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VĒSTIS

Lai Ziemassvētku zvaigzne nes debesu 
gaišumu, svētku mirdzumā ikvienā mājā 

ienesot labestību, mieru un mīlestību. 
Lai Jaunais gads ir bagāts labām domām, 

veiksmīgiem darbiem un priecīgiem 
atelpas brīžiem!

 Iesvētīts jaunais Daugavpils novada karogs

18.decembrī Līksnas Romas katoļu baznīcā 
notika ekumēniskais dievkalpojums, kurā tika 
iesvētīts Daugavpils novada karogs. Klātesot 
dažādu tradicionālo konfesiju garīdzniekiem, de-
kānam Aleksandram Madelānam, tēvam  Geor-
gijam, pašvaldības, pagastu pārvalžu un izglītī-
bas iestāžu vadītājiem un citiem novadniekiem, 
tika aizlūgts par novada jauno karogu. Svētbrīdi 
skaistināja Anitas Zarānes, Sergeja Pimanova un 
vokālā ansambļa „Stage on” dziedājumi ērģeļu 
pavadījumā. 

Daugavpils novada karoga autore ir mākslinie-
ce Silva Veronika Linarte. Karogs ir divpusējs, 
tas ir dalīts divās vertikālās joslās – kreisā sar-
kanā krāsā, labā baltā krāsā. Baltās krāsas joslā 
trīs plīvojoši sudraba karogi ar trīsdaļīgi šķeltiem 
galiem, uz karogiem centrā savīts sarkans krusts 
ar melnu punktu rindām zaros. 

Karogs simbolizē ne tikai Daugavpils nova-
da īpašo un nozīmīgo vietu uz Latvijas robežas, 
bet arī tās pagātni, tagadni un nākotni.  „Tas ir 

skaisti, ka karogs ir sa-
nācis tik kontrastains. 
Sarkanā krāsa simbolizē 
enerģiju un spēku, bet 
baltā – neatkarību, brī-
vību un prieku. Karogs, 
kā zināms, ir uzvaras 
simbols. Es domāju, ka 
arī šim novadam priek-
šā vēl daudzas uzvaras 
un darāmā,” tā karoga 
simbolisko nozīmi skaid-
ro pati māksliniece. 

Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētāja Ja-
nīna Jalinska, uzrunā-
jot klātesošos, uzsvēra, 
ka karogs ir identitātes 
apliecinājums, kuram 
jārada kopības sajūta 
starp iedzīvotājiem un 
pēc kura Daugavpils no-
vadu atpazīs citu vidū.  
Jaunais karogs kļūs par 
neatņemamu Daugav-
pils novada vietas tēla 
elementu.

Lai turpmāk novada 
karogs pastāvīgi plīvotu 
mastā pie pašvaldības 
ēkām līdzās Latvijas un 
Eiropas Savienības ka-
rogam, tie tika pasniegti 
pagastu pārvalžu un iz-

glītības iestāžu vadītājiem.  Dienas turpinājumā 
karogs svinīgi tika pacelts arī pie novada domes 
ēkas. 

Izmantojot svinīgo brīdi Līksnas baznīcā, 
J.Jalinska  svētbrīža noslēgumā pasniedza arī 
atzinības rakstu Līksnas draudzes biedrības lo-
ceklei Leontīnei Kapačai un pateicības rakstu 
Antoņinai Jonānei par ilggadēju un neatlaidīgu 
darbu Līksnas baznīcas sakopšanā reliģiskajiem 
un draudzes svētkiem, tās apkārtnes labiekārto-
šanu un kristīgo vērtību saglabāšanu.
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes 
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv 
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!

    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”

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

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

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

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

SIA „Kļavas V” atklāj mūsdienīgu piena ražošanas kompleksu 

5.decembrī,Līksnas 
pagastā, klātesot Latvi-
jas Republikas Zemkopī-
bas ministrei Laimdotai 
Straujumai, tika atklāts 
SIA „Kļavas V” mūsdie-
nīgs piena ražošanas 
komplekss ar karuseļa 
tipa slaukšanas iekārtu 
divdesmit slaucamajām 
govīm. Viktors Kalāns z/s 
„Kļavas” dibinājis tālajā 
1991.gadā, uzsākot no-
darboties ar graudkopī-
bu. Pats V. Kalāns stāsta, 
ka, nostrādājot 20 gadus 
Lauku konsultāciju die-
nestā par vadītāju, no-
nācis pie secinājuma, ka 
paralēli graudkopības no-
zarei jāsāk nodarboties ar 
piena lopkopību, jo piena cenas ir daudz stabilākas 
par graudu cenām. 

Uzsākot fermas projektu, Viktors Kalāns atzīst, 
ka ceļš ir bijis smags un nātrains, jo pirmām kār-
tām bija jāatrod banka, kas nāks pretī. Pretī nāca 
„Latvijas Krājbanka”, taču pagājušā gada novembrī 
bankas bankrota dēļ šīs ES saimniecību moderni-
zācijas programmas atbalstītās fermas būvniecība 
bija apdraudēta. Sadarbībā ar banku „Citadele” 
izdevās kredītu pārkreditēt un fermas būvniecības 
darbi turpinājās. 

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma atzi-
na, ka V. Kalāna saimniecība efektivitātes ziņā ir 

Piebūvē atrodas 
dzemdību zāle. Otrajā 
stāvā - fermas pārval-
des telpa, kur pārvald-
nieks ar datora starp-
niecību un klātienē 
uzrauga, lai būtu ap-
zināts govju veselības 
stāvoklis, laikus snieg-
ta veterinārā palīdzība 
vai nozīmētas dzemdī-
bas. Fermā tiek nodar-
bināti 12 cilvēki, ku-
riem tiek nodrošinātas 
ar virtuvi, ģērbtuvēm 
un dušām aprīkotas 
telpas. 

Latvijā piena lopko-
pība ir viena no nozīmī-
gākajām lauksaimnie-
cības nozarēm ar lielu 
eksporta potenciālu. 

Laimdota Straujuma: „Latgalē mazajām saimnie-
cībām jau tagad ir jādomā, kā konkurēt, it īpaši pie-
na ražošanā. Jādomā par bioloģisko pienu, koope-
rējoties un meklējot efektīvākās piena pārstrādes 
līnijas, jo arī piena pārstrādes uzņēmumi domā par 
savu efektivitāti, un tie jau brauc ņemt pienu tur, 
kur tas ir izdevīgi. Pārstrādes uzņēmēji konkurē 
ne tikai Latvijas tirgos, piemēram, „Preiļu siers” ir 
pasaules konkurencē - lielāko daļu produkcijas eks-
portē ārpus Latvijas robežām.”

Pats jaunā piena ražošanas kompleksa īpašnieks 
cer jau nākamajos gados sasniegt 12 000 tonnu iz-
slaukuma gadā.

Latvijas labāko sasniegumu līmenī. 
Šobrīd fermā atrodas arī viena no Latgalē lielā-

kajām karuseļa tipa slaukšanas iekārtām. Tajā 15 
minūtēs var izslaukt divdesmit piena devējas. Kopā 
fermā ir 250 slaucamās govis. Izslauktais piens no-
nāk datorizētos 6t un 10t piena dzesētājos, vēlāk a/s 
„Preiļu siers” piena mašīna izslaukumu reizi divās 
dienās aizved uz rūpnīcu. 

Karuseļa tipa slaukšanas zāles palīdz ietaupīt 
darbaspēka resursus piensaimniecībās, kurās ne-
pieciešama augsta govju plūsmas caurlaidība stun-
das laikā. Slaukšanas procedūra katrai govij ik die-
nu ir nemainīga.

Kosoņu ģimenei uzsākta mājas būvniecība

Daugavpils novada Dubnas pagastā dzīvojošā 
Kosoņu ģimene, kurā aug 15 gadus vecā Laura un 10 
gadus vecā Anastasija, martā postošā ugunsgrēkā 
zaudēja savas mājas un visu iedzīvi. Todien, 
kamēr meitas bija deju kolektīva mēģinājumā 
un vīrs Vitālijs bija darbā autoservisā, piemājas 
saimniecībā bija palikusi mamma Ingrīda, kas 
piekopa mājas soli dārzā. Vien esot nepilnas 15 
minūtes ārpus mājas, viņa pamanīja dūmus un 
liesmas, kurus pašas spēkiem Ingrīda nejaudāja 
nodzēst.  Liesmām pieņemoties spēkā, viņa skrēja 
uz ciemu pēc palīgiem. Ugunsgrēks aprija visu un 
dzīve nu bija jāsāk no jauna. 

Ciemojoties Dubnā Adventes 
laikā, piemājas saimniecības 
pagalmā  varēja aplūkot uzmūrētos 
jaunās mājas pamatus. „Strādājām 
visu rudeni, lai pirms aukstā laika 
iestāšanās būtu uzsākta mājas 
būvniecība. Darbos bija iesaistīta 
visa ģimene, liels paldies arī 
meitas draugam Aleksandram, 
kurš brīvdienās brauca no pilsētas, 
lai palīdzētu,” izrādot paveikto 
pastāstīja saimniece. Lai gan 
ziemas periodā Ingrīdai uz laiku 
ir apturēts darbs vietējā maizes 
ceptuvē, viņa atzīst, ka darba 
saimniecībā pietiek. Ģimene 
joprojām uzturas pagaidu lietošanai 

piešķirtajā vagoniņā. To gan nepieciešams bieži 
kurināt, jo tas ātri izsalst. Ar pašvaldības atbalstu 
vagonā ir ievilkta elektrība. 

Pateicoties vietējo palīdzībai, portālam Ziedot.
lv un atvērtajam ziedojumu tālrunim, līdz šim sa-
ziedoti teju 5000 latu.  Kosoņi saka lielu paldies 

visiem ziedotājiem un atbalstītājiem, kuri nav pa-
likuši vienaldzīgi. Dubnas pagasta pārvaldes va-
dītājs Ēvalds Stašulāns gan norāda, ka saziedotā 
summa joprojām ir nepietiekama. Mājas atjauno-
šanai nepieciešami vēl vismaz 7 000 latu. 

Atbalstīt Kosoņu ģimeni var gan sniedzot fi nan-
siālu palīdzību, gan izpalīdzot ar visa veida celtnie-
cības materiāliem. Zelta vērtē ir gāzbetona bloki, 
no kuriem, pēc izveidotā projekta plāna,  paredzēts 
būvēt māju. Tāpat ziedot ir iespējams caur mājas 
lapu Ziedot.lv (sadaļā „Labdarības projekti” → 
„Palīdzība ģimenēm” → „Palīdzība pēc ugunsgrēka 
Dubnā”) vai pārskaitot naudu uz Ingrīdas Koso-
ņas privāto kontu: Kods BIC/S.W.I.F.T.HABALV22
L V 7 8 H A B A 0 5 5 1 0 3 2 9 5 0 6 7 7
Ingrīdai Kosoņai (personas kods 080976 – 12106).

Ziemassvētku brīnumu gaidās, lai par skaistāko 
dāvanu kļūst palīdzība līdzcilvēkiem, īstenojot 
ģimenes sapni par jaunajām mājām! 

Domes priekšsēdētāja J.Jalinska, Zemkopības ministre 
L.Straujuma un  Latvijas Lauku atbalsta dienesta vadītāja 
A.Vītola – Helviga svinīgi pārgriež lenti

Karuseļa tipa slaukšanas iekārtā 15 minūtēs var izslaukt 20 
govis

V.Kalānu sveic bankas „Citadele” pārstāvji V.Kalāns izrāda jauno piena ražošanas kompleksu
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Daugavpils novada domes lēmumi IZSOLES
2013.gada 22. janvārī plkst. 13.00 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils 
mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) starp preten-
dentiem tiek pārdots vienistabas dzīvokļa īpašums 
Nr. 112, Meža ielā 4, Krauja, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads, ar kopējo platību 38.1 m2, kas 
atrodas piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
piektajā stāvā.

Objekta sākotnējā cena – Ls 822.00. 
2013.gada 22. janvārī plkst. 14.00 Daugavpils 

novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils 
mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp preten-
dentiem tiek pārdots trīsistabas dzīvokļa īpašums 
Nr. 72, Vienības ielā 1, Lociki, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads, ar kopējo platību 67.1 m2, kas 
atrodas piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ceturtajā stāvā. 

Objekta sākotnējā cena – Ls 2148.00. 
Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles notei-

kumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2013.gada 18. 
janvārim plkst.16.30 Daugavpils novada domē 38., 
26. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
16.30) Rīgas ielā 2, Daugavpilī iepriekš samaksājot 
reģistrācijas maksu Ls 10 un nodrošinājumu 10% 
apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumce-
nas. 

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

2012.gada 6.decembra sēdē pieņemti 69 lē-
mumi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Noli-
kums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu 
pagasta teritorijā””.  Saistošie noteikumi pēc atzi-
numa saņemšanas no Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas stāsies spēkā nākošajā 
dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas 
izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

• Precizēja saistošos noteikumus „Par ielu 
nosaukumu, ēku numerācijas un ēku nosaukumu 
norādes izvietošanas kārtību Daugavpils novadā”, 
„Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 
29.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 
dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils no-
vada pašvaldībā””, „Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteiku-
mos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugav-
pils novada pašvaldībā””, „Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21.janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils no-
vadā””, „Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.
gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par 
Daugavpils novada simboliku”” un „Par trūcīgas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils 
novadā”.

• Apstiprināja novada teritorijas plānojuma 
2012.-2023.gadam galīgo redakciju.

• Nolēma uzsākt novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas izstrādi un apstiprināja stratēģijas 
izstrādes darba uzdevumu.

• Nodeva pašvaldības nekustamā īpašuma 
Skolas iela 1, Nīcgale, Nīcgales pagasts, pārvaldīša-
nas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgu-
mu pilnvarotai personai.

• Atteica pārņemt par bezmantinieka mantu 
atzītos dzīvokļu īpašumus Naujenes pagastā: Vienī-
bas iela 7-26, Lociki un Meža iela 4-50, Krauja.

• Grozīja novada domes 15.12.2011. lēmu-
mu Nr.1523 „Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas 
pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības 
izglītības iestādēs” un apstiprināja ar 07.01.2013. 
maksu par ēdināšanas pakalpojumiem (dienā) 
Skrudalienas pamatskolā par pusdienām: pirms-
skolas bērnu grupā – Ls 0,40, 2.-4.klasē  – Ls 0.45, 
5.-9.klasē – Ls 0,55; par launagu: pirmsskolas bērnu 
grupā – Ls 0,15, 2.-9. klasē – Ls 0,06.

• Apstiprināja pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķ-
dotācijas sadali 2012.gada decembrim.

• Atcēla novada domes 28.03.2012. lēmumu 
Nr.239 „Par piedalīšanos projektu konkursā „At-
balsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 
pašvaldībā””.

• Nolēma pārņemt no Demenes pagasta pār-

valdes valdījuma novada domes valdījumā nekus-
tamo īpašumu Briģenes ielā 2, Demenē, projekta 
„Elektroinstalācijas sistēmas renovācija Daugavpils 
novada Demenes pagasta Demenes kultūras namā” 
īstenošanai.

• Atļāva Biķernieku pagasta pārvaldei veikt 
iepirkuma procedūru jauna autobusa iegādei.

• Grozīja Kalupes pagasta padomes 
23.04.2008. lēmumu Nr.69 „Par komunālo pakalpo-
jumu tarifi em” un novada domes 11.11.2010. lēmu-
mu 1601 „Par Dubnas pagasta pārvaldes maksas 
pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”, izslēdzot pa-
kalpojumu par autotransporta izmantošanu.

• Apstiprināja projektu „Izglītības kapacitā-
tes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības 
tīklu “Zemgale-Novka””, „Nāc un dari – Tu to vari!” 
un „Skrudalienas pamatskolas daudzfunkcionālā 
centra darbības attīstība” pamatbudžeta ieņēmumu 
un izdevumu tāmes. 

• Nolēma līdzfi nansēt Ls 4437 SIA „MARK 
INVEST LATVIJA” meža zemes karjerā „Butišķi” 
transformācijas procesu. 

• Piešķīra Kalupes pagasta pārvaldei Ls 
580.92 no nekustamā īpašuma Jaunā iela 5-3, Ka-
lupe, atsavināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldības 
budžetā līdzekļiem. 

• Nolēma atlīdzināt 1 personai izdevumus 
par zemes vienības „Drosme”, Buivīši, Nīcgales pa-
gasts, kadastrālo uzmērīšanu.  

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpa-
šumu Strodi, Kalupes pagastā. 

• Atzina 21.11.2012. rīkotās izsoles uz dzī-
vokļa īpašumiem Naujenes pagastā:  Meža iela 
4-112, Krauja un Vienības iela 1-72, Lociki, par ne-
notikušām.

• Apstiprināja pašvaldības dzīvokļu īpašumu 
Naujenes pagastā:  Meža iela 4-112, Krauja un Vie-
nības iela 1-72, Lociki, izsoles noteikumus.

• Atbalstīja projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpils novada Nīcgales pagasta Nīc-
gales ciemā” iesniegšanu VARAM atklātā projektu 
konkursā.

• Atļāva Dubnas pagasta pārvaldei veikt ie-
pirkuma procedūru tehniski ekonomiskā pamatoju-
ma un tehniskā projekta izstrādes uzsākšanai pro-
jektam „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils 
novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā 2.kārta”.

• Apstiprināja tehniski ekonomiskos pama-
tojumus ūdenssaimniecības attīstībai: Medumu 
pagasta Medumu ciema Ilgas ielā, Biķernieku pa-
gasta Biķernieku ciemā un Mirnija ciema centrali-
zētās ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas 
II kārtai.

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

Paziņojums par 
Daugavpils novada 

teritorijas plānojuma 
galīgās redakcijas 

apstiprināšanu
2012.gada 6.decembrī Daugavpils novada dome 

apstiprināja Daugavpils novada teritorijas plā-
nojuma 2012.–2023. gadam galīgo redakciju (lē-
mums Nr.1438). No 2012.gada 17.decembra līdz 
2013.gada 7.janvārim ar dokumenta redakciju 
varēs iepazīties Daugavpils novada domes Attīstī-
bas nodaļā (Rīgas ielā 2-31, Daugavpilī, LV5401), 
kā arī novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://
www.dnd.lv/Text.aspx?qid=m6000 (sadaļā „Attīs-
tība”→ „Teritorijas plānojums”).

Kultūras darbinieku seminārs
No 4. līdz 6.decem-

brim Daugavpils 
novada Kultūras 
pārvalde organizē-
ja semināru ciklu 
Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas 

pierobežas reģionu kultūras jomas darbiniekiem 
pārrobežas sadarbības projekta „Prieks kustībā” 
ietvaros. 

Semināra laikā kultūras darbinieki no Daugav-
pils novada, Zarasu rajona Lietuvā un Braslavas 
rajona Baltkrievijā guva zināšanas par kultūras 
mārketingu un radošo komunikāciju. Tāpat se-
mināra dalībnieki iepazinās ar vietējām kultūras 
iestādēm un iecienītākajiem tūrisma objektiem. Tika 
apmeklēts Māla mākslas centrs Daugavpilī, etnogrā-
fi skais muzejs «Andrupenes lauku sēta» Dagdas no-
vadā un Špoģu Mūzikas un mākslas skola Daugavpils 
novadā. 

„Mēs esam priecīgi, ka piedalāmies šajā projektā. 
Šādi semināri apvieno trīs dažādas valstis un dažādus 
cilvēkus. Tie ir noderīgi, jo kontaktējoties mēs labāk 
iepazīstam kultūru, mūziku, tradīcijas. Semināri un 
kopīga dzīvošana sniedz jaunus iespaidus par cilvē-
kiem. Tad kļūst arī vieglāk strādāt un labāk izdodas 
veidot kopīgus radošus projektus. Daugavpils novads 
ir lieliska semināru vieta, ļoti skaista daba,” tā par 
redzēto atsaucās Salakas kultūras centra direktore 
Rasa Lukošiūnaite. 

Ne mazāk pozitīvu vērtējumu sniedza arī Baltkrie-
vijas puses pārstāvji. Braslavas rajona kultūras nama 
direktora vietniece Gaļina Paņiča pastāstīja, ka viņu 

un kolēģus īpaši patīkami pārsteidza Špoģu Mūzikas 
un mākslas skola. „Arī Braslavas rajonā ir Bērnu ra-
došais centrs un mūzikas skolas, bet jāatzīst, ka šeit 
viss notiek kaut kā dzīvīgāk, mūsdienīgāk. Piedalīša-
nās šajā projektā mums sniedz nenovērtējumu labu-
mu. Par to jāsaka atsevišķs paldies Eiropas Savienī-
bai, kura palīdz mums realizēt šādu sociāli nozīmīgu 
projektu visās trīs valstīs. Atbraucot mājās, mēs no-
teikti pielietosim arī praksē šeit ieraudzītās un aizgū-
tās idejas,” tā G.Paņiča.

Projekts turpināsies vēl pus gadu,  kura laikā tiks 
organizētas divas mākslinieciski radošās nometnes 
Latvijā un Lietuvā, kurās dalībnieki pilnveidos tradi-
cionālo deju, teātra un muzikālās prasmes. Katras no-
metnes laikā tiks sagatavots koncerts vai uzvedums, 
kas tiks prezentēts visās projekta dalībvalstīs. Gala 
rezultātu būs iespējams vērot 23.jūnijā Zarasos, kur 
notiks visu projekta laikā apgūto iemaņu mākslinie-
cisko programmu demonstrējumi. 

 Jaunumi  dzimtsarakstu 
nodaļas  darbā 

Sākot ar 2013.gada 1.janvāri spēkā stāsies grozī-
jumi „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā”. Turp-
māk personas varēs izvēlēties jebkuru dzimtsaraks-
tu nodaļu visu civilstāvokļa  aktu reģistrēšanai t.i. 
dzimšanas, laulības  un miršanas faktu reģistrēša-
nai. Atkārtotas apliecības un izziņas varēs saņemt 
arī jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Saskaņā ar jauno likumu Daugavpils novada dome 
ir noteikusi jaunu laulību reģistrācijas vietu Raiņa 
mājā Berķenelē, Kalkūnes pagastā, tur laulību reģis-
trēt  varēs laika periodā no 1.maija līdz 31.oktobrim, 
maksa  par telpu  un parka teritorijas izmantošanu 
noteikta Ls 24.20 apmērā.

 Maksa par laulību reģistrācijas ceremonijas saga-
tavošanas un vadīšanas pakalpojumiem citās novada 
laulību reģistrācijas vietās ir palikusi nemainīga:

- nodaļas telpās Rīgas iela 2, Daugavpils  -  Ls 10.00
- Červonkas pilī ,Vecsalienas pagasts, Naujenes 

laulību zālē,Naujenes pagasts, Raiņa mājā Berķene-
lē , Kalkūnes pagasts  - Ls 20.00. 

Maksa par Červonkas pils telpu un parka terito-
rijas izmantošanu laulībām periodā no 1.maija līdz 
31.oktobrim  Ls 24.20,  no 1.novembra līdz 30.aprīlim  
Ls 12.10. Naujenes laulību zāles un telpu izmantoša-
nas maksa palika nemainīga Ls 10.00. 

Maksa par laulības reģistrāciju tiek samazināta 
par 50%, ja vismaz viens no laulību pieteicējiem ir 
deklarējis savu dzīvesvietu Daugavpils novadā. 

Atbrīvoti no maksas par dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtajiem pakalpojumiem: invalīdi, politiski repre-
sētas personas, Černobiļas avārijas seku likvidētāji, 
personas, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes vai per-
sonas statuss (izņemot maksu par telpas izmantoša-
nu).

Novēlam  visiem Priecīgus Ziemassvētkus un Lai-
mīgu Jauno gadu!

Būsiet laipni gaidīti Daugavpils novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā arī 2013.gadā!
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2012.gada 27.septembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.14 (protokols Nr.22., 62.&, lēmums Nr.1082) 
PAR IELU NOSAUKUMU UN  ĒKU NUMERĀCIJAS NORĀDES 
IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU DAUGAVPILS NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 
pirmās daļas             16.punktu, 43.panta pirmās daļas 5.punktu un 43.panta 
trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka ielu  nosaukumu un ēku numerācijas norāžu 
izvietošanas kārtību Daugavpils novada ciemos.

2. Šie saistošie noteikumi attiecas uz visu Daugavpils novada teritoriju, 
neatkarīgi no zemes un ēku piederības.

3. Ēku numerācijas norādes izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji 
vai apsaimniekotāji.

4. Ielu nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā Daugavpils novada 
pašvaldības pagastu pārvaldes. 

5. Daugavpils novada teritorijā tiek noteikts vienots norāžu paraugs:
5.1. ielu nosaukumu norāžu izmērs ir 16x50 cm vai 16x64 cm, teksts – valsts 

valodā ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem zilā krāsā uz balta fona (1.pieli-
kums);

5.2. ēkas numerācijas norādes izmērs ir 16x16 cm, uz balta fona numerācija 
-  arābu cipari zilā krāsā (2.pielikums); 

5.3. virs daudzdzīvokļu ēku ieejas durvīm – attiecīgas kāpņu telpas dzīvokļu 
numerācijas norādes izmērs ir 10 cm x 30 cm, teksts – arābu cipari zilā krāsā 
uz balta  fona (3.pielikums).

 6. Pie katras ēkas jābūt vismaz vienai numerācijas norādei, kas izvietojama 
uz ielas fasādes pie galvenās ieejas: 

6.1. ja ieeja ir tikai sānu vai pagalma fasādē, numerācijas norādes izvietoja-
mas pie ielas fasādes, daudzdzīvokļu mājām – arī  pie ieejas; 

6.2. ja ēkas fasāde vērsta uz apbūves iekšpusi, numerācijas norāde izvietoja-
ma uz fasādes (ēkas daļas), kura redzama no galvenās pieejas (piebrauktuves);

6.3. ja ēka atrodas atstatus no ielas (vairāk kā 20 m no ielas braucamās daļas) 
, piemēram, dārzā, pagalmā vai kā atsevišķa viensēta – ēkas numerācijas 
norāde izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba;

6.4. ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām vai ēkai ir vienādas 
nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numerācijas norāde izvietojama uz katras no 
šīm fasādēm;

6.5. ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir vairākas vienāda tipa ieejas, 
numerācijas norāde izvietojama pie abām malējām ieejām.

7. Uz ēkas numerācijas norādes norādāms  ēkas numurs (ja ēkas numurs 
satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas numurzīmē lietojams cipars un 
lielais burts, piemēram, 3A).

8. Ēkas numerācijas norāde izvietojama 2,0 – 2,5 m augstumā no zemes pie 
ēkas ieejas, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi), aptuveni 30 cm attālumā no 
ēkas stūra. 

9. Ēkas numerācijas norādi nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, 
kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

10.  Ielas nosaukuma norādē norāda attiecīgās ielas nosaukumu. 
11. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,0 – 2,5 

m augstumā no zemes un 30 cm attālumā no ēkas stūra:
11.1. ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veidojums apgrūtina ielas  nosauku-

ma norādes izvietošanu, tad tā izvietojums atsevišķi jāsaskaņo ar Daugavpils 
novada domes Būvvaldi;

11.2. ja ēka atrodas atstati no ielas, ielu nosaukumu norāde izvietojama uz 
atsevišķiem stabiem 2,0 – 2,5 m augstumā no zemes. 

12. Par saistošo noteikumu neievērošanu izsaka rakstisku brīdinājumu (ja 
pārkāpums izdarīts pirmo reizi) vai uzliek šādu naudas sodu par ielu nosau-
kumu, ēku numerācijas norādes izvietošanas vai tās satura neievērošanu – līdz 
divdesmit latiem.

13. Daugavpils novada domes amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas:
13.1. sastādīt administratīvo protokolu par šo saistošo noteikumu 

neievērošanu – pagastu pārvalžu vadītāji;
13.2.  uzlikt administratīvo sodu par šo saistošo noteikumu neievērošanu -
Daugavpils novada pašvaldības administratīvā komisija.
14. To ēku īpašniekiem, kuru ēku numerācijas norādes ir nolietojušās, to sat-

urs neatbilst un tās  izvietotas neatbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem, tās 
jānomaina līdz 2013.gada 31. decembrim.

15. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis”.

1.pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 27.septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 14 (protokols Nr. 22., 62.&, lēmums Nr. 1082 )

NOSACĪJUMI IELU NOSAUKUMU NORĀDEI
Ielu nosaukuma norādes izmēri 160 x 500 mm vai 160 x 640 mm
Pamatne – emaljēts metāls.
Pamatnes krāsa balta.
Burti -  arial šriftā tumši zili  - ORACAL 50 Dark blue.
Stabs – metāla stabs 5-6 cm diametrā.
Nosaukums ierāmēts ar tumši zilu - ORACAL 50 Dark blue 4 mm līniju 7 mm 

attālumā no norādes malas.
Ja ielas nosaukums ir garāks, nekā var norādīt uz norādes 160 x 640 mm 

izmērā, pieļaujams izgatavot garāku norādi.

2.pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 27.septembra saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 14 (protokols Nr. 22., 62.&, lēmums Nr. 1082 )
NOSACĪJUMI  ĒKU  NUMERĀCIJAS NORĀDEI
Ēku numerācijas norādes izmēri 160 x 160 cm. 
Pamatne krāsota - emaljēts metāls.
Pamatnes krāsa balta.
Cipari tumši zili  - ORACAL 50 Dark blue.
Stabs – metāla stabs 5-6 cm diametrā vai koka stabs 10 cm diametrā.
Numurs ierāmēts ar tumši zilu - ORACAL 50 Dark blue 4 mm līniju 7 mm 
attālumā no norādes malas.

3.pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 27.septembra saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 14 (protokols Nr. 22., 62.&, lēmums Nr. 1082 )
NOSACĪJUMI KĀPŅU TELPAS DZĪVOKĻU NUMERĀCIJAS 
NORĀDEI  
Kāpņu telpas dzīvokļu numerācijas norādes izmēri 100  x 300 cm 
Pamatne krāsota - emaljēts metāls.
Pamatnes krāsa balta.
Cipari tumši zili  - ORACAL 50 Dark blue.
Numurs ierāmēts ar tumši zilu - ORACAL 50 Dark blue 3 mm līniju 7 mm 
attālumā no norādes malas. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 27.septembra saistošajiem noteiku-

miem Nr.14  
„ Par ielu nosaukumu un  ēku numerācijas  norādes izvietošanas kārtību  

Daugavpils novadā ”  
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1. Likuma   „Par   pašvaldībām”   43.panta   trešā   
daļa paredz,  ka dome var pieņemt saistošos notei-
kumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
2. Daugavpils  novada  teritorijā  nav izstrādāti  
saistošie  noteikumi  par kārtību,  kādā  izvieto-
jamas  ielu nosaukumu un ēku numerācijas  no-
rādes.
3. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo notei-
kumu tiesiskais regulējums –   pašvaldība,   fi zis-
kās   un   juridiskās   personas,   kas   ir   ēku   
īpašnieks   vai tiesiskais valdītājs.
4. Saistošo  noteikumu  tiesiskais  regulējums  ļaus  
sakārtot  jautājumus,  kas saistīti  ar  ielu   nosau-
kumu  un  ēku  numurzīmju  norāžu izvietošanu 
un uzturēšanu, vienotu vizuālo prasību izpildi.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt 
vienotu ielu nosaukumu  un ēku numerācijas  no-
rāžu izgatavošanas un  izvietošanas kārtību  no-
vadā.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

1. Saistošo noteikumu fi nansiālā ietekme uz paš-
valdības budžetu saistīta ar izdevumiem, kas ne-
pieciešami ielu nosaukumu  norāžu izgatavošanai. 
2.Nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai 
darba vietas.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teri-
torijā

Nav

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas. Ad-
ministratīvo pārkāpumu lietas izskata pašval-
dības administratīvā komisija. Personas pēc in-
formācijas saistošo noteikumu piemērošanā var 
griezties pagastu pārvaldēs un domē.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privāt-
personām

Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības 
mājas lapā. 500-640 mm
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2012.gada 20.decembris

2012.gada 11.oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.16 (protokols Nr.24., 39.&, lēmums Nr.1162) 
Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils no-
vada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 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

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. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Pabalsts sociālā dzīvokļa siltumenerģijas izdevumu segšanai noteikts Ls 

0.40 par vienu kv.m. vienu reizi mēnesī un cietā kurināmā iegādei Ls 60.00 
apkures sezonā”.

1.2 aizstāt 10.punktā vārdus „attiecīgās Daugavpils novada pagasta pārvaldē” 
ar vārdiem „Daugavpils novada Sociālajā dienestā”;

1.3 izteikt 12.punktu šādā redakcijā: „Pabalsta pieprasītājs iesniedz dokumen-
tus Daugavpils novada Sociālajā dienestā, kura sociālā darba speciālists izska-
ta iesniegtos dokumentus, sagatavo lēmuma projektu lēmuma pieņemšanai”.

 1.4. aizstāt 14. punktā vārdu „kopiju” ar vārdu „izrakstu”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteiku-

miem Nr.16 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 29. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Dau-
gavpils novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti 
Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra 
saistošie noteikumi Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta 
izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”, 
jo ar 2012. gada 1. maiju tika reorganizēta Dau-
gavpils novada Sociālā dienesta struktūra.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi 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:
         -  pirmkārt, projekts paredz izslēgt 10.punktā 
vārdu „attiecīgās” un aizstāt vārdus „pagasta pār-
valdē” ar vārdiem „Sociālajā dienestā”;
           - otrkārt, projekts paredz izslēgt 12.punktā 
vārdus „attiecīgajā”, „iesniedz Sociālajā dienestā” 
un aizstāt vārdus „pagasta pārvaldē” ar vārdiem 
„Sociālajā dienestā”;              
          -  treškārt, projekts paredz aizstāt  14. punktā 
vārdu „kopiju” ar vārdu „izrakstu”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budže-
tu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to 
izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai radīt jaunas darba vietas.

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 ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk lēmu-
mus un līgumus par saistošajos noteikumus mi-
nēto sociālās palīdzības piešķiršanu  pieņems un 
apstiprinās Daugavpils novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

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

2012.gada 11.oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie sais-
tošie noteikumi Nr.17 (protokols Nr.24., 40.&, lēmums Nr.1163) Grozīju-
mi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos 
Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”

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

1.Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” 
šādus grozījumus:

1.1 izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
„4. Daugavpils novada Sociālā dienesta (turpmāk – Sociālā dienesta) sociālā 

darba speciālisti sagatavo lēmuma projektu pabalsta piešķiršanai.”
1.2 aizstāt 9. un 15.punktos vārdus „attiecīgajā pārvaldē” ar vārdiem „Sociā-

lajā dienestā”;
1.3 aizstāt 16. punktā vārdu „pārvaldes” ar vārdiem „Sociālā dienesta”;
1.4 svītrot 18. un  21.punktu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteiku-

miem Nr.17 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils no-
vada pašvaldībā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Dau-
gavpils novada domes 2009.gada 29.decembra sais-
tošie noteikumi Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā”, jo ar 2012.
gada 1. maiju tika reorganizēta Daugavpils novada 
Sociālā dienesta struktūra.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4. punktu, 6.punktu, 43.panta trešo 
daļu:
pirmkārt, projekts paredz 4., 9., 15., 16.punktos aiz-
stāt vārdus  „pagasta pārvaldē” ar vārdiem  „Sociā-
lajā dienestā” un „pārvalde” ar vārdiem „dienests” 
vajadzīgajā locījumā;
otrkārt, projekts paredz svītrot 18. un 21.punktu.

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to 
izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai radīt jaunas darba vietas.

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 ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk lēmu-
mus un līgumus par saistošajos noteikumus mi-
nētās sociālās palīdzības piešķiršanu  pieņems un 
apstiprinās Daugavpils novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

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

2012.gada 11.oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie sais-
tošie noteikumi Nr.18 (protokols Nr.24., 41.&, lēmums Nr.1164) Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2010. gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decem-
bra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1 izteikt 2.15.apakšpunktu šādā redakcijā: „2.15.Trūcīga ģimene/ persona- 
atzīstama, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim  mēnesī pēdējo triju 
mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu.”

1.2 izteikt 8. punktu šādā redakcijā;
„8. Lai saņemtu sociālo palīdzību, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumiskais 

pārstāvis personīgi vēršas Daugavpils novada Sociālajā dienestā (turpmāk - So-
ciālais dienests) un iesniedz iesniegumu norādot vēlamās palīdzības vai pabal-
sta veidu.” 

1.3. aizstāt 9., 14., 18.punktā, 22.2., 23.3., 24.4., 26.2., 30.1.6., 30.2.4.apakš-
punktā un 34.punktā vārdu „pārvaldē” ar vārdiem „Sociālajā dienestā”;

1.4. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc informācijas par ģimenes 

(personas) ienākumu, materiālās situācijas, sadzīves apstākļu apsekošanas un 
līdzdarbības izvērtēšanas, sagatavo lēmumu projektu par sociālo palīdzību un 
iesniedz Sociālā dienesta vadītājai lēmuma pieņemšanai.”

1.5. aizstāt 11.punktā vārdus „galvenais speciālists” ar vārdiem „vadītāja pie-
nākumu izpildītājs”;

1.6. aizstāt 25.punktā vārdus „pārvaldi, kura” ar vārdiem „Sociālais dienests,  
kurš”;

1.7. aizstāt 26.2.4.apakšpunktā vārdus „Daugavpils novada pagasta pārval-
des” ar vārdiem „Sociālā dienesta”.

 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.18 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti 
Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvā-
ra saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzī-
bu Daugavpils novadā”, jo ar 2012.gada 1.maiju 
tika reorganizēta Daugavpils novada Sociālā 
dienesta struktūra.
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2012.gada 11.oktobrī Daugavpils novada domes sē dē pieņemtie sais-
tošie noteikumi Nr.19(protokols Nr.24., 42.&, lēmums Nr.1165) PAR 
TRŪCĪGAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANU DAU-
GAVPILS NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 30. mar-
ta noteikumu Nr. 299

“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcī-
gu” 19.4. apakšpunktu 

I .VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka nosacījumus ienākumu un materiālā stāvokļa 

novērtēšanai ģimenei, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji 
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošas 
personas (turpmāk - ģimene (persona)) atzīšanai par trūcīgu. 

2. Saistošie noteikumi ir piemērojami ģimenēm (personām), kuru deklarētā 
pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā teritorija.

II. NOSACĪJUMI IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA NOVĒR-
TĒŠANAI ĢIMENES (PERSONAS) ATZĪŠANAI PAR TRŪCĪGU

3. Lai ģimeni (personu) atzītu par trūcīgu, papildus Ministru kabineta notei-
kumos noteiktam, par   īpašumu šo noteikumu izpratnē, nav uzskatāmi :

3.1. mazdārziņš līdz 0,06 ha zemes platībā un dārza māja līdz 50 m2 platībā;
3.2. zemes platība: personai - līdz 5 ha zemes piemājas saimniecības uzturē-

šanai, tai skaitā,  mežs, bet ne vairāk kā 15 ha zemes, tai skaitā, mežs, vienai 
ģimenei;

3.3.viens transportlīdzeklis, kura vecums pārsniedz desmit gadus.
III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
4. Par šo saistošo noteikumu izpildi atbildīgs ir Daugavpils novada Sociālais 

dienests. 
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un  pagastu pārvalžu ēkās.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 35. panta ceturto daļu, Ministru kabi-
neta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu:
pirmkārt, projekts paredz precizēt noteikumu 
2.15.apakšpunktu nosakot, ka trūcīga ģimene/
persona - atzīstama, ja tās vidējie ienākumi kat-
ram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz 90 latu;
otrkārt, projekts paredz 8.punktā  un  26.2.4.apakš-
punktā  aizstāt vārdus „pagasta pārvaldes” ar vār-
diem „Sociālā dienesta”, 9., 14., 18. un 34.punktā, 
22.2., 23.3., 24.4.4., 26.2., 30.1.6., 30.2.4.apakš-
punktā  aizstāt vārdu „pārvalde” ar vārdiem „So-
ciālais dienests” vajadzīgajā locījumā,11.punktā 
aizstāt vārdus „galvenais speciālists” ar vārdiem 
„vadītāja pienākumu izpildītājs”, 25.punktā aiz-
stāt vārdus „pārvaldi, kura” ar vārdiem „Sociālais 
dienests, kurš”; 
treškārt, projekts paredz izteikt 10.punktu šādi: 
„Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc in-
formācijas par ģimenes (personas) ienākumu, ma-
teriālās situācijas, sadzīves apstākļu apsekošanas 
un līdzdarbības izvērtēšanas, sagatavo lēmumu 
projektu par sociālo palīdzību un iesniedz Sociālā 
dienesta vadītājai lēmuma pieņemšanai. „ 

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budže-
tu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to 
izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai radīt jaunas darba vietas.

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 ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk lēmu-
mus un līgumus par saistošajos noteikumus mi-
nēto sociālās palīdzības piešķiršanu  pieņems un 
apstiprinās Daugavpils novada Sociālais dienests.

6. Informācija par kon-
sultācijām 

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugav-
pils novadā”  

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Jaunus saistošos noteikumus par trūcīgas  ģime-
nes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils 
novadā nepieciešams izdot, pamatojoties uz gro-
zījumiem Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumos             Nr. 299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzī-
šanu par trūcīgu”, kuri stājas spēkā 2012.gada 
1.jūnijā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu” 19.4.punktu, saistošajos noteiku-
mos ir noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos 
noteikumos var noteikt, kāds kustamais un ne-
kustamais īpašums nav uzskatāms par īpašumu 
trūcīgai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai trūcīgai 
personai.
Savos saistošajos noteikumos pašvaldība ir no-
teikusi, ka trūcīgai ģimenei (personai) par īpa-
šumu nav uzskatāms mazdārziņš līdz 0,06 ha un 
dārza māja līdz 50m2, zeme līdz 5 ha piemājas 
saimniecības uzturēšanai, tai skaitā, mežs, bet 
ne vairāk kā 15 ha zemes, tai skaitā, mežs, kura 
tiek izmantota ģimenes (personas) pamatvaja-
dzību nodrošināšanai. 
Trūcīgai ģimenei (personai) var piederēt viens 
transportlīdzeklis, kura vecums pārsniedz des-
mit gadus. 

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budže-
tu

Saistošo noteikumi nepiedāvā izmaiņas attiecī-
bā uz pašvaldības budžetu, tie veidoti, rēķinoties 
ar budžetā sociālajai palīdzībai paredzētajiem 
līdzekļiem.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teri-
torijā

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa gru-
pām, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, sociālie pakalpojumi pie-
ejami klienta dzīvesvietā un kas tuvināti ģime-
nes videi.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Par saistošo noteikumu piemērošanu var griez-
ties Daugavpils novada Sociālajā dienestā. Sais-
tošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

6. Informācija par 
konsultācijām ar pri-
vātpersonām

Saistošo noteikumu regulējums nemaina līdzši-
nējo personu veicamo darbību kārtību. Saistošie 
noteikumi tika apspriesti darba grupā kopā ar 
Daugavpils novada domes deputātiem, novada 
sociālajiem darbiniekiem. Saistošo noteikumu 
projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Dau-
gavpils novada pašvaldības interneta mājaslapā 
www.dnd.lv, Daugavpils novada Sociālā dienes-
ta portālā.

2012.gada 25.oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie sais-
tošie noteikumi Nr.22 (protokols Nr.25., 65.&, lēmums Nr.1254)

Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu un pie-
šķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā”  27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu 

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

līdzfi nansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai 
nodrošinātu energoresursu patēriņa samazinājumu, kā arī šī līdzfi nansējuma 
apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1 Atbalstāmās izmaksas - izmaksas, kuru segšanai saskaņā ar šiem notei-

kumiem Daugavpils novada dome var piešķirt līdzfi nansējumu;
2.2 Dzīvokļa īpašums - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklis, neapdzīvo-

jamā telpa un mākslinieka darbnīca likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvoja-
mo māju privatizāciju” izpratnē;

2.3 Energoaudits - sistemātiska procedūra, kuras mērķi ir iegūt pareizu in-
formāciju par esošo enerģijas patēriņu ēkā un noteikt faktorus, kas ietekmē šo 
patēriņu, kā arī noteikt un salīdzināt ekonomiski izdevīgākos energoefektivitā-
tes pasākumus;

2.4 Pašvaldības līdzfi nansējums – Daugavpils novada pašvaldības fi nansē-
jums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai: 
dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfi jas veik-
šanai; projekta dokumentācijas sagatavošanai; jumta seguma nomaiņai ar bē-
niņu siltināšanu; apkures sistēmas renovācijai; ārējo sienu siltināšanai;

2.5 Pretendents - dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, biedrība, fi ziska vai juridis-
ka persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīša-
nas tiesības.

3. Pretendenti ir tiesīgi saņemt pašvaldības līdzfi nansējumu, ja daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumi ir iegūti saskaņā ar likumu «Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» vai likumu «Par kooperatīvo dzī-
vokļu privatizāciju».

4. Pašvaldības līdzfi nansējums tiek piešķirts no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem gadskārtējā budžeta ietvaros ar Daugavpils novada domes lēmumu .

 5. Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenotājs, kas saņēmis paš-
valdības līdzfi nansējumu, Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā noteik-
tā kārtībā, reizi gadā trīs gadus pēc projekta pabeigšanas sniedz informāciju 
Daugavpils novada domei par attiecīgā objekta enerģijas patēriņu pirms un pēc 
projekta īstenošanas.

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības
 6. Pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanai Pretendentiem jāatbilst šādām 

prasībām:
6.1. dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā ir no-

dibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta 
dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 
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ir noslēgts pilnvarojuma līgums;
6.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir 100 % centralizētā vai 100% lokālā ap-

kure;
6.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nodota ekspluatācijā līdz 2002.gadam;
6.4. vienai personai pieder ne vairāk kā 20% no daudzdzīvokļu dzīvojamā 

mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem; 
6.5. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepār-

sniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības; 
6.6. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veikts energoaudits un akceptēts būvval-

dē būvdarbu tehniskais projekts vai tiek saskaņota vienkāršotas renovācijas 
apliecinājuma karte;

6.7.  Pretendentiem pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanai negatīvā star-
pība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku (īrnieku) samaksātajiem 
maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa/ īres maksa) 
un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, auk-
stais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos 
divpadsmit mēnešos nedrīkst pārsniegt 15% (sākot atskaites periodu divus mē-
nešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas);

6.8. Pretendenta izvēlētais pasākums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
energoefektivitātes pasākuma veikšanu, atbilstoši šo noteikumu ceturtajā daļā 
minētajiem pasākumiem, nav fi nansēts no Eiropas Savienības fi nanšu avotiem 
vai valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem pēdējo piecu gadu laikā.

III. Pieteikumu iesniegšana un reģistrācijas kārtība
 7. Pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Daugavpils 

novada domei pieteikumu (1.pielikums vai 3.pielikums), klāt pievienojot attie-
cīgos dokumentus, un reģistrācijas anketu līdzfi nansējuma saņemšanai (2.pie-
likums) (turpmāk – Pieteikums). Dokumentiem jābūt cauršūtiem ar sanumu-
rētām lapām un jāiesniedz viens dokumentu oriģināls un viena dokumentu 
apstiprināta kopija.

8. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē un pieņem lēmumu 
par pieteikuma reģistrāciju pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija (turp-
māk – komisija), kuru apstiprina Daugavpils novada dome.

9. Pretendentu pieteikumi pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanai tiek re-
ģistrēti reģistrā, piešķirot tiem kārtas numuru.  

10. Pieteikumu reģistru kārto Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašu-
ma nodaļa.

11. Komisija viena mēneša laikā no pieteikumu saņemšanas dienas rakstiski 
paziņo pretendentam:

11.1. par pieteikuma reģistrēšanu pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanai 
pieprasītajiem pasākumiem, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti at-
bilst šo noteikumu prasībām;

11.2. par atteikumu reģistrēt pieteikumu pašvaldības līdzfi nansējuma sa-
ņemšanai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu 
prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

 12. Komisija katram pretendentam piešķiramo pašvaldības līdzfi nansējuma 
daļu latos nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsnie-
dzot šajos noteikumos noteiktos līdzfi nansējuma apjomus.

13. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par izmaksu atbilstību 
vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskai-
drojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga 
pašvaldības līdzfi nansējuma aprēķināšanai nepamatotās izmaksas izslēgt no 
atbalstāmajām izmaksām.

14. Komisija, pēc visu 1.pielikuma 1.-9.pozīcijā uzrādīto dokumentu saņem-
šanas, viena mēneša laikā sagatavo lēmuma projektu Daugavpils novada do-
mei par pasākumu līdzfi nansējuma atbalstu.

15. Pēc pretendenta iepirkuma procedūras veikšanas un visu 1.pielikuma 
10.-12.pozīcijā uzrādīto dokumentu saņemšanas, komisija viena mēneša laikā 
sagatavo lēmuma projektu Daugavpils novada domei par pašvaldības līdzfi -
nansējuma piešķiršanu.

16. Komisija, pēc visu 3.pielikumā uzrādīto dokumentu saņemšanas, viena 
mēneša laikā sagatavo lēmuma projektu Daugavpils novada domei par pašval-
dības līdzfi nansējuma piešķiršanu.

17. Pēc Daugavpils novada domes lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdz-
fi nansējuma piešķiršanu, tiek noslēgts līgums ar pretendentu par pašvaldības 
līdzfi nansējuma saņemšanu.  

18. Daugavpils novada domei ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un 
apjoma kontroli.

19. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām 
atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas - nodošanas aktā norādīta-
jiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, Daugavpils novada dome ir tiesīga 
pārskatīt lēmumu par pašvaldības līdzfi nansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā 
pašvaldības līdzfi nansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

20. Ja Daugavpils novada domes atbalstīto pieteikumu kopējais pašvaldības 
līdzfi nansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā 
paredzēto, pretendents pašvaldības līdzfi nansējumu var saņemt pirmām kār-
tām, tiklīdz līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

21. Ja šo noteikumu 14., 15. vai 16.punktā minētā lēmuma pieņemšanai ne-
pieciešama papildus informācija, komisija to pieprasa Pretendentam, norādot 
tās iesniegšanas termiņu un attiecīgi pagarinot termiņu lēmuma pieņemšanai.

  IV. Māju renovācijas darbu līdzfi nansējuma apjoms un izmaksas 
kārtība

 22. Pašvaldības līdzfi nansējuma apjoms daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai tiek 
piešķirts, ievērojot efektīvāko ieguldījumu atmaksāšanās principu, ilgtspējības, 
maksimāla enerģijas ietaupījuma un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas 
principus, lai iespējami īsā laika posmā tiktu panākts iespējami lielāks enerģi-
jas ietaupījums.

 23. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās iz-
maksas ir šādas:
   23.1. 100% apmērā - dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagata-
vošanai un termogrāfi jas veikšanai;

23.2. 100% apmērā – tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai ( teh-
niskā projekta izstrādes izmaksām);

 23.3. jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu - 75% apmērā no faktis-

kajām izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 20000.00;
23.4. apkures sistēmas renovācijai – 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, 

bet ne vairāk kā  Ls 30000.00;
23.5. ārējo sienu siltināšanai Ls 3.00 par katru nosiltinātas sienas kvadrāt-

metru, atbilstoši apstiprinātajai tehniskajai dokumentācijai.
24. Pašvaldības līdzfi nansējums par 23.1. un 23.2.punktā minētajiem ener-

goefektivitātes pasākumiem tiks piešķirts, ja tiks veikts kāds no 23.3., 23.4., 
23.5.punktā minētajiem darbiem, iesniedzot pieteikumu (1.pielikums).  

25. Pašvaldības līdzfi nansējumu par 23.1. un 23.2.punktā minētajiem ener-
goefektivitātes pasākumiem saņemt arī gadījumā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes pasākumi tiek īstenoti ar Eiropas Savienības fondu 
līdzfi nansējumu, iesniedzot komisijai pieteikumu (3.pielikums), un līdzfi nan-
sējums 23.1. un 23.2.punktā minētajiem energoefektivitātes pasākumiem nav 
pieprasīts fi nansēšanai vai līdzfi nansēšanai no citiem Eiropas Savienības fi -
nanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.

 26. Pašvaldības līdzfi nansējuma summa tiek pārskaitīta:
26.1. par šo noteikumu 23.1. un 23.2.punktā minētajiem energoefektivitātes 

pasākumiem 30 dienu laikā pēc līguma iesniegšanas par daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanu ar Eiropas Savienības 
fondu līdzfi nansējumu vai 17.punktā minētā līguma noslēgšanas par pašval-
dības līdzfi nansējuma saņemšanu 23.3., 23.4. vai 23.5.punktā norādīto energo-
efektivitātes pasākumu īstenošanai;

26.2. par šo noteikumu 23.3., 23.4. vai 23.5.punktā energoefektivitātes pasā-
kumiem 30 dienu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas–nodošanas akta par visu 
pieteikto energoefektivitātes pasākumu pabeigšanu apliecinātas kopijas ie-
sniegšanas komisijai.

27. Iepirkumu, kas nepieciešams daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefek-
tivitātes pasākumu īstenošanai, pretendents veic saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem iepirkumu procedūras jomā.

28. Uz pašvaldības līdzfi nansējumu nevar pretendēt, ja: 
28.1. Pretendents vai tā pilnvarotā persona, ja tā ir juridiska persona, ar tie-

sas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā 
vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai sa-
skaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidācijas procesā; 

28.2. fi nansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona pasākuma īstenošanas 
laikā Daugavpils novada domei sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldi-
nājusi saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfi nansēto projektu īstenošanu; 

28.3. Pretendents vai tā pilnvarotā persona, ja tā ir juridiska persona, ir izda-
rījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savie-
nības fi nanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu 
ietekmēšanas līdzekļi.  

VI. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
 29. Komisijas lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils novada 

domē.
30. Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratī-

vajā rajona tiesā likuma noteiktajā kārtībā. 
 VII. Noslēguma jautājumi
31. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā ”Daugavpils novada vēstis”.

 32. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Daugavpils 
novada domes 2009.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.10 “Par Daugav-
pils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

1.pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 25.oktobra saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 22 (protokols Nr. 25., 65.&, lēmums Nr.1254)

Pieteikuma paraugs
Daugavpils novada domei

Dzīvojamās mājas 
___________________________

(adrese)
________________________________

(iesniedzēja tiesiskais statuss/amats)
________________________________

(vārds, uzvārds/nosaukums)
________________________________

(personas kods/reģistrācijas Nr.)
________________________________

(iesniedzēja adrese)
________________________________ 
(tālrunis)

PIETEIKUMS
Lūdzu piešķirt līdzfi nansējumu dzīvojamai mājai 
_____________________________________________________________________
                                                               (adrese)______________________________
(izvēlēties vienu no  -dzīvojamas mājas energoaudita pārskata sagatavošanai 

un termogrāfi jas veikšanai, tehniskā projekta izstrādes izmaksām, jumta segu-
ma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu, apkures sistēmas renovācijai, ārējo sienu 
siltināšanai)

Obligāti iesniegtie dokumenti:
●Reģistrācijas anketa                                                                                      ____    lpp.
●Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma kopija                                                ____    lpp.
●Izraksta no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces protokola aplieci-

nāta kopija par to, ka pieņemts lēmums piedalīties energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumos, kurus atbalsta vairāk nekā puse no visiem dzīvokļu 
īpašumiem                                                                                                  ____   lpp.

● Pārvaldnieka/apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija          ____   lpp.      
●Pārvaldnieka/ apsaimniekotāja statūti                                                        ____   lpp.
● VID izziņa par nodokļu pārvaldnieka/apsaimniekotāja parādu neesa-

mību, kas izdota ne agrāk kā vienu  mēnesi  pirms iesnieguma iesniegšanas                                      
____   lpp.

● Apsaimniekotāja izsniegtā izziņa par apsaimniekošanas maksas un komu-
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nālo pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem                  ____   lpp.
●Zemesgrāmatu nodalījuma noraksta vai Valsts zemes dienesta izziņas par 

mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu kopija                                                      ____   lpp.
● Tehniskā projekta, kurā ietverts būvdarbu izmaksu aprēķins (tāme), aplie-

cināta kopija                                                                                                         ____   lpp.
Papildus iesniegtie dokumenti: 
Dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai: jumta seguma 

nomaiņai ar bēniņu siltināšanu, ārējo sienu siltināšanai un apkures sistēmas 
renovācijai:

10. ● Energoaudita pārskats (kopija)      ____    lpp.
11. ● Iepirkuma procedūras protokols (kopija)          ____    lpp.
12. ● Būvatļauja vai apliecinājuma karte ar būvniecības ieceres dokumentā-

ciju (kopija)                                                   ____    lpp.
Apliecinu, ka pieteikumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un 

atbilst patiesībai, un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai pieprasītais 
pašvaldības līdzfi nansējums tiks izmantots saskaņā ar energoefektivitātes pa-
sākumu aprakstu.

Apzinos, ka tad, ja būs sniegta nepatiesa informācija, pret pieteikuma iesnie-
dzēja pilnvaroto personu var tikt uzsāktas administratīva un fi nansiāla rakstu-
ra sankcijas. 

Apliecinu, ka pieteikumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem 
dokumentu oriģināliem.

201__.gada ___.__________
_____________________     ____________________ __________________________
     (amats)                                     (paraksts)                      (vārds, uzvārds)

2.pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 25.oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 22 (protokols Nr. 25., 65.&, lēmums Nr.1254)

REĢISTRĀCIJAS ANKETA LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

1. Mājas kadastra 
apzīmējums

2. Mājas adrese
3. Mājas sērijas Nr.
4. Dzīvokļu īpašumu 

platības:
Dzīvojamās
telpas (m²)

Nedzīvojamās
telpas (m²)

5. Pārvaldnieks: □Biedrība □Pilnvarotā 
persona

□Dzīvojamās
mājas 
pārvaldnieks

6. Pārvaldnieka 
vārds, uzvārds/ 
nosaukums

7. Pārvaldnieka 
personas kods/ 
reģistrācijas Nr. 

8. Pārvaldnieka 
adrese/juridiskā 
adrese

9. Pārvaldnieka 
e-pasta adrese

10. Pārvaldnieka 
telefons

11. Pārvaldnieka 
bankas konta 
rekvizīti

Banka:________________________________
Kods:_________________________________
Konta Nr.______________________________

12. Apsaimniekotājs □ Pats pārvaldnieks □Cita persona
13. Apsaimniekotāja 

vārds, uzvārds/ 
nosaukums

14. Mājas stāvu skaits
15. Mājas apkurināmā 

platība (m²)
16. Mājas kopējā 

platība (m²)
17. Piesaistītā zemes 

gabala kopējā 
platība (m²)

18. Zemes gabala 
juridiskais statuss

□Privatizēts □Pieder 
citai 
personai

□Cits

19. Siltummezgla tips □Automatizēts □ Neautomatizēts

20. Energoaudits □Ir veikts
________gadā

□Nav veikts

21. Siltumenerģijas 
patēriņš apkurei 
(MWh) iepriekšējā 
gadā 

22. Esošā maksa par 
apsaimniekošanu 
(LVL/ m2)

23. Mājas kopējie ieņē-
mumi par iepriek-
šējo gadu (LVL)

24. Mājas uzkrāto lī-
dzekļu apjoms uz 
iesnieguma iesnieg-
šanas dienu (LVL)

25. Mājas īrnieku, 
nomnieku, īpašnie-
ku parādi uz iesnie-
guma iesniegšanas 
dienu (LVL)

26. Iepriekš saņemtais 
fi nansējums no ci-
tiem fi nansu avo-
tiem pēdējo 5 gadu 
laikā

□Ir saņemts □Nav saņemts

27. Informācija par 
jau veiktajām 
aktivitātēm un to 
izmaksām

ES fondi (gads, aktivitāte, fi nansējuma 
apjoms)

Valsts (gads, aktivitāte, fi nansējuma apjoms)

Pašvaldība (gads, aktivitāte, fi nansējuma 
apjoms)

Kredītiestāde (gads, aktivitāte, fi nansējuma 
apjoms)

No uzkrātajiem līdzekļiem (gads, aktivitāte, 
fi nansējuma apjoms)

Ar savu parakstu apliecinu sniegto datu pareizību  paraksts_____________
201___gada __. _____________                  ( vārds, uzvārds)

3.pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 25.oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 22 (protokols Nr. 25., 65.&, lēmums Nr.1254)

Pieteikuma paraugs
Daugavpils novada domei

Dzīvojamās mājas 
___________________________

(adrese)
________________________________

(iesniedzēja tiesiskais statuss/amats)
________________________________

(vārds, uzvārds/nosaukums)
________________________________

(personas kods/reģistrācijas Nr.)
________________________________

(iesniedzēja adrese)
________________________________ 

(tālrunis)
PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt līdzfi nansējumu dzīvojamai mājai ______________________ 
                                                                                                      (adrese)                                     

________________________________________________________________________
dzīvojamas mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfi jas 

veikšanai, tehniskā projekta izstrādes izmaksām.
Obligāti iesniegtie dokumenti:
1. □ Reģistrācijas anketa                                                                                ____    lpp.
2. □Līgums par tehniskā projekta izstrādi (kopija)        ____   lpp.
3. □ Tehniskais projekts (kopija)…………………………………………_____ lpp. 
4. □ Līgums par energoaudita veikšanu (kopija)        ____   lpp.
5.   □ Energoaudita pārskats (kopija)………………   …………………  ____   lpp.
6. □ Līguma kopija par daudzdzīvokļu dzīvojamo mājas energoefektivitātes 

pasākumu īstenošanu ar Eiropas Savienības fondu līdzfi nansējumu  ____    lpp.

Apliecinu, ka pieteikumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un 
atbilst patiesībai, un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai pieprasītais 
pašvaldības līdzfi nansējums tiks izmantots saskaņā ar energoefektivitātes pa-
sākumu aprakstu.

Apliecinu, ka pieprasītais līdzfi nansējums nav pieprasīts fi nansēšanai vai 
līdzfi nansēšanai no citiem Eiropas Savienības fi nanšu avotiem, kā arī valsts 
un pašvaldību budžeta līdzekļiem

Apzinos, ka tad, ja būs sniegta nepatiesa informācija, pret pieteikuma iesnie-
dzēja pilnvaroto personu var tikt uzsāktas administratīva un fi nansiāla rak-
stura sankcijas. 

Apliecinu, ka pieteikumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esoša-
jiem dokumentu oriģināliem un sadarbības iestādē iesniegtie eksemplāri satur 
identisku informāciju un atbilst manā rīcībā esošajam dokumentiem.

201__.gada ___.__________
_________________  ___________________________ _______________________
     (amats)                                     (paraksts)                       (vārds, uzvārd s)
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ūdenssaimniecības attīstība

2012.gada 20.decembris

PROJEKTI

Tabores pagasta Tabores ciemā

Skrudalienas pagasta Silenes ciemā 

2012.gada 8.novembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.24 (protokols Nr.27., 19.&, lēmums Nr.1280)

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas pakalpojumi 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 17.panta 
otro un ceturto daļu  

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 
„Višķi” (turpmāk - Aģentūra) sniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu izcenojumu Daugavpils novada Višķu pagasta administratīvajā 
teritorijā .

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem Aģentūras kasē 
vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var 
izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto 
nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbī-
bas nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Aģentūras sniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
maksa tiek apstiprināta bez pievienotās vērtības nodokļa likmes saskaņā ar 
pielikumu. Galīgajā pakalpojuma maksas aprēķinā tiek piemērota normatīva-
jos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme.

5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas Daugavpils novada paš-

valdības bezmaksas izdevumā „ Daugavpils novada vēstis”.

Pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 8.novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.24 (protokols Nr. 27., 19.&, lēmums Nr.1280)

Daugavpils novada  pašvaldības aģentūras „Višķi” sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas pakalpojumu  cenrādis 

 Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids Mērvie-
nība

Vienas vienī-
bas cena bez 
p i e v i e n o t ā s 
vērtības no-
dokļa  (Ls)

1 Sadzīves atkritumu savākšana un 
izvešana  par faktiski savākto un 
izvesto atkritumu daudzumu

m³ 10.36

2. Sadzīves atkritumu savākšana 
un izvešana  no viena iedzīvotāja 
mēnesī

Ls 0.72

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 24
„Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” sadzīves atkritumu ap-

saimniekošanas pakalpojumi ” 
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Informācija

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Daugavpils novada domes saistošie noteikumi 
„Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Viš-
ķi” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pa-
kalpojumi ”  izdoti saskaņā ar Publisko aģentū-
ru likuma 17.panta otro daļu, kurā noteikts, ka 
aģentūras pašvaldības uzdevumu īstenošanu no-
drošina, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā 
ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kurā 
nosaka maksāšanas kārtību un likmes  un  liku-
ma 17.panta ceturto daļu, kura paredz, ka pašval-
dības aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus 
nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem. 

2.Īss projekta satura 
izklāsts.

Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūras „ Višķi”  sniegto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izce-
nojumu Daugavpils novada Višķu pagasta admi-
nistratīvajā teritorijā un tā maksāšanas kārtību. 

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē paš-
valdības budžetu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības terito-
rijā

Tiešās ietekmes nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugav-
pils novada pašvaldības aģentūra „ Višķi”.

5.Informācija par 
konsultācijām 

Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, nosakot 
pašvaldības aģentūru maksas pakalpojumu izce-
nojumus, nav nepieciešamas

 

2012. gada 20.augustā Skrudalienas pagasta pārvalde projekta „Ūdenssaim-
niecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā” 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/102/008 ietvaros noslēdza būvdarbu līgumu 
ar konkursa uzvarētājiem Personu apvienības „UNL-K” vadošo biedru SIA 
„Nordserviss” par būvniecības darbu veikšanu. Būvuzraudzības darbus būvob-
jektā veic Valērijs Obrazumovs, bet autoruzraudzības līgums noslēgts ar SIA 
”Ekolat”.

2012.gada septembrī būvnieki uzsāka Silenes ciema ūdensvada un kanalizā-
cijas sistēmas rekonstrukcijas darbus. Rekonstrukcijas darbi tika veikti saska-
ņā ar noslēgtajā līgumā paredzētajiem darbiem un termiņiem.  

1.11.2012.gada Skrudalienas pagasta pārvalde saņēma no Valsts aģentūras 
„Centrālā fi nanšu un līgumu aģentūra” pirmo maksājumu LVL 8802,60 apmē-
rā pēc iesniegta maksājuma pieprasījuma Nr.1. 

2012.gada 30.novembrī ir iesniegts maksājuma pieprasījums Nr.2 par projek-
ta ietvaros paveiktajiem septembrī-oktobrī darbiem LVL 165 334,67 apmērā. 
Uz decembra mēnesi būvniecības darbi paveikti LVL 291 970.59 apjomā vai 
izpildīti darbi 54% apmērā.

Pašlaik būvniecības darbiem ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums uz zie-
mas periodu. Būvniecības darbus plānots atsākt 2013. gada aprīlī - maijā, tik-
līdz darbu veikšana būs iespējama saskaņā ar tehniskajiem nosacījumiem.

Dubnas pagasta pārvalde projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/
APIA/CFLA/031/030) ietvaros ir sasniegti šādi rezultāti:

Ūdensvada rekonstrukcija - 1896,7 m.
Ūdensvada jaunu tīklu uzbūve - 794 m.
Sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - 1466 m.
Jaunu pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība - 1233 m.
Jaunu spiedvadu būvniecība - 280,3 m.
NAI rekonstrukcija Q=100 m3/ dnn 1 kompl.
KSS izbūve Q=1 l/s (t.sk.dīzeļgeneratora uzstādīšana 10 kW)
Artēziskā urbuma tamponēšana ,H=160 m 1gab.

2012.gada 22.maijā Tabores pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar Centrā-
lo fi nanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Tabores pagasta Tabores ciemā” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/120/028 ) īstenošanu. Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritā-
tes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 
3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

2012.gada decembrī  SIA „Ekolat” izstrādāja un iesniedza tehnisko pro-
jektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Daugavpils 
novada Tabores pagasta Tabores ciemā”.

Pašlaik tiek sagatavoti nepieciešamie dokumenti, lai decembrī izsludi-
nātu iepirkuma procedūru- atklātu konkursu „Būvdarbu  izpilde projekta  
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Tabores pagasta Tabores 
ciemā”

Demenes pagasta Jāņuciemā 
Daugavpils novada Demenes pagastā 2012.gada 30.novembrī ir noslē-

gusies Eiropas Reģionālā attīstības fonda fi nansētā projekta „Ūdenssaim-
niecības attīstība Daugavpils novada Demenes pagasta Jāņuciemā” ( Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/105/001) realizācija. Projekta veikto aktivitā-
šu rezultātā Jāņuciema iedzīvotāji varēs saņem kvalitatīvus kanalizācijas 
sistēmas pakalpojumus.

Projekta ietvaros tika veikti sekojoši darbi - NAI izbūve, kanalizācijas tīk-
lu rekonstrukcija 170 m, jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 380 m centralizē-
tās kanalizācijas sistēmas pārklājuma paplašināšanai.

Būvniecības darbus veica SIA “Ošukalns”. Kopējās projekta izmaksas sa-
stādīja   70 477.90 Ls, no kurām 52 699,15 Ls fi nansēja Eiropas Savienības 
Reģionālās attīstības fonds. 

Dubnas pagasta Dubnas ciemā
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PROJEKTI KRISTUS PIEDZIMŠANAS 
(ZIEMASSVĒTKU) 

DIEVKALPOJUMI KATOĻU 
DRAUDZĒS
24. decembris

Ziemassvētku Vigilija
Bīskapa rezidencē Rēzeknes Jēzus Sirds 
katedrālē – plkst.7.00 Svētā Mise, plkst.17.00 
Ziemassvētku dziesmas, plkst.18.00 Betlēmes 
iesvētīšana un Svētā Mise
Svētvietā Aglonas bazilikā – plkst. 7.00 un 
12.00 Svēt Mise, 19.00 Adventes dziesmas un 
dalīšanās ar oblātēm, plkst.20.00 Betlēmes 
iesvētīšana un Svētā Mise
Dubnas baznīcā – plkst.10.00
Nīcgales baznīcā – plkst.14.00 garīgās 
dziesmas, plkst.14.30 Svētā Mise
Silenes baznīcā – plkst.14.00
Jaunbornes baznīcā – plkst.16.00
Kumbuļu baznīcā – plkst.16.00
Daugavpils Svētā Pētera baznīcā – 
plkst.17.00
Kalupes baznīcā – plkst.17.00
Daugavpils Svētās Dievmātes Marijas 
baznīcā – plkst.17.30
Daugavpils Grīvas baznīcā – plkst.18.00
Jezupovas baznīcā - plkst.18.00
Višķu baznīcā – plkst.18.00 
Sventes baznīcā – plkst.18.00
Zemgales baznīcā – plkst.18.00
Līksnas baznīcā – plkst.18.30 garīgās 
dziesmas, plkst.19.00 Svētā Mise
Medumu baznīcā – plkst.19.00 
Elernes baznīcā – plkst.20.00 
Laucesas baznīcā – plkst.20.00
Demenes baznīcā – plkst.20.30

25. decembris
 Kunga Piedzimšanas svētki

Bīskapa rezidencē Rēzeknes Jēzus Sirds 
katedrālē – plkst.8.00 un 12.00 
Svētvietā Aglonas bazilikā – plkst.10.00 un 
19.00 
Kalupes baznīcā – plkst.8.00
Silenes baznīcā – plkst.8.00
Jezupovas baznīcā - plkst.10.00
Daugavpils Grīvas baznīcā – plkst.8.30, 
10.00 un 12.00
Ambeļu baznīcā – plkst.9.00
Daugavpils Svētā Pētera baznīcā – 
plkst.9.30, 12.00 un 18.00
Daugavpils Svētās Dievmātes Marijas 
baznīcā – plkst.9.30, 12.00 un 17.30
Laucesas baznīcā – plkst.9.30 un 11.00
Līksnas baznīcā – plkst.9.30 
Medumu baznīcā – plkst.10.00 
Sventes baznīcā – plkst.10.00
Demenes baznīcā – plkst.10.30
Višķu baznīcā – plkst.10.30
Nīcgales baznīcā – plkst.12.00 
Spruktu baznīcā - plkst.12.30

26. decembris
 Svētā Stefana svētki 
(Otrie Ziemassvētki)

Bīskapa rezidencē Rēzeknes Jēzus Sirds 
katedrālē – plkst.8.00, 10.00 un 12.00 
Svētvietā Aglonas bazilikā – plkst.10.00, 
12.00 un 19.00 
Kalupes baznīcā – plkst.8.00
Līksnas baznīcā – plkst.8.00
Daugavpils Grīvas baznīcā – plkst.8.30, 
10.00 un 12.00
Ambeļu baznīcā – plkst.9.00
Daugavpils Svētā Pētera baznīcā – 
plkst.9.30, 12.00 un 18.00
Daugavpils Svētās Dievmātes Marijas 
baznīcā – plkst.9.30, 12.00 un 17.30
Sventes baznīcā – plkst.10.00
Jezupovas baznīcā - plkst.10.00
Višķu baznīcā  - plkst.10.30
Laucesas baznīcā – plkst.11.00

Daina Ostrovska
Projekta direktore

Daugavpils novada Skrudalienas pamatskola no 
2012. gada 1. decembra uzsāk realizēt Sorosa fon-
da - Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 
2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” 
apstiprināto projektu „Skrudalienas pamatskolas 
daudzfunkcionālā centra darbības attīstība”. 

Projekta mērķis ir paplašināt Skrudalienas 
pamatskolas daudzfunkcionālā centra darbību, 
turpinot paaugstināt iedzīvotāju intelekta līme-
ni, attīstot kultūras un sociālā atbalsta centru, 
nodrošinot fi zisko pilnveidi un mudinot pielietot 
apgūtās praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uz-
sākšanai.

Projekta gaitā tiks īstenotas dažādas aktivi-
tātes pagasta iedzīvotājiem zināšanu līmeņa 

Apstiprināts Zemgales vidusskolas izglītības 
kapacitātes stiprināšanas projekts

Daina Kriviņa
Projekta koordinatore

2012. gada novembrī tika saņemts apstiprinā-
jums projektam „Izglītības kapacitātes stiprināša-
na, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu “Zemga-
le-Novka”” (Nr. LLB-2-267). 3. decembrī ir uzsākta 
projekta realizācija.

Projekta mērķis ir ilgtspējīgas attīstības un 
sadarbības tīkla izveide starp Zemgales vidussko-
lu (Latvija) un Novkas vispārizglītojošo vidusskolu 
(Baltkrievija), t.sk., pieredzes apmācību organizēša-
na par astronomiju un profesionālo sagatavošanu, 
izveidojot profesionālās sagatavošanas kabinetus 
un planetāriju saskaņā ar mūsdienu tehnoloģisko 
progresu.

Projekta aktivitātes: 
● 4 nometņu organizēšana (2 Latvijā, 2 Baltkrie-

vijā) skolēniem un skolotājiem – pieredzes apmai-
ņas semināri, zinātniski-praktiskās konferences, 
astronomijas un profesionālās sagatavošanas semi-
nāri, astronomijas un profesionālās sagatavošanas 
meistarklases, kultūrizglītojošie pasākumi;

● Novkas skolai tiks iegādātas planetārija iekār-
tas un nepieciešamais inventārs un uzbūvēts astro-

nomiskā teleskopa apskates laukums;
● Zemgales skolai tiks iegādāts traktors ar pieka-

bēm, kas nodrošinās materiāltehniskās bāzes uzla-
bošanu skolēniem, kuri iegūst profesionālo izglītību 
lauksaimniecībā;

● Zemgales skolā tiks veikts remonts trijos profe-
sionālās sagatavošanas kabinetos (traktoru mācību 
klase, ceļu satiksmes noteikumu klase, tehniskā 
laboratorija) un iegādāts nepieciešamais inventārs 
u.c. aktivitātes.

Finansējuma avots: Eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

Projekta budžets: projekta kopējās izmaksas 
sastāda LVL 117 134, t.sk., publiskais fi nansējums 
90% - Ls 105 420, Daugavpils novada pašvaldības 
līdzfi nansējums 10% - Ls 7 762.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2014. gada jūlijam.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Zemgales vidus-
skola un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspo-
guļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Eiropas Savienību veido 27 dalībvalstis, kas nolēmu-
šas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un 
likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda 
laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, de-
mokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus sa-
glabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās 
brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegu-
mos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

Apstiprināts projekts „Skrudalienas 
pamatskolas daudzfunkcionālā centra darbības 

attīstība”

Apstiprināts Nīcgales pamatskolas projekts 
„Nāc un dari – Tu to vari!”

Antija Vēvere
Projekta direktore

Daugavpils novada Nīcgales pamatskolā no 3. 
decembra uzsāk darbību iniciatīvas „PĀRMAIŅU 
IESPĒJA SKOLĀM” 2. kārtas „Skola kā kopie-
nas attīstības resurss” 1. projektu grupas „Drošs 
turpinājums” projekts „Nāc un dari – Tu to vari!” 
(Nr. 2012-SM2S-24).

Projekta mērķis ir, atbalstot un paplašinot 
skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra dar-
bību, sekmēt iespēju bērniem, skolēniem, jaunie-
šiem, vecākiem papildināt zināšanas mūžizglītī-
bas motivācijai saskaņā ar iedzīvotāju vajadzī-
bām, izmantojot vietējās kopienas resursus.

Projekta laikā tiks veicināta integrētas sabied-
rības veidošana un nodrošināta sadarbība starp 
dažādām sociālajām grupām, atbalstīta kvalita-
tīvas izglītības pieejamība pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem un jauniešiem Nīcgales pagastā, 
organizējot viņiem dažādu jomu nodarbības. 

Projekta ietvaros aicinām pieteikties visus in-
teresentus šādām aktivitātēm: mācību darbnīcas 
„Nāc un eksperimentē”, kurās ietvertas logopēda 
nodarbības, aerobikas nodarbības, mākslas darb-
nīcas „Varavīksne” un „Našķu pušķi”, pavārmāk-
slas darbnīca „Gardumiņš”, mūzikas un mūzikas 
instrumentu apguves darbnīca, kokapstrādes un 
vācu valodas apguves darbnīca.

Finansējuma avots: Sorosa fonds – Latvija.
Projekta budžets: 15000 EUR, 100% SFL fi -

nansējums.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2013. gada 30. 

novembrim.

paaugstināšanai, dažādu prasmju attīstīša-
nai, vispārējās fi ziskās aktivitātes un veselī-
bas nostiprināšanai, informācijas iegūšanai. 
Iedzīvotājiem iegūtas prasmes dos iespēju uz-
sākt individuālo uzņēmējdarbību, viņi būs 
konkurētspējīgāki darba tirgū, tiks veicināta pa-
gasta iedzīvotāju iesaistīšanās dažādos pagasta 
un novada pasākumos.

Iedzīvotajiem tiks piedāvāta iespēja projekta 
ietvaros apmeklēt tālākizglītības kursus latviešu, 
angļu valodā un datorzinībās, koriģējošo vingro-
šanu, fi tnesa nodarbības, logopēda un psihologa 
nodarbības, rodoši izglītojošo bērnu un vecāku 
klubu, radošās darbnīcas (fl oristika, dekupāžas 
tehnika, dāvanu saiņošana, adīšana, tamborēša-
na, lentīšu izšuvumi, pērļošana). 2013. gada jūni-
jā būs iespēja apmeklēt ģimeņu aktivitāšu darb-
nīcas „Radu – darot, darot - radu”.

Finansējuma avots: Sorosa fonds – Latvija.
Projekta budžets: 15000 EUR, 100% SFL fi -

nansējums.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2013. gada 30. 

novembrim.
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Izsakām līdzjūtību mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši   
Ambeļu  pagastā

Matvejevs Timofejs (1940.g.)
Demenes pagastā

Rimovičs Edvards (1937.g.)
Voitkevičs Valērijs (1962.g.)
Feodorovičs Viktors (1949.g.)
Gudkova Valentīna(1945.g.)

Kalkūnes pagastā
Verbickis Viktors (1926.g.)

Bīskaps Edvards Pavlovskis iesvētīja izremontēto Jaunbornes baznīcu

9.decembrī Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards 
Pavlovskis apmeklēja Jaunbornes Sv. Krusta 
katoļu baznīcu Salienas pagastā. Neskatoties uz 
dievnama atrašanos nomaļā pierobežas vietā, bīs-
kapa pirmajā vizītē Daugavpils novadā piedalījās 
kupls ticīgo skaits.

Bīskaps atsaucās uzaicinājumam apmeklēt ne-
lielo draudzi, lai iesvētītu izremontēto Jaunbor-
nes baznīcu. Pateicoties draudzes ticīgo ziedoju-
miem, Kaplavas pagasta uzņēmēja Edmunda Ba-
ranovska atbalstam un Daugavpils novada domes 
fi nansējumam, baznīcā tika izremontētas iekštel-
pas, nokrāsotas sienas un ieklāta jauna ozolkoka 
gr īda.

Pateicībā par baznīcas remonta sponsorēšanu, 
bīskaps uzņēmējam Edmundam Baranovskim 
uzdāvināja Svētās ģimenes svētbildi. Krāslavas 
novada uzņēmējs nolēma atbalstīt Jaunbornes 
baznīcu, jo viņa ģimenes piederība šai draudzei 
sniedzas jau trešajā paaudzē.

Savukārt Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tāja Janīna Jalinska pašvaldības vārdā pasniedza 
atzinības rakstu Jaunbornes draudzes priekšnie-
cei Terēzijai Ūdrei, kura jau ilggadēji rūpējas par 
baznīcas kārtību un kristīgo vērtību saglabāšanu 

Salienas pagastā.
Bīskaps neslēpa, ka viņu patīkami pārsteidza 

sakoptā baznīca prāvesta Januša Bulaša vadībā 
un sekmīgā sadarbība ar pašvaldību un vietējo 
skolu. Lai gan draudze ir neliela, tā ir stipra savā 
ticībā. „Par šo nelielo baznīcu un tās draudzi man 
radās vislabākie iespaidi. Mani pārsteidz, ka šī 
nomaļā baznīca ir tik pilna. Es esmu pieradis, ka 
Kurzemes pusē baznīcas vienmēr jau ir tukšas, 
nesagaidot bīskapa vizītes noslēgumu, bet šeit 
visi, pat bērni un jaunieši, pacietīgi gaidīja līdz 
beigām.  Es patiesi esmu gandarīts par šo vizīti,” 
tā bīskaps.

Bīskaps apņēmās savas diecēzes draudzes, to-
starp Daugavpils novada, nākamgad apmeklēt 
biežāk, jo līdz šim to neļāva darīt neatrisinātā 
situācija ar Liepājas diecēzes bīskapa iecelšanu. 

Ticīgajiem bīskaps novēlēja skaistu Adventes 
un Ziemassvētku gaidīšanas laiku , aicinot Zie-
massvētkiem gatavoties ne tikai ārēji, piemēram, 
kārtojot māju vai pušķojot eglīti, bet arī iekšēji at-
vērot sirdi Kristum un līdzcilvēkiem, lai par svēt-
kiem rastos patiess prieks.

Naujenes pagastā atvēr ts labiekār tots atvadu nams
Naujenes pagastā, pateicoties VAS „Hipo-

tēku un zemes bankas” klientu kluba „Mēs 
paši” projekta atbalstam un prāvesta Pāvela 
Turonoka iniciatīvai, Jezupovas Sv.Pētera 
un Pāvila Romas katoļu draudzes locekļu un 

aktīvu pagasta iedzīvotāju darbam, ir izveidota kapliča vecās baznīcas ēkā 
pie Jezupovas Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes baznīcas. VAS 
„Hipotēku un zemes bankas” projekta ietvaros ir salabots ēkas jumts, par 
draudzes un līdzcilvēku ziedojumiem ir veikts remonts ēkas iekštelpās, uz-
stādīts postaments, labdarības talkās sakopta apkārtne. Īstenojot nākamos 
projektus, tiek plānots nomainīt atvadu nama logus un durvis. Atvadu nams 
ir atvērts un pieejams ikvienam, kam ir radusies nepieciešamība pavadīt 
mūžībā aizgājušos.  
Papildus informācija: 
Staņislava Locika, tālr. 29325738

Kalupes pagastā
Vingris Staņislavs (1926.g.)
Grosbergs Aivars (1950.g.)

Maļinovas pagastā
Kolužs Pauls (1935.g.)

Juškeviča Anfi ja (1941.g.)
Medumu pagastā

Mihailova Valija (1940.g.)
Naujenes pagastā

Kuzminova Jefrosinija (1939.g.)
Fjodorova Agripina (1929.g.)

Salienas pagastā
Pivaroviča Anna (1935.g.)
Skrudalienas pagastā
Akmans Ādams (1941.g.)

Sventes pagastā
Teivāne Valentīna (1928.g.)

Pudāns Jānis (1921.g.)
Rožinskis Ivans (1956.g.)
Borovkova Ņina (1934.g.)

 Višķu pagastā
Vonoga Monika (1933.g.)

Prāvesta Januša Bulaša (otrais no kreisās) vadībā tika izremontēta 
Jaunbornes baznīca

Bīskaps iesvēta uzņēmējam Edmundam Baranovskim dāvāto svētbildi

Bīskaps sniedz svētību Salienas pagasta 
draudzei
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APSVEICAM

JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

Sveicam  jaunlaulātos!
•  Jevgēniju Stankeviču un Jevgeniju  Orlovu
• Valentīnu Šeško un Pāvelu Trušinu
• Sņežanu Petkuni un Sergeju Žundu
• Dainu Kučāni un Aināru Umbraško
• Žannu Siņicinu un Oļegu Timofejevu

Daugavpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļa Ziemassvēt-
ku brīvdienās un Jaunā gada 
brīvdienās strādās dežūrrežī-
mā, reģistrēs miršanas  faktus.  
Zvaniet: Vadītāja: 26302417 (LMT), 
29875125 (TELE2), Vietniece: 
29877122 (Bite).

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

audzināšanā !

Novadā dzimuši    
Laucesas pagastā

Maksims Čubirka (17.novembrī)
Līksnas pagastā

Elīza Gaļuka(28.novembrī)
Medumu pagastā

Veronika Multane(22.novembrī)
Naujenes pagastā

Romans Krasovskis(18.novembrī)
Emīlija Teivāne (6.decembrī)

Skrudalienas pagastā
Uļjana Lapkovska (24.novembrī )
Viktorija Naumova(26.novembrī) 

Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi 
Daugavpils novadā

21. decembris
Ziemassvētku pasākums bērniem
11:00 Vaboles kultūras nams 

22. decembris
Ziemas saulgriežu svinēšana kopā ar „Speigu”, „Jubru” un „Dyrbynim”
14:00 Ambeļuskreine

23. decembris
Ziemassvētku izrāde bērniem „Brīnumainais Krakatuk rieksts”
11:00 Naujenes kultūras centrs

25. decembris
Ziemassvētku koncerts „Tas baltais ziemas miers…”. Diskotēka
19:00 Maļinovas Saieta nams
Ziemassvētku koncertuzvedums „Neticamais ceļojums” (Ieeja – Ls 2.00)
20:00 Ambeļu kultūras nams (kopā ar Armandu un Jāni Varslavāniem)
Ziemassvētku balle
20:00 Dubnas kultūras nams (kopā ar Daini), Skrudalienas pagasta Silenes klubs,       
          Laucesas kultūras nams
21:00 Līksnas pagasta kultūras nams (kopā ar grupu „Migla”), 
          Vecsalienas pagasta pārvalde

26.decembris
Ziemassvētku pasākums bērniem „Pasaku valstībā”
14:00 Līksnas pagasta kultūras nams
Vecgada ballīte „Zem rūķa cepures”
17:00 Špoģu Mūzikas un mākslas skola

27.decembris
Ziemassvētku pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
12:00 Vaboles pagasta kultūras nams
Ziemassvētku eglīte bērniem
11:00 Maļinovas Saieta nams, Vecsalienas Tautas nams
13:00 Tabores pamatskola, 
Jaungada pasākums pagasta iedzīvotājiem
18:30 Tabores pamatskola

28.decembris
Ziemassvētku bērnu eglīte
10:00 Demenes kultūras nams
11:00 Medumu pagasta Tautas nams, Laucesas kultūras nams, 
          Laucesas Sabiedriskais centrs, Salienas kultūras nams
12:00 Ambeļu kultūras nams, Biķernieku kultūras nams, 
          Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Sventes Tautas nams
13:00 Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojumu centrs
Jaungada balle
19:00 Salienas kultūras nams, Laucesas sabiedriskais centrs
20:00 Maļinovas Saieta nams

29.decembris
Ziemassvētku bērnu eglīte
11:00 Kalkūnes pagasta pārvalde
13:00 Silenes klubs
Jaungada koncerts - balle
18:00 Nīcgales Tautas nams, Biķernieku kultūras nams
21:00 Vaboles pagasta kultūras nams (kopā ar grupu „Baltie Lāči”)
Gada noslēguma pasākums jauniešiem
20:00 Līksnas Kultūras nams

30.decembris
Jaungada karnevāls
20:00 Demenes kultūras nams

31.decembris
Vecgada izrāde
21:00 Sventes Tautas nams

1.janvāris
Jaungada karnevāls 
1:00 Ambeļu Kultūras nams (Ieeja – Ls 1.00, ar maskām – ieeja brīva)
 Jaungada diskotēka
1:00 Dubnas Kultūras nams, Medumu Tautas nams, Silenes klubs, Vecsalienas Tautas 
nams

Plašāka informācija par Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumiem atrodama 
mājas lapā www.dnd.lv un pagastu pārvaldēs.

 Kad tiks apgaismotas Vecsalienas pagasta 
ielas?
Atbild Aleksandrs Aizbalts
Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 
vietnieks

Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, Vecsalie-
nas pagastā ielu apgaismojumu komunikāciju 
nekad nav bijis. Lai ierīkotu vienu apgaismes la-
ternu, aptuvenās izmaksas sastāda no 1000 līdz 
1200 latiem. Ņemot vērā, ka apgaismes laternu 
attālums starp stabiem ir no 25 līdz 30 metriem, 
tātad uz 1 kilometru nepieciešamas 40 laternas. 

Informējam, ka Vecsalienas pagasta pārvalde 
neplāno ierīkot ielu apgaismošanas komunikā-
cijas, jo tas ir ļoti dārgi. Vienīgi jāgaida iespēja 
ERAF projektu līdzekļu piesaistē. 

 Kad tiks apgaismotas Vecsalienas pagasta 
ielas?

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 paredzētajā vēstuļu kastītē. 
Jautājumi un atbildes tiks publicētas ikmēneša 
avīzes numurā un Daugavpils novada mājas 
lapā www.dnd.lv.

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 paredzētajā vēstuļu kastītē. 
Jautājumi un atbildes tiks publicētas ikmēneša 
avīzes numurā un Daugavpils novada mājas 
lapā www.dnd.lv.


