
Pirmajā rindā no kreisās: Antoņina Redkova (Latgales tauta), Lūcija Voitkeviča 
(LPP/LC), Aļona Annišineca (SC), Janīna Jalinska (LPP/LC), Vasilisa Pudovkina 
(LPP/LC), Ināra Ondzule (TP), Janīna Kursīte (ZZS),
Otrajā rindā no kreisās: Mečislavs Vēveris (Latgales tauta), Valērijs Smarguns 
(LPP/LC), Edgars Kucins (SC), Juris Livčāns (SC), Arvīds Kucins (TP), Jānis 
Belkovskis (LPP/LC), Aleksandrs Sibircevs (LPP/LC), Aivars Rasčevskis (LPP/LC), 
Aldis Cimoška (SCP), Viktors Kalāns (ZZS). 

2011.gada 10.februāra sēdē  
pieņemti 112 lēmumi:
  • Apstiprināja saistošos noteiku-
mus „Par Daugavpils novada simbo-
liku” un „Grozījumi Daugavpils novada 
pašvaldības 2010.gada 11.februāra 
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Dau-
gavpils novada pašvaldības nodevām”. 
 • Apstiprināja Daugavpils novada 
pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sad-
ales plānu 2011.gadam. 
  • Grozīja pašvaldības 48 iestāžu noli-
kumus sakarā ar Daugavpils novada 
simbolikas izmantošanu, kas stājās 
spēkā 2011.gada 1.martā.
  • Atbalstīja projekta „Kvalitātes va-
dības sistēma kā Daugavpils novada 
pašvaldības kapacitātes izaugsmes in-
struments” pieteikuma iesniegšanu 
darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” konkursam.
  • Pieņēma 4 lēmumus par projektu 
iesniegšanu: 
 - projekta „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Daugavpils novada Ambeļu pa-
gasta Ambeļu ciemā II kārta” - Latvi-
jas Republikas Vides ministrijas ERAF 
finansējuma saņemšanai 2007.-2013.
gada finanšu plānošanas periodā,
 - projekta „Naujenes novadpētnie-
cības muzeja renovācija”,
   -  projekta par veselības aprūpes 
pakalpojuma pieejamības uzlabošanu 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmai Ei-
ropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta konkursam,
 - projekta „Izglītības kapacitātes 
stiprināšana, izveidojot divpusēju 
sadarbības tīklu „Zemgale - Novka”” 
- Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
konkursam.
    •  Atbalstīja dalību 4 projektos:
  - Eiropas Savienības programmas „Ei-
ropa pilsoņiem” projektā „Cultural Her-
itage, Small Business Development and 
Tourism for Town Twinning”,
  - biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme”” 
projektā „Mazas upes – lielas problēmas”,
  - biedrības „Reģionālais biotehnoloģiju 
parks” projektā “Augstvērtīga koksnes 
biomasas loģistika - izvērtēšana un 
izpēte”, 
 - Latvijas, Lietuvas un Baltkrievi-

jas pārrobežu sadarbības programmas 
projektā “Rekreācijas makšķerēšanas 
un makšķerēšanas tūrisma stratēģijas 
realizācija pārrobežu reģionos uz lielo 
ezeru nomas piemēra”.
 • Pilnvaroja pagastu pašvaldības 
vārdā piešķirt zvejas nomas tiesības 
rūpnieciskajai (komerciālajai, 
pašpatēriņa) zvejai, pieņemot attiecīgu 
lēmumu, slēgt rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumus un parakstīt 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līguma protokolu, izsniegt atļaujas (li-
cences) komercdarbībai zvejniecībā, 
saņemt nomas maksu un valsts node-
vu par atļaujas (licences) izsniegšanu, 
ieskaitot to attiecīgās pagasta pārvaldes 
budžetā.
  • Piešķīra ūdenstilpes zvejas tiesību 
nomu pašpatēriņa vajadzībām 
Demenes pagastā - 2 personām zvejai 
Briģenes ezerā, Kalupes pagastā - 5 
personām zvejai Kalupes Mazajā ezerā 
un rūpnieciskās zvejas tiesību noma 
pašpatēriņa vajadzībām Naujenes 
pagastā - 7 personām zvejai Daugavas 
upē.

2011.gada 24.februāra sēdē  
pieņemti 107 lēmumi:
 • Atskaite par Daugavpils novada 
domes izpildinstitūciju paveikto darbu 
2010.gadā.
  •  Informācija par aptaujas rezultātiem 
par dabas parka „Daugavas loki” statusa 
maiņu uz nacionālo parku un tā robežu 
paplašināšanu līdz aizsargājamās aina-
vu apvidus „Augšdaugava” robežām.
 • Apstiprināja saistošos noteikumus 
„Daugavpils novada pašvaldības budžets 
2011.gadam”.
 • Apstiprināja Daugavpils novada   
2011.gada pasākumu plānu.
 • Nolēma dibināt Daugavpils novada 
Bērnu un jauniešu sporta skolu ar 2011.
gada 1.septembri un apstiprināja tās no-
likumu.
 • Apstiprināja mācību literatūras 
iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu 
sadali Daugavpils novada izglītības 
iestādēm 2011.gadam.
 • Nolēma organizēt preventīvos pa-
sākumus Daugavpils novadā 
iespējamo pavasara plūdu seku
samazināšanai 2011.gadā.

 • Atbalstīja dalību kā projekta part-
nerim un līdzfinansējumu Latvijas 
- Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežas 
sadarbības programmas projektā „En-
hancement of Education,Health and So-
cial Development for Joint Community 
Target Groups in Cross Border Region of 
Latvia, Lithuania and Belarus”.
 • Atļāva Višķu pagasta pārvaldei 
iesniegt projektu „Daugavpils no-
vada Višķu pagasta Višķu ezera zivju 
resursu papildināšana” Zivju fonda 
pasākumā „Zivju resursu pavairošana 
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
  • Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmu-
mu Latvijas Lauku attīstības program-
mas pasākumā „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta 
„Sventes pagasta Parka ielas 0,000 
-0,740 km rekonstrukcija” finansēšanai 
Ls 34 027.26 apmērā.
 • Apstiprināja fiziskām personām 
Sventes pagasta teritorijā cieto sadzīves

atkritumu savākšanas tarifu Ls 0.74 bez 
PVN uz vienu iedzīvotāju.
  • Apturēja Naujenes pagasta tehniskā 
projekta „Naujenes pagasta sporta kom-
pleksa „Lociki” būvniecība Muzeja ielā 2, 
Locikos, Naujenes pagastā” īstenošanu.
  • Apstiprināja Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētājas, novada pašvaldības 
izpilddirektores un iestāžu vadītāju 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu grafi-
ku 2011.gadam.
  • Grozīja Biķernieku pagasta pārval-
des nolikumu. 
   • Piemēroja atvieglojumus sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību „RealCom” par 
ūdenstorņu jumtu daļu izmantošanu 
Maļinovas, Dubnas, Tabores, Skrudal-
ienas un  Kalupes pagastos, nosakot at-
vieglojuma vai tā apmēra pārskatīšanu 
pēc pirmā nomas līguma darbības gada.

    Ar domes pieņemtajiem lēmumiem 
var iepazīties pašvaldības mājas lapas 
www.dnd.lv sadaļā „Publiskie doku-
menti”.

Daugavpils novada domes deputāti

Janīna Jalinska
Daugavpils novada domes

priekšsēdētāja

    Ir apritējuši gandrīz divi gadi kopš 
novada izveidošanas. Līdz šim esam 
centušies informēt iedzīvotājus par 
pašvaldības notikumiem ar novada 
mājas lapas, vietējā laikraksta ”Lat-
gales Laiks” un Latgales Reģionālās 
televīzijas starpniecību. Tomēr ne visi-
em iedzīvotājiem mājās, piemēram, ir 
interneta pieslēgums. Pirms teritoriālās 
reformas iedzīvotāji vairākos pa-
gastos saņēma oficiālus laikrakstus, 
tāpēc arī novada dome nolēma at-
saukties iedzīvotāju lūgumam izvei-
dot savu bezmaksas informatīvo avīzi 
„Daugavpils Novada Vēstis”. Avīzes 
mērķis ir sniegt informāciju par domes 
lēmumiem, par iestāžu darbību un citi-
em aktuāliem notikumiem pašvaldībā. 
  Vēlos sniegt nelielu atskatu uz 
2010.gadu un šī gada gaidāmajiem 
notikumiem. Pirmkārt, joprojām 
nerimst runas par teritoriālās

reformas rezultātu un 
sekām. Daugavpils 
novads ir liels no-

vads, tajā es saskatu vairākus plu-
sus. Pirmkārt, novads ar 19 pagastiem 
paver plašākas iespējas investīciju 
piesaistei. Daugavpils novada budžeta 
lielums, atšķirībā no mazajām 
pašvaldībām ar ierobežotākiem naudas 
līdzekļiem, ļauj mums piedalīties ar 
savu līdzfinansējumu vairākos Eiropas 
Savienības projektos. Pozitīvi vērtējams 
arī fakts, ka novadā neietilpst pilsēta, 
tāpēc praktiski visi budžeta un ES 
līdzekļi tiek novirzīti laukiem. Līdzekļi 
tiek ieguldīti lauku teritorijā un tas rada 
cerību, ka mūsu lauki dzīvos un neiznīks.
  Aizvadītajā gadā izdevies sakārtot 
novada domes dokumentu apriti un 
iestāžu darbību, kā arī nodrošināt pa-
kalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. 
Šobrīd visaktuālākais jautājums ir 
saistīts ar jaunā, 2011.gada budžeta 
pieņemšanu. Diemžēl līdz ar augsta-

jiem bezdarba rādītājiem, krities ir arī
kopējais dzīves līmenis, tāpēc īpašs 
gandarījums ir par to, ka mums šogad 
izdevies palielināt sociālo budžetu.
Budžetu centāmies veidot tā, lai tas 
būtu ne tikai „izdzīvošanas” budžets, bet 
tas paredzētu arī ilgtermiņa attīstību. 
Nākotnē mūsu uzdevums ir turpināt 
darbu ar Eiropas strukturālo fondu un 
pārrobežu projektiem, jo, šādā veidā 
ieguldot, katrs lats atgriežas dubultā.
   Vēlos arī pateikties iedzīvotājiem par 
izturību un pacietību šajā aukstajā un 
sniegotajā ziemā. Īpaši smags bija janvāris, 
kad izrādījās, ka lielajam sniega daudzu-
mam mūsu tehnika ir par vāju. Diemžēl 
strauji kusa arī mūsu ceļa fonda nauda. 
Lai nodrošinātu skolēnu un zemnieku 
produkcijas pārvadājumus, talkā tika lūgti 
papildspēki ar smagāku tehniku, lai no-
vada ekonomiskā darbība netiktu apturēta.
     Cienījamie novadnieki! Ar pašvaldības 
avīzes starpniecību, mēs vēlamies ne ti-
kai nākt un stāstīt par domes darbību, 

bet vēlamies arī uzturēt saikni ar 
iedzīvotājiem. Aicinu jūs būt aktīviem un 
sniegt priekšlikumus, kā varētu uzlabot 
domes darbu un novada dzīvi, jo, tikai 
strādājot abpusējā dialogā, mēs varam 
veicināt Daugavpils novada attīstību.

Cienījamie novada iedzīvotāji!

DAUGAVPILS NOVADA DOMES LĒMUMI
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Vanda Kezika
Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektore

24.februāra Daugavpils novada domes sēdē 
deputāti noklausījās pašvaldības izpilddirek-
tores Vandas Kezikas atskaiti par paveikto darbu 
2010.gadā. Gada atskaite tiek uzskatīta par labu 
bāzi, lai izanalizētu paveikto un strādātu pie 
problēmu risinājumiem 2011.gadā. Piedāvājam 
izvilkumus par katras nozares svarīgākajiem 
faktiem un notikumiem aizvadītajā gadā.

Novada pašvaldības struktūra un uzdevumi
 •  Daugavpils novadā darbojas 51 iestāde, t.sk. 19 
pagastu pārvaldes, 3 sociālās aprūpes iestādes, 5 
bāriņtiesas, 20 izglītības iestādes, 3 kultūras iestādes 
un pašvaldības aģentūra „Višķi”, kā arī 2 SIA (Nau-
jenes pakalpojumu serviss, Grīvas poliklīnika). 
 •  Pašvaldības iestādēs strādā 1050 cilvēki. Novada 
domē, kā vadošā iestādē, kura nodrošina visu likuma 
„Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi, strādā 78 
darbinieki.
 •  2010.gadā tika pieņemts pirmais Daugavpils no-
vada pašvaldības budžets, ar mērķi pēc iespējas 
maksimāli izlīdzināt atšķirību starp iestādēm un pa-
gastu pārvaldēm. 
 •   Tika turpināts darbs, lai optimizētu kvantitatīvo 
un uzlabotu kvalitatīvo strādājošo sastāvu novadā. 
 •  Iedzīvotāju informēšanai par domes darbu tika sa-
gatavoti 124 ziņu sižeti portālam www.dnd.lv, kuru 
diennaktī apmeklē no 950-1000 interesentu. Tika sa-
gatavotas 49 ziņas, kuras tika nosūtītas raidīšanai 
Latgales Reģionālajai televīzijai un notika 9 ieraksti 
studijā, kā arī tika organizētas 13 preses konferences.
 
Finansiālā situācija
 •  Pašvaldības budžeta ieņēmumi sastādīja 14 841 925 
Ls, izdevumi – 14 401 721 Ls.
 •Pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra:     
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 24%, Nekustamā 
īpašuma nodoklis (NĪN) – 3%, maksas pakalpojumi – 
9%, nenodokļu ieņēmumi – 1%, valsts budžeta trans-
ferti (dotācija un finansējums no ES projektiem) – 62%. 
  •   Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra: izglītībai– 
34%, vispārējiem vadības dienestiem – 20%, īpašumu 
apsaimniekošanai – 16%, sociālājai aizsardzībai – 14%, 
kultūrai un sportam – 7%, ekonomiskai darbībai – 5%, 
vides aizsardzībai – 3%, veselībai– 1%.
 •  Liela daļa no 2010.g. budžeta izdevumiem sastāda 
atlīdzība – 47% (salīdzinot ar 2009.gadu samazinājās 
par 1.milj.), 22% - pakalpojumi un preces, 19% - 
kapitālie izdevumi. Ievērojama daļa budžeta novirzīta 
teritorijas attīstībai.

Kapitālieguldījumi un ES projektu realizācija
 • 2010.gadā visu realizēto projektu kopsumma 
sastādīja 4 268 340Ls. Par valsts un novada budžeta 
līdzekļiem paveikti darbi 264 338 Ls apmērā. 
  •  Par projektu līdzekļiem uzlabota infrastruktūra 
dabas parkam „Daugavas Loki”: veikta ceļu renovācija, 
kapsētu žogu rekonstrukcija, kā arī stāvvietu 
izveidošana pie Elernes katoļu, Sīkeļes evaņģēliski 
luteriskās un Jaunbornes katoļu baznīcām (kopsum-
ma – 255 157 Ls).
 •  Četrās vidusskolās (Zemgales, Sventes, Vaboles, 
Špoģu) veikta dabaszinību kabinetu modernizācija 
(kopsumma – 309 221 Ls). Medumu speciālajā 
internātpamatskolā un Špoģu vidusskolā veikti 
pielāgošanas darbi (kopsumma– 225 705Ls).
  •  Realizēti 8 projekti pagastu ceļu sakārtošanai, 5 
projekti Saieta namu un sabiedrisko centru rekon-
strukcijai un 1 projekts sporta laukuma sakārtošanai 
(kopsumma – 1 815 461Ls).
 • Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts 
realizēts Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē un 
Silenes pamatskolā (kopsumma – 325 004Ls).
  •  Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība (kopsumma – 1 815 416Ls).
   •  Ar Šveices valdības atbalstu nopirkti 
8 skolēnu autobusi – Ambeļu, Demenes, 
Kalkūnes, Kalupes, Medumu, Nīcgales, 
Vecsalienas un Salienas pagastiem.
   •  Sagatavoti, iesniegti un apstiprināti 

projekti, kuru ieviešana turpināsies 2011.gadā, 
1 011 848 Ls apjomā. Plānotie projekti – Sventes pa-
gasta katlu mājas rekonstrukcija, Višķu estrādes un 
stadiona rekonstrukcija, veloceliņu, divu stāvlaukumu 
un ielu apgaismojuma rekonstrukcija Višķos un vēl 6 
projekti no Zivsaimniecības fonda Ambeļu, Kalupes, 
Tabores, Demenes, Kalkūnes un Skrudalienas pagas-
tos.
 • Kopā ar Daugavpils Reģionālo slimnīcu tiks īstenots 
projekts par krūts vēža diagnostikas un ārstēšanas 
pasākumiem uz 1 746 250 Ls. Sadarbībā ar Daugavpils 
pilsētas domi tiks ieviests projekts par Daugavpils li-
dostas teritorijas pielāgošanu uz 2 095 500Ls. 
  •  Visos projektos ES finansējums sastāda 85-90%.

Ekonomiskā darbība 
 • Tika organizēts darbs pie Daugavpils novada 
attīstības programmas 2010.-2017.gadam, kura 
izstrādē aktīvi iesaistījās novada iedzīvotāji un kura 
apspriešana, sākot ar marta mēnesi, sāksies visās 
pārvaldēs. 
  •  2010.gada beigās novadā reģistrēti 144 individuālie 
komersanti, 230 SIA un AS, 5817 zemnieku 
saimniecības, 47 biedrības un kooperatīvās sabiedrības. 
 •  Novadā aktivizējas būvniecības procesi: par 15,8% 
pieaudzis izsniegto būvatļauju skaits juridiskām 
personām; izsniegtas 48 būvatļaujas fiziskām 
personām: ekspluatācijā pieņemts 131 objekts no 
fiziskām personām, t.sk. 9 jaunas dzīvojamās mājas.
 • Joprojām augsts bezdarbnieku skaits pašvaldībā, uz 
01.01.2011 – 2620 bezdarbnieki (13,8%). Vislielākais 
bezdarba līmenis – Biķernieku (20,47%), Vecsalienas 
(19,54%) un Maļinovas (18,55%) pagastos. Vismazākais 
– Naujenes (10,2%), Višķu (10,94) un Kalkūnes 
(11,16%) pagastos.

Atbalsts maznodrošinātajiem iedzīvotājiem
 • 2010.gadā pieņemti 3220 lēmumi par trūcīgas 
ģimenes statusu, 3648 lēmumi par sociālās palīdzības 
piešķiršanu, 680 - par veselības aprūpes atvieglojumi-
em, 24 - par aprūpi mājās u.c. 
  •  GMI pabalsti izmaksāti 228 708Ls apmērā (naudā 
un natūrā), dzīvokļa pabalsti – 37 209 Ls.
   •  5 bērniem – bāreņiem piešķirta dzīvojamā platība, 
7 personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām, 
sniegta palīdzība. 
  • 2010.gadā novadā tika nodarbināti 4926 bezdarb-
nieki. Gada laikā tika izveidota 748 darba vietas. 
Bezdarbniekiem izmaksātas stipendijas 411 342 Ls 
apmērā.

Iedzīvotāji un demogrāfija
 • Ar 01.01.10 darbu uzsāka Daugavpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļa. Iekārtotas 2 dzimtsarakstu 
reģistrācijas vietas Červonkas pilī un Naujenes pagas-
ta pārvaldes reģistrācijas zālē. 
  •   Gada laikā sastādīti 815 civilstāvokļa aktu reģistri, 
t.sk. 163 dzimšanas, 189 laulības un 463 miršanas. 
 • Novadā uz 17.02.2011 dzīvo 7 iedzīvotāji virs 

100 gadu vecuma, 106 virs 90.g., un 988 virs 80.g. 
Iedzīvotāju skaits vecumā līdz 70 gadiem - 24691.

Izglītība
 • Novada teritorijā darbojas 10 pamatskolas (1615 
skolēni), 6 vidusskolas (375 skolēni), 2 pirmsskolas 
izglītības iestādes ar 546 bērniem (kopā ar pirmsskolas 
grupām skolās). 
  •  Rindā uz vietām Naujenes pirmsskolas iestādē ir 
ap 70 bērniem. Tikai 53,7% absolventu turpina mācības 
augstskolās. 107 pedagogi saņem stipendijas no ESF pro-
jektiem. 
   •   Ap 200 skolēniem piedalījās 19 organizētās olimpiādēs. 
Izcilus rezultātus uzrādīja Zemgales vidusskolas skolniece 
K.Beiranoviča, kura ieguva bronzas medaļu vides projek-
tu olimpiādē Turcijā. 
  •  Kalupes, Lāču, Naujenes pamatskolas un Medumu 
speciālā internātpamatskola ārējās vērtēšanas rezultātā 
ieguva vērtējumu „ļoti labi”.
  •  X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 
novadu pārstāvēja Naujenes pamatskolas koris, 6 tautas 
deju kolektīvi un Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
pūtēju orķestris, kurš ieguva Zelta godalgas laureāta sta-
tusu.

Kultūra
 • Kultūras jomā budžeta finansējumam papildus 
piesaistīti projektu līdzekļi vairāk nekā 46 tūkst.Ls 
apmērā.  
  •  Realizēti 8 lieli pasākumi, novada kultūras na-
mos darbojas 6 deju kolektīvi, 2 jauktie kori, 9 
vokālie ansambļi un 6 folkloras kolektīvi. Gada laikā 
akreditētas 6 pagastu bibliotēkas. 
 • Aktīvi darbojas novada muzeji. Raiņa mājā 
Berķenelē gada laikā organizēti 17 pasākumi, muzeju 
apmeklēja 3146 cilvēki, t.sk. 207 ārzemju viesi. Skrin-
du dzimtas muzeju apmeklēja 1001 cilvēku, organizēti 
8 lieli pasākumi. Naujenes novadpētniecības muzeju 
apmeklēja 4296 un muzeja organizētās izstādes – ap 
2500 cilvēku.

Sports
   •  2010.gadā pieaudzis iedzīvotāju skaits, kas nodar-
bojas sporta sekciju grupās un klubos (1559 iedz.). 
  •  Rīkoti 6 kompleksie sporta pasākumi, 16 pagastos 
strādā sporta darba organizatori. 
 • Vislielākos panākumus Eiropas, pasaules, Balti-
jas un Latvijas čempionātos guva svarbumbu cēlāji 
Edgars Pavlovskis (Lauceses pag.) un Iļja Jakovļevs 
(Biķernieku pag.), vieglatlēti Laura Orlovska un Mak-
sims Petrakovs (Višķu pag.), Jekaterina Krasovska 
(Demenes pag.), kā arī brīvajā cīņā Jurijs Nezjamovs 
(Līksnas pag.), Romāns Gramovojs un Marks Ivanovs 
(Naujenes pag.). No novada sporta spēļu komandām 
veiksmīgākā bija telpu futbola izlases komanda 
„Laucese”, novada vīriešu basketbola izlases komanda, 
novada futbola komanda „Kalupe” un Kalupes pagasta 
hokeja komanda „Aisbergs”.

Detalizētāk par katras nozares sasniegumiem un 
problēmām 2010.gadā varat iepazīties Daugavpils no-
vada mājas lapas www.dnd.lv sadaļā “Attīstība”.

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

gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada domes vadībai un speciālistiem.

LAIKSDATUMSPAGASTA PĀRVALDE
09.0009.03.Ambeļu pagasta pārvalde
14.0009.03.Skrudalienas pagasta pārvalde
09.3011.03.Biķernieku pagasta pārvalde
17.0011.03.Sventes pagasta pārvalde
16.0015.03.Demenes pagasta pārvalde
14.0018.03.Dubnas pagasta pārvalde
10.0022.03.Vaboles pagasta pārvalde
17.0022.03.Kalkūnes pagasta pārvalde
10.0025.03.Vecsalienas pagasta pārvalde
16.0025.03.Tabores pagasta pārvalde
10.0029.03.Višķu pagasta pārvalde
16.0029.03.Laucesas pagasta pārvalde

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

15.00
18.00 
18.00 
18.00 

12.04.
12.04.
15.04.
19.04.

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

14.0013.04.Nīcgales pagasta pārvalde
10.00 19.04.Salienas pagasta pārvalde

M A R T S A P R Ī L I S

PAR PAVEIKTO 2010.GADĀ

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
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Amatu prasmes darbnīca
„No vilnas līdz diegam”

   Vilna ir dzīvnieku valsts izcelsmes materiāls. 
Mūsu senči izmantoja aitas vilnu, lai pagatavotu 
apģērbu. Darbs pie vilnas apstrādāšanas bija rūpīgs 
un ilglaicīgs, lai ziemas garajos vakaros varētu 
adīt rakstainus cimdus, zeķes, jakas un aust segas. 
Mājas apstākļos pārstrādātai vilnai ir liela vērtība, 
jo mūsdienās pat laukos reti kurš prot vērpt un 
šķeterēt. Tāpēc radās ideja izveidot vilnas apstrādes 
darbnīcu, kas darbosies 5., 12., 19., 26. martā no 
plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00, Raiņa mājā Berķenelē, 
Kalkūnes pagastā.
    Vilnas apstrādes darbnīca notiek Tradicionālo 
prasmju skolas ietvaros. Nodarbībās varēs iegūt 
vilnas pārstrādes iemaņas un darboties praktiski. 
Bērniem būs iespēja no vilnas diegiem izgatavot 
rotaļlietas. Vilnas izgatavošanas darbnīca notiek 
ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldes un 
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra 
atbalstu.
     Pieteikšanās amatu prasmes darbnīcai 
līdz 3.martam, zvanot pa t.29272200 vai 
e-pastu: berkenele@inbox.lv

Saglabāsim tradīcijas!
Anna Lazdāne
Skrindu dzimtas muzeja direktore

   Skrindu dzimtas muzejs Vaboles pagastā aiz-
sācis darbu pie projekta, kura mērķis ir kāzu 
muzikantu apzināšana Daugavpils novadā, to 
unikalitātes un devuma fiksēšana kopējā kultūr-
vēsturiskās attīstības gaitā.
    Projekta ietvaros iecerēts izveidot fotoizstādi ar 
aprakstiem, dokumentālām liecībām un veikt vi-
deoierakstus, dokumentējot cilvēku atmiņu stās-
tījumus par kāzu muzikantu lomu kāzās.
   Ar prieku gaidīsim arī jūsu rīcībā esošo informā-
ciju, kas var būt gan fotogrāfijas, gan atmiņu stās-
tījumi un dažādas citādas dokumentālas liecības 
par kāzu muzikantu gaitām un kāzu muzikantu 
spēlēšanas tradīcijām, jums zināmiem, ievēroja-
miem kāzu muzikantiem.
   Kontaktpersona – Anna Lazdāne – Skrindu 
dzimtas muzeja direktore, tālr. 65471009, 
mob. 26420547,  skrindu_muzejs@inbox.lv

 Cālis 2011
Anita Auzāne 
Daugavpils novada kultūras centra 
menedžere

  26. martā plkst. 11.00 Daugavpils novada kul-
tūras centrā (Dobeles ielā 30, Daugavpilī) notiks 
Daugavpils novada mazo vokālistu konkursa “Cā-
lis – 2011” 2. kārta (1. kārta notiek Daugavpils 
novada pagastu kultūras centros un kultūras na-
mos līdz 13. martam, izvirzot uz 2. kārtu 1 – 3 
dziedātājus no katra pagasta).
   Diviem labākajiem Daugavpils novada dziedo-
šajiem cālēniem būs iespēja piedalīties starpno-
vadu mazo vokālistu konkursā „Cāļu Cālis”, kas 
notiks 25. aprīlī plkst. 13.00 Daugavpils novada 
kultūras centrā.
   Pieteikuma anketas tiek gaidītas līdz 21. mar-
tam.
   Plašāka informācija www.dnd.lv vai zvanot 
t.: 65431867, mob.: 26362572

Mazs cinītis gāž lielu 
vezumu

 Antija Vēvere
Biedrības „Cinītis” priekšsēdētāja

   Daugavpils novada Nīcgales pagasta biedrībā 
„Cinītis” tiek realizēts projekts „Mazs cinītis gāž 
lielu vezumu”, ar Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas finansiālu atbalstu. Projekta mērķa 
grupa ir bērni un jaunieši, kas pakļauti sociālās 
atstumtības un nabadzības riskam, kā arī seniori. 
Rezultātā bērniem, jauniešiem un senioriem būs 
pieejams izglītības un interešu attīstības centrs, 
kurā varēs apgūt šūšanas, gleznošanas, valodu, 
pavārmākslas, kokapstrādes un citas noderīgas 
prasmes, lai kļūtu par pašnodarbinātiem, 
pašpietiekamiem pilsoņiem. 
  Projekta realizācijas laiks – no 1.02.2011.-
31.01.2012. Visi interesenti ir aicināti pieteikties, 
zvanot pa tālruni – 65471100 vai 29510495. 

    
     Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada budžeta 
veidošanas pamatnosacījums ir pašvaldības 
obligāto funkciju īstenošanas nodrošināšana 
un finanšu resursu piešķiršana iesāktajiem un 
perspektīvā plānotajiem projektiem, kas vērsti uz 
resursu ietaupījumu, novada teritorijas attīstību 
un infrastruktūras sakārtošanu.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
   Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2011.gadā progno-
zēti 13,8 miljoni latu, savukārt izdevumi - 15,6 miljoni 
latu. Izdevumu segšanai tiks izmantots naudas līdzekļu 
atlikums uz gada sākumu 1,8 miljonu latu apmērā.
    Kopbudžetā 58,2% veido saņemtie maksājumi no 
valsts budžeta, 30,5% no ieņēmumiem, ko veido nodokļu 
ieņēmumi, no nodevām un dažādiem nenodokļu 
ieņēmumiem-0,7%, budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem- 10,6%.
 Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ie-
ņēmumi 2011.gadam tiek plānoti 462 lati uz vienu 
novada iedzīvotāju (iedzīvotāju skaits uz 01.01.2010.- 
28420). Pašvaldības pamatbudžeta galvenais ieņēmumu 
avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tas ir 25,6 % 
no pamatbudžeta ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumi 
2011.gadam tiek prognozēti 4 miljoni latu. 2011.gadā 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis samazinās par 7,3% un 
tā prognoze 2011.gadam ir 3,4 miljoni latu. Nekustamā 
īpašuma nodokļa ieņēmumus veido nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi, par ēkām un inženierbūvēm, parādu 
maksājumi, kā arī papildus aprēķinātais nodoklis par 
neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi par 
2010.gadu. 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi plānoti 0,6 miljoni latu.  
  Nenodokļu ieņēmumi 2011.gadam prognozēti 0,1 mil-
jonu latu apmērā. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 2011.gadā prognozēti 1,4 miljonu latu apmērā.
  Dotācijas un mērķdotācijas, ko saņemsim no valsts 
budžeta 2011.gadā prognozētas 7,5 miljonu latu apmērā, 
no tiem 1,6 miljoni latu izglītības jomai, sociālajai jo-
mai 0,3 miljoni latu, finanšu palīdzība dažādu projektu 
īstenošanai - 1,8 miljoni latu un dotācija no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda- 3,8 miljoni latu, kas ir par 
Ls 0,2 miljoniem latu mazāka nekā aprēķināta 2010.gadā.
  Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fon-
da nosaka pēc vērtēto ieņēmumu apjoma un finanšu 
nepieciešamības izvērtēšanas. Daugavpils novad-
am 2011.gadā Finanšu ministrijas noteiktie vērtētie 
ieņēmumi sastāda Ls 3793579, bet aprēķinātā finanšu 
nepieciešamība – Ls 7849642, starpība tiek segta no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, nodrošinot 
95% no finanšu nepieciešamības. 2011.gadā izlīdzinātie 
vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju sastāda Ls 262, 
kas ir viens no zemākajiem rādītājiem starp Latvijas no-
vadiem. Aprēķinot finanšu nepieciešamību, tiek ņemts 
vērā iedzīvotāju skaits un struktūra uz 01.01.2010.   

  Ieņēmumi pašvaldības budžetā no 
citām pašvaldībām par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek prognozēti 
0,1 miljonu latu apmērā. Savukārt izdevumi, ko Dau-
gavpils novads maksās citiem novadiem par mūsu 
administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu apmācību citu 
pašvaldību izglītības iestādēs, ir 0,4 miljoni latu, t.i. 4% 
no visiem novada izdevumiem.

 Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
  Daugavpils novada pašvaldības budžets ir vērsts uz 
esošās infrastruktūras saglabāšanu, pašvaldības iestāžu 
veicamo uzdevumu efektivitātes paaugstināšanu, iesākto 
ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansiālo atbalstu 
projektu realizāciju, kas globālās finanšu krīzes kontekstā 
ir vienīgais racionālais pašvaldības līdzekļu izmantošanas 
plāns.
    Izdevumi nozaru griezumā un to dinamika laika periodā 
no 2009.-2011.gada plānam ir attēloti attēlā. 
 Vislielākais īpatsvars ir izglītības izdevumiem-27%, 
mājokļu un teritoriju apsaimniekošanai-22%, pašvaldības 
pārvaldības izdevumiem-20%, sociālajai aizsardzībai-16%, 
atpūtai, kultūrai un sportam-8%, ekonomiskai darbībai 
-4%, vides aizsardzībai-3%. 
  Izdevumu samazinājums izglītībai saistīts ar to, ka 
mērķdotācija pedagogu atlīdzībai ir noteikta 8 mēnešiem. 
Pieaugums mājokļu un teritoriju apsaimniekošanai pama-
tots ar to, ka daudzās pagasta pārvaldēs 2011.gadā tiks 
realizēti  ūdenssaimniecības attīstības projekti.
  Pašvaldības pārvaldības izdevumi palielinājušies, jo 
ir ieplānots 2011.gadā pabeigt Maļinovas medpunkta 
ēkas rekonstrukciju par pagasta pārvaldes ēku, kura, 
kā zināms, nodega 2010.gadā. No vispārējās valdības 
dienestu izdevumiem tiek finansēti norēķini arī citām 
pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpo-
jumiem.
  2011.gadā ir ieplānoti izdevumi novada avīzes „Dau-
gavpils Novada Vēstis” izdošanai.
   Sociālajā jomā izdevumi ir ieplānoti vairāk kā pērn, jo 
ar katru gadu Daugavpils novadā pieaug bezdarbnieku 
skaits, līdz ar to arī pieaug trūcīgo personu vai ģimeņu 
skaits. Uz 01.01.2010.  - bezdarba līmenis 11,48% - 2167 
bezdarbnieki, bet uz 01.01.2011. jau  bezdarba līmenis 
sasniedza 13,90% - 2616 bezdarbnzieki. Pieaugot trūcīgo 
personu skaitam, pieaug pabalstu pieprasītāju skaits.
   Izdevumu pieaugums atpūtai, kultūrai un sportam, pret 
2010.gada faktisko izpildi, ir saistīts, galvenokārt, ar to, 
ka 2011.gadā tiks realizēts projekts - Ambeļu  kultūras 
nama rekonstrukcija. 
  Ekonomiskās darbības nozarē plānoti izdevumi mazāk 
kā 2010.gadā, jo pērn tika realizēti vairāki LAD atbalstītie 
ceļu remontu projekti, kuri 2011.gadā turpinās, bet 
mazākā apjomā.
    Vides aizsardzības nozarē plānotais finansējums  ir mazāk 
kā 2010.gada faktiskā izpilde, jo projekta „Ilgtspējīgās 
attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka ”Dauga-
vas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu” 
realizācija 2011.gadā ir beigu posmā, atšķirībā no 2010.
gada.
 Daugavpils novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa 
saistības sastāda 5 miljonus latu, no tiem  2011.
gadā  jāatmaksā  0,8 miljoni latu. Saistību apjoms % 
no pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda 10,7%. Izlietot 
piešķirtos Valsts kases aizņēmumus 2011.gadā prognozēts 
0,7 miljonu latu apmērā, tie visi ir paredzēti uzsākto pro-
jektu realizācijai.
  Daugavpils novada pašvaldības budžets ir ieplānots kā 
bezdeficīta un esam paredzējuši arī rezerves fondu 2011.
gadam 0,1 miljons latu apmērā, ārkārtas un neparedzētiem 
gadījumiem.
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Daugavpils novada pašvaldības izdevumu
dinamika

Irēna Timšāne
Finanšu pārvaldes vadītāja
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Atbild Jānis Vanags 
Finanšu pārvaldes Ieņēmumu daļas vadītājs

    Esmu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu, kurā norādīts, ka manā īpašu-
mā esošai zemes vienībai ir piemērota nekustamā 
īpašuma nodokļa papildlikme 1,5% apmērā par 
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi. 
Papildus aprēķinam nepiekrītu, jo lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme 2010.gadā tika apstrādāta. Vai ir 
iespējams piemēroto papildaprēķinu pārskatīt?

Atbilde:
   Ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kurai ir piemē-
rota nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme, 2010.gadā 
tika apstrādāta, t.i. tajā vismaz vienu reizi tika veikta 
pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izklie-
dēšana, tad Jums attiecīgajā pagasta pārvaldē vai Dau-
gavpils novada domē ir jāiesniedz iesniegums. Uz Jūsu 
iesnieguma pamata pašvaldība Lauku atbalsta dienestam 
lūgs atkārtoti izvērtēt vai lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme tika apstrādāta un, ja tiks konstatēts, ka papildlik-
me tika piemērota nepamatoti, papildaprēķins tiks atcelts.

   Esmu pārdevis nekustamo īpašumu citai personai, 
bet turpinu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumus.

Atbilde:
   Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums 
izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma vai 
valdījuma tiesību izbeigšanās. Likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” izpratnē, īpašnieku maiņa ir notikusi, 
kad īpašnieku maiņa ir reģistrēta Zemesgrāmatā, līdz ar 
to pircējs, iespējams, darījumu Zemesgrāmatā vēl nav re-
ģistrējis. Tādā gadījumā pircējam ir rakstveidā jāinformē 
pašvaldība par valdījuma tiesību iegūšanu.

    
    Aicinām iedzīvotājus uzdot Daugavpils novada 
domei sev interesējošos jautājumus, rakstot uz 
vestis@dnd.lv vai atstājot jautājumus Daugavpils 
novada domes ēkas foajē, Rīgas ielā 2, speciāli pa-
redzētajā vēstuļu kastītē. 
   Jautājumi un atbildes tiks publicētas ikmēneša 
avīzes numurā un Daugavpils novada mājas lapā 
www.dnd.lv

2011.gada 29. martā plkst. 13.00 Daugavpils no-
vada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils 
mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdo-
ti sekojoši dzīvokļu īpašumi Naujenes pagastā, 
Daugavpils novadā. 

   1. Divistabu dzīvoklis Nr. 14 ar kopējo platību 39.1 
kv.m., un dzīvokļa īpašumā ietilpstošām kopīpašuma 
371/26849 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes 
gabala Vienības ielā 7, Locikos, kurš atrodas piektajā 
stāvā. Sākumcena izsolē LVL 1472;
 
   2. Vienistabas dzīvoklis Nr. 5 ar kopējo platību 38.3 
kv. m., un dzīvokļa īpašumā ietilpstošām kopīpašuma  
385/46310 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes 
gabala Meža ielā 4, Kraujā, kurš atrodas pirmajā stā-
vā. Sākumcena izsolē LVL 1440 . 

   Izsoles dalībnieki uz izsoli var reģistrēties līdz 2011.
gada 25. martam plkst.16.30 Daugavpils novada 
domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 38, 41.kabinetā (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30), iepriekš sa-
maksājot reģistrācijas maksu Ls 10.00 un nodrošinā-
jumu 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas.
 
   Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) no-
rēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts ka-
ses kods:TRELLV22. 

   Tālr. uzziņām: 65476739, 65476745, 26357842.

Sākusies tautas skaitīšana

  2011.gadā Daugavpils novada dome kopā ar Daugavpils 
pilsētas domi un Vitebskas apgabala izpildkomiteju 
uzsāks realizēt projektu, kura mērķis ir atjaunot Dau-
gavpils un Vitebskas lidostu apkārtējās teritorijas. 
Projektā plānots uzlabot pievadceļu infrastruktūru un 
inženierkomunikācijas, tai skaitā veikt Daugavpils lidos-
tas pievadceļu rekonstrukciju 3.27 km garumā Naujenes 
pagasta Lociku ciemā. Projekta kopējās izmaksas aptuveni 
3 milj. eiro, no tiem 90% Eiropas Savienības finansējums, 
10% nacionālais ieguldījums.
   Tas ir sākums kopējam Daugavpils lidostas attīstības un 
renovācijas plānam, lai nodrošinātu lidostu pakalpojumu 
iekļaušanu starptautiskajā loģistikas tīklā un piesaistītu 
investīcijas pārrobežu reģionam.

  Tautas skaitīšana ir desmitgades nozīmīgākais statis-
tikas projekts, kas tiks īstenots laikā no 1.marta līdz 
31.maijam. Reģionālie koordinatori aicina iedzīvotājus 
būt atsaucīgiem, izturēties ar sapratni un nekavēt 
skaitītāju viņa darba veikšanā. Iedzīvotāju pienākums ir 
sniegt patiesu informāciju. 
  Tautas skaitītāji var apmeklēt mājokļus laikā no plkst. 
7.00 līdz 21.00, viņiem jāuzrāda Centrālās statisti-
kas pārvaldes izsniegta apliecība ar fotogrāfiju. Šaubu 
gadījumā var zvanīt pa bezmaksas tālruni 80000777. No 
1.marta līdz 10.martam tautas skaitīšanas anketas varēs 
aizpildīt arī internetā.

Folkloras kopu sadziedāšanās 
„Aizgavienī cīmūs braucu”

Anita Auzāne 
Daugavpils novada kultūras centra 
menedžere
    Mūsu tēvu tēvi pirms lielā Lieldienu gavēņa brauca cie-
mos pie radiem, lai pirms klusā laika iestāšanās kārtīgi 
izlustētos un izdziedātos, bet jaunieši pulcējās kopā, lai 
steigtu izbaudīt pēdējos ziemas priekus. 
    5. martā Vaboles pagastā jau otro gadu notiks Dau-
gavpils novada folkloras kopu sadziedāšanās „Aizgavienī 
cīmūs braucu”. 
  Pasākuma mērķis ir veicināt Aizgavēņa tradīcijas 
izzināšanu, popularizēšanu un nodrošināt tās 
tālākattīstību Daugavpils novadā. 
      Programmā: 
 - plkst. 12.00 vizināšanās zirga pajūgā, braukšana no 
kalna ar ragaviņām, dažādas jautras izdarības. 
 - plkst.14.00 Vaboles pagasta Kultūras namā skatītā-
jus priecēs folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu 
koncerts.
   Vaboles pagasta kultūras namā būs apskatāma 
folkloras kopu dalībnieku cimdu izstāde „Kuodi zīdi 
pļaveņā, tuodi munā cimdeņā”.
   Plašāka informācija www.dnd.lv vai zvanot 
t.: 65475850, mob.: 29447114

Daugavpils lidostas attīstība

Masļeņicā sagaidīs pavasari
   Ar pilnu joni rit gatavošanās tradicionālajai 
Masļeņicai, kura norisināsies 6.martā, Skrudalienas 
pagasta centrālajā laukumā. Plkst. 11.00 ikviens in-
teresents tiek aicināts piedalīties dažādos jautros 
konkursos un spēlēs, nogaršot pankūkas un citus gar-
dumus, izmēģināt laimi loterijā un noklausīties kon-
certprogrammu, vietējā vokālā ansambļa „Līgaviņas” 
izpildījumā. Pasākums noslēgsies ar Masļeņicas 
galvenās „varones” – salmu lelles dedzināšanu. 
Sagaidīsim ilgi gaidīto pavasari kopā!

Šai zemei visvairāk ir vajadzīgs laimīgu pāru, 
Lai nenāktos dzimtas no rakstiem dzēst. 
Aizdegsim siltas sveču liesmas 
Lai atkal pie šūpuļiem satiktos mēs.

Daugavpils novada dome sveic novadniekus
sakarā ar stāšanos laulībā! 

   • Svetlanu Černomordaju un Juri Goršontovu
   • Svetlanu Čistjakovu  un Alekseju Kopilovu
   • Kristīni Daukšti un Janu Jakovicki
   • Olgu Grakoviču un Vilni Rusiņu
   • Jeļenu Grigorjevu un Voldemāru Litavnieku
   • Olgu Gržibovsku un Igoru Avlasinu
   • Olgu Mironovu un Valeriju Aizpurieti
   • Jeļenu Petrovu un Sergeju Jakovļevu
   • Kristini Skrimu un Romualdu Mitrofanovu

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
/K. Apškrūma/

Sveicam vecākus ar bērniņu dzimšanu!

   • Abrazeviču Valentīnu un Petrenko Sergeju 
      ar dēla Dmitrija piedzimšanu 
   • Dukovskus Daci  un Gaiti 
      ar meitas Agneses piedzimšanu 
   • Galaveckus Oksanu un Sergeju 
      ar meitas  Tatjanas piedzimšanu
   • Gerbi Dianu un Rižiju Sergeju 
      ar meitas Anastasijas  piedzimšanu
   • Gretus Nataļju un Aivaru 
      ar dēla Aigara piedzimšanu
   • Ignatjevus Diānu un Sergeju 
      ar meitas  Karolīnas piedzimšanu 
   • Kokinus Nadeždu un Valdi 
      ar dēla Nikolaja piedzimšanu 
   • Ļahus Irinu un Edgaru 
      ar meitas Amandas piedzimšanu
   • Niedra Natāliju un Aleksandru 
      ar dēla Jevgeņija piedzimšanu 
   • Ņikitinus Svetlanu un Andreju 
      ar meitas Annas piedzimšanu 
   • Petrovu Oksanu un Tenču Vladimiru 
      ar meitas Annas piedzimšanu 
   • Savicku  Ludmilu un Popkovu Sergeju  
      ar dēla  Andreja piedzimšanu 
   • Solovejus Jekaterinu un Valēriju 
      ar dēla Alberta piedzimšanu 
   • Semjonovu Olgu  un Alfjorovu Vitāliju  
      ar  meitas Alinas piedzimšanu 
   • Stari Allu ar meitas Danielas piedzimšanu 
   • Šestunovu Valentīnu ar dēla Nikitas piedzimšanu 
   • Tumaševiču Aļonu ar dēla Artūra piedzimšanu
   • Zavijalovu Nataļju un Ivanovu Andreju 
       ar meitas Viktorijas piedzimšanu

Novēlam prieku, mīlestību, veselību, pacietību, 
izturību, bērniņus audzinot!

No 01.01.2011. līdz 25.02.2011. Daugavpils novadā 
miris 71 cilvēks.

Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību mūžībā 
aizgājušo novada iedzīvotāju tuviniekiem.

Apsveikums

Ar pirmajām pavasara vēsmām ir 
atnācis 8.marts – Starptautiskā 
sieviešu diena. Sirsnīgi sveicam 

Jūs, mīļās sievietes, šajos skaista-
jos svētkos. Vēlam Jums labklājību, 
mīlestību un veiksmi visās dzīves 

jomās.

Daugavpils novada dome
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Daugavpils novada dome ir 
apstiprinājusi Daugavpils 

novada logo
        Logo attēlotā saule 
iezīmē   Daugavpils novadu 
kā Latvijas tālāko dienvidu 
punktu; ornamentālā josla 
- veido simbolisku Dauga-
vas plūdumu etniska rak-
sta atveidojumā, uzraksts 
apakšējā labajā pusē: „…kur 
saule rotājas” turpina logo 
simbolos ietverto nozīmju 

skaidrojumu un aicina saskatīt Daugavpils novadu 
kā atvērtu, saulainu lauku vidi ar skaistām dabas un 
kultūras vērtībām. 
   Logo autores – Silva Linarte un Ināra Mukāne.


