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DAUGAVPILS  NOVADA

VĒSTIS

Ir sācies Adventes laiks!
Daugavpils novada domes vārdā vēlam, lai Ziemassvētku klusais 
un svētsvinīgais gaidīšanas laiks ienes dvēselēs gaismu, ko 
rodam, iededzot sveces Adventes vainagā  un izgaismo ceļu, pa 
kuru Dievs mums tuvojas.

16.novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā, 
Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgais 
pasākums „Arkla dziesma Latvijai”, veltīts Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienai. 
Pasākuma gaitā tika sumināti tie cilvēki, kas 
vērtējami visa Daugavpils novada mērogā kā 
atzinīgi un pašaizliedzīgi sava darba darītāji. 

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska savā svētku uzrunā apliecināja, 
ka „Daugavpils novads valsts pašvaldību saimē 
ieņem redzamu un nozīmīgu vietu, jo mūsu novads 
ir bagāts ar talantīgiem, darbīgiem un radošiem 
cilvēkiem, kas paļaujas uz saviem spēkiem un 
darbu. Te ir mūsu mājas, te ir mūsu vistuvākie un 
mīļākie cilvēki, te ir mūsu saknes, godam padarītais 
darbs, kas patīk un dot gandarījumu. No sirds teik-
tais vārds pie vārda, uzmundrinājums un ticība 
labajam ieaudīs biezāku balto svītru Latvijas 

sarkanbaltsarkanajā audeklā.”
Daugavpils novada domes Atzinības raks-

tus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās 
iedzīvotāju labā, saņēma 23 novadnieki: Randenes 
pamatskolas pavāre Zoja Antonova, Tabores 
pamatskolas skolotāja Anfi sa Baranovska, 
Naujenes pamatskolas skolotāja Ingrīda Bleidele, 
Sociālā dienesta sociālā darbiniece Ambeļu 
pagastā Janīna Gaidele, Daugavpils novada domes 
Kultūras pārvaldes noformēšanas māksliniece Olga 
Gžibovska, SIA “Apola - D” valdes loceklis Andrejs 
Ivanovs, piemājas saimniecības „Galdiņi” īpašnieks 
Vjačeslavs Jančevskis, Naujenes bērnu nama 
feldšere Antoņina Kapeļušņikova, Biķernieku 
pamatskolas skolotājs Mihails Korsaks, Nīcgales 
dzelzceļa stacijas priekšniece Lilija  Lazdāne, 
Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes 
galvenās grāmatvedes vietniece Tatjana Limonoviča, 

Silenes kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova, 
Līksnas bāriņtiesas priekšsēdētājs Valdis Miltiņš, 
Silenes pamatskolas skolotāja Jeļena Ovčiņņikova, 
Demenes pagasta pārvaldes lietvedības pārzine 
Ruta Pavlova, Sventes vidusskolas skolotāja Aija 
Saveļjeva, Medumu vidusskolas skolotāja Alla 
Savicka, Sventes pagasta pārvaldes autobusa 
vadītājs Georgijs Serovs, Sociālā dienesta sociālā 
darbiniece Vecsalienas pagastā Tatjana Smargune, 
SIA „Grīvas poliklīnika” grāmatvede, kasiere Zoja 
Stupiņa, Daugavpils novada domes Būvvaldes 
būvinženiere Anna Šmakova, Salienas pagasta 
pārvaldes juriskonsults Jāzeps Valters, Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” pavāre 
Valentīna Varfolomejeva. 

Balva „Gada cilvēks”, sekojot pagājušā gada 
tradīcijām, tika pasniegta piecās nominācijās. 

Godināti Daugavpils novada Gada cilvēki

Turpinājums 2.lpp  ►►►
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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 

Nominācijā „IZGLĪTĪBA” 
balvu saņēma Špoģu viduss-

kolas direktors Jānis Belkovskis.

lopus un atvēra pēc Eiropas standartiem aprīkotu 
lopu kautuvi Tabores pagastā, bet z/s Ostrovi 
paplašināja savu darbību, uzsākot aitkopības bizne-
su. Jevgeņijs Dubovskis ir viens no lielākajiem dar-
ba devējiem Daugavpils novadā  - viņa pakļautībā ir 
nodarbināti 90 darbinieki. 

un starptautiskajās veterānu sacensībās. Vladisla-
vam Petrovam uz šo brīdi ofi ciāli reģistrēti un pie-
der 53 Pasaules un Eiropas rekordi svarbumbu 
sportā. Šogad vien izcīnītas 30 dažāda kaluma 
medaļas Pasaules un  Eiropas kausa izcīņas pos-
mos. 2012.gada konfederācijas kausa izcīņas posmu 
sacensībās sporta veterāniem Vladislavs Petrovs 
laboja  29 Pasaules rekordus dažādos svarbumbu 
celšanas vingrinājumos veterāniem 70 + gadi, svara 
kategorijā virs 105 kg.  Šajās sacensībās, četru di-
enu laikā, startējot dažādos svarbumbu celšanas 
vingrinājumos, Vladislavs pacēla svarbumbas ar 
kopējo svaru vairāk kā 13 tonnas. Vladislavs atzīst, 
ka aiz šīm ārēji „vieglajām” uzvarām slēpjas smags 
un titānisks darbs, treniņi vairākas reizes dienā un 
stingrs režīms. 

Šogad izcilajam novada sportistam piešķīra 
Starptautiskās svarbumbu celšanas meistaru 
konfederācijas apbalvojumu un „Nopelniem bagāta 
sporta meistara svarbumbu sportā” zelta nozīmīti. 
Sportists aktīvi aizraujas arī ar volejbolu – trīs reiz-
es startējis republikas veterānu komandas rindās 
pasaules mēroga sacensībās.  Par daudzajiem spor-
tista sasniegumiem liecina Naujenes pagasta Stro-
pu ciemā atvērtā Vladislava Petrova slavas zāle, 
kurā glabājas vairāki simti medaļu un piemiņas 
kausu.

Nominācijā „SABIEDRISKĀ DARBĪBA” 
Līksnas draudzes prāvests Jānis Smirnovs. 

Jānis Belkovskis Špoģu vidusskolu vada no 1989.
gada. Direktors ir  izveidojis saliedētu, radošu un 
profesionālu skolotāju kolektīvu,  viņa vadībā ir arī 
uzbūvēta jaunā skolas ēka, un pašreiz tiek realizēts 
skolas renovācijas projekts. Jānis Belkovskis veicina 
skolas vides sakārtošanu un attīstīšanu, līdzdalību 
dažādos projektos. Špoģu vidusskolas izglītojamie 
tradicionāli uzrāda augstus mācību sasniegumus 
centralizētajos eksāmenos. Direktors sniedz atbals-
tu interešu izglītībai un atbalsta skolēnu iniciatīvu, 
vēlmi pilnveidoties, piedalīties konkursos, sporta 
sacensībās, skolēnu un skolotāju dalību apmaiņas 
projektos, mākslinieciskajā pašdarbībā. 2011. gadā 
skola ieguva titulu „ Sporta laureāts 2011.”

2010./2011. mācību gadā Špoģu vidusskolas 
valsts pārbaudes darbu rezultāti bija labākie lauku 
skolu vidū, un skola ieguva „ Draudzīgā aicinājuma 
balvu „ Lielo pūci” kopvērtējumā un „Mazo pūci” 
dabaszinību mācību priekšmetos.

Direktors ir ne tikai skolas, bet arī pagasta 
un novada dvēsele sabiedriskajā dzīvē. Pēc viņa 
iniciatīvas Špoģu skola aktīvi līdzdarbojas pa-
gasta un novada pasākumos. Pateicoties direktora 
prasmīgai vadībai, Špoģu vidusskola ir izveidojusies 
par konkurētspējīgu un sabiedriski aktīvu mācību 
iestādi.

Nominācijā „UZŅĒMĒJDARBĪBA” bal-
vu saņēma SIA „Dubiki” valdes priekšsēdētājs 
Jevgeņijs Dubovskis. 

Jevgeņijs Dubovskis attīsta zemnieku saimniecību 
„Ostrovi” un trīs uzņēmumus – SIA „Dubiki”, SIA 
„Barritus” un SIA „DER”, kas aptver plašas un 
daudzpusīgas nozares. Jevgeņijs Dubovskis ar 
uzņēmējdarbību nodarbojas jau 20 gadus. Pirms 
11 gadiem tika reģistrēts SIA „Dubiki”, kas nodar-
bojas ar gaļas produktu ražošanu un tirdzniecību. 
Jevgeņija Dubovska vadītā uzņēmuma produkcija 
ir plaši pazīstama gan Daugavpils novadā, gan 
ārpus tās robežām – izstrādājumu produkcija tiek 
eksportēta uz Igauniju, Vāciju un Lielbritāniju. 
Papildus lauksaimniecībai uzņēmums nodarbojas 
ar celtniecību, auto tehnikas nomu, sniedz smagās 
tehnikas pakalpojumus. Šogad SIA „Dubiki” 
iegādājās zemi un sāka nodarboties ar graudaugu 
un liellopu barības audzēšanu. 

Aktīvi un inovatīvi strādā arī pārējie uzņēmumi 
– SIA „DER” nodarbojas ar metāla tehnikas 
izgatavošanu, SIA „Barritus” pērn iepirka 70 liel-

Nominācijā „KULTŪRA” balvu saņēma 
māksliniece, gleznotāja, Daugavpils mākslas vi-
dusskolas „Saules skola” pasniedzēja Silva Veron-
ika Linarte. 

Priesteris Jānis Smirnovs drīz vien pēc Rīgas 
Garīgā semināra absolvēšanas, 1999.gadā uzsāka 
kalpošanu Kalupes draudzē. Pēc desmit gadu 
kalpošanas, 2010.gadā prāvests tika pārcelts uz 
Nīcgales un Līksnas draudzi, kur veiksmīgi un ar 
patiesu interesi turpināja iepriekšējo garīdznieku 
aizsāktos darbus. 

Prāvesta vadībā tika salabots Līksnas baznīcas 
torņu fasādes apmetums, tika veikts remonts 
draudzes mājas telpās, salabots un nokrāsots 
žogs, iegādāti kokmateriāli remontdarbu sastatņu 
ierīkošanai. Īpaši daudz darba tika ieguldīts, gat-
avojoties Līksnas baznīcas simtgades svinībām un 
bīskapa Jāņa Buļa vizitācijai. Pateicoties prāvesta 
iniciatīvai, ir nodibināta „Līksnas draudzes 
biedrība”. Lai piesaistītu projektu līdzekļus baznīcas 
remontdarbiem, prāvests vairākkārt ir organizējis 
labdarības koncertus. Šajā nolūkā ir izdots arī 
ērģeļu mūzikas disks ”Līksnas baznīcai -100”, kurā 
iemūžināts Līksnas baznīcas ērģeļu skanējums. 
Tuvākā iecere ir veikt baznīcas apskaņošanu, lai 
uzlabotu tās akustiku. Pašlaik draudzē tiek atjau-
nots bērnu un jauniešu koris. Reizi mēnesī Vabo-
les vidusskolā notiek Sv.Mise, tikpat veiksmīga 
ir sadarbība ar Līksnas, Vaboles un Nīcgales pa-
gasta pārvaldi, kā arī novada vadību. 

►►►   no 1.lpp

Naujenietis Vladislavs Petrovs jau vairāk kā 20 
gadus popularizē Daugavpils novada un Latvijas 
vārdu, sasniedzot izcilus panākumus republikas 

Vakara turpinājumā pasākuma apmeklētāju 
uzmanībai tika piedāvāts muzikāls projekts „Da-
bas koncertzāle” un mūziķi Ingus Ulmanis, Andris 
Sējāns un Aigars Voitišķis ar dziesmu ciklu „Kur” 
– jautājot, kur ir tā vieta uz pasaules, kas mums 
ir vissvarīgākā. Atbildi savās domās tobrīd varēja 
sameklēt ikviens klātesošais. Galvenais ir zināt, 
kur mājo tava sirds. 

Linartes kundze dzimusi Līksnas pagastā, divu 
gadu vecumā viņa tika represēta uz Sibīriju. Pēc 
16 gadiem, atgriežoties Latvijā, ieguva pedagoga 
un gleznotāja kvalifi kāciju Latvijas Valsts Mākslas 
akadēmijā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, Sil-
va Linarte atgriezās uz dzīvi Vaboles pagastā, kur 
atjaunoja atgūto vecāku dzimtas māju „Skrindas”. 
Šajā laikā Silva Linarte uzsāka darbu Daugavpils 
mākslas vidusskolā „Saules skola”, gadu vēlāk 
apstiprināta Daugavpils pilsētas galvenā 
mākslinieka amatā, kur nostrādāja astoņus gadus. 
Pedagoģijas darbam atdota dzīve vairāk nekā pus 
gadsimta garumā. 

Silvai Linartei ir  lieli radoši nopelni Daugavpils 
novada kultūrvides bagātināšanā. Viņa veidojusi 
Skrindu dzimtas muzeja vizuālo tēlu, piedalījusies 
Daugavpils novada muzeju rīkotajās izstādēs 
un citās aktivitātēs. Kopš 2011. gada Silva Lin-
arte strādā pie Daugavpils novada pašvaldības 
identitātes materiāliem. Viņa ir sagatavojusi 
Daugavpils novada ģerboņa un logo attēlus, izveido-
ja novada apbalvojumu skices. Viņas vadībā šogad 
tapis Daugavpils novada karogs. Valsts heraldikas 
komisija vienmēr uzsver, ka Daugavpils novadam ir 
viena no vislabāk atveidotajām simbolikām Latvijā, 
kas ir liels mākslinieces nopelns.

Nominācijā „SPORTS” balvu saņēma 
divkārtējs Sporta meistars grieķu – romiešu cīņā 
un  svarbumbu sportā, tehnisko zinātņu doktors  
Vladislavs Petrovs. 
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Daugavpils novada domes lēmumi

Zemkopības ministrija informē, ka 6.decem-
brī Krāslavā notiks konference lauksaimniekiem 
„Esi informēts un ražo laukos”, ko organizē Zemko-
pības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs”. Ikvienam kon-
ferences dalībniekam būs iespēja piedalīties dis-
kusijās un darba grupās par lauksaimniekiem un 
mežsaimniekiem aktuāliem jautājumiem – investī-
cijām, platībmaksājumiem un citām aktualitātēm.

Konferences norises vieta: Krāslavas kultū-
ras nams (Rīgas ielā 26), sākums plkst. 11.00, 
noslēgums – plkst. 15.30. Ierašanās un reģis-
trācija no plkst. 10.30.

Zemkopības ministrija aicina visus interesējošos 
jautājumus, uz kuriem lauksaimnieki vēlas konfe-
rencē dzirdēt atbildes, sūtīt uz e-pasta adresi lau-
kutikls@llkc.lv. Jautājumus varēs uzdot arī konfe-
rences laikā.

 Amatu atstāja 
Ambeļu pagasta 

pārvaldes vadītājs 
Guntars Melnis

2012.gada 31.oktobra ārkārtas sēdē pieņemti 
6 lēmumi:

• Nolēma pabeigt Daugavpils novada terito-
rijas plānojuma 2012.-2023.gadam izstrādi,  ievēro-
jot Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra notei-
kumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”  nosacījumus 
un pilnveidot to atbilstoši institūciju atzinumiem 
un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.

• Atbalstīja Biķernieku pamatskolas ieceri 
gatavot ēkas energoauditu un projekta pieteikumu 
„Kompleksi risinājumi Biķernieku pamatskolas 
energoefektivitātes paaugstināšanai”, piešķirot tam 
fi nansējumu Ls 1300. 

• Atbalstīja novada pašvaldības izglītības 
iestāžu projektu pieteikumus Sorosa fonds - Latvija 
iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām”: 

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

• Skrudalienas pamatskolas projekts „Skrud-
alienas pamatskolas daudzfunkcionālā centra dar-
bības attīstība”;

• Zemgales vidusskolas projekts „Daugavpils 
novada Zemgales vidusskolas telpu pielāgošana De-
menes pagasta iedzīvotāju sabiedriskajām, kultūr-
izglītības un sociālajām vajadzībām”;

• Randenes pamatskolas projekts „Nāc un 
mainies līdz ar mums”.

• Atbrīvoja Guntaru Melni no Ambeļu pagas-
ta pārvaldes vadītāja amata 2012.gada 5.novembrī.
8.novembra sēdē pieņemti 66 lēmumi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Dau-
gavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi”.  
Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas stāsies spēkā nākošajā dienā pēc to publicēša-
nas pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis”.

• Apstiprināja pilnveidoto Daugavpils nova-
da teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 1.re-
dakciju un pilnveidoto ietekmes uz vidi stratēģiskā 
novērtējuma vides pārskata projektu un nodeva tos 
publiskajai apspriešanai no 2012.gada 14.novembra 
līdz 5.decembrim.

• Apstiprināja instrukciju „Daugavpils nova-
da pašvaldības pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sa-
dales un maksas aprēķināšanas kārtība”, kas stājas 
spēkā ar 01.12.2012.

• Piešķīra novada domes balvu „Gada cilvēks 
2012”.

• Noteica novada dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojumus svinīgas laulības reģistrā-
cijas ceremonijas sagatavošanai un vadīšanai, kā 
arī  maksu par Červonkas pils un Raiņa mājas Ber-
ķenelē telpu un parka teritorijas (no 1.maija līdz 
31.oktobrim),  Naujenes laulību zāles un telpu iz-
mantošanu laulībām.

• Apstiprināja mācību literatūras iegādei pa-
redzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada paš-
valdības izglītības iestādēm 2012.gadam.

• Atcēla novada domes 15.09.2011. lēmumu 
Nr.1183 „Par Daugavpils novada domes maksas pa-
kalpojumu” un 25.10.2012. lēmumu Nr.1253 „Par 
saistošo noteikumu „Nolikums licencētai makšķe-
rēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē 
Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” apstip-
rināšanu”.

• Apstiprināja tehniski ekonomisko pamato-
jumu ūdenssaimniecības attīstībai Vecsalienas pa-
gasta Červonkas ciemā.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā 23 dzīvokļiem Višķu, Ambeļu, Sventes 
un Naujenes pagastos. 

• Grozīja novada domes 25.03.2010. lēmumu 
Nr.398 „Par maksas pakalpojumiem Naujenes pa-
gastā”, atceļot maksas pakalpojumu par automašī-
nu izmantošanu, kas nav saistīta ar pagasta pār-
valdes, tās struktūrvienību un pašvaldības iestāžu 
darbību.

• Nolēma atlīdzināt 1 personai Kalupes pa-
gastā izdevumus par zemes vienības Strodi kadas-
trālo uzmērīšanu.  

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos 

īpašumus: Vizbulītes un Puķītes, Kalupes pagastā. 
• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 

īpašumus: Strodi un zemes vienību Dālijas 1, Kalu-
pes pagastā, Nākotnes iela 14, Dubna, Dubnas pa-
gastā  un zemes vienību Tabores pagastā. 

• Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpašu-
mu: zemes vienības Dālijas 1, Kalupes pagastā un 
zemes vienības Tabores pagastā izsoles noteikumus.

• Nolēma piedzīt nekustamā īpašuma nodok-
ļa nokavētos maksājumus no 8 personām Skruda-
lienas pagastā.

• Nolēma piemērot nodokļu atbalsta pasā-
kumu nekustamā īpašuma nodoklim 5 personām 
Sventes, Tabores, Demenes, Laucesas un Biķernie-
ku pagastos.

• Nolēma piešķirt 1 personai Naujenes pa-
gastā vienreizēju pabalstu plīts un sildmūra remon-
tam.

• Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam 
pašvaldības dzīvoklim Nr.30, 18.novembra iela 398, 
Vecstropi, Naujenes pagastā.
22.novembra sēdē pieņemts 81 lēmums:

• Informācija par Skrudalienas pagasta ģer-
boņa skicēm.

• Apstiprināja dzīvojamo telpu īres līguma 
paraugu, ko slēdz, izīrējot novada pašvaldības dzī-
vojamās telpas, un līguma paraugu par pakalpoju-
mu sniegšanu, kuru slēdz, nodrošinot likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā no-
teikto pašvaldības autonomo funkciju – organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā 30 dzīvokļiem Kalkūnes pagastā. 

• Nolēma atlīdzināt 1 personai Līksnas pa-
gastā izdevumus par zemes vienības Bērzlejas, ka-
dastrālo uzmērīšanu.  

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: Červonka 99, Vecsalienas pagastā un 
dzīvokļa īpašumu Nr.8, Alejas iela12, Medumi, Me-
dumu pagastā. 

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašu-
ma Červonka 99, Vecsalienas pagastā izsoles notei-
kumus.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos 
īpašumus Ļesnoje 7 un Ļesnoje 26, Sventes pagastā.

• Apstiprināja dzīvojamās mājas „Cibuļovka 4”, 
Cibuļovka, Tabores pagastā, dzīvokļa īpašuma Nr. 
3, izsoles rezultātus. 

• Nolēma izbeigt atsavināšanas procesu uz 
pašvaldības nekustamo īpašumu 545.1 km dzīvoja-
mā māja, Demenes pagastā un Ksenija, Biķernieku 
pagastā.

• Nolēma piedzīt nekustamā īpašuma nodok-
ļa nokavētos maksājumus no 21 personas Nīcgales, 
Maļinovas un Naujenes pagastos.

• Nolēma piemērot nodokļu atbalsta pasāku-
mu nekustamā īpašuma nodoklim 3 personām De-
menes, Laucesas un Tabores pagastos.

• Nolēma piešķirt fi nansējumu Salienas pa-
gasta pārvaldei Ls 7284 Salienas vidusskolas ēkas 
vienkāršotās renovācijas projekta dokumentācijas 
izstrādes apmaksai, pašvaldības aģentūrai „Višķi” 
Ls 4487 izdevumu segšanai, kas saistīti ar siltum-
apgādes sistēmas kārtējo remontu un Nīcgales pa-
gasta pārvaldei Ls 1713 Nīcgales pamatskolas spor-
ta zāles jumta remontam.

• Grozīja novada domes 14.06.2012. lēmumu 
Nr.586 „Par iepirkuma procedūras veikšanu tehni-
kas iegādei”, nosakot, ka Kalupes pagasta pārvaldei 
veikt iepirkuma procedūru traktora iegādei līdz 
46 000 latu, ar PVN.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 
45496 traktora iegādei Kalupes pagasta pārvaldei.

• Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu neizīrē-
tam pašvaldības dzīvoklim Nr.11, Līvānu iela 4, Bi-
ķernieki, Biķernieku pagastā.

• Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 1 
personai Naujenes pagastā.

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

31.oktobra ārkārtas domes sēdē deputāti vien-
balsīgi pieņēma lēmumu ar 6.novembri atbrīvot 
Guntaru Melni no Ambeļu pagasta pārvaldes va-
dītāja pienākumiem. Lēmuma pamatā ir G.Melņa 
iesniegums ar lūgumu viņu atbrīvot pēc paša vē-
lēšanās.  Iemesls ir darba vietas maiņa. G.Melnis 
saņēmis piedāvājumu kļūt par Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra Daugavpils noda-
ļas vadītāju, nomainot līdzšinējo vadītāju Viktoru 
Kalānu.  

Pēc balsojuma, Daugavpils novada domes priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska uzdāvināja G.Melnim 
ziedus, pateicoties par līdzšinējo enerģisko un ini-
ciatīvas bagāto darbu ambeliešu labā, novēlot pa-
nākumus nākamajā darba vietā.

Pēc 5.novembra, līdz jauna amata pretendentu 
konkursa izsludināšanas, Ambeļu pagasta pārval-
des vadītāja amata pienākumus pildīs Ambeļu pa-
gasta pārvaldes komunālā dienesta vadītājs Sand-
ris Kusiņš.

„Ambeļu pagastā uz vietas es vairāk nebūšu, bet, 
protams, neskopošos ar padomiem un zināšanām, 
jo manā laikā ir iesākti vairāki projekti, kurus 
nepieciešams pabeigt. Pa šiem gadiem vislielāko 
gandarījumu sniedz tas, ka izdevies ambeliešiem 
nodrošināt tīru ūdeni, izremontēt kultūras namu, 
kurā tagad var rīkot dažādus sarīkojumus un pie-
dalīties interešu izglītībā, ir izremontēta bijusī 
Ambeļu skola, aktivizētas biedrības un jauniešu 
iniciatīvas. Pa diviem gadiem ir realizēti 14 projek-
ti – tik mazam pagastam tas nav maz,” tā līdzšinē-
jo darbu vērtē G.Melnis.

 „Sākumā man ir jāredz skaitļi, jāredz fakti, jā-
pakonsultējas ar speciālistiem par līdzšinējām 
kļūdām, kas darbā tika pieļautas. Jāapbruņojas 
ar informāciju, un tad jau varēs iet pareizajā vir-
zienā,” apņēmības pilns saka G.Melnis, atbildot uz 
jautājumu par vīzijām, kādi būs primārie darbi, ko 
veikt jaunajā amatā.  

Ambeļu pagasta pārvaldes vadītāja amatā 
G.Melnis strādā kopš 2009.gada 1.augusta. Viņš ir 
biškopis, Vecbebru sovhoztehnikuma absolvents. 
Papildus ieguvis agronoma specialitāti Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu 
uzņēmējdarbības vadībā Daugavpils Universitātē.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2012.gada 11.oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.20 (protokols Nr.24., 43.&, lēmums Nr.1166)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku” 

Izdoti saskaņā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos notei-
kumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
2. Daugavpils novada simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie no-

teikumi, ir Daugavpils novada ģerbonis, logo, Daugavpils novada karogs, 
Demenes pagasta ģerbonis, Kalupes pagasta ģerbonis, Medumu pagasta 
ģerbonis, Naujenes pagasta ģerbonis un Višķu pagasta ģerbonis.

1.2. papildināt ar 9.1punktu šādā redakcijā:
9.¹ Daugavpils novada karogs ir taisnstūra audums ar platuma un aug-

stuma attiecību 2:1, karogs ir divpusējs, tas ir dalīts divās vertikālās joslās 
– kreisā sarkanā krāsā, labā baltā krāsā. Baltās krāsas joslā trīs plīvojoši 
sudraba karogi ar trīsdaļīgi šķeltiem galiem, likti pāļa virzienā, uz karo-
giem centrā savīts sarkans krusts ar melnu punktu rindām zaros (krāsas 
pēc PANTONE kataloga: Sarkanā – 186C, Sudraba – 877C, Melnā – Black) 
(8.pielikums). 

1.3. Papildināt noteikumus ar IV.1 nodaļu šādā redakcijā:
IV.¹ Daugavpils novada karoga lietošana
28.¹ Daugavpils novada karogs paceļams:
28.¹1. pie Daugavpils novada pašvaldības administratīvās ēkas Rīgas ielā 

2, Daugavpilī – pastāvīgi. Pie pārējām ēkām, kurās atrodas pašvaldības ies-
tādes, karogs paceļams saskaņā ar Daugavpils novada domes priekšsēdētā-
ja, priekšsēdētāja vietnieka vai pašvaldības izpilddirektora rīkojumu;

28.¹2. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saei-
mas, pašvaldību vēlēšanu dienās, kā arī tautas nobalsošanās dienās;

28.¹3. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, no-
vietojot to valsts karoga labajā pusē, skatoties virzienā uz ēkas fasādi;

28.¹4. pēc brīvas gribas tautas, novada, darba vai ģimenes svētkos, atce-
res dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret 
novada karogu.

28.² Daugavpils novada karogu aizliegts pacelt:
28.²1. virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts, būvniecība 

vai kuras ir avārijas stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde;
28.²2. citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un 

pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos).
28.³ Ja Daugavpils novada karogs tiek pacelts valsts sēru dienās, tas pace-

ļams sēru noformējumā, kārtībā, kāda noteikta valsts karogam.
28. Aizliegts lietot bojātu vai izbalējušu Daugavpils novada karogu, kā 

arī izmantot Daugavpils novada karoga krāsu salikumu ar citu atribūtiku.
28. Izmantotā karoga kāta garuma un diametra izmēriem jāatbilst izmē-

riem, kādi noteikti noteikumos par valsts karoga izmantošanu.
28.6 Daugavpils novada karogam un tā attēlam neatkarīgi no izmēriem 

precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam paraugam.
28. Vietās, kur Daugavpils novada karogs nav pacelts pastāvīgi, to paceļ, 

saulei austot, un nolaiž, saulei rietot, vai paceļ tad, kad sākušies svētki, 
svinības vai sēru ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.

28. Daugavpils novada galda karodziņus lieto ofi ciālās pieņemšanās.” 
izteikt 34.punktu šādā redakcijā:
„34. Par šo noteikumu 24., 28., 28.2, 28.6 punktos noteikto prasību neie-

vērošanu piemērojams administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods 
līdz Ls 50.”

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagasta pārvalžu ēkās.

8.Pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 11.oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 20 (protokols Nr. 24., 43.&, lēmums Nr. 1166)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
„Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija 
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 7.punktam dome var noteikt nova-
da simboliku un atbilstoši 43. panta trešajai da-
ļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai 
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka vēl vienu Daugav-
pils novada simbolikas veidu – Daugavpils no-
vada karogs. Tiek dots simbolikas apraksts un 
noteikta tās izmantošanas kārtība. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē paš-
valdības budžetu. Lai nodrošinātu to izpildi nav 
nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt 
jaunas darba vietas.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķ-
grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi paredz simbolikas izmanto-
šanas saskaņošanu ar Daugavpils novada domes 
izveidotu Daugavpils novada Simbolikas komi-
siju, kuras izdotos administratīvos aktus vai 
faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils novada 
domē .

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājaslapā www.dnd.lv, pieejams Dau-
gavpils novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

2012.gada 29.novembris

 

Sventes pagastā rekonstruēta 
novada vecākā katlu māja

Sventes pagastā 
noslēdzies Daugavpils 
novada vecākās katlu 
mājas rekonstrukci-
jas un apkures katlu 
nomaiņas projekts. 
Sventes katlu mājas 
rekonstrukcija jau ilg-
stoši bija aktuāls jau-
tājums, tomēr situāci-
ju sarežģīja fakts, ka 
projektu nevarēja iesniegt Eiropas fi nansējumam, jo katlumāja nodrošina sil-
tumu ne tikai pašvaldības ēkām, bet sniedz pakalpojumus arī iedzīvotājiem.

„Mūsu pagasts ir unikāls ar to, ka mēs savā laikā, 90. gadu sākumā, ne-
veidojām nevienā mājā „Godmaņa taupības krāsniņas”, un no tā laika mums 
viss ciems palika centralizēti kurināms. Tā mēs izturējām visus šos garos ga-
dus,” atklāja Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska.

Projekta kopējais fi nansējums - Ls 455 851,53 , projekta attiecināmo izmak-
su summa 186 879, t.sk., klimata pārmaiņu fi nanšu instrumenta fi nansējums 
(75 %) - Ls 140 159,00 un pašvaldības līdzfi nansējums (25 %) - Ls 46 720, 
neattiecināmo izmaksu summa - Ls 268 972,53. Projekta priekšfi nansēšanai 
un līdzfi nansēšani Daugavpils novada dome ņēma aizņēmumu Valsts kasē.

Daugavpils novada domes realizētais projekts ļāvis Sventes katlu mājai 
pāriet no dārgāka un videi nedraudzīgāka kurināmā – oglēm, uz atjaunojamo 
energoresursu – šķeldām. Projekta ietvaros SIA „Ditton būve” veica ēkas re-
konstrukciju, šķeldu pieņemšanas nojumes būvniecību, divu apkures katlu ar 
kopējo jaudu 0,8 MW un kurināmā padeves mehānisma uzstādīšanu.

Katlu mājas darbības tehnoloģiskais process ir mehanizēts, kurināmā no-
liktavā uzstādīta kustīgā grīda kurināmā padevei uz ķēdes lāpstiņu transpor-
tieri, kurš piepilda kurināmā padeves mehānismu tvertnes, no kurām kuri-
nāmais tiek padots katla kurtuvē.

„Šajā apkures sezonā strādāsim ar vecajiem tarifi em – šobrīd iedzīvotājiem 
jāmaksā Ls 0.96 (bez PVN) par 1m², jo pagaidām mums siltummezgls un 
skaitītājs ir tikai katlu mājā. Plānojam veikt arī siltumtrases rekonstrukciju, 
lai siltummezgli būtu katrā lielajā mājā, kas ļaus noteikt cik daudz siltum-
enerģijas katra māja patērē. Kad mēs nokurināsim šo sezonu, tad redzēsim 
cik esam iztērējuši. Apkures sezonas sākums rekonstruētajā katlu mājā būs 
labs atskaites punkts, lai noteiktu cik daudz siltuma patērējam. Tad arī varēs 
prognozēt, kāds būs tarifs nākamgad,” norādīja B.Vasiļevska.

Viens no realizētā projekta mērķiem ir samazināt arī oglekļa dioksīda izme-
šus. Lai pārbaudītu reālo gaisa piesārņojuma samazinājumu, 3 reizes apku-
res sezonas laikā tiks veikta gāzu analīze un noteikts izmešu apjoms. 
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Projekta „Mūža atvasara” noslēguma pasākums pulcē vairāk kā 150 seniorus

Daugavpils novadā svinīgi noslēdzies Latvijas 
– Šveices sadarbības programmas apakšprojekts 
„Mūža atvasara”, ko pērn Sabiedrības integrācijas 
fondā iesniedza Latvijas Sarkanais Krusts 
sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novada domi. 

Projekta „Mūža atvasara” mērķis bija veicināt 
senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu Daugavpils 
un Ilūkstes novadā, atbalstot un palielinot senioru 
ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīvē un stiprinot 
starppaaudžu saiknes. 

Projekts ilga gadu un tā laikā abu novadu seniori 
tika iesaistīti visdažādākajās aktivitātēs – dator-
apmācības kursos, izglītojošās un praktiskās lekci-
jās, fizioterapijas nodarbībās, ekskursijās, starppa-
audžu solidaritātes pasākumos un radošajās darb-
nīcās, kurās seniori apguva kulinārijas, dārzkopī-
bas, šūšanas, adīšanas, tamborēšanas, tapošanas 
iemaņas, pavadot brīvo laiku saturīgi un pozitīvā 

biedrības. V.Kezika: „Mēs katru gadu biedrībām 
piešķiram finansējumu projektiem, kuri tiek saga-
tavoti un iesniegti dažādos fondos. Esiet aktīvi un 
rakstiet projektus. Ja mēs sadarbosimies, strādā-
sim, nebaidīsimies iziet ārā no mājām, satiksimies 
ar  draugiem, tad mums nekad nedraudēs tā sau-
camā senioru depresija.”

Par muzikālo gaisotni pasākumā rūpējās Nauje-
nes pagasta senioru vokālais ansamblis „Cerība” 
un deju ansamblis „Smaids”, kuri, pateicoties par 
projekta līdzekļiem iegādātajai šujmašīnai, uzstā-
jās krāšņos tērpos. Pasākums noslēdzās ar grupas 
„Patrioti.LG” koncertu.

gaisotnē. 
Svinīgajā projekta noslē-

guma pasākumā Daugav-
pils novada kultūras cen-
trā pulcējās vairāk kā 150 
seniori un pagastu sociālie 
darbinieki, lai kopā atskatī-
tos par paveikto un gremdē-
tos atmiņās par gada laikā 
piedzīvotajiem skaistāka-
jiem un interesantākajiem 
notikumiem. Īpašas pateicī-
bas par projekta veiksmīgu 
norisi tika veltītas projekta 
vadītājai Evai Ikauniecei, 
Latvijas Sarkanā Krusta 
Daugavpils un Ilūkstes no-
vada komitejas izpilddirek-
torei Skaidrītei Davnei un 
projekta koordinatorei Dau-
gavpils novadā Inārai Pom-
jalovai. Pasākums izvērtās 
īpaši skaists, jo tieši todien, 
20.novembrī, Latvijas Sar-
kanais Krusts svinēja savu 
dibināšanas 94.gadadienu. 
Latvijas Sarkanais Krusts 
iepriecināja seniorus pastās-
tot, ka ir gūts finansējums 
vēl vienai iecerei – jau šogad 
Daugavpils novada Deme-
nes, Kalupes, Višķu pagastā 
un Ilūkstes novada Dvietes, 
Bebrenes un Eglaines pa-
gastā tiks uzstādītas veļas 
mazgājamās un žāvējamās 
mašīnas, lai nodrošinātu 
senioriem iespēju izmazgāt 
veļu, saglabājot neatkarību 
no apkārtējiem. Kā arī Ilūkstē tiks izveidots se-
nioru dienas centrs, kur pulcēties un īstenot savas 
ieceres.

Noslēdzoties projektam, aptaujātie seniori atzi-
na, ka rīkotās aktivitātes bijušas interesantas un 
noderīgas, lūdzot līdzīga veida pasākumus organi-
zēt arī turpmāk. „Es apsolu, ka gan pašvaldība, gan 
Sociālais dienests domās par nākotnes aktivitātēm 
- mēs meklēsim, kuros fondos ir iespēja startēt at-
kal ar projektu, domāsim, kā darīt dzīvi pilnīgāku 
un skaistāku, lai jūs justos piederīgi savam pagas-
tam un novadam,” apliecināja Daugavpils novada 
Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.  Savu-
kārt Daugavpils novada pašvaldības izpilddirekto-
re Vanda Kezika aicināja seniorus pašiem veidot 

(No kreisās) Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils 
un Ilūkstes novada komitejas izpilddirektore 
Skaidrīte Davne, projekta vadītāja Eva Ikauniece 
un projekta koordinatore Ināra Pomjalova

Naujenes pagasta senioru vokālais  ansamblis „Cerība” priecēja ar 
skaistām dziesmām

Projekta noslēguma pasākums pulcēja pilnu zāli ar senioriem

Antona Skrindas mazmazmeita no Kanādas ciemojās Vaboles pagastā
Skrindu dzimtas muzejā Vabolē viesojās īpaši ciemiņi – kara ārsta un ievē-

rojamā Latgales Atmodas darbinieka Antona Skrindas atvases, kas ciemojo-
ties Latvijā, iekļāva savā maršrutā arī braucienu uz Daugavpils novadu. Šajā 
muzejā Antona Skrindas mazmazmeita Karla Karapetrovica ar vīru Staņisla-
vu un bērniem Stefanu un Katrīnu viesojās pirmo reizi, un, muzeja direktores 
Annas Lazdānes vadībā, apciemojums viņiem kļuva par brīnišķīgu ceļojumu 
dzimtas un latviešu tautas vēstures līkločos. Karla dzimusi Kanādā, bet šo-
brīd ar ģimeni uzturas Spānijā. Pēdējo reizi muzejā no Kanādas trimdinie-
kiem 2002.gadā viesojās Antona Skrindas mazdēli Andris un Viktors. Meitai 
īpaši svarīgi bija apciemot šo vietu Latgalē, jo tieši šogad Karlas tēvs Andris 
aizgāja mūžībā.

Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne atzina, ka šis apciemo-
jums bija ļoti noderīgs un interesents. Ar Skrindu dzimtas pēcnācēju palīdzī-
bu tika papildināti un precizēti dati par dzimtas ciltskoka jaunākajām paza-
rēm, iegūtas jaunas fotogrāfijas un atmiņu stāsti. 

Pētot muzejā apskatāmās fotogrāfijas, Karla atpazina savu vecvecmāmiņu 
Leokādiju (Antona Skrindas meitu), par lielu pārsteigumu muzeja darbinie-
kiem, nodemonstrējot no viņas mantoto gredzentiņu, kas rotājās Karlas zelt-
nesī. „Tas ir vienīgais mantojums no maniem vecvecākiem. Kad vecmāmiņa 
jau sāka nopietni slimot, gredzentiņš viņai palika par mazu un sāka krist 
nost. Lai nepazaudētu, viņa iedeva manai mammai, lai to noglabā. Tomēr 
manai mammai nejauši gadījās to pazaudēt.  Ne pa jokam satraukusies un iz-
meklējusi visu māju, beidzot viņa to atrada iekritušu kurpē. Tad vecmāmiņa 
lika to atdot atpakaļ. Kad viņa nomira, par gredzena mantinieci kļuvu es, jo 
biju viņai izskatā vislīdzīgākā,” stāsta Antona Skrindas mazmazmeita Karla. 

Gredzens Karlai tika uzdāvināts īpašā veidā – kad līgavainis Staņislavs 
nolēma Karlu bildināt, kā saderināšanās gredzenu to viņam iedeva topošās 
sievas vecāki. „Tā kā Karlu bildināju virs Niagāras ūdenskrituma, ļoti uz-
traucos, lai gredzens neizslīd, jo zināju, cik tas ir dārgs,” stāstu papildināja 
Karlas vīrs. Par laimi, gredzens derēja kā uzliets. 

 „Kad es klausos latviešu valodu, tas man atsauc bērnībā dzirdētās skaņas, 
kad mani vecvecāki savā starpā sarunājas. Mana mamma bija beļģiete, tāpēc 
ģimenē runājām angliski. Mājās gan vēl ir daudz grāmatu latviešu valodā, ” 
par latvietības liecībām stāstīja Karla.  

Apburti ar muzeja stāstiem un latgaliešiem raksturīgo viesmīlību, Skrindu 
dzimtas atvases neslēpa, ka jūtas šeit kā mājās.  „Šis ir saimes galds, pie kura 
šo gadu laikā sēdējušas dažādas tūristu grupas. Tomēr šodien ir sajūta, ka 
esmu piedzīvojusi brīnumu, jo tagad šeit sēž daļiņa no šīs dzimtas, par kuu 
mēs tik daudz runājām un stāstījām,” cienājot viesus ar Latvijas rupjmaizi 
un mājas plūmju ievārījumu, atzina muzeja saimniece A.Lazdāne. 

Viesošanās Vaboles pagastā ciemiņiem noslēdzās ar Mukānu kapu un 
Skrindu dzimtas māju vietu apmeklējumu. 
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Salienas pagasts svinēja 115 gadu jubileju

Skolu reitinga 2012 laureātu vidū - 
Špoģu un Vaboles vidusskola

Lai novērtētu izglītības līmeni Latvijas skolās, 
Draudzīgā aicinājuma fonds apkopojis jaunākos 
Skolu reitinga rezultātus, nosakot 2012.gada la-
bākās skolas Latvijā. Labāko skolu reitingā ie-
kļuvušas arī Daugavpils novada skolas – 2011. 
gada nominācijas „Labākā lauku skola” uzvarē-
tāja Špoģu vidusskola šogad piekāpusies Bērz-
pils vidusskolai, paliekot godpilnajā otrajā vietā. 
Labāko lauku skolu sarakstā izdevies iekļūt arī 
Vaboles vidusskolai – tai ir piešķirta atzīstamā 
17.vieta.

Vērtējot lauku skolu centralizēto eksāmenu re-
zultātus angļu valodā, Špoģu vidusskola ieņem 
godpilno 1.vietu. Matemātikas eksāmenu rezultā-
ti Špoģu vidusskolu ierindojuši 2.vietā, Salienas 
vidusskolu – 13.vietā. Latviešu valodas eksāme-
nu rezultātu vērtējumā Špoģu vidusskola atrodas 
19.vietā. Kategorijā „Dabas zinības” Vaboles vi-

dusskola ieņem 2.vietu.
Kopvērtējuma tabulā, salīdzinot valsts ģimnā-

zijas, pilsētas skolas un lauku vidusskolas, Špoģu 
vidusskola ir 17.labākā skola valstī.

Skolu reitinga 2012 virsotnē ierindojas un zi-
nāšanu simbola - Pūces - apbalvojumu svinīgā 
ceremonijā Latvijas Nacionālajā operā ģimnāziju 
grupā atkārtoti saņēma Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 
pilsētu vidusskolu kategorijā - Rīgas 64.vidussko-
la, specializēto vidējo mācību iestāžu grupā - Emī-
la Dārziņa mūzikas vidusskola. Lauku vidusskolu 
kategorijā godalgotajā vietā pirmo reizi - Bērzpils 
vidusskola. Šogad pirmo reizi pasniegta balva ka-
tegorijā Latviešu valoda un literatūra mazākum-
tautību skolās, kā arī noteikta skola ar straujāko 
izaugsmi.

Vairāk informāciju skatīt: 
http://www.konkurss.lv/. 

Izglītības iestāžu kar jeras konsultanti 
smēlās pieredzi Bordo, Francijā

Mūžizglītības programmas Leonardo Da Vinci 
apakšprogrammas projekta „Inovatīvo ideju un 
labās prakses pārņemšana karjeras izaugsmes 
nodrošināšanai” ietvaros no 29.oktobra līdz 4.no-
vembrim Daugavpils novada speciālistu delegā-
cija viesojās Francijā, pilsētā Bordo. Daugavpils 
novada delegāciju pārstāvēja Izglītības pārvaldes 
speciālisti, Daugavpils novada karjeras konsul-
tanti un novada izglītības iestāžu direktori.

Viesošanās laikā tika apmeklēts Bordo Karjeras 
informācijas un orientācijas centrs, kur abu valstu 
pārstāvji varēja iepazīties un apmainīties piere-
dzēm par izglītības sistēmām Latvijā un Francijā. 

Vizītē tika apmeklēts arī 
Informācijas centrs jau-
niešiem CIJA,  Plie des 
graves nodarbinātības 
un integrācijas aģentū-
ra, kā arī Mission locale 
des graves- nodarbinātī-
bas aģentūra jauniešiem, 
kuras darbības mērķis ir 
16-25 gadu vecu jauniešu 
profesionālās orientācijas 
ievirzes jautājumi, no-
darbinātība un ikdienas 
dzīves jeb pastāvības at-
tīstīšana. 

Bordo pilsētas apmek-
lējuma noslēguma dienas 
tika pavadītas interaktī-
vajās darbnīcās, kur no-

Biedrības „Daugavpils 
un Ilūkstes novadu 

partnerība „Kaimiņi”” 
paziņojums

Biedrība „„Daugavpils un Ilūkstes novadu partne-
rība „Kaimiņi”” izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vie-
tējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinā-
tās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.
gada 21.decembra līdz 2013.gada  21.janvārim

5. kārtā pieejamais publiskais fi nansējums ir 55 
762,84 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz „Daugavpils un 
Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” birojā Rīgas 
ielā 2., Daugavpils, 19.kabinets, tālrunis 65425089. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks  Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 
411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas terito-
rijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

4.6. Vietējo produktu ar pievienoto vērtību sorti-
menta dažādošana 55 762,84 LVL

Rīcības mērķis: Veicināt jaunu vietējo produk-
tu ar pievienoto vērtību radīšanu, tai skaitā jaunu 
ražotāju un pārstrādātāju izveidi Daugavpils un 
Ilūkstes novados

Plānotās aktivitātes:
- telpu pielāgošana pārtikas pārstrādei atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām;
- iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas teh-

noloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana;

- infrastruktūras izveide lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos 
un pašu saražotās produkcijas iepakošanai;

- ilggadīgo kultūraugu stādu (izņemot zemenes) 
iegāde;

- stādījumu balstu sistēmu un žogu balstu iegāde, 
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;

- citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un 
saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mēr-
ķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva 
atzinuma saņemšanai var iepazīties Rīgas ielā 2, 
19.kabinets, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 
www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā  
www.daugavpils.partneribas.lv  Kontaktpersona 
Inga Krekele, e-pasts: inga.krekele@gmail.com 

Bordo pilsētas apmeklējuma noslēguma dienas tika pavadītas 
interaktīvajās darbnīcās

vada speciālisti iepazinās ar skolotāja ikdienas 
darbu Francijā, apguva darba metodes un risi-
nāja iespējamās problēmsituācijas. Daugavpils 
novada speciālistiem bija interesanti uzzināt, ka 
Francijas skolās liela uzmanību tiek pievērsta 
skolēnu karjeras ievirzei, reizi nedēļā rīkojot kar-
jeras orientācijas stundas, organizējot izglītojošas 
mācību ekskursijas un karjeras dienas (tikša-
nās ar uzņēmējiem). Pedagogi pilnveidoja savas 
zināšanas franču valodā, kā arī tuvāk iepazinās 
ar Bordo vēsturi un kultūru. Katrs pedagogs par 
mācībām Francijā saņēma profesio nālās pilnvei-
des sertifi kātu un eiropasi.

24.novembrī Salienas pagastā tika atzīmēti Sa-
lienas pagasta svētki, kuri  tika aizsākti ar eku-
mēnisko dievkalpojumu Jaunbornes Romas katoļu 
baznīcā.

Apsveikuma vārdi, miera un labklājības vēlēju-
mi dievkalpojuma laikā izskanēja no triju konfesiju 
pārstāvjiem, kurus pārstāvēja  Jaunbornes Romas 
katoļu draudzes prāvests Janušs Bulašs, pareiz-

nošanas Salienas ciema padome atkal kļuva par Sa-
lienas pagasta padomi. Pateicības vārdi izskanēja 
bijušajiem ciema un pagasta padomju priekšsēdē-
tājiem - Verai Zubovičai,  Lidijai Moisejevai, Jurim 
Lasmanim, Tatjanai Babinai.

Pēdējās desmitgades laika pagasta teritorijā no-
tiek īpaši liela mēroga darbi – tiek sakārtota siltum-
apgādes sistēma, ūdensapgāde un sākas darbi pie 
kanalizācijas sistēmas atjaunošanas pagastā. Salie-
nas pagasts var lepoties ar to, ka tajā dzīvo centīgi 
un aktīvi zemnieki un iedzīvotāji. Netiek aizmirsts 
arī par galveno vērtību – bērniem. Pagasta dzīve 
nestāv uz vietas. Pagastā pastāvīgi rodas jaunas 
idejas, kuras plānots realizēt nākotnē – veikt skolas 
renovāciju, pabeigt Salienas ciema ielu asfaltēšanu, 
kā arī Salienas ciema apgaismošanu vakara stun-
dās ziemas periodā.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
J.Jalinska savā uzrunā uzsvēra, ka Salienas pagasts 
ieņem nozīmīgu vietu Daugavpils novada pagasta 
vidū. Tas veiksmīgi attīstās, un top arvien skaistāks 
un sakoptāks. Pagasta ļaudis ir aktīvi, nodarbojas 
ar lauksaimniecību, un nekad neizvairās no dalības 
republikas un novada mēroga pasākumos.

Pasākumu ar savām skanīgajām dziesmām pa-
pildināja sieviešu vokālais ansamblis “Melodija”, 
Salienas kultūras nama deju kolektīvi “Cerība” un 
“Dzirkstīte” un Daugavpils novada kultūras centra 
deju kolektīvs “Līksme.”

ticīgo baznīcas dekāns Tēvs 
Georgijs un Ilūkstes luterāņu 
draudzes mācītājs Raivis Mar-
tinsons. Ticīgie pateicību Die-
vam dziedāja ērģeļu un  Garī-
gās seminārijas audzēkņa un 
bijušā Salienas vidusskolas 
skolēna Andreja Kassirova  
pavadībā. Dievkalpojuma no-
slēgumā  skanēja “Lūgšana” 
vecslāvu valodā sieviešu vokā-
lā ansambļa “Melodija” izpil-
dījumā.

Svinīgajā pasākumā pieda-
lījās Salienas pagasta iedzīvo-
tāji, esošie un bijušie Salienas 
pagasta padomes (pārvaldes) 
darbinieki un kolhoznieki, 
Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja J.Jalinska, 

novada pašvaldības izpilddirektore V.Kezika, no-
vada domes deputāti A.Annišineca, J.Livčāns, 
V.Smarguns, A.Redkova.

Svētku uzrunā Salienas pagasta pārvaldes vadī-
tājs R.Jermaļonoks atzīmēja, ka Salienas pagasta 
vēsture aizsākas 1897.gadā, kad  7 muižu apvie-
nošanās rezultātā parādījās pirmās rakstītās ziņas 
par Salonājas pagastu. Gadu gaitā mainījās pagas-
ta teritorija, valsts iekārtas, notika kolektivizācija. 
1991.gada februārī pēc Latvijas Neatkarības atjau-

Salieniešus svētkos sveica Salienas pagasta pārvaldes vadītājs 
Rišards Jermaļonoks (attēlā centrā)

Jāzeps Valters 
Salienas pagasta pārvaldes juriskonsults
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Izsakām līdzjūtību mūžībā
aizgājušo tuviniekiem

Vaboles pagastā
Vasiļjeva Antoņina(1922.g.)

Pudāns Jāzeps(1950.g.)
Vecsalienas pagastā

Zemīts Ernests(1938.g.)
Nipere Anna(1923.g.)

Anušonoks Andrejs(1944.g.)
Lenčevska Olga(1957.g.)          

Višķu pagastā
Bojarskis Ivans(1937.g.)    
Ivanovs Vasīlijs(1941.g.)    

Koļesnikovs Jurijs(1937.g.)
Gžibovskis Leonards(1940.g.) 

Naujenes pagastā
Sergejevs Vasīlijs(1950.g.)

Jakubovska Monika(1920.g.)
Šersts Fjodors(1946.g.)

Plociņš Melānijs (1937.g.)
Koļesņikovs Vladimirs(1941.g.) 
Kreipāns Vladislavs(1937.g.)

Nīcgales pagastā
Golko Anita(1957.g.)

Ivanovs Vasilijs(1956.g.) 
Skrudalienas pagastā

Paradnika Jeļena(1926.g.)
Ilgavize Ņina(1927.g.)

Tabores pagastā
Saveļjevs Mihails(1951.g.)
Glods Vladimirs(1961.g.)

Kalupes pagastā
Ruļuka Agnese(1929.g.)

Gramņicka Valentīna(1937.g.)
Grigorjeva Raisa(1935.g.)

Laucesas pagastā
Mironovs Semjons(1963.g.)

Līksnas pagastā
Morkons Broņislavs(1930.g.)
Jakubovska Anna(1921.g.)

Belijs Pjotrs(1962.g.)
Maļinovas pagastā

Bogdanova Agafi ja(1931.g.)
Medumu pagastā

Lauskis Romualds(1932.g.)

Mūžībā aizgājuši 
Ambeļu  pagastā

Gude Vilhelmīne(1952.g.)
Biķernieku  pagastā

Stepanova Olga(1952.g.)
Demenes pagastā

Šeškis Alberts Pēteris(1949.g.)
Dubnas pagastā

Amosovs Nikolajs (1973.g.)    
Kalkūnes pagastā

Veļičko Mečislavs(1940.g.)
Novičenoka Fevrusija(1926.g.)
Novicka Broņislava(1949.g.)

Realizēts projekts 
„Skrudalienas pagasta kopienas dzīves kvalitātes uzlabošana”

Skrudalienas pagasta biedrība „Sieviešu klubs 
„Silenīte”” projektā „Skrudalienas pagasta kopie-
nas dzīves kvalitātes uzlabošana” ietvaros svinīgi 
atklāja jauno trenažieru telpu, kuru varēs izman-
tot dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji, bet aprī-
kojuma iegādē  akcents tika likts uz sieviešu un 
senioru vēlmēm un vajadzībām.

Projekta mērķis bija, sadarbojoties ar Daugav-
pils novadu un Skrudalienas pagastu, sekmēt 
iedzīvotāju pozitīvas attieksmes veidošanos pret 
savu veselību, rosināt iedzīvotājiem labvēlīgas vi-
des attīstību, veicināt senioru veidošanos par no-
zīmīgu sabiedrības resursu. 

Projektu atbalsta nodibinājums „Latvijas Ko-
pienu iniciatīvu fonds”, piešķirot fi nansējumu 
LVL 3000,00 apjomā. Līdzfi nansējumu nodroši-

nāja Daugavpils novada dome (LVL 800,00) un 
Skrudalienas pagasta pārvalde ( LVL 1600,00). 

Projekta rezultātā tika sakārtotas Brīvā laika 
pavadīšanas centra četras telpas 45 m² platībā. 
Sporta nodarbībām tiks iegādāts sporta inven-
tārs -8 trenažieri. Tas ļaus dažādu vecuma grupu 
iedzīvotājiem, tai skaitā personām ar funkcionā-
liem traucējumiem, lietderīgi izmantot savu brīvo 
laiku, nostiprināt savu veselību un uzlabot iedzī-
votāju dzīves kvalitāti.                                                            

Piedalīšanās projektā veicina saskarsmi un sa-
pratni starp pagasta iedzīvotājiem no dažādām 
sociālajām, dzimuma un vecuma grupām. Pro-
jekts veicina kopienu stāvokļa uzlabošanos pa-
gastā, atbalstot sporta aktivitātes un pasākumus, 
kas mazina sociālo atstumtību, rada iedzīvotā-
jiem draudzīgu un drošu vidi, palīdz atrast risinā-
jumus aktuālajām problēmām, pievērš iedzīvotā-
jus lietderīgai brīvā laika izmantošanai. 

 Semināros mudināja uzsākt māju siltināšanu
Daugavpils novadā noslēgušies informatīvie se-

mināri „Kā iedzīvotājiem panākt mazāku maksu 
par siltumu”, ko rīkoja Daugavpils novada domes 
Pašvaldības īpašuma nodaļa sadarbībā ar pagas-
tu pārvaldēm un SIA „Grand Eko”. 

Semināri tika rīkoti ar mērķi veicināt disku-
siju par to, kā iedzīvotājiem sagatavoties mājas 
renovācijas uzsākšanai, ko darīt nekavējoties, 
lai rēķini par siltumu kļūtu mazāki un kā neno-
kavēt pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda aktivitātēm ”Daudzdzīvokļu māju siltum-
noturības uzlabošanas pasākumi” un pašvaldības 
atbalstam, ko nosaka Daugavpils novada domes 
saistošie noteikumi „Par Daugavpils novada paš-
valdības līdzfi nansējuma apjomu un piešķirša-
nas kārtību energoefektivitātes pasākumu veik-
šanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. 

Saistošie noteikumi, pieteikuma forma līdzfi -
nansējuma saņemšanai un reģistrācijas anketa 
pieejama katrā pagasta pārvaldē un mājas lapā 
www.dnd.lv, sadaļā „Publiskie dokumenti”.  

„Lai panāktu mazāku maksu par siltumu, ir ti-
kai viens ceļš – racionāla un taupīga saņemtā sil-
tuma izlietošana. Daugavpils novadā dzīvojamās 
mājas, kas celtas pēckara periodā, ir ar zemu sil-
tuma noturību – siltums aizplūst caur neblīviem 
logiem un durvīm, plānajām sienām, nesiltinātu 
bēniņu un jumta pārsegumu, siltu pagraba pārse-
guma siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, nepie-
ciešama kompleksa mājas renovācija ar siltināša-
nu, kas ir samērā ilgstošs process”, uzsvēra SIA 
„Grand Eko” Energoefektivitātes nodaļas vadītājs 
Aleksandrs Adamovičs. 

Pirmais, ar ko jāsāk, ir jāsasauc iedzīvotāju kop-
sapulce, lai vienotos par energoaudita veikšanu 
(kas tieši konkrētai mājai ir vajadzīgs, lai ienestu 
lielāku energoefektivitāti) un kontroltāmes saga-

tavošanu (kas nosaka, cik lielas būs izmaksas). 
Daugavpils novadā tikai 44 % dzīvojamo māju ir 

nodotas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā. Kā 
obligāts priekšnosacījums pašvaldības fi nansēju-
ma saņemšanai daudzdzīvokļu māju energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai ir tas, ka konkrētai 
dzīvojamai mājai ir jābūt pārvaldniekam. Ja tāda 
nav, tad to steigšus ir jāievēl, sasaucot iedzīvotāju 
kopsapulci. Bez iedzīvotāju pretimnākšanas, šis 
process nemaz nevar sākties. Kalupē, Nīcgalē un 
Kalkūnē situācija ir visbēdīgākā.  

Uzziņai: 
Daugavpils novada domē daudzdzīvokļu 

māju energoefektivitātes pasākumu atbals-
tāmās izmaksas:

● 100% apmērā - dzīvojamās mājas energoaudi-
ta pārskata sagatavošanai un termogrāfi jas veik-
šanai;

● 100% apmērā – tehniskā projekta dokumen-
tācijas sagatavošanai (tehniskā projekta izstrā-
des izmaksām);

● jumta seguma nomaiņai ar bēniņu silti-
nāšanu - 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, 
bet ne vairāk kā Ls 20 000

● apkures sistēmas renovācijai – 75% apmē-
rā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā  Ls 
30 000

● ārējo sienu siltināšanai Ls 3.00 par katru 
nosiltinātas sienas kvadrātmetru, atbilstoši ap-
stiprinātajai tehniskajai dokumentācijai. 

Maksimāli pieļaujamais ERAF fi nansējums – ne 
vairāk kā Ls 35 uz vienu dzīvojamās mājas kvad-
rātmetru. Dzīvokļu īpašnieki no kopējām projekta 
attiecināmajām izmaksām var atgūt 50%, un ja 
vismaz 10% no dzīvokļu īpašniekiem ir maznodro-
šinātas personas statuss, tad – 60%. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivi-

tātes ”Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi” atbalstāmās izmak-
sas:

● Projekta būvuzraudzības un autoruzraudzī-
bas izmaksas;

● Energoaudita, tehniskās apsekošanas, būv-
niecības izmaksu tāmes un būvprojekta vai vien-
kāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādāša-
nas izmaksas un tehniskā projekta ekspertīzes 
izmaksas;

● Ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvele-
mentu siltināšana un nomaiņa, tai skaitā atseviš-
ķu dzīvokļu īpašumu robežās esošo ārsienu logu 
atjaunošana un nomaiņa;

● Pagraba un augšējā stāva pārseguma siltinā-
šana;

● Kāpņu telpas remonts, gadījumā, ja tiek veikti 
energoefektivitātes darbi kāpņu telpā (nepārsnie-
dzot 5% no attiecināmajām tiešajām izmaksām);

● Rekuperācijas sistēmas uzstādīšana ēkā sil-
tumenerģijas atkārtotai izmantošanai;

● Ēkas inženierkomunikāciju sistēmu atvirzīša-
na no siltināmās virsmas, ja tā nepieciešama sil-
tumizolācijas materiālu uzklāšanai uz ēkas ārējo 
norobežojošo konstrukciju būvelementu virsmas 
un paredzēta tehniskajā projektā vai vienkāršo-
tās renovācijas dokumentācijā.

„Informatīvajos semināros kopā piedalījās 180 
iedzīvotāji no četriem pagastiem. Jāsaka, ka semi-
nāri ir bijuši produktīvi. Uz doto brīdi Daugavpils 
novada dome ir saņēmusi jau trīs iesniegumus no 
Naujenes un Kalkūnes pagasta iedzīvotājiem ar 
lūgumu paredzēt nākamā gada budžetā pašvaldī-
bas līdzfi nansējuma līdzekļus māju energoefekti-
vitātes projektu īstenošanai”, stāsta Daugavpils 
novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļas vadī-
tāja Vasilisa Pudovkina.
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APSVEICAM

JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

AFIŠA

IZSOLES

Informācija
Uz Višķu, Luknas ezera un Dubnas upes Višķu pagasta teritorijā tiek organizēta licenzēta makšķe-
rēšana. Licenzētas makšķerēšanas organizators ir Višķu pagasta pārvalde. Licences var iegādāties 
darba dienās Višķu pagasta pārvaldē vai interneta vietnē  www.e-pakalpojumi.lv

Šī gada februārī izskanēja informācija par 
publisko interneta punktu attīstību Daugavpils 
novadā. Tika nolemts jau šogad modernizēt šādus 
punktus vairākos pagastos. Kad tiks uzsākta šī 
projekta realizācija un vai tiks atvērts publiskais 
interneta punkts Laucesē? 

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

audzināšanā !

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
06.12. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
27.12. Daugavpils novada dome 11.45-12.45
Aļona Annišineca
10.12. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
17.12. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
03.12. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
17.12. Maļinovas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Juris Bleidelis
06.12. Salienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
27.12. Skrudalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Viktors Kalāns
03.12. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
10.12. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
17.12. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
Edgars Kucins
05.12. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

19.12. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 16.00-18.00

Janīna Kursīte
05.12. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
18.12. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
Tikšanās ar iedzīvotājiem netiek plānotas
Ināra Ondzule
03.12. Kalupes pamatskola 15.00-17.30
10.12. Kalupes pamatskola 15.00-17.30
Vasilisa Pudovkina
11.12. Naujenes pagasts, Lociki 16.30-18.30
19.12. Naujenes pagasts, Krauja 16.30-18.30
Aivars Rasčevskis
03.12. Līksnas pagasta pārvalde 14.00-17.00
10.12. Dubnas pagasta pārvalde 14.00-17.00
Antoņina Redkova
03.12. Salienas vidusskola 13.30-15.30
17.12. Salienas vidusskola 13.30-15.30
21.12. Salienas vidusskola 14.00-15.00
Aleksandrs Sibircevs
07.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
18.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Valērijs Smarguns
17.12. Vecsalienas pagasta pārvalde 08.00-12.00
21.12. Salienas pagasta pārvalde 08.00-12.00
Mečislavs Vēveris
03.12. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
07.12. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
17.12. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
21.12. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
Lūcija Voitkeviča
03.12. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 14.00-16.00

10.12. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 14.00-16.00

17.12. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 14.00-15.00

─ 2013.gada 8. janvārī  plkst. 13.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils 
mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli)  starp pirmpir-
kuma tiesīgām personām tiks pārdota zemes vienī-
ba ( starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4496 009 
0032    3.07 ha platībā,   kas atrodas Červonka 99,  
Vecsalienas  pagasts, Daugavpils novads. Objekta 
sākotnējā cena –  1650.00

Izsoles dalībnieki var  iepazīties ar izsoles no-
teikumiem un reģistrēties uz izsoli (mēneša laikā 
kopš publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis) 
Daugavpils novada domē,  38., 26. kabinetos (darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30), Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas mak-
su Ls 10 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolā-
mā nekustamā īpašuma sākumcenas. 

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

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

─ 2012.gada 28. decembrī  plkst. 13.00 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli)  
starp pirmpirkuma tiesīgām personām tiks pārdota 
zemes vienība ( starpgabals)   3.86 ha platībā,   kas 
atrodas Dālijas 1, Kalupes  pagasts, Daugavpils no-
vads. Objekta sākotnējā cena – Ls 2316.00.

─ 2012.gada 28. decembrī  plkst. 15.00 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas iela 2, 
Daugavpils mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli)  
starp pirmpirkuma tiesīgām personām tiks pārdota 
zemes vienība ( starpgabals) 0.66 ha platībā,  kas 
atrodas  Tabores  pagasts, Daugavpils novads. Ob-
jekta sākotnējā cena – Ls 495.00.

Atbild Vita Rūtiņa 
Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas 

vadītāja 
Šo projektu plānoja Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra (VRAA). Daugavpils novada domei 
VRAA  piedāvāja piedalīties šajā projektā un lūdza 
informāciju par to, kuros pagastos šo punktu 
trūkst un kuros ir nepieciešama to modernizācija, 
gadījumā, ja ERAF fi nansējums šādam projektam 
būs pieejams. Daugavpils novada dome 2012.gada 
janvārī  bija pieņēmusi attiecīgo  lēmumu „Par 
piedalīšanos Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
projektā „Publisko interneta punktu attīstība””. Tā 
kā šobrīd no VRAA puses nekādas aktivitātes par 
šo projektu nav, tad arī Publiskā interneta punkts 
Laucesē netiks atvērts. Ja VRAA projektu tomēr 
virzīs, tad novada dome noteikti tajā piedalīsies.

Novadā dzimuši    
Biķernieku  pagastā

Gļebs Savickis(24.oktobrī)
Laucesas pagastā

Darja Vasiļonoka(20.oktobrī)
Naujenes pagastā

Igors Ņikitins (30.oktobrī)
Jana Ivanova(30.oktobrī)

Adriana Morozova(19.novembrī)
Nīcgales pagastā

Markuss Ruža(23.oktobrī)
Sventes pagastā

Kristaps Kaķīts(3.novembrī)
Vaboles pagastā

Alekss Audzers(9.novembrī)
Vecsalienas pagastā

Taisija  Raķele(1.novembrī) 
Višķu pagastā

Renārs Blusanovičs(22.oktobrī)

Sveicam  jaunlaulātos!
•  Ēriku Jēkabsoni un Voldemāru Kokinu
• Jūliju Kutepovu un Igoru Kiseļovu
• Oksanu Okuņevu un Oļegu Tajevski
• Tatjanu Šilinu un Anatoliju Aļeiņikovu
• Santu Malinu un Raimondu Bizņu
• Līgu Malnaču un Arti Zihmani

Esmu Daugavpils novada iedzīvotājs jau vairā-
kus gadus, bet avīzi nekad neesmu saņēmis. Par 
avīzi uzzināju no kolēģa darbā. Ar ko varētu sazi-
nāties, lai turpmāk varētu saņemt avīzi.

Atbild Kristīna Isate 
Daugavpils novada domes Informācijas un 
sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 

Daugavpils novada teritorijā pašvaldības avīze ir 
bezmaksas informatīvais izdevums, kuru ik mēnesi 
ir jāsaņem katram novada iedzīvotājam. Par avīzes 
piegādi atbild konkrētā pagasta pārvalde. Ja avīze 
pie jums nenonāk, informējiet attiecīgo pagasta pār-
valdi. Avīze ir pieejama arī elektroniskajā versijā 
Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv, 
sadaļā „Daugavpils Novada Vēstis”. 

Esmu Daugavpils novada iedzīvotājs jau vairā-
kus gadus, bet avīzi nekad neesmu saņēmis. Par 
avīzi uzzināju no kolēģa darbā. Ar ko varētu sazi-
nāties, lai turpmāk varētu saņemt avīzi.

Uzburiet 
Ziemassvētku noskaņu! 
Lai Daugavpils novada vizuālais 

noformējums radītu Ziemassvētku 
noskaņu, kā arī, lai veicinātu skat-
logu, dzīvojamo un sabiedrisko ēku 
izgreznošanas tradīcijas, Daugav-
pils novada dome aicina izrotāt ēku 
fasādes, pagalmus, skatlogus un 
iekštelpas. Radīsim Ziemassvētku 
noskaņu visi kopā!

Andrejdienas sadancis  ar Tautas deju 
ansambļa  „Līksme” dalību

01.12. 14.00 Vaboles kultūras nams

Pirmās sveces iedegšana  Adventes vainagā 02.12. 12.00 Ambeļu pagasts
Mākslinieku Silvas Linartes un Viktorijas 
Boikinas gleznu izstādes  atklāšana

03.12. 16.00 Naujenes tautas bibliotēka

Daugavpils teātra mono izrāde „Katru gad’ 
no jauna Kristus bērniņš nāk”

09.12. 15.00 Ambeļu kultūras nams

Bērnu molberta atklāšanas svētki 
”Molberta krāsainie sapņi” un meistarklase

12.12. 16.00 Kalkūnes pagasta pārvalde

Adventes radošās darbnīcas 14.12. 17.00 Kalkūnes pagasta pārvalde
Ziemassvētku labdarības koncerts 
„Iededzies mīlestībai”

14.12. 19.00 Līksnas kultūras nams

Ziemassvētku tradicionālo rotājumu 
darbnīca

16.12. 12.00 Ambeļu kultūras nams

Studentu centra „La La Dra” Adventes 
pasākums

16.12. 15.00 Sventes Tautas nams

Svētku egles iedegšana 20.12. 15.00 Vaboles pagasta laukums
Nīcgales Tautas nams

Ziemassvētku koncerts 20.12. Naujenes Mūzikas un mākslas 
skola

Ziemassvētku turnīrs galda tenisā 20.12. 18.00 Naujenes kultūras centra 
sporta zāle

Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam veltīto pasākumu afi ša pieejama portālā www.dnd.lv  un 
pagastu pārvaldēs. 


