
„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 
apakšprogrammā „Jauniešu un jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās””, paredzot pašvaldības priekšfi -
nansējumu Ls 978.

• Atbalstīja biedrības „Ambeļu ciema attīs-
tības biedrība „Cerība”” ieceri projekta „Ambeļiem 
un ambeliešiem” iesniegšanai programmā „Nāc un 
dari! Tu vari!”, nodrošinot pašvaldības līdzfi nansē-
jumu 10%.

• Atbalstīja Latvijas Sarkanā Krusta ieceri 
piedalīties projektā „Mēs kopā dzīvojam mūsu val-
stī” programmas „NVO fonds” ietvaros.

• Atbalstīja Maļinovas, Vecsalienas, Medu-
mu un Biķernieku  pagastu pārvalžu projektu par 
ūdenssaimniecības attīstību iesniegšanu VARAM 
atklātā projektu konkursā.

• Grozīja novada domes lēmumus par ūdens-
saimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinā-
jumu Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā, Laucesas pa-
gasta Mirnija ciemā, Nīcgales pagasta Nīcgales cie-
mā, Vaboles, Maļinovas, Vecsalienas, Sventes,  Bi-
ķernieku,  Medumu un Salienas pagastos, nosakot 
termiņu, līdz kuram tiek nodrošināts pakalpojums.

• Grozīja novada domes 23.02.2012. lēmu-
mus Nr.128, 131 par dzīvojamās mājas Saules iela 
2, Biķernieki, Biķernieku pagastā, dzīvokļa īpašu-
mu Nr.4, 11 īpašuma tiesību nostiprināšanai ze-
mesgrāmatā.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpa-
šumu Nākotnes iela 14, Dubna, Dubnas pagastā. 

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

Izvērtējot 15 pieteiktos pretendentus, Daugav-
pils novada domes personāla jautājumu izskatī-
šanas komisija par tūrisma, atpūtas un kultūras 
aģentūras „TAKA” direktoru izvēlējās Rolandu 
Gradkovski. Šī kandidatūra tika apstiprināta arī 
14.februāra Daugavpils novada domes sēdē. 
R.Gradkovskis dzīvo Naujenes pagastā, ieguvis 
fi zikas un matemātikas skolotāja kvalifi kāciju un 
bakalaura grādu ekonomikā Daugavpils Univer-
sitātē. Līdzšinējā darba pieredze saistīta ar ban-
ku un nekustamo īpašumu sektoru. 
Jau iepriekš ziņots, ka uz direktora vakanci tika 
saņemti 15 pieteikumi, no kuriem visi tika uzai-
cināti uz 1.atlases kārtas interviju. Uz speciālista 
vakanci tika saņemti 23 pieteikumi, no kuriem uz 
interviju tika uzaicināti 20 pretendenti. Par aģen-
tūras "TAKA" speciālisti darbā pieņemta Mudīte 
Kiseļova.  
Tūrisma, atpūtas un kultūras aģentūru „TAKA” 
īstenos pašvaldības izstrādāto kultūras mantoju-

14.februāra sēdē pieņemti 63 lēmumi:
• Atskaite par Daugavpils novada domes iz-

pildinstitūcijas paveikto 2012.gadā.
• Apstiprināja saistošos noteikumus „Dau-

gavpils novada pašvaldības budžets 2013.gadam”.
• Apstiprināja saistošos noteikumus  „Kārtī-

ba, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzē-
rienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 
Daugavpils novadā”, kuri pēc atzinuma saņemša-
nas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas stāsies spēkā nākošajā dienā pēc to pub-

ma saglabāšanas 
un attīstības po-
litiku Daugavpils 
novadā un veicinās 
tūrisma attīstību. 
Aģentūra adminis-
trēs Višķu estrādes 
un stadiona pakal-
pojumus, tajā skai-
tā iznomājot šos 
objektus komer-
ciāliem atpū tas un 
brīvā laika pasāku-
miem.

VAKANCES 

Laucesas  pagasta  
pārvalde aicina  darbā 

pagasta  Kultūras 
nama direktoru 

Prasības kandidātiem :
● augstākā humanitārā vai vidējā  profesionālā 

izglītība; 
● priekšroka  -  kultūras nozares vadības  spe-

ciālistiem ar pieredzi kultūras darba organizēša-
nā; 

● valsts valodas zināšanas augstākās pakāpes 
prasībām;

● pieredze  kultūras pasākumu organizēšanā;
zināšanas  kultūras darba  un fi nanšu  plānoša-

nā, kultūras projektu vadībā;
● zināšanas par kultūras darbu un tā  attīstības 

procesiem; 
● izpratne par  kultūras mantojumu un tradī-

cijām;
● komunikabilitāte, atbildība, spēja pastāvīgi 

organizēt  savu darbu, veidot  sadarbību ar pa-
gasta iedzīvotājiem un iestādēm;

● augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pie-
nākumiem;

● radoša pieeja  darbam;
● publiskās/ skatuves  runas prasmes;
● prasme strādāt ar datoru un kultūras datu 

bāzēm.
CV un Pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt per-

sonīgi vai pa pastu: Miera iela 26, Mirnijs, Lau-
cesas pagasts, Daugavpils novads, LV- 5461 līdz 
š.g.22.martam.  

Tālrunis uzziņām: 65476860
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Esi jauns un spējīgs jaunietis?

Piedalies Daugavpils novada konkursā 
„Esi uzņēmējs 2013”!

Jau otro reizi Dau-
gavpils novadā tiek or-
ganizēts biznesa ideju 
konkurss „Esi uzņē-
mējs 2013”. 

Konkursa mērķis ir 
sniegt biznesa ideju 
autoriem nepiecieša-
mās zināšanas, attīs-
tīt prasmes un motivēt 
tos pilnveidot biznesa 

idejas līdz pilnvērtīgiem biznesa plāniem, kuri tiktu 
īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos.

Dalību konkursā var pieteikt jebkurš jaunietis 
vai jauniešu grupa vecumā no 16 līdz 30 gadiem 
(ne vairāk kā 4 cilvēki komandā) ar skaidri defi nētu 
ideju par uzņēmējdarbības attīstību. 

Konkursa gaitā notiks ne tikai biznesa idejas ie-
sūtīšana, kas ir pirmais projekta posms (idejas iesū-
tīšana līdz 2013. gada 8. martam), bet arī dalīb-

5.februārī  Daugavpils novada Kultūras centrā 
norisinājās Valsts zemes dienesta 20 gadu jubilejai 
veltīts pasākums, kur VZD ģenerāldirektore Elita 
Baklāne - Ansberga un Latgales reģionālās nodaļas 
vadība tikās ar sadarbības partneriem. 

Pasākuma laikā Dienesta vadība pateicās sa-
viem esošajiem un bijušajiem Daugavpils biroja 
darbiniekiem, pašvaldībām un citiem sadarbības 
partneriem, kas devuši ieguldījumu Dienesta darba 
kvalitātes veicināšanā. Īpaši tika godināti un VZD 
Pateicības rakstus un piemiņas veltes Latgales 
reģionālās nodaļas vadītāja Irina Line pasniedza  
Daugavpils novadam, Daugavpils pilsētas domei, 
Daugavpils zemesgrāmatu nodaļai un Krāslavas 
novadam. 

nieku izglītojošie praktiskie semināri, braucieni uz 
uzņēmumiem, neformālās tikšanās ar uzņēmējiem, 
klātienes konsultācijas, biznesa plānu sagatavoša-
na un prezentācijas. Konkurss ilgs līdz 2013. gada 
30. maijam, kad svinīgā pasākumā notiks uzvarē-
tāju apbalvošana.

Konkursa pirmās vietas ieguvējs iegūs Ls 500, 
2.vietas – Ls 400 un 3.vietas – Ls 300 lielu naudas 
balvu. Būs arī īpašas Kompetences partneru un at-
balstītāju balvas!

Sekojiet projekta aktualitātēm www.dnd.lv 
sadaļā Uzņēmējdarbība / Projekti / Esi uzņēmējs 
2013!

Noteikti iepazīstieties ar konkursa nolikumu un 
pielikumiem!

Aicinām visus interesentus būt drosmīgiem un 
piedalīties, izmantojot visas iespējas, kuras sniedz 
dalība šajā konkursā!

Gaidām Jūsu biznesa idejas līdz 8. martam! 

Sagaidot 20. gadadienu, īpaša uzmanība ir pie-
vērsta zemes reformas tēmai, kas sākotnēji ir biju-
si viena no galvenajām Dienesta funkcijām. Elita 
Baklāne - Ansberga uzsvēra, ka „ir patiesi liels gan-
darījums par paveikto. Esam lepni par veiksmīgi 
novadīto privatizācijas procesu, par sakārtotajām 
īpašumtiesībām. Līdz ar to, privātīpašums, kas 
ir viens no demokrātiskas valsts pamatvērtībām, 
mums darbojas pilnā apjomā, mūsu valsts iedzīvo-
tājiem ir iespēja apsaimniekot savu senču zemi un 
dot pienesumu arī Latvijas ekonomikai.” 

Pasākuma ietvaros notika izstādes „Zemes re-
formas Latvijā XX-XXI gadsimtā. Mērniecība no 
cirkuļa līdz digitalizācijai” un kuriozas ekspozīcijas 
„Garāk, smagāk, ilgāk” prezentācija. Ekspozīcijas 
stendā Valsts zemes dienests ir apkopojis dažāda 
veida rekordus un kuriozus apjoma, ilguma, garu-
ma, biezuma, konfi gurācijas un pat smaguma ziņā. 
Te ir savdabīgi vai biežāk lietotie māju vārdi Lat-
vijā, arī nestandarta sarakste ar klientiem, viņu 
aktivitātes pat 20 gadu garumā. Tāpat viesiem bija 
iespēja iepazīties ar VZD izdoto grāmatu „Zemes re-
forma - atslēga uz īpašumu”, ko dāvanā saņem visas 
Latvijas pašvaldības.

VZD vadība izteica lielu paldies visiem, kas rūpē-
jās, lai šis pasākums būtu svētki, it īpaši Daugavpils 
novada priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai, kā arī pa-
sākuma muzikālā noformējuma autoriem - Daugav-
pils novada Kultūras centra vokālajam ansamblim 
„Stage On” (vadītāja Tatjana Larionova) un Olgai 
Čapulei.

Ar viesošanos Daugavpilī VZD turpināja pasā-
kumu sēriju Latvijas reģionos, kas veltīta Dienesta 
darbības 20 gadu jubilejai. 

SIA LLKC Daugavpils nodaļa rīko informatīvos seminārus
 "Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem’’

Pasākums Datums Norises vieta Atbildīgie
Marts
Informatīvais seminārs Naujenes, 
Biķernieku, Maļinovas pagasta 
uzņēmējiem, lauksaimniekiem.

11.03. 
plkst.10.00-13.00 Naujenes pagasts

J.Kursīte 
R.Grustāne 
J.Mozulis

Informatīvais seminārs Višķu, 
Dubnas, Ambeļu, Maļinovas pagasta 
uzņēmējiem, lauksaimniekiem, 
profesionālās vidusskolas audzēkņiem

15.03. 
plkst.10.00-13.00

Višķu profesionālā 
vidusskola

J.Kursīte 
R.Grustāne 
J.Mozulis

Informatīvais seminārs Sventes, 
Kalkūnes, Medumu pagasta 
uzņēmējiem, lauksaimniekiem.

18.03. 
plkst.10.00-12.30
18.03. 
plkst.13.00-15.30

Sventes pagasts

Medumu pagasts
J.Kursīte
I.Kolomijčuka

Informatīvais seminārs Tabores, 
Lauceses pagasta uzņēmējiem, 
lauksaimniekiem.

20.03. 
plkst.10.00-13.00

Lauceses pagasts J.Kursīte 
Ņ.Sisa

Informatīvais seminārs Kumbuļu, 
Demenes pagasta uzņēmējiem, 
lauksaimniekiem.

22.03. 
plkst.10.00-13.00

Demenes pagasts J.Kursīte 
Ņ.Sisa

Informatīvais seminārs Salienas, 
Vecsalienas, Skrudalienas pagasta 
uzņēmējiem, lauksaimniekiem.

25.03. 
plkst.10.00-13.00

Salienas pagasts J.Kursīte 
E.Sokolova

Informatīvais seminārs Līksnas, 
Kalupes, Vaboles pagasta 
uzņēmējiem, lauksaimniekiem.

27.03.
plkst.10.00-13.00

Vaboles pagasts J.Kursīte 
A.Smans 

Aprīlis
Informatīvais seminārs 
Nīcgales pagasta uzņēmējiem, 
lauksaimniekiem.

03.04.
plkst.10.00-13.00 Nīcgales pagasts J.Kursīte 

A.Smans

Apstiprināts projekts par sadarbības tīkla 
veidošanu jaunatnes bezdarba problēmu risināšanai 

Daina Kriviņa
Projekta koordinatore

Ir saņemts projekta „EmploYouth: Sustainable 
network of cities and regions tackling youth une-
mployment” (Nr. 534683-EFC-1-2012-2-SE-EFC-
NTT) apstiprinājums. Projekta ideja ir ilgtspējīga 
pilsētu un reģionu sadarbības tīkla jaunatnes bez-
darba problēmu risināšanai izveide. 

Projekta sadarbības valstis: Zviedrija (iesnie-
dzējs), Latvija, Itālija, Spānija, Vācija, Austrija un 
Horvātija.

Starptautiskās sadarbības projekta uzdevums ir 
izpētīt projekta dalībvalstu labās prakses piemērus 
par jaunatnes nodarbinātības iespējām un saprast, 
kā šo labo praksi var ieviest savos reģionos citi pro-
jekta partneri.
Projekta aktivitātes: 
• lielo pasākumu I daļā plenārsēdes – valstu 

reģionu pārskati par projekta mērķa jomām (sociālā 
sistēma, darba tirgus, izglītība u.c.); 

• lielo pasākumu II daļā - diskusijas, darbs 
grupās par valstu piemēriem – stiprās, vājās puses, 

izaicinājumi, problēmas konkrētajās jomās u.c.; 
• tiks izstrādāts metodiskais materiāls par 

situācijas apkopojumu un visiem labās prakses pie-
mēriem un to praktisko izmantošanu reģionos;

• tiks veidota projekta mājas lapa ar valstu 
reģionu piemēriem (case studies);

• tiks veidots prezentmateriāls (bukletu, fl e-
šatmiņu u.c. veidā).

Projekta laikā notiks lielie pasākumi Vācijā, Lat-
vijā, Itālijā, Spānijā un Zviedrijā. Latvijā (Daugav-
pils novadā) projekta partneri ar savu valstu dele-
gācijām būs no 3. līdz 6. jūnijam.

Projekta mērķauditorija (dalībnieki): attīstības 
nodaļu pārstāvji, jaunatnes politikas veidotāji, jau-
natnes darbinieki reģionos.

Finansējuma avots: Europe for Citizens Program-
me – Networks of twinned towns.

Projekta budžets: 85 000 EUR, no kura 14 000 
EUR ir Daugavpils novada pašvaldības daļa.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2014. gada 31. de-
cembrim.

Šis projekts tiek fi nansēts ar Eiropas Komisijas atbal-
stu. Šī publikācija  atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās infor-
mācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

VZD Daugavpilī atzīmē 
20 gados paveikto

Irina Line un Elita Baklāne - Ansberga prezentē 
VZD kalendāru

 Elita Baklāne - Ansberga pasniedz Pateicības 
rakstu Daugavpils novada pašvaldībai
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

PAZIŅOJUMS 
Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, par 

atkritumu apsaimniekotāju Līksnas pagasta ad-
ministratīvajā teritorijā tika izvēlēta SIA ”EKO 
LATGALE”.

Daugavpils novada dome ir apstiprinājusi cieto 
sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktis-
ki izvesto atkritumu daudzumu - Ls 9.31 par 1m3 
(bez PVN).

Aicinām Līksnas pagasta iedzīvotājus, kā arī 
personas, kuru nekustamie īpašumi atrodas Līks-
nas pagasta administratīvajā teritorijā, aktīvi ie-
saistīties sadzīves  atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā, slēdzot līgumus ar SIA "EKO LATGA-
LE". 

Līgumu var noslēgt Līksnas pagasta parvaldē 
pie lietvedības pārzines pa tel. 65475572 vai grie-
žoties SIA ”EKO LATGALE”, Dunduru ielā 13a, 
Daugavpils, tel. 65438392. 

Ir izsludināti 2 projektu konkursi 
Daugavpils novada jauniešiem 

Iluta Kriškijāne 
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

No 1. marta tiek izsludināti 2 projektu konkur-
si Daugavpils novada jauniešiem. Viens no tiem ir 
jauns konkurss: Daugavpils novada jauniešu brīvā 
laika organizēšanas projektu konkurss, kurā nova-
da pašvaldības iestādes vai nevalstiskās organizāci-
jas var pretendēt uz domes piešķirtajiem līdzekļiem 
nometņu organizēšanai jauniešiem vecumā no 13 
līdz 18 gadiem.

Konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas nodro-
šinās jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanu, or-
ganizējot jauniešu vajadzībām atbilstošas darbības 
satura nometnes, kas tiks īstenotas Daugavpils no-
vadā, un to garums nevarēs pārsniegt 10 diennak-
tis. Maksimālā summa, kas tiks piešķirta no domes 
līdzfi nansējuma, ir 800 LVL. Šajā projektu konkur-
sā obligāti ir jābūt projekta iesniedzēja līdzfi nan-
sējumam, kas var būt kā fi nanšu līdzekļi, tā arī 
materiālie un nemateriālie resursi, kas ir pieejami 
iesniedzējam vai pagasta pārvaldei. Nometnes va-
rēs rīkot no 2013.gada 1.jūlija līdz 25.augustam. 

Projektu konkurss „Uzlabosim savu ikdienu” šo-
gad notiek jau trešo reizi. Tajā var piedalīties Dau-
gavpils novada jauniešu nevalstiskās organizācijas 
vai jauniešu grupas, kurās apvienojas vismaz 3 jau-

nieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 
Šogad konkursa prioritātes ir: 
– lietderīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamā 

inventāra iegāde jauniešu pulcēšanās vietām;
– jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu labiekār-

tošana, remonts un tehnikas iegāde; 
– pasākumu organizēšana. 
Konkursa kopējais budžets ir 2000 LVL, viena 

projekta realizēšanai maksimāli var tikt pieprasīti 
500 LVL. Šogad var iesniegt ne vairāk kā vienu pro-
jekta pieteikumu no pagasta, tāpēc jaunieši tiek ai-
cināti sadarboties savā starpā un ar pagasta pārval-
di izsvērt jautājumus vai problēmas,  kuru atrisinā-
šanā palīdzētu pieprasītais fi nansējums. Tādējādi 
tiktu uzlabota viņu ikdiena. Projektu realizēšanas 
laiks ir no 2013.gada 1.jūnija līdz 30.oktobrim. 

Abu projektu konkursu nolikumi un projektu pie-
teikumu veidlapas ir pieejamas Daugavpils novada 
domes mājas lapas www.dnd.lv sadaļā Jaunat-
nei. Pieteikumu iesniegšanas datums ir 2013.gada 
19.aprīlis. Rezultātu paziņošana notiks šī gada 
maijā: tie tiks izvietoti Novada domes mājas lapā, 
kā arī projektu iesniedzējiem atbilde par rezultā-
tiem tiks nosūtīta elektroniski. 

 Projektu konkurss 
meliorācijas sistēmu 

attīstībai 
Lauku atbalsta dienests izsludinājis atklāta kon-

kursa projektu iesniegumu pieņemšanu ES Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
un Lauku attīstības programmas (LAP) pasāku-
mam „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimnie-
cības un mežsaimniecības attīstību un pielāgoša-
nu”. 

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas 
attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības 
paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu 
kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugs-
tināšanu. Atbalstu piešķirs meliorācijas sistēmu 
rekonstrukcijai un renovācijai. Jaunu meliorācijas 
sistēmu būvniecībai atbalstu piešķirs tikai tad, ja tā 
paredzēta lauksaimniecībā izmantojamā zemē. 

Projektus konkursa ietvaros var iesniegt gan fi -
ziskas, gan juridiskas personas (ja pamatkapitālā 
privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 %), gan arī 
pašvaldības un pašvaldību kapitālsabiedrības. 

Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks līdz 11.martam. 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie no-
rādījumi tās aizpildīšanai atrodami mājaslapas 
www.lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts. 

2013.gada 1.jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas 
2013.gada 1.jūnijā Latvijā notiks kārtējās paš-

valdību vēlēšanas. Pašvaldību vēlēšanas tiks rīko-
tas 119 vēlēšanu apgabalos, kuru robežas atbilst 
9 Republikas pilsētu un 110 novadu robežām. 

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir 
balsstiesīgajiem Latvijas un ES pilsoņiem, sākot 
no 18 gadu vecuma. Piedaloties pašvaldību vēlē-
šanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu 
apliecinošs dokuments - pase vai personas aplie-
cība (eID karte).

Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav per-
sonām, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas 
par rīcības nespējīgām, izcieš sodu brīvības at-
ņemšanas vietās, kā arī tiem ES pilsoņiem, ku-
riem nav tiesību vēlēt ES dalībvalstī, kuras pil-
soņi tie ir.

Vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā vi-
ņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 2013.gada 3.mar-
tā vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā 
noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. 

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek 
lietots Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka pašval-
dību vēlēšanās katrs vēlētājs tiks iekļauts noteik-
ta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši 
ierakstam par reģistrēto dzīvesvietu Iedzīvotāju 
reģistrā 2013.gada 3.martā. Tie Latvijas pilsoņi, 
kuriem 2013.gada 3.martā nebūs spēkā esošas 
dzīvesvietas reģistrācijas, tiks iekļauti tā vēlēša-
nu iecirkņa sarakstā, kas atbildīs ziņām par vēlē-
tāja pēdējo reģistrēto dzīvesvietu.

Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sa-
rakstā vēlētājs iekļauts, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde laikā no 2013.gada 18. līdz 23.mar-
tam katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas 
adresi pa pastu izsūtīs paziņojumu. 

Līdz 2013.gada 7.maijam vēlētāji var izmantot 
iespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecir-
kni. Vēlēšanu iecirkni drīkst mainīt uz jebkuru 
citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam bija reģistrē-
ta dzīvesvieta 2013.gada 3.martā  vai uz jebkuru 
vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā, kur vēlētājam 
pieder nekustamais īpašums.

Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam jāie-
sniedz iesniegums jebkurā pašvaldības dzīvesvie-
tas deklarēšanas iestādē.

Daugavpils novadā  ir izveidoti 23 vēlēšanu ie-
cirkņi. Katrā pagasta teritorijā pa vienam, izņe-
mot Demenes pagasta teritoriju, kurā darbosies  
2 vēlēšanu iecirkņi  – Demenes un Kumbuļu cie-
mā, Naujenes pagasta teritoriju, kurā darbosies 4 
vēlēšanu iecirkņi – Naujenes, Kraujas, Vecstropu 
un Lociku ciemā. 

Kandidātu sarakstu iesniegšana 2013.gada paš-
valdību vēlēšanām notiks no 2013.gada 12. līdz 
22.aprīlim. 

Vēlēšanu dienā - 2013.gada 1.jūnijā vēlēšanu 
iecirkņu darba laiks ir no pulksten 7.00 līdz 
22.00.

Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, 
viņš var nobalsot tajā vēlēšanu iecirknī iepriekš, 
kura vēlētāju sarakstā ir reģistrēts.

Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms 
vēlēšanu dienas:

- trešdien, 29.maijā: no plkst. 17.00 – 20.00;
- ceturtdien, 30.maijā: no plkst. 9.00 – 12.00;
- piektdien, 31.maijā: no plkst. 10.00 – 16.00.
Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ ne-

var ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, 
pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas 

personas rakstveida iesniegumu, organizē balso-
šanu šo vēlētāju atrašanās vietā. Balsošana vēlē-
tāju atrašanās vietā tiek organizēta arī iepriekš 
minēto personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnie-
guši rakstveida iesniegumu par balsošanu atra-
šanās vietā.

2013.gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēša-
nu aģitācijas periods ir laika posms no 2.februāra 
līdz vēlēšanu dienai, 1.jūnijam. Šajā laikā aģitā-
cijas veikšana un aģitācijas materiālu izvietošana 
televīzijā un radio, preses izdevumos, internetā 
un publiskās vietās notiek atbilstoši Priekšvēlē-
šanu aģitācijas likumā noteiktajai kārtībai.

Mūžībā aizgājuši   
Ambeļu  pagastā

Putāne Leontīna(1930.g.)
Kusiņa Veronika(1925.g.)

Artemjevs Anatolijs(1949.g.)
Biķernieku  pagastā
Iļina Stefanida(1927.g.)
Beļčikova Anna(1929.g.)

Demenes pagasts
Beinaroviča Stefānija(1928.g.)

Girucka Nataļja(1958.g.)
Aleksandrovičs Leons(1941.g.)
Sļesareva Aleksandra(1930.g.)
Beinaroviča Valentīna(1934.g.)

Kalkūnes pagastā
Novikova Uļjanija(1917.g.)
Baranovskis Josifs(1919.g.)

Orbita Samanta(2001.g.)
Adahovskis Francs(1972.g.)

Ivanova Inna(1982.g.)
Boļšakovs Jurijs(1952.g.) 
Melders Jurijs(1967.g.)

Kalupes pagastā
Ondzule Marija(1930.g.)

Vladimirova Anastasija(1933.g.)
Baika Marija(1914.g.)

Oborūns Staņislavs(1951.g.)
Filimonova Anfi sa(1936.g.)

Laucesas pagastā
Karaļūna Veronika(1921.g.)

Līksnas pagastā
Šalkovska  Ģertrūde (1937.g.)

Maļinovas pagastā
Nagorņaks Vasilijs(1939.g.)

Naujenes pagastā
Klimjatenko Jefrosinija(1935.g.)

Jegorovs Valērijs(1959.g.)
Ptašņuks Vladimirs(1941.g.)

Nīcgales pagastā
Lesiņa Zenta (1927.g.)

Kuļikovs Ivans (1951.g.)
Skrudalienas pagastā
Zaharičeva Vera(1924.g.)

Aļihasanovs Leonards(1949.g.)

Sventes pagastā
Kulakovska Monika(1922.g.)

Tabores pagastā
Andronovs Ivans(1946.g.)
Stukļa Valentīna(1929.g.)

Vaboles pagastā
Lazdāne Lidija(1962.g.)
Vecsalienas pagastā
Veļičko Jeļena(1924.g.)

 Višķu pagastā
Strode Janīna(1925.g.)
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4.ziemas sporta spēlēs spēkojās pašvaldības darbinieki
23.februārī Sventes pagastā norisinājās Daugavpils novada pašvaldības 

4.ziemas sporta spēles. Pašvaldības darbiniekiem, kopumā 20 komandām, tā 
bija lieliska iespēja pierādīt savu veiklību un sportiskumu. Labākie no tiem 
tika apbalvoti ar medaļām un kausiem. 

Šautriņu mešanā veiksmīgākie bija Sandra Meženika (SPC „Pīlādzis”) un Ed-
gars Kucins (Daugavpils novada dome), hokeja ripas mešanā pirmo vietu izcīnī-
ja demeniete Jolanta Pļiska un kalupietis Aleksandrs Vabiščevičs, nobraucienā 
no kalna par labāko starp dāmām tika atzīta Ērika Karņicka (Naujene) un 
starp kungiem – Staņislavs Pilacs (Svente). Braucienā ar ragaviņām divniekos 
labākie bija Irina Kodaļevska un Arvīds Šarovs no Demenes pagasta, savukārt 
jautrajā biatlonā – Inese Anaņko (Svente) un Jurijs Trifonovs (Višķu SAC). 

Apbalvoti tika arī tautas sporta veidu uzvarētāji – Jevgenijs Adahovskis 
(Kalkūni) un Ināra Lapkovska( Skrudaliena) šķīvīšu mešanā mērķī, Lidija Sei-
le (Kalupe) bumbiņas mešanā mērķī, bet Arvīds Šarovs (Demene) un Renāte 
Brinceva (Višķi) – virves tīšanā.

Vadītāju trīscīņā godalgas ieguva Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita 
Vasiļevska, 2.vietā ierindojās Ināra Miglāne (Naujene) un 3. – Betija Ivano-
va (Skrudaliena). Kungu izcīņā pie medaļām tika Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins, Jānis Proms (Višķi) un Andris Ķesters (Laucesa).

Jāzepam Locikam no Naujenes 
pagasta – 102!

20.februārī naujenietis Jāzeps Lociks atzīmēja skaistu dzimšanas dienu – 
sirmajam kungam apritēja 102 gadi. Sirmgalvi skaistajā dzīves gadadienā 
sveica Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores pirmā vietniece Inā-
ra Natarova, Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova un Naujenes pagasta 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Nataļja Škutā-
ne. Jubilāram tika uzdāvināta silta sega un 30 Ls svētku pabalsts. 

Jāzeps, neskatoties uz savu cienījamo gadu skaitu, joprojām ir žirgts  -  
gaviļnieks labprāt aicināja viesus pie galda un jau tradicionāli iepriecināja 
ar dziesmām skaļā un skanīgā balsī. Savā jubilejā neatteicās no stiprāka 
mēriņa tostam un netaupīja jokus. Pagastā ļaudis zina stāstīt, ka sirmais 
vīrs arī tagad laiku pa laikam svētdienā kājām dodas uz baznīcu.  

Jubilāra darba gaitas visu dzīvi pavadītas uz dzelzceļa. Locika kungs lepo-
jas ar savu dzimtu – ar sievu Fiļimenu savulaik paspējis nosvinēt arī diman-
ta kāzas. Tagad ikdienā viņam palīdzību sniedz meita Regīna un dēli Jānis 
un Pēteris. Ģimenes koku turpina kuplot 6 mazbērni un 11 mazmazbērni.

Demenes pagastā norisinājās 
Starptautiskais mūsdienu deju 

festivāls „Snow Dance”

9.februārī Daugavpils novada Demenes pagasta Kultūras namā norisinājās 
Starptautiskais mūsdienu deju festivāls „Snow Dance”, ko rīkoja Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde un Demenes pagasta pārvalde sadarbībā ar Zarasu 
kultūras centru Lietuvā.

Festivāls notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas „Cilvēku 
ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. Jaunrade – 
mana cerība” ietvaros, un tā mērķis ir veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām 
integrāciju sabiedrībā caur kultūras un mākslas aktivitātēm.

Festivālā piedalījās 12 Daugavpils novada un trīs Zarasu rajona mūsdienu 
deju kolektīvi, kas darbojas dažādos deju žanros: Eiropas dejas, hip – hop, aus-
trumu dejas, līnijdejas, sporta dejas, estrādes dejas un citi veidi. Četros deju ko-
lektīvos darbojas arī Daugavpils novada un Zarasu rajona iedzīvotāji ar īpašām 
vajadzībām.

Projektā ir iesaistītas četras Daugavpils novada kopienas – senioru deju kopa 
„Magones” Višķu pagastā, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas Tautas lietišķās 
mākslas studija „Pūpoli”, Daugavpils novada Kultūras centra "Mode – H" grupa 
un Demenes Kultūras nama deju ansamblis „Flash”.

Deju ansambļa „Flash” vadītāja Olga Kušnere uzskata, ka dalība projektā cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām ir lieliska iespēja pārvarēt savus kompleksus un 
nebaidīties tiekties pēc nospraustajiem mērķiem. „Pirmkārt, tā ir liela pieredze. 
Otrkārt, neslēpšu, ka es pati esmu cilvēks ar kustību traucējumiem. Darbs kultū-
rā ir mans dzīves veids. Dejā es varu atbrīvoties no visām negācijām un noņemt 
stresu. Tieši to es cenšos sniegt arī bērniem,” tā Olga.

Projekts noslēgsies 8.martā ar visu māksliniecisko kolektīvu priekšnesumu de-
monstrējumiem Zarasos, Lietuvā.

Braukšanā ar ragaviņām no kalna un frīsbija piespēlēs 1.vietu ieguva Deme-
nes komanda, basketbola metienos – Svente, lecamauklā – Vabole, savukārt 
jautrajā stafetē – Laucesa.

Jau ceturto gadu pēc kārtas, lielais uzvarētāju kauss nonāca Sventes pagasta 
pārvaldes īpašumā. Otrajā vietā ierindojās Demene, 3.vietā – Naujene. Olim-
piskajā sešiniekā 4.vietu nopelnīja Medumi, 5.vietu – Višķi un 6.vietu – Kalu-
pes SPC „Pīlādzis”. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2012.gada 27.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.26 (protokols Nr.30., 58.&, lēmums Nr.1536)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saisto-
šajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Dau-
gavpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma ‘’Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā’’ 6. panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu

1.Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 29. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 5.9. un 5.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.9.vientuļiem pensionāriem pēc 80 gadiem;
5.10. vientuļiem pirmās, otrās grupas invalīdiem un vientuļiem nestrādā-

jošiem pensionāriem, kuri dzīvo divatā un, kuriem nav Civillikumā noteikto 
likumīgo apgādnieku, un kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepār-
sniedz kopā Ls 250.00.”

1.2.izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Siltumenerģijas piegādes pabalsts un individuālās apkures pabalsts cietā 

kurināmā iegādei Ls 60.00 apmērā apkures sezonā tiek izmaksāts šo notei-
kumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7., 5.8.,5.9. un 5.10. apakšpunktā minētajām 
personām šādā kārtībā:

6.1.cietā kurināmā iegādei pabalsts tiek izmaksāts 1 reizi apkures sezonā;
6.2. siltumenerģijas piegādes pabalstu izmaksā ik mēnesi Ls 10.00 apmērā 

apkures sezonas periodā.”
1.3. aizstāt 9.punktā skaitli „ 5.8.” ar skaitli „5.10.”
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.martā, un ir pub-

licējami Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils no-
vada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes, pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.26 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 29. decembra saisto-
šajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils 
novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils 
novada domes 2009.gada 29.decembra saistošie notei-
kumi Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 
Daugavpils novada pašvaldībā”.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35.panta piekto daļu, likuma  „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu un 
25.panta pirmo daļu.
Projekts paredz vientuļiem nestrādājošiem pensionā-
riem līdz 80 gadiem, kuru ienākumi mēnesī pēc nodok-
ļu nomaksas nepārsniedz          Ls 150.00 un vientuļiem 
nestrādājošiem pensionāriem pēc 80 gadiem, saņemt 
dzīvokļa pabalstu Ls 60.00 apmērā.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to 
izpildi ir nepieciešams papildus fi nansējums Ls 
8 280.00.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, 
uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama personām, 
kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils nova-
da administratīvā teritorija.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi paredz, ka lēmumus par sais-
tošajos noteikumos minētās sociālās palīdzības pie-
šķiršanu  pieņems un apstiprinās Daugavpils nova-
da Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.dnd.lv

2012.gada 27.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.27(protokols Nr.30., 59.&, lēmums Nr.1537)

Grozījums Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils 
novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas „Par pašvaldībām”15. panta pirmās 
daļas 4.punktu, 6.punktu un 43.panta trešo daļu

 1.Izdarīt grozījumu Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada 
pašvaldībā”  un aizstāt  22.punktā skaitli  „10.00’’ ar skaitli „30.00’’.

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.martā, un ir pub-
licējami Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils no-
vada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes, pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.27 „Grozījums Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saisto-
šajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada paš-
valdībā””

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugav-
pils novada domes 2009.gada 28.decembra sais-
tošie noteikumi Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pir-
mās daļas 4. punktu, 6.punktu un 43.panta trešo 
daļu.
Projekts paredz aizstāt 22.punktā skaitli „10.00’’ ar 
skaitli „30.00”.         

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to 
izpildi ir nepieciešams papildus fi nansējums   Ls 
4 680.00. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa gru-
pām, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķira-
ma personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir 
Daugavpils novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi paredz, ka lēmumus par sais-
tošajos noteikumos minētās sociālās palīdzības 
piešķiršanu  pieņems un apstiprinās Daugavpils 
novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.dnd.lv

2013.gada 14.februārī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie sais-
tošie noteikumi Nr.3 (protokols Nr.3., 13.&, lēmums Nr.101)

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai Daugavpils novadā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pir-
mās daļas 13.punktu un Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu

Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils novada pašvaldībā 

tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem 
produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos 
alkoholiskos dzērienus). 

2. Atļauju Daugavpils novada pašvaldības vārdā paraksta Daugavpils novada 
pašvaldības izpilddirektors. 

Pieteikuma iesniegšanas kārtība
3. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

(turpmāk - Atļauja) saņemšanai komersants Daugavpils novada domē iesniedz 
pieteikumu, kuru parakstījusi komersanta atbildīgā amatpersona un kurā norā-
dīts: 

3.1.komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; 
3.2.saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā al-

kohola daudzums; 
3.3.ražošanas vietas adrese. 
4. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus: 
4.1.komersanta reģistrācijas apliecības kopiju; 
4.2.ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju; 
4.3.Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas un/vai atzīšanas apliecības 

kopiju. 
Atļaujas izsniegšanas kārtība 
5. Komersanta pieteikumu izskata Daugavpils novada pašvaldības tirdznie-

cības atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija un Ad-
ministratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Atļaujas 
izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju. 

6. Atļauju izsniedz bez maksas uz nenoteiktu laiku. 
7. Atļauja netiek izsniegta, ja: 
7.1.komersants nav iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 3. un 4.punktā mi-

nētos dokumentus; 
7.2.komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 
7.3.ražošana paredzēta: 
7.3.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu ēkās 

un teritorijā, 
ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes, 
7.3.2. daudzdzīvokļu (divu vai vairāku dzīvokļu) mājas dzīvojamās telpās; 
7.4. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedris-

ko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību. 
Atļaujas anulēšana
8. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos gadījumos: 
8.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 
8.2. komersantam anulēta Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas un/vai 

atzīšanas apliecība; 
8.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā; 
8.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sa-

biedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību. 
9. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktā 

kārtībā pieņem Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības atļauju izsnieg-
šanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija, kas par Atļaujas anulēšanu 
rakstveidā paziņo komersantam.

Noslēguma jautājumi
10. Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdz-

niecības vietu noteikšanas komisijas lēmumu vai faktisko rīcību Administratīvā 
procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Daugavpils novada domē. 

11. Daugavpils novada domes lēmumu vai faktisko rīcību Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktā kārtībā var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

2013.gada 28.februārī



7w 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
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 28.februārī

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Daugavpils novada pašvaldības 2013. gada14.februāra saistošajiem notei-

kumiem Nr.3 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Daugavpils novadā”

ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO 

DZĒRIENU RAŽOŠANAI DAUGAVPILS NOVADĀ

Daugavpils
___.___._______.                                                                     Nr._________

Daugavpils novada pašvaldība izsniedz atļauju:
Komersanta nosaukums
un juridiskā adrese:
Komersanta reģistrācijas apliecības Nr. 
Ražošanas vieta:
Ražošanas veids:

Atļauja izsniegta uz nenoteiktu laiku. 
Atļauta izsniegta saskaņā ar Daugavpils novada domes 2013.gada 14.feb-

ruāra saistošo noteikumu Nr.3 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Daugavpils no-
vadā” 5.punktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu 
reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pants 
nosaka pašvaldības tiesības alkoholisko dzērie-
nu apritē. Ja vietējā pašvaldība izdod atļauju 
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības te-
ritorijā, tā izdod saistošos noteikumus, kuros 
nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs sa-
ņemt minēto atļauju.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek 
izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Daugav-
pils novadā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attie-
cas uz komersantiem, kuri vēlas saņemt atļau-
ju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholis-
ko dzērienu ražošanai Daugavpils novadā.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā komer-
sants Daugavpils novada domē iesniedz pie-
teikumu, pievienojot tam nepieciešamos do-
kumentus. Dokumentus izskata normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Jauniešu 4. Ziemas spor ta spēlēs par čempioniem kļuva     

Jauniešiem Daugavpils novadā patīk sportot – to apliecināja rekordlielais 
pieteikto komandu skaits Jauniešu 4. Ziemas sporta spēlēm Špoģos. Pēc Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētājas Janīnas Jalinskas uzrunas un veiksmes 
vēlējumiem, 16 pagastu jaunieši uzsāka sacensības jautros un netradicionālos 
ziemas sporta veidos. 

Visapkārt skanot smiekliem, atbalsta uzsaucieniem un gavilēm, nemanot 
aiztraucās četras stundas – jaunieši brauca ar kamanām, ragaviņām, slēpoja, 
šāva mērķī, meta ripu vārtos un citādi izbaudīja ziemas priekus sportiskās ak-
tivitātēs. 

Disciplīnā „Velkam – aizvelkam” starp jaunietēm vislabākos rezultātus un 
trešo vietu ieguva Inese Puzāne no Kalkūnes, 2. - Ērika Karņicka no Maļino-
vas pagasta, bet pirmo – Jolanta Pļiska no Demenes. Starp jauniešiem trešajā 
vietā ierindojās Jevģenijs  Lazarevs no Laucesas, otrajā un pirmajā maļinovieši 
- Aleksandrs Kondratenkovs un Sandris Mozulis. 

Jautrajā biatlonā starp jaunietēm visveiklāk veica distanci un trāpīja mērķī 
Viktorija Siļčonoka no Tabores, Inese Puzāne no Kalkūnes un 1.vietā – San-
ta Jurkeviča no Biķerniekiem. Starp jauniešiem šajā disciplīnā 3.vietu ieguva 
Aleksandrs Mihailovs no Nīcgales, 2. – Ingars Praņevskis no Naujenes un 1. – 
Vladislavs Stankevičs no Tabores.

Hokeja ripas metienos 3.vietu ieguva Valērija Ždanovska no Naujenes, 2. - 
Kristīne Cirse no Līksnas un 1. – Lāsma Rubine no Vaboles. Starp jauniešiem 
sekmīgi bija ambelieši Jānis Krasovskis un Raimonds Rajeckis, savukārt zeltu 
saņēma Jānis Kuriga no Vaboles. 

Braukšanā ar lielajām kamanām bronzas medaļas ieguva Višķu pagasta jau-
niešu komanda, sudrabu – Līksnas komanda, bet zeltu – Laucesa. Braukšanā 
ar ragaviņām 3.vietas godalgas saņēma Vabole, 2.vietā – Dubna, bet pirmie 
atkal bija nepārspēti laucesieši. 

Slēpošanas stafetē 3.vietu ieguva Maļinova, 2.vietu - Biķernieki, bet 1. – 
Tabore. Komandu jautrajā stafetē trešā palika Dubna, 2. – Demene, bet 1. – 
Kalkūne.

Kopvērtējumā olimpiskajā sešiniekā iekļuva Svente, Nīcgale un Vabole. Bron-
zu saņēma Demenes komanda, bet sudrabu – Līksna. Par 2013.gada Jauniešu 
Ziemas 4. Sporta spēļu čempioniem kļuva Laucesas pagasta jauniešu komanda. 

Specbalvas par sacensību organizēšanu tika pasniegtas Špoģu vidusskolai un 
Višķu pagasta pārvaldei. 

Apsveicam uzvarētājus

Laucesas komanda
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APSVEICAM

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKIIZSOLES

JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

AFIŠA
Novada atklātais čempionāts 
zemledus  makšķerēšanā

02.03. 7.00 Svente

Daugavpils  novada  jauniešu 
intelektuālā  spēle

09.03. 14.00 Silenes kultūras nams

Pasākums „Ak sievietes, sievietes” 08.03. 19.00 Nīcgales Tautas nams
Sieviešu dienai veltīts pasākums 09.03. 19.00 Dubnas pagasta kultūras 

nams
Atvadas no ziemas 17.03. 12.00 Silenes ciems
Masļeņica 17.03. 12.00 Maļinovas pagasta laukums
Etnogrāfi skā ansambļa „Vabaļis” 
meistardarbnīca „Siermuo stuņde”

19.03. 18.00 Vaboles Kultūras nams

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

audzināšanā !

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

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
14.03. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
28.03. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
Aļona Annišineca
04.03. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
25.03. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
04.03. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
25.03. Vaboles pagasta pārvalde 15.00-17.00
Juris Bleidelis

14.03. Naujenes Sociālo pakalpojunu un 
palīdzības centrs 09.00-11.00

28.03. Naujenes pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
11.03. Līksnas pagasta pārvalde 13.00-16.00
18.03. Nīcgales pagasta pārvalde 13.00-16.00
25.03. Kalupes pagasta pārvalde 13.00-16.00
Edgars Kucins
06.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.00-18.00
13.03. Skrudalienas pagasta pārvalde, 

Silenes ciems 16.00-18.00

20.03. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 16.00-17.00

Janīna Kursīte
12.03. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
26.03. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
01.03. Maļinovas pagasta pārvalde 10.00-12.00
12.03. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00
12.03. Naujenes kultūras centrs, Lociki 18.00-20.00
Ināra Ondzule
05.03. Dubnas pagasta pārvalde 13.00-15.00
05.03. Ambeļu pagasta pārvalde 16.00-18.00
12.03. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-16.00
15.03. Sventes Tautas nams 16.00-18.00
26.03. Salienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Vasilisa Pudovkina
20.03. Naujenes pagasts, Lociki 16.30-18.30
27.03. Višķu pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aivars Rasčevskis
01.03. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-16.00
05.03. Dubnas pagasta pārvalde 13.00-15.00
05.03. Ambeļu pagasta pārvalde 16.00-18.00
12.03. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-16.00
15.03. Sventes pagasta pārvalde 16.00-18.00
25.03. Salienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Antoņina Redkova
11.03. Salienas vidusskola 13.00-15.30
18.03. Salienas vidusskola 13.00-15.30
Aleksandrs Sibircevs
12.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
26.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Valērijs Smarguns
12.03. Vecsalienas pagasts, Mehāniskā 

darbnīca 10.00-12.00
22.03. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Mečislavs Vēveris
08.03. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
11.03. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
22.03. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
25.03. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
Lūcija Voitkeviča

18.03. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 14.00-16.00

25.03. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 13.00-16.00

9. aprīlī plkst.13.00 Daugavpils novada domē, 
mazajā zālē, Rīgas iela 2, Daugavpils mutiskā izsolē 
( ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvokļa īpašums 
Nr. 8, pēc adreses „Zemgales stacija 6 ”, Zemgale, 
Demenes pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra 
numuru 4450 900 0094. Objekta sākotnējā cena – 
Ls 490.

9. aprīlī plkst. 14.00 tiek pārdota zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0794    0.4684 
ha platībā, kas atrodas pēc adreses Aleksejevka, 
Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads. Objekta 
sākotnējā cena – Ls 517. 

9. aprīlī plkst. 15.00 tiek pārdots dzīvokļa īpa-
šums Nr. 1, pēc adreses Rēzeknes iela 2, Līksnas 
pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 
4468 900 0083. Objekta sākotnējā cena – Ls 7956. 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteiku-
miem un reģistrēties uz izsoli līdz 2013.gada 5. ap-
rīlim plkst. 15.00 Daugavpils novada domē, Rīgas 
ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu Ls 10.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

10. aprīlī  plkst. 13.00  Daugavpils novada domē, 
mazajā zālē, Rīgas iela 2, Daugavpils mutiskā izso-
lē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu  4498 005 0508    0.89 ha 
platībā, kas atrodas pēc adreses Ziedlapiņas, Viš-
ķu pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā 
cena – Ls 801. 

10. aprīlī  plkst. 14.00  Daugavpils novada domē, 
mazajā zālē, Rīgas iela 2, Daugavpils mutiskā izsolē 
starp pirmpirkuma tiesīgām personām tiek pārdota 
zemes vienība (starpgabals)  ar kadastra apzīmēju-
mu  4460 003 0319   4.61 ha platībā, kas atrodas pēc 
adreses Līdumnieki-2, Kalkūnes  pagasts, Daugav-
pils novads. Objekta sākotnējā cena – Ls 3227. 

10. aprīlī  plkst. 15.00  Daugavpils novada domē, 
mazajā zālē, Rīgas iela 2, Daugavpils mutiskā izsolē 
( ar augšupejošu soli)  tiek pārdots dzīvokļa īpašums 
Nr. 112,  pēc adreses Meža iela 4, Krauja, Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 
4474 900 1620. Objekta sākotnējā cena – Ls 781.

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteiku-
miem un reģistrēties uz izsoli līdz 2013.gada 8. ap-
rīlim  plkst. 16.00  Daugavpils novada domē,  Rīgas 
ielā 2, Daugavpilī,  iepriekš samaksājot reģistrācijas 
maksu Ls 10.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

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

 Tālr. uzziņām: 65476739, 65476827, 26357842, 
29412676.

Mīļās sievietes, sveicam jūs 
Starptautiskajā sieviešu dienā! 

Vēlam sengaidīto pavasari - aiz loga, 
dvēselē un sirdī. 

Iedvesmojiet, mīliet un esiet mīlētas!

Daugavpils novada dome

 Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs aktī-
vi piedalīties sapulcēs, lai saņemtu informāciju par 
savās pagasta pārvaldēs 2012.gadā paveikto darbu 
un plāniem 2013.gadam, kā arī uzdotu jautājumus 
novada domes vadībai un speciālistiem.
Datums Norises vieta Laiks
01.03. Maļinovas pagasta Jauniešu 

centrs
10:00

01.03. Kalupes pagasta pārvalde 14:00
05.03. Dubnas pagasta pārvalde 13:00
05.03. Ambeļu pagasta pārvalde 16:00
09.03. Līksnas pagasta pārvalde 11:00
12.03. Biķernieku pagasta pārvalde 10:00
12.03. Vaboles pagasta pārvalde 14:00
12.03. Naujenes kultūras centrs 18:00
15.03. Medumu pagasta pārvalde 13:00
15.03. Sventes Tautas nams 16:00
19.03. Tabores pamatskola 13:00
19.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 17:00
22.03. Silenes kultūras nams 10:00
22.03. Laucesas kultūras nams 16:00
26.03. Vecsalienas pagasta 

pārvalde
10:00

26.03. Salienas pagasta pārvalde 13:00
26.03. Demenes pagasta Kultūras 

nams
16:00

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Novadā dzimuši     
Ambeļu  pagastā

Anastasija Žuka(23.janvārī)
Dubnas pagastā

Daniels Litavnieks(25.janvārī)
Kalkūnes pagastā

Daņila Politajevs(16.februārī)
Maļinovas pagastā  

Laura Kokina(21.janvārī)
Naujenes pagastā

Anastasija Kļaviņa(26.janvārī)
Vladislavs Seilišs(25.janvārī)
Jānis Jakovickis (22.janvārī) 

Sventes pagastā
Kirils Ņikitins(27.janvārī)

- Kāpēc pie Novada domes nav nevienas 
vietas, kur invalīds varētu atstāt auto uz 
laiku, kamēr risina savas problēmas domē? 

Atbild Aleksandrs Aizbalts 
Daugavpils novada pašvaldības izpilddirekto-

res vietnieks 
Informējam, ka pretī domei uzstādīta zīme 

Nr.532 (Stāvvieta) ar papildus zīmēm Nr.837 
(invalīdiem) un Nr.803 (14 metru darbības 
zonu).


