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DAUGAVPILS  NOVADA

VĒSTIS
Noslēdzies Daugavpils novada biznesa ideju konkurss 

„Esi uzņēmējs 2011/2012”

Daina Kriviņa
Izglītības pārvaldes projektu koordinatore

Daugavpils novada biznesa ideju konkurss „Esi 
uzņēmējs 2011/2012” tika atklāts 2011. gada ok-
tobra sākumā un tā mērķis bija sniegt biznesa 
ideju autoriem (jebkurš jaunietis vai jauniešu gru-
pa vecumā no 16 līdz 30 gadiem) nepieciešamās 
zināšanas, attīstīt prasmes un motivēt tos pilnvei-
dot biznesa idejas līdz pilnvērtīgiem biznesa plā-
niem, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmu-
mos Daugavpils novadā.

Konkursa Vērtēšanas komisija bija patiesi prie-
cīga, novembrī saņemot 15 biznesa idejas. Biznesa 
autoru vidū bija dalībnieki no Demenes, Kalkū-
nes, Lauceses, Maļinovas, Medumu, Višķu un 
Naujenes pagastiem, kā arī no Daugavpils pilsē-
tas un Līvānu novada.

2012. gada 17. februārī tika noskaidroti konkur-
sa uzvarētāji. Un tie ir:

• I vieta - Guntis Jurāns ar biznesa plānu 
„Kvēpu neitrālās malkas ražotnes izveide”,

• II vieta - Jekaterina Lazukina un Oksana 
Saprikova ar biznesa plānu „Beķerejas ka-
fejnīca „Latviešu pīrāgi””,

• III vieta - Jeļena Drizļonoka ar biznesa 
plānu „VilenaZipper oriģinālās rotaslietas”.

Konkursa uzvarētāji ieguva Daugavpils novada 
domes naudas balvas: 1. vietas ieguvējam - Ls 500, 
2.vieta – Ls 400 un 3.vieta – Ls 300 lielas naudas 
balvas. Tāpat speciālās balvas piešķīra SIA „Lia 
D” – J. Lazukinai un O. Saprikovai par biznesa 
plānu „Beķerejas kafejnīca „Latviešu pīrāgi”" un 
Karolīnai Ščedrovai un Jevgenijam Ščedrovam 
par biznesa plānu „Zivju audzēšana un maksas 
zvejošanas pakalpojumu organizēšana”. 

Apsveicam konkursa uzvarētājus un visus kon-
kursa dalībniekus!

Konkursa gaitā notika ne tikai biznesa idejas 
iesūtīšana, bet arī dalībnieku izglītojošie seminā-
ri – Biznesa plāna izstrāde, ES fi nansējums un 
citas atbalsta iespējas uzņēmējiem, Mārketings, 
Uzstāšanās un prezentācijas prasmes u.c. 

Pēc praktiskajiem semināriem savā uzņēmēj-
darbības pieredzē dalījās Daugavpils novada 
uzņēmēji. Notika arī braucieni uz Biznesa inku-
batoriem Daugavpilī un Rēzeknē, online un klā-
tienes konsultācijas, biznesa plānu sagatavošana 

Konkursa “Esi uzņēmējs 2012” fi nālisti un Vērtēšanas komisija gandarīti par 
paveikto piecu mēnešu laikā

2.vietas ieguvējas Jekaterina Lazukina un 
Oksana Saprikova Vērtēšanas komisiju cienāja ar 
pašceptām kūkām

1.vietas ieguvējs Guntis Jurāns 
pārliecina par savas biznesa idejas 
dzīvotspēju

3.vietas ieguvēja Jeļena Drizļonoka 
savu hobiju vēlas pārvērst pelnošā 
uzņēmumā

un prezentācijas. Kā arī visiem dalībniekiem un 
citiem interesentiem bija iespēja piedalīties eks-
kursijā uz Daugavpils novada uzņēmumiem - SIA 
„Lia D”, Z/s „Kļavas”, SIA „Eko Latgale”, SIA „Re-
censs” (Egļu kalns), SIA „Anfeja” (viesu māja "Ru-
dzupuķes") un SIA „Mežvidi”.

Konkursa dalībnieki konkursa izvērtēšanas an-
ketās un noslēguma pasākumā pateicās konkursa 
organizatoriem par doto iespēju saņemt palīdzību 
savu biznesa ideju realizēšanā. Viņi atzina, ka 
bija ļoti interesanti un vērtīgi piedalīties konkur-
sā. 

„Lielisks enerģijas lādiņš, pozitīvas emocijas, 
pieredzējušu uzņēmēju un kompetentu speciālis-
tu padomi, atbalsts – tas viss noteikti ļoti noderēs 
tagad un nākotnē!” tā J.Lazukina. 

„Konkurss palīdzēja spert lielus soļus uz priek-
šu un tiekties īstenot savu ideju”, tā O.Saprikova. 

„Konkursa ietvaros tika gūta neaizmirstama un 
nepieciešama pieredze”, tā J.Drizļonoka. 

„Ieguvu arī jaunus draugus, paziņas. Jauni 
kontakti un iespējas! Ieteikums – rīkot jaunus 
konkursus un meklēt vēl citus instrumentus, kā 
motivēt jauniešus attīstīt savas idejas un sākt 
biznesu”, tā G.Jurāns.

Konkursa dalībnieki uzskata, ka ir nepiecie-
šams šāda veida konkursus organizēt kā ikgadēju 
tradīciju, jo jauniešiem ir nepieciešama palīdzība 
un atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Konkursa organizatori pateicas konkursa Stra-
tēģiskajiem partneriem – AS „Swedbank” un SIA 
„Lia D”, kā arī Kompetences partneriem - Lat-
gales plānošanas reģiona ES struktūrfondu in-
formācijas centrs, VA/S „Latvijas Hipotēku un 
zemes banka”, Daugavpils Universitātes Teh-
noloģiju pārneses kontaktpunkts, Biznesa in-
kubatora „Ideju viesnīca”, SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs”, biedrība „Dau-
gavpils novada uzņēmēju padome”, kā arī visiem 
Vērtēšanas komisijas locekļiem – J.Jalinskai, 
V.Pudovkinai, A.Kucinam, A.Cimoškam, 
E.Lipiņam, J.Sprindžukam, I.Lunei, A.Zelčam un 
A.Bitinas.

Veidosim dzīvotspējīgus uzņēmumus kopīgiem 
spēkiem!
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Daugavpils novada domes lēmumi

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 

Par ko jūs man aprēķinājāt nodokli?
Jānis Vanags
Finanšu pārvaldes Ieņēmumu daļas vadītājs 

Pagastu pārvaldes jau ir izsūtījušas nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus par 
2012.gadu, tai skaitā nodokli par neapstrādāto 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Šī raksta 
mērķis ir neiedziļinoties likumdošanas niansēs, 
skaidrot nodokļa aprēķināšanas pamatprinci-
pus, lai saņemot maksāšanas paziņojumu, starp 
nodokļu administrāciju un nodokļu maksātājiem 
nerastos pārpratumi par nodokļa apmēru, pie-
mērotajām likmēm, apliekamajiem objektiem 
un citiem jautājumiem, kurus jāzina un jāizprot 
katram zemes vai ēku īpašniekam un nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājam.

Nekustamā īpašuma nodoklis ir viens no 
četrpadsmit valsts nodokļiem, kura administrē-
šana ir deleģēta pašvaldībām. Tas nozīmē, ka 
pašvaldībai ir pienākums nekustamā īpašuma 
nodokli aprēķināt, tāpat kā nodokļa maksātājam 
ir pienākums aprēķināto nodokli samaksāt.

Aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, paš-
valdība izmanto Kadastra informācijas sistēmā 
reģistrēto informāciju. Kadastra informācijas 
sistēma (kuras uzturēšana ir Valsts zemes die-
nesta kompetence) satur datus par nekustamā 
īpašuma sastāvu,tā īpašniekiem, nekustamo 
īpašumu raksturojošiem rādītājiem (zemes pla-
tību, lietošanas mērķi, izmantošanas veidu, ēku 
un būvju lietošanas veidu, būves tipu u.c.), kā 
arī par īpašuma kadastrālo vērtību.Svarīgi, ka 
par kadastrā reģistrēto informāciju atbild paši 
īpašnieki. Par korektas informācijas nesniegšanu 
vai aktualizētas informācijas neiesniegšanu pare-
dzētajos termiņos ir paredzēta pat administratīvā 
atbildība. Tomēr pat nesaņemot administratīvo 
sodu, nodokļu maksātājs soda sevi pats, jo gadīju-
mā, ja kadastrā informācija nav pareiza, nodoklis 
būtībā tiks aprēķināts nevis par reālu, dabā esošo 
īpašumu, bet gan par virtuālu Kadastrā reģistrē-
tu īpašumu. Piemēram, ja īpašnieks nebūs sa-
kārtojis sava īpašuma sastāvu, nodoklis tiks ap-

rēķināts par neeksistējošu garāžu vai dzīvojamo 
māju.Ja cilvēks dzīvo ēkā, kuras kadastrā reģis-
trētais lietošanas veids ir saistīts ar komercdar-
bību, tā tiks aplikta ar 1,5% (nevis 0,2%) nodokļa 
likmi. Ja personas īpašumā ir lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, uz kuras jau ir ieaudzis mežs, 
tad par to atkal tiks aprēķināts nodoklis divkār-
šā apmērā kā par nepastrādātu lauksaimniecībā 
izmantojamu zemi. Respektīvi, no paša īpašnieka 
ir atkarīgs, cik objektīvi viņam tiek aprēķināts 
nekustamā īpašuma nodoklis.

Nekustamā īpašuma nodokļa sistēma balstās 
uz to, ka Latvijā ar nodokli apliek visus nekusta-
mos īpašumus – zemi, ekspluatācijā nodotas vai 
nenodotas ēkas un būves. No otras puses likumā 
ir paredzēti izņēmumi, kas nosaka, ka nekusta-
mie īpašumi, kas atbilst noteiktām pazīmēm nav 
apliekami. Piemēram, ar nodokli neapliek ēkas 
un būves, kuras izmanto tikai lauksaimnieciska-
jai ražošanai, ar nodokli neapliek inženierbūves, 
kas pieder fi ziskām personām u.c.

Nodokļa maksāšanas pienākums īpašniekiem 
sākas ar nākamo gadu pēc īpašumtiesību maiņas, 
izņemot gadījumus, kad tiek iznomāts, privatizēts 
vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums vai, 
ja īpašumu atsavina, veicot maksātnespējas pro-
cesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā. Šādos 
gadījumos maksāšanas pienākums sākas ar nā-
kamo mēnesi pēc darījuma noslēgšanas.

Latvijā noteiktā nekustamā īpašuma nodok-
ļa likme ir 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtī-
bas. Samazināta nodokļa likme (0,2%, 0,4% un 
0,6%, atkarībā no ēkas kadastrālās vērtības) tiek 
piemērota dzīvojamām mājām un garāžām. Ar 
nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā apliek neap-

strādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi. 
Papildlikmes piemērošana notiek pamatojoties 

uz Lauka atbalsta dienesta sniegto informāci-
ju par neapstrādātajām zemes vienībām novada 
teritorijā, kuru Lauku atbalsta dienests iegūst 
dabā, apsekojot zemes vienības. Apsekotas tiek 
zemes vienības, kurās lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes platība, saskaņā ar kadastrā re-
ģistrēto informāciju, ir lielāka par 1 ha. Kārtība, 
kādā apseko zemes vienības, nosaka, ka apseko-
šanu veic bez īpašnieka klātbūtnes līdz kārtējā 
gada 1.septembrim. Ja Lauku atbalsta dienests 
konstatē, ka vairāk nekā 70% no lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes platības attiecīgajā ze-
mes vienībā netiek izmantoti lauksaimniecības 
produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ra-
žas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu 
lauksaimniecības nolūkiem, vai minētā zemes 
platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un 
vides stāvoklī (tajā vismaz vienu reizi nav veik-
ta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināša-
na un izkliedēšana), līdz ar nodokli par kārtējo 
gadu, īpašnieks saņem paziņojumu par nodokli 
par iepriekšējā gadā neapstrādāto lauksaimniecī-
bā izmantojamo zemi.Bez tam, gadījumā, ja ne-
kustamais īpašums iepriekšējā gadā tika pārdots, 
ievērojot jauaprakstīto maksāšanas pienākuma 
spēkā stāšanās kārtību, papildus aprēķināto no-
dokli par neapstrādāto zemi iepriekšējā gadā 
maksā tā persona, kura zemi pārdeva, nevis jau-
nais īpašnieks.

Ja nodokļu maksātājs uzskata, ka neapstrādā-
tas zemes statuss ir noteikts nekorekti un zeme 
2011.gadā bija uzturēta labā lauksaimniecības 
un vides stāvoklī, viņam viena mēneša laikā pēc 
maksāšanas paziņojuma saņemšanas ir tiesības 
vērsties pagasta pārvaldē vai novada domē ar ie-

2012.gada 9.februāra sēdē pieņemti 46 
lēmumi:  
 Nolēma reorganizēt novada Sociālo die-

nestu, nosakot, ka ar 2012.gada 1.maiju par tā 
darbiniekiem kļūst pagastu pārvaldēs sociālajā 
darbā iesaistītie darbinieki un par tā struktūrvie-
nībām - Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrs, sociālā riska ģimeņu atbalsta 
centrs „Paspārne”, Kalupes sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības centrs,  pansija „Atvasara” un 
Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības centrs.
 Grozīja novada domes 2009.gada 29.ok-

tobra lēmumu Nr.1340 „Par Daugavpils novada 
Sociālā dienesta izveidošanu un nolikuma apstip-
rināšanu”, apstiprinot Sociālā dienesta nolikumu 
jaunā redakcijā un nosakot darba algu tā vadītā-
jai.
 Nolēma piedalīties projektos „Atjauno-

jamo energoresursu popularizācija un autonoma 
apgaismojuma uzstādīšana” un „Publisko inter-
neta punktu attīstība”.
 Nodeva dzīvojamo māju Saules ielā 1, 2, 3 

un Līvānu ielā 4, 5, Biķernieki, Biķernieku pagas-
tā, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.
 Atļāva atsavināt Medumu pagasta pār-

valdes valdījumā esošo meža cirsmu, kas atrodas 
uz zemes gabala Lakstīgalas, izveidoja izsoles ko-
misiju un apstiprināja meža cirsmas izsoles no-
teikumus.
 Atļāva atsavināt pašvaldības nekusta-

mos īpašumus: „Kaušeļi”, Kalni, Sventes pagas-
tā, „Sandariški 5”, Sandariški, Naujenes pagastā, 
Blāzmas-1, Višķu pagastā, dzīvokļa īpašumu Nr. 
3 dzīvojamā mājā „1”, Laucesa, Laucesas pagasts, 
un dzīvokļa īpašumu Nr. 20, Daugavas iela 26, 
Krauja, Naujenes pagastā.
 Nolēma pārdot pašvaldības dzīvokļa īpa-

šumu Nr.17, Līdumnieku iela 16, Kumbuļi, De-
menes pagastā, dzīvokļa izīrētājai. 
 Nolēma iegādāties pašvaldības īpašumā 

nekustamo īpašumu - zemes vienību 18.novembra 
iela 416, Vecstropi, Naujenes pagastā. 
 Piekrita iegādāties novada pašvaldības 

īpašumā nekustamo īpašumu - divstāvu ēku 
18.novembra iela 416, Vecstropi, Naujenes pagas-
tā pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināša-
nai.
 Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpa-

šuma Miermīļi, Višķu pagastā un Gulbīši, Viļuši, 
Naujenes pagastā izsoles rezultātus.

 Noteica, ka ūdenssaimniecības sabiedris-
kos pakalpojumus Sventes pagasta teritorijā no-
drošina Sventes pagasta pārvalde. 
 Atbalstīja Sventes pagastu pārvaldes ie-

ceri projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Sven-
tes pagasta Sventes ciemā” iesniegšanai Reģionā-
lās attīstības un vides ministrijas rīkotajā projek-
tu konkursā. 
 Precizēja aprēķinātās izmaksas, saga-

tavošanas un iesniegšanas izmaksas projektam 
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada 
Skrudalienas pagasta Silenes ciemā” un apstipri-
nāja izdevumu tāmi Ls 459 468.43.
 Noteica mēneša darba algu Naujenes 

Mūzikas un mākslas skolas, Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas un novada Bērnu un jauniešu 
sporta skolas direktoriem.
 Atļāva SIA „ROYAL REED” veikt niedru 

pļaušanu uz Višķu pagastā esošiem publiskiem 
Luknas un Višķu ezeriem.
 Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 4 

personām Naujenes pagastā.
 Pieņēma 15 lēmumus zemes jautājumos. 

2012.gada 23.februāra sēdē pieņemti 58 
lēmumi:  
 Atskaite par Daugavpils novada domes 

izpildinstitūciju paveikto 2011.gadā.
 Apstiprināja saistošos noteikumus „Dau-

gavpils novada pašvaldības budžets 2012.gadam”.
 Apstiprināja novada domes deputātu, ies-

tāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas 
reglamentu.
 Noteica novada nozīmes attīstības cen-

trus - Kalupe, Krauja, Silene, Svente, Špoģi un 
       novada vietējās nozīmes attīstības centrus 

- Ambeļi, Biķernieki, Demene, Kumbuļi, Dubna, 
Kalkūni, Randene, Mirnijs, Līksna, Maļinova, 
Medumi, Lociki, Naujene, Vecstropi, Nīcgale, Sa-
liena, Skrudaliena, Tabore, Vabole, Višķi, Čer-
vonka.
 Pilnvaroja pagastu pārvaldes izsniegt 

pašvaldības vārdā izziņas par palīgēku neesību 
dabā iesniegšanai Valsts zemes dienestam.
 Piešķīra subsīdiju SIA „Naujenes pakal-

pojumu serviss” Ls 10857, kas ir starpība starp 
pakalpojuma sniedzēja ieņēmumiem un pakalpo-
juma faktiskajām izmaksām, kas radās  pielieto-
jot spēkā esošos siltumenerģijas piegādes tarifus 
Kalkūnes pagasta teritorijā no 01.11.2011. līdz 
16.12.2011.
 Noteica, ka cieto sadzīves atkritumu sa-

vākšanas tarifs (bez PVN) Biķernieku pagasta 
teritorijā fi ziskām personām - Ls 0,74 mēnesī no 
viena iedzīvotāja un juridiskām personām - Ls 
7,90 par 1m3.
 Papildināja novada domes 15.10.2009. 

lēmumu Nr. 858 ”Par vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu 
braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanu” 
ar to, ka Naujenes pagasta teritorijā dzīvojošiem 
izglītojamiem Naujenes pagasta pārvalde kom-
pensē ikmēneša abonementa biļetes iegādi, ap-
maksājot pārvadātājam par iegādātajām abone-
menta biļetēm.
 Atļāva pašvaldības aģentūrai „Višķi” 

veikt iepirkuma procedūru automašīnas un ek-
skavatora iegādei, ņemot aizņēmumu Valsts kasē 
LVL 27 000.
 Nolēma piedalīties projektā „Publisko 

ūdens tilpņu ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana 
Latvijas un Krievijas pierobežas pašvaldību te-
ritorijās” un Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas mācību partnerības projektā.
 Nolēma atbalstīt dalību Eiropas Savienī-

bas programmas „Eiropa pilsoņiem” projektā.  
 Nodeva dzīvojamās mājas Vienības ielā 1, 

Lociki, Naujenes pagastā, pārvaldīšanas tiesības 
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnva-
rotai personai.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-

mesgrāmatā vienam dzīvoklim Naujenes pagastā, 
2- Demenes pagastā un 24 – Biķernieku pagastā.
 Nolēma pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.3, 

Laucesa, Laucesas pagastā un dzīvokļa īpašumu 
Nr.20, Daugavpils ielas 26, Krauja, Naujenes pa-
gastā, dzīvokļu izīrētājiem. 
 Piemēroja atvieglojumus SIA „RealCom” 

par ūdenstorņa daļas, kas atrodas Aizupes iela 
1A, Silene, Skrudalienas pagastā, izmantošanu.
 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim 

Nr.46, Vienības ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā.
 Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 4 

personām Naujenes, Sventes un Salienas pagas-
tos.
 Pieņēma 11 lēmumus zemes jautājumos. 

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie do-
kumenti”. Nākamās domes sēdes notiks 8. un 22. 
martā.
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MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Kāpēc mums ir  jāiesaistās mājokļu apsaimniekošanā? 

sniegumu, uz kura pamata pašvaldība pieprasīs 
Lauku atbalsta dienestam veikt atkārtotu zemes 
apsekošanu un, gadījumā, ja Lauku atbalsta die-
nests konstatēs, ka zeme bija apstrādāta, pašval-
dība aprēķināto nodokli par neapstrādāto lauk-
saimniecībā izmantojamo zemi dzēsīs.

Līdz ar nekustamā īpašuma nodokļa adminis-
trēšanas pienākumiem pašvaldībai ir piešķirtas 
tiesības noteikt atvieglojumus nodokļa maksā-
tājiem, kā arī no 2012.gada lemt par dzīvojamo 
māju palīgēku, maksas stāvlaukumu, vidi degra-
dējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudo-
šu būvju aplikšanu vai neaplikšanu ar nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma 
noteikšanu zemei.

Pašvaldība, izmantojot savas tiesības ir notei-
kusi atvieglojumus nekustamā īpašuma nodok-
lim par zemi 1. un 2.grupas invalīdiem, kuri dzī-
vo vieni un kuriem nav likumīgo mantinieku un 
kuriem ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo 
darba algu 90% apmērā, nestrādājošiem pensio-
nāriem, kuriem nav I šķiras likumisko mantinie-
ku un kuru pensija mēnesī nepārsniedz minimālo 
darba algu vecumā līdz 70 gadiem - 50 % apmērā, 
bet vecumā virs 70 gadiem - 70 % apmērā, daudz-
bērnu ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu 
līdz 18 gadu vecumam - 70% apmērā, Černobi-

ļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem - 50 
% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas. Visi 
uzskaitītie atvieglojumi tiek piemēroti, ja aprēķi-
nātais nodoklis par īpašumu ir lielāks par Ls 10. 
Tāpat, likumā jau ir iestrādāti atvieglojumi no-
doklim par zemi politiski represētajām personām 
50% apmērā un trūcīgām vai maznodrošinātām 
personām par dzīvojamām mājām un dzīvokļiem 
90% apmērā.

Tomēr, neatkarīgi no tā kāda ir īpašuma kadas-
trālā vērtība, piemērotā nodokļa likme vai pie-
šķirtie atvieglojumi, nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājums par novada teritorijā esošajiem īpašu-
miem nedrīkst būt mazāks par Ls 5, izņemot maz-
nodrošinātām un trūcīgām personām aprēķināto 
nodokli, jo tām minimālā maksājuma nosacījums 
nav piemērojams.

Tāpat, realizējot savas tiesības, Daugavpils no-
vada dome ar saistošiem noteikumiem ir paredzē-
jusi, ka dzīvojamo māju palīgēkas (izņemot garā-
žas), kuru platība pārsniedz 25 m2, netiek apliktas 
ar nodokli, ja tās netiek izmantotas saimniecis-
kajā darbībā. Vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas būves ar nodokli tiks 
apliktas no 2013.gada. Nodokļa maksāšanas pazi-
ņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi 
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

Bez tam, pieņemot saistošos noteikumus, deputā-
ti ir lēmuši par labu iedzīvotājiem un noteikuši, ka 
arī 2012.gadā Daugavpils novadā tiek piemērots 
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums zemei 
25% apmērā, ja zemes vienībai nav mainīts lie-
tošanas mērķis. Saistošajos noteikumos iekļautās 
normas ir vērstas uz stabilas un prognozējamas 
nodokļu politikas veidošanu Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā, kas ir viens no svarī-
gākajiem pozitīvas un izaugsmi veicinošas uzņē-
mējdarbības vides nosacījumiem. Pašvaldība, iz-
mantojot savas tiesības nepaplašināt nekustamā 
īpašuma nodokļa objektu skaitu, lai nepalielinātu 
nodokļu maksātājiem administratīvo slogu un sa-
glabājot nodokļa apmēra pieauguma ierobežoju-
mu tādā pašā apmērā kā 2008., 2009., 2010. un 
2011.gadā, nodrošina līdzvērtīgu atbildību starp 
pašvaldību un nodokļu maksātājiem par valsts lī-
menī notiekošām izmaiņām nodokļu politikā.

Noslēgumā, pašvaldība aicina iedzīvotājus arī 
turpmāk aktīvi izmantot portālu www.e-pakal-
pojumi.lv, kur bez maksas ir pieejama Kadastra 
informācija par nekustamajiem īpašumiem, kā 
arī pieejama cita vispusīga informācija par ne-
kustamā īpašuma nodokli, tai skaitā ērta un ātra 
iespēja nodokli samaksāt.

Andrejs Rudāns,
 Naujenes pagasta DzĪKS 
„Mežmala” juriskonsults 

Ja man kā iedzī-
votājam vaicātu, 
kuras ir tās prio-
ritātes, par kurām 
iestājas lielākā 
daļa Daugavpils 
novada iedzīvotā-
ju, tad es obligāti 
uzsvērtu nodar-
binātību, izglītī-
bu un komunālos 
pakalpojumus, to-
starp mājokļu ap-
saimniekošanu. 

Šoreiz vēlos ro-
sināt diskutēt par 

mājokļu apsaimniekošanu. 
Mazliet atskatoties vēsturē, jāuzsver, ka Nau-

jenes pagasta padome, tāpat kā Sventes pagasta 
padome, bija pirmās pašvaldības bijušajā Dau-
gavpils rajonā, kas 21. gadsimta sākumā pievēr-
sās šim jautājumam. Toreiz, piemēram, Naujenes 
pašvaldības deputāti iepazina Valmieras pieredzi, 
noorganizēja māju vecāko apmācību un pieredzes 
braucienus uz Valmieru un Madonu. Tāpēc tā ne-
bija nejaušība, ka tieši Naujenes pagastā notika 
arī pirmās iedzīvotāju kopsapulces par mājokļu 
apsaimniekošanu. 

Pateicoties šīm pašvaldības pūlēm, Naujenes 
pagastā šobrīd pārvaldīšanai ir nodotas jau 20 
mājas, bet dzīvokļu īpašnieki ar kopsapulces lē-
mumu mājokļu pārvaldīšanas tiesības ir uzticē-
juši pilnvarotajām personām vai SIA „Naujenes 
pakalpojumu serviss”, vai DzĪKS „Mežmala”. Do-
māju, ka tā ir laba pieredze, ko būtu vērts apgūt 
ne tikai pārējiem Daugavpils novada pagastiem, 
bet arī kaimiņu novadiem. Turklāt naujeniešu 
pieredze varētu būt tāda kā mācību stunda Dau-
gavpils novada pašvaldībai, proti, tai drosmīgāk 
būtu jāiesaistās daudzu dzīves sfēru attīstībā, tai 
skaitā mājokļu apsaimniekošanā. 

Kāpēc cilvēkam tieši šobrīd, kad viņu uztrauc 
darba algas apmērs vai rēķins bankā, būtu jāie-
saistās mājokļu apsaimniekošanā? Man, dzīvokļa 
īpašniekam, ir jāsaprot, ka mans īpašums ir ne 
tikai privatizētais dzīvoklis, bet arī kopīpašuma 
(daudzdzīvokļu nama un zemes) nedalāmā domā-
jamā daļa. Bet jebkurš īpašums uzliek arī atbildī-
bu, kā es uztur šo īpašumu, proti, vai ir nosiltināti 
bēniņi un pagrabs, vai netek jumts utt.  

Šo atbildību nosaka arī Latvijā pastāvošā li-
kumdošana. Ja mēs ielūkosimies Dzīvokļu īpašu-
ma likumā, tad izlasīsim, ka dzīvokļa īpašniekam 
ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pār-
valdīšanā (10. pants, punkts 1) un saudzīgi iztu-
rēties pret kopīpašuma esošo daļu (turpat punkts 
6).  

Piekrītu, ka tīri cilvēcīgi būs grūti aprast ar 
domu, ka man, līdzīgi kā pārējo 10 vai 20, vai 85 
dzīvokļu īpašniekiem, ir jāuzņemas atbildība par 
visu māju, kur kāds, ignorēdams visas uzvedības 
vai tiesiskās normas, piegružo kāpņu telpu, lauž 

durvis. Tomēr zinot to, ka palīgā vairs nenāks 
nedz valsts, nedz arī pašvaldība, dzīvokļu īpašnie-
kiem agri vai vēlu būs jānāk kopā un jānobalso, 
kas un kā apsaimniekos visu māju. Kā uzsvērts 
Dzīvokļa īpašuma likumā, vienīgi dzīvokļu īpaš-
nieku kopība (lasi -- kopsapulce) ir tiesīga pie-
ņemt lēmumu par kopīpašuma esošās daļas pār-
valdīšanas formu (16. pants punkts 2,6), savukārt 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ik-
vienam dzīvokļu īpašniekam, ja „par” ir nobalso-
jusi vairāk kā puse no dzīvokļu īpašniekiem (16. 
pants punkts 3). 

Tikai kopsapulcē var izlemt, vai daudzdzīvokļu 
namu apsaimniekos pilnvarotā persona, vai uzņē-
mums, vai dzīvokļu īpašnieku biedrība vai koope-
ratīvā sabiedrība. Pēc sarunām ar Saeimas poli-
tiķiem, ministriju pārstāvjiem un juristiem varu 
droši apgalvot, ka pilnvarotās personas ir tikai 
starpposms, ko tuvākajos gados būs jānomaina ar 
citu apsaimniekotāju – uzņēmumu vai biedrību. 

Ja jūs kopsapulcē uzticēsities pilnvarotai perso-
nai, tad mazāk uzmanības pievēršat tam, vai viņš 
dzīvo jūsu mājā vai pagastā, vai novadā. Viņš var 
būt pat rīdzinieks vai rēzeknietis, vai pat ņujor-
kietis, galvenais, lai viņam ir vēlēšanās strādāt. 

Man pagastos ir jautājuši, vai ir vajadzīga izglī-
tība pilnvarotai personai. 

Te pilnībā citēšu Dzīvojamo māju pārval-
dīšanas likuma 13. pantu „Dzīvojamās mā-
jas pārvaldītāja profesionālā kvalifi kācija”: 
  (1) Persona ir tiesīga veikt pārvaldīšanas uzde-
vumu daudzdzīvokļu mājā, ja tā ieguvusi dzīvoja-
mo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo 
izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifi -
kācijas līmeni apliecinošu dokumentu, izņemot 
šajā pantā noteiktos gadījumus.  

(2) Ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pār-
sniedz 1500 kvadrātmetrus, dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglī-
tību un vismaz trešo profesionālās kvalifi kāci-
jas līmeni apliecinošs dokuments nepieciešams: 
 1) īpašniekam, kurš pats pārval-
da sev piederošu dzīvojamo māju; 
   2) īpašniekam, kuru pilnvarojuši veikt pār-
valdīšanas darbības citi dzīvojamās mājas 
īpašnieki uz „Civillikumā” noteiktajā kār-
tībā savstarpēji noslēgta līguma pamata; 
  3) īpašnieku veidotas dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas sabiedrības vai biedrības darbinie-
kam, kā arī pārvaldīšanas sabiedrības vai bied-
rības biedram, kurš veic attiecīgo pārvaldīšanas 
darbību un pats ir dzīvojamās mājas īpašnieks. 
 (4) Profesionālo kvalifi kāciju apliecinošs do-
kuments nav nepieciešams viendzīvokļa mā-
jas pārvaldītājam, kā arī gadījumos, kad 
daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir mazā-
ka par 1500 kvadrātmetriem un to pārvalda: 
 1) pats dzīvojamās mājas īpašnieks; 
   2) dzīvojamās mājas īpašnieks, kuru pilnva-
rojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi dzīvoja-
mās mājas īpašnieki uz „Civillikumā” noteikta-
jā kārtībā savstarpēji noslēgta līguma pamata; 

  3) dzīvojamās mājas īpašnieku veidota dzīvoja-
mās mājas pārvaldīšanas sabiedrība vai biedrība. 
  (5) Personai, kura nav ieguvusi šajā pantā no-
rādīto dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepiecieša-
mo profesionālo izglītību, bet kurai ir praktiskā 
darba pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanā, ir 
tiesības prasīt, lai likumā noteiktajā kārtībā tiek 
atzīta tās profesionālā kompetence dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas jomā par atbilstošu noteik-
tam pārvaldnieka profesionālās kvalifi kācijas lī-
menim, saņemot attiecīgu pārvaldnieka profesio-
nālo kompetenci apliecinošu dokumentu.”

Piebildīšu,ka dažas Latvijas augstskolas (Rīgas 
Tehniskā universitāte, mācību centrs „BUTS” 
u.c.) jau ir ieviesušas izglītības programmas mā-
jokļu pārvaldniekiem. 

Ja tomēr kopsapulce ir nobalsojusi, ka māju 
pārvaldīs uzņēmums (tas var būt jau esošai paš-
valdības SIA vai aģentūra, vai cita juridiska per-
sona), tad iesaku nopietni pārdomāt un sastādīt 
tālākās sadarbības līgumu, piemēram, obligāti 
reglamentēt šī uzņēmuma atbildību par sniegto 
pakalpojumu kvalitāti un operativitāti. 

Arī biedrība vai kooperatīvā sabiedrība, ko ir 
izveidojuši dzīvokļu īpašnieki, drīkst apsaimnie-
kot mājokļus. No savas pieredzes varu teikt, ka šī 
mājokļu apsaimniekošanas ir drošākā forma, pro-
ti, biedrībā fi nansiālās un citas darbības ir daudz 
pārskatāmākas; biedrības priekšsēdētājs dara ti-
kai to, ko nolemj kopsapulce vai valde.  

Nav jābaidās veidot biedrību tad, ja ciemā at-
rodas tikai viena, divas vai trīs daudzdzīvokļu 
mājas. Ja biedrībā apvienojušies aktīvi biedri un 
strādīgs priekšsēdētājs, tad tā var efektīvi strā-
dāt pat ar ļoti mazu biedru skaitu un ar tiem lī-
dzekļiem, ko tā spēj uzkrāt vai piesaistīt ar pro-
jektiem. 

Visbeidzot vēlos iestarpināt par daudzdzīvokļu 
namu renovāciju un siltināšanu. Renovācijai vai 
siltināšanai vēl var saņemt ES fondu fi nansēju-
mu, taču jārēķinās ar to, ka dzīvokļu īpašniekiem 
vispirms būs jāņem kredīts, bet ES savu atbalsta 
summu atdos tikai pēc tam, kad noslēgsies būv-
darbi. Taču, manuprāt, dzīvokļu īpašniekiem nav 
jābaidās un ir jāpiesaista ES fi nansējums, seviš-
ķi tāpēc, ka apmaiņā pret kredītu nav vajadzīga 
ķīla, turklāt ar banku var vienoties par zemiem 
kredītprocentiem. Renovācijā vai siltināšanā ie-
guldīto naudu varēs sākt atgūt, sākot ar jauno 
apkures sezonu, kad par siltumu būs jāmaksā 
vismaz 30 – 40% mazāk. Šis investīcijas automā-
tiski palielina katra dzīvokļa cenu, līdz ar to, ja 
īpašnieks vēlēsies to pārdod, tad saņemtā naudas 
summa būs krietni iespaidīgāka par to, kas bija 
pirms 1 – 2 gadiem. 

Novēlu novadniekiem uzdrošināties darīt pa-
šiem – apsaimniekot mājokļus, veidot interešu 
biedrības un nākt pie pašvaldības ar priekšliku-
miem, kā uzlabot dzīvi novadā.  
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12 jaunieši „ēnoja” Daugavpils novada domes darbu

Naujeniešiem Jevdokijai Cepļukai un Jāzepam Locikam – 101!

1911.gada 20.februāris – maģisks skaitlis, 
kas diviem Naujenes pagasta iedzīvotājiem 
nodrošinājis ilgu un skaistu mūžu. Dzimuši vienā 
dienā, pastarīši 12 bērnu ģimenēs – šāda neparasta 
sakarība vieno savā starpā nepazīstamos sirmgal-
vjus - Jevdokiju Cepļuku un Jāzepu Lociku, kuri 
sniegotā februāra dienā atzīmēja savu 101.jubile-

mu sniedz 6 mazbērni un 11 mazmazbērni. „Savu 
dzīvi es pavadīju ļoti labi. Visiem saviem bērniem 
uzcēlu māju. Tagad viņi mani žēlo un saudzē,” ne-
skatoties uz cienījamo vecumu, Jāzepam nenāk 
ne prātā sūdzēties.  

Lociku dzimta lepojas ar labiem gēniem – ilgi 
dzīvojusi arī Jāzepa kundze Fiļimena, ar kuru at-
zīmētas arī dimanta kāzas. Abi viens otru noska-
tīja kādā „večerinkā”. Jāzeps bija labs dejotājs, tā-
pēc meitas mīlējušas. „Apprecējos ar to, kura man 
vislabāk patika,” Jāzepa acis, stāstot par sieviņu, 
mīlestībā mirdz joprojām, lai gan jau astoto gadu 
Fiļimena mīt aizsaulē. „Kad bijām bērni, nekad 
nedzirdējām lamu vārdus. Ja pavisam stipri 
sadusmojās, tad teica „Aj pi valna!”. Tas bija vie-
nīgais stiprākais vārds,” atceras meita Regīna. 

Ilgdzīvošanas noslēpumam nav vienas atbildes 
– Jāzeps nekad nav pīpējis, arī dzerts ir tikai pa 
svētkiem. Tomēr aktīvi kustējis līdz pēdējam – arī 
pie 100 gadu sliekšņa labprāt sēdies velosipēda 
mugurā un devies savās gaitās.

No sirds sveicam jubilārus!

ju. Jāzeps Lociks ir tikpat sparīgs un izskatīgs 
kungs kā pirms gada, kad svinēja apaļos 100. 
Diemžēl, Jevdokijas kundzes veselība vairs ne-
ļāva uzņemt ciemiņus, tāpēc dāvanas tika pa-
sniegtas meitai Gaļinai. 

Naujeniešus dzimšanas dienas rītā ieradās 
sveikt Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tāja Janīna Jalinska, Sociālā dienesta vadītā-
ja Anna Jegorova un Naujenes pagasta Soci-
ālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra 
vadītāja Nataļja Škutāne. Arī pēc gada, viesu 
spilgtā atmiņā bija Jāzepa Locika skanīgā 
balss. Gaviļnieks ciemiņus nepievīla arī šo-
reiz, iepriecinot ar skaistu un izjustu dziesmas 
„Po Donu guljaet Kazak molodoj” izpildījumu.  
 

Jāzeps visu dzīvi strādājis uz dzelzceļa. Lai gan 
gājis visādi, liktenis saudzēja - kara gados neticis 
iesaukts armijā. Ģimene vienmēr bijusi dziļi ticī-
ga, tāpēc arī Dievs sargājis. 

Jubilāra ikdienas lielais atbalsts ir viņa trīs 
bērni – meita Regīna un dēli Jānis un Pēteris, 
kā arī vedekliņa Jeļena, savukārt iepriecināju-

15.februārī jau divpadsmito reizi tika organizē-
ta Ēnu dienu – diena, kad Latvijas skolu jaunie-
šiem bija iespēja pavadīt laiku kopā ar izvēlētās 
profesijas pārstāvi un praksē iepazīt nākotnes 
nodarbes specifiku. Lai arī Daugavpils novada 
jauniešiem sniegtu iespēju ielūkoties valsts pār-
valdes ikdienā un apjaust savas karjeras iespējas, 
projektā iesaistījās arī Daugavpils novada dome.

„Ēnot” Daugavpils novada domes darbiniekus 
pieteicās 12 jaunieši no dažādām mācību iestā-
dēm, no kurām aktīvākie bija Salienas vidusskol-
nieki. 

Vislielākā interese tika izrādīta par jaunatnes 
politikas veidotājiem.  Savas ēnas atrada arī paš-
valdības izpilddirektore, domes juristi, protokolu 
daļas, personāldaļas, Sociālā dienesta, Izglītības 
un Kultūras pārvaldes vadītāji. 

Pirms ķeršanās pie ikdienas darbiem, jaunieši 
neformālā gaisotnē tika iepazīstināti ar domes 
darbu. Izpilddirektore Vanda Kezika, pārbaudot 
jauniešu zināšanas par novadu, bija patīkami 
pārsteigta par precīzi sniegtajām atbildēm.  

Gandrīz četras stundas jauniešiem bija iespē-
ja sekot līdzi domes darbinieku ikdienas gaitām. 
Jauniešiem tika doti arī praktiski uzdevumi, lai 
uz savas ādas izmēģinātu, kā tie spētu tikt galā 
ar amata pienākumiem, savukārt citi devās reā-
los izbraukumos uz pagastiem.

Iveta Staltmane no Salienas vidusskolas ēnoja 
atbildīgāko amatu - pašvaldības izpilddirektori 
Vandu Keziku. „Izpilddirektores darbs ir ļoti at-
bildīgs, grūts, bet tajā pašā laikā interesants,” 
pēc pavadītās dienas secināja 11.klases skolnie-
ce. „Darbu domē iedomājos pavisam savādāku, 
nekā tagad, kad pati redzēju visu savām acīm. Es 
klātienē redzēju, kā pie Kezikas kundzes nāca ap-
meklētāji. Man ļoti patika, kā viņa strādā.”

Ludmila Mizere ēnoja jaunatnes lietu speciā-
listi Oļesju Ņikitinu. Pēc pavadītās Ēnu dienas 
12.klases skolniece vēlreiz pārliecinājās, ka arī 

viņa nākotni vēlētos saistīt ar šo jomu. „Pēc vidus-
skolas plānoju stāties Daugavpils Universitātes 
Psiholoģijas fakultātē un vēlāk darboties kā jau-
natnes lietu speciāliste. Uzskatu, ka Ēnu diena ir 
noderīga, jo sniedz iespēju uzzināt, ko cilvēki dara 
konkrētajā profesijā un atklāt tos zemūdens ak-
meņus, kurus no ārpuses nav tik viegli pamanīt”. 

Līdzīgi kā Ludmilu, arī Ilonu Anaņko no Sven-
tes vidusskolas interesē jaunatnes lietas, tāpēc 
viņa pieteicās ēnot jaunatnes lietu projektu ko-
ordinatori Dainu Kriviņu, kura iepazīta dažādos 
jauniešu pasākumos. Ilona neslēpa, ka viņu sais-

ta ne tikai šī profesija, bet arī Dainas personība, 
no kuras viņa labprāt daudz mācītos. „Man patīk 
kā Daina strādā ar jauniešiem, ar viņu ir vieg-
li kontaktēties, viņa nekad neatsaka palīdzību. 
Projektu koordinatora darbs mūsdienās ir ļoti 
aktuāls – jauniešiem vajadzētu prast šajā jomā 
darboties.”

Vecākais no ēnotājiem, DU students un biedrī-
bas Latgales Media centra brīvprātīgais Viktors 
Andruškevičs todien sekoja Izglītības pārvaldes 
vadītājas Irēnas Bulašas pēdām. „Diena vienno-
zīmīgi ir attaisnojusies, tā bija neatsverama pie-
redze. Mēs devāmies uz Daugavpils novada Bēr-
nu un jauniešu sporta skolu Sventē – tā nebija 
stilizēta darbība, tas tiešām bija reāls darbs un 
reāli lēmumi, ko viņa pieņēma,” pozitīvi atsaucās 
bijušais Špoģu vidusskolas audzēknis.

15.februārī „ēnoja”: Salienas vsk. skolnieki - 
Iveta Staltmane, Ruta Bukovska, Veronika Trei-
ko, Jūlija Lapinska, Anna Suhane, Ludmila Mize-
re, Romans Jarmuševičs, Ināra Cibuļska, Vaboles 
vidusskolas skolniece - Sintija Giptere, Sventes 
vidusskolas skolniece – Ilona Anaņko, Biedrības 
Latgales Media centra brīvprātīgais (bijušais 
Špoģu vsk. audz.) - Viktors Andruškevičs un Dau-
gavpils Saskaņas pamatskolas skolniece – Ange-
lina Krupeņko.

Mīlestības svētkos 
kalkūnieši mielojās un 

izklaidējās
Brigita Madelāne
Kalkūnes pagasta pārvaldes kultūras menedžere

14.februārī aktīvākie Kalkūnes pagasta jaunie-
ši bija satikušies jautrajā projektā „Mīlestība nāk 
caur vēderu”! Uz pasākumu bija ieradušies arī 
vairāki senioru vecuma dalībnieki, kā arī vēl citi 
pieaugušie kalkūnieši. Daži jaunieši bija sarūpē-
juši pašceptas sirsniņas, pīrādziņus, citi – veika-
lā, bet ar mīlestību pirktus saldumus, ar ko visa 
pasākuma garumā varēja cienāties pie kafijas un 
tējas galda. Pasākuma gaitā tika izspēlētas vis-
dažādākās spēles – gan dejošana uz avīzēm, gan 
mīļvārdiņu teikšana, gan zīmēšana un cienāša-
nās aizsietām acīm, gan balonu-sirsniņu pūšana, 
gan sacensības par ātrāko kreklu pogāšanu ar 
cimdiem. Pasākumā notika arī muzicēšana – jau-
niete Elvīra Vērdiņa nodziedāja jauku dziesmu 
ģitāras pavadījumā, bet Deniss Babahins gan ie-
jutās dīdžeja lomā, gan pats dziedāja repu. Pasā-
kums noslēdzās ar jautriem dančiem un norunu, 
ka būs jātiekas pasākumos daudz biežāk!
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Atklāti jauni talanti novada skolotāju vidū

Ilggadējai skolotājai Ņinai Ivaņugo apritēja 90

Tabores pamatskola atzīmēja 90 gadu jubileju

4.februārī Tabores pamatskola svinēja 90 gadu 
jubileju. Kādreiz skolas ēka piederēja vācu baro-
nu Engelhardtu dzimtai. Vecs parks un aleja, kas 

aizved mūs līdz skolas ieejas 
durvīm, līdz šim laikam glabā 
šīs vecās dzimtas noslēpumus. 
1922.gadā šajā ēka tika at-
vērta Tabores skola. No sāku-
ma tā bija sešgadīga, pēc tam 
septiņgadīga, no 1961.gada tā 
kļuva astoņgadīga, vēlāk de-
viņgadīga. Kopš 1992.gada tā 
ir Tabores pamatskola. Pagā-
jušā gadsimta 90.gados, tikai 
pateicoties barona Engelhard-
ta mantinieku iejaukšanās pa-
sākumiem, ēka, kurā pašlaik 
ir pamatskola, tika saglabāta 
un netika privatizēta.      

Mūsu skola lepojas ar sa-
viem absolventiem, daudzi no 
kuriem ir kļuvuši par celtnie-
kiem, skolotājiem, ārstiem un 
pat dzejniekiem. Trīs skolas 
absolventes jau ilgus gadus 

strādā šeit par skolotājām. Pedagogu kolektīvs 
un skolēni soļo kopā ar laiku. Skolas ēka un teri-
torija vienmēr tiek labiekārtotas, mācību procesā 

Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša, Tabores 
pamatskolas skolotāji un darba veterāni 90.gadu jubilejas 
kopbildē

parādās jaunas tehnoloģijas. Skolā valda silta un 
draudzīga atmosfēra. Tieši tāpēc katru gadu skola 
atver savas durvis dažādu paaudžu absolventiem. 

Arī šajā gadā, neskatoties uz stipru salu, skolā 
bija silti no daudziem apsveikumiem, plaši atvēr-
tām sirdīm, sirsnīgiem smaidiem un ciešiem  ap-
skāvieniem. Svinīgajā pasākumā ar apsveikumu 
uzstājās Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bula-
ša, klāt bija arī skolotājas, pedagoģiskā darba ve-
terānes A. Javojša, Ņ. Isajeva, L. Drozda, G. Stre-
ļcova, kuras ir nostrādājušas mūsu skolā vairāk 
nekā 30 gadus.        

Absolventi izteica savai skolai daudz siltu vārdu, 
uzdāvināja skaistus ziedu pušķus.  SIA „Mežvidi” 
darbinieki izcepa un uzdāvināja skolai milzīgu un 
ļoti garšīgu kliņģeri skaitļa 90 veidā, kuru labprāt 
apēda skolas skolotāji, skolēni un darbinieki.       

Visu klašu skolēni mūzikas skolotājas Marutas 
Kuzminas un krievu valodas skolotājas Tatjanas 
Terentjevas vadībā sagatavoja 2 stundu ilgu kon-
certu, kura laikā skanēja dziesmas, bērni dejoja, 
deklamēja dzejoļus, rādīja nelielus uzvedumus 
par skolas dzīvi.    

Skolas kolektīvs gribētu izteikt pateicības vār-
dus skolas viesiem un absolventiem par dāvanām 
un brīnišķīgiem vēlējumiem. Cerēsim, ka mūsu 
skola ziedēs, plauks un sagaidīs vēl citas jubilejas! 

Betija Ivanova, 
Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja

18.februārī savu 90.gadu dzimšanas dienu atzī-
mēja Silenes ciema iedzīvotāja Ņina Ivaņugo.

Cienījama Ivaņugas kundze uz Latviju atbrau-
ca 1951.gadā no Velikije Luki apgabala pēc skolo-
tāju skolas absolvēšanas un diploma saņemšanas. 
No sākuma viņa bija nosūtīta strādāt Krustpils 
rajonā, tad 1953.gadā Ņinas kundze pārbrauca uz 
Daugavpils rajona Laucesas skolu, bet 1959.gadā 
uz Silenes skolu, kur arī strādāja līdz pensijas 
vecumam. Visas Ņinas Ivaņugo darba gaitas bija 
saistītas ar skolu, kur viņa 1.-4.klasēs pasniedza 
krievu valodu. Savu bērnu Ņinas kundzei, diem-
žēl, nav, tāpēc visu savu mīlestību un rūpes viņa 
veltīja  skolēniem.

Vienmēr dzīvespriecīga, atsaucīga, pretimnāko-

ša  viņa spēja atrast kontaktu ar savu 
skolēnu vecākiem, kuri, savukārt, ļoti 
cienīja skolotāju.

Arī tagad, ļoti cienījamā vecumā, 
Ņ.Ivaņugo paliek kustīga, sabiedriska, 
kaut gan sociālā dienesta darbinieku 
palīdzība jau ir nepieciešama. 

Apsveikt Ņ.Ivaņugo 90.gadu jubilejā 
atnāca Skrudalienas pagasta pārvaldes 
vadītāja Betija Ivanova, sociālā darbi-
niece Faina Sigņejeva un vairāki drau-
gi. 

Mēs novēlam Ņ.Ivaņugo stipru vese-
lību un sagaidīt savu 100.gadu jubileju!

Skolotāju uzdevums ir meklēt un attīstīt skolē-
nu talantus. Veicot šo misiju, nereti paši skolotāji 
paliek ēnā. Lai situāciju mainītu, Daugavpils no-
vada Izglītības pārvalde nolēma skolotāju pras-
mes izcelt saulītē un sniegt iespēju izglītības ies-
tāžu darbiniekiem aizstāvēt skolas godu, piedalo-
ties skolotāju talantu konkursā „Prieka vētra”.

Lai viss būtu nopietni – pēc katras dziesmas 
konkursantu priekšnesumus vērtēja kompetenta 
žūrija – muzikālo izpildījumu uzraudzīja Daugav-
pils novada kultūras centra direktore, pieredzēju-
sī dziedošo šovu dalībniece Inta Uškāne, savukārt 
māksliniecisko kvalitāti vērtēja Daugavpils teāt-
ra aktieris un režisors Jurijs Losevs. 

12 skolas bija parūpējušās par patīkamiem 
muzikāliem pārsteigumiem – uz skatuves kāpa 
gan solisti, gan ansambļi un grupas, izpildot da-
žāda žanra dziesmas. Ne tikai mūzikas skolotāji, 
bet arī tie pedagogi, kuri ikdienā jūtas spēcīgāki 
matemātikas, ģeogrāfijas vai sporta pasaulē, ne-
baidījās uzdrošināties 10.februāra vakarā node-
monstrēt savas vokālās prasmes. Tika dziedātas 
gan latgaliešu tautasdziesmas, gan populāras 
melodijas latviešu, krievu, angļu valodā un citās 

mēlēs. Žūrijas uzdevums nebija viegls, arī 
skatītājiem bija grūti izšķirties par kuru fa-
vorītu atdot savu balsi. 

Pēc visu konkursantu uzstāšanās, intri-
gai sakāpinoties, beidzot tika nosaukti un 
apbalvoti trīs labākie – trešo vietu ieguva 
Naujenes pamatskolas deju skolotāja Katrī-

na Žilinska, kura izpildīja dziesmu Ca-
baret. Otro vietu ieguva Salienas vidus-
skolas mūzikas skolotāja Ilona Kiruka, 
kura kolēģiem prezentēja savu pašsace-
rēto dziesmu „Angel”. Dziesma aizkusti-
nāja ne tikai žūriju, bet arī klausītājus, 
kuri skolotājai Ilonai piešķīra skatītāju 
simpātiju balvu. Godpilno pirmo vietu 
un 50Ls dāvanu karti ieguva Vaboles 
vidusskolas kolektīva vokālais ansamb-
lis „BIGE” ar latgaliešu tautasdziesmu 
„ČīČāGūteņa”. Vaboliešu augsto rezultātu 
nodrošināja skanīgs dziedājums, tautas mū-
zikas instrumentu spēle un teatrāls uzve-
dums.

„Es nezināju, ka mūsu novada skolotāji ir 
tik talantīgi,” aizkustinājumu par redzēto 
neslēpa Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektore Vanda Kezika. „Pirms diviem 
gadiem, kad izdomājām uzrīkot šāda veida 
konkursu, mums pat prātā nenāca, ka kat-
rā skolā ir šādi talantīgi un drosmīgi cilvēki. 
Lai gan skolotāji ļoti atbildīgi veidoja priekš-
nesumus, netrūka arī humora. Ar pavisam 
citām acīm es tagad skatos uz mūsu skolo-
tājiem.” V.Kezika atklāja, ka viņas favorīti 
šoreiz sakrita ar žūrijas viedokli.

Ar dziesmām skolotāju talantu izrādīšana 
nebeidzās – pēc muzikālās daļas sekoja kuli-
nārais konkurss „Prieka salāti”. Pēc eksper-
tu vērtējuma, par visgardākajiem tika atzīti 
Birznieku pamatskolas kolektīva gatavotie 
salāti ar nosaukumu „Pavasara vīruss”. Ne-
mazāk garšīgi bija Sventes vidusskolas sko-
lotāju Aijas Saveļjevas un Allas Petrovskas 

Teatralizēts uzvedums ar govi vaboliešiem atnesa 
uzvaru

Kalupes pamatskola uzbūra Austrumu harēma 
noskaņas

Salienas vidusskolas skolotāja Ilona Kiruka 
skatītājus aizkustināja ar pašas sacerētu dziesmu 
par eņģeli

salāti „Zemledus makšķerēšana Sventes ezerā” 
un Kalupes pamatskolas skolotājas Initas Ivdras 
un viņas palīgu gatavotie salāti „Sniega bumbas”, 
kuri izpelnījās 3.vietas godu.

Pasākuma noslēgumā skolotājus priecēja ballī-
te kopā ar Ingu un Normundu.
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Meteņos un Masļeņicā teica atvadas ziemai
Meteņi, Aizgavēnis, Masļeņica – svētki, 

kad tiek svinēta ziemas aiziešana un sāk 
gatavoties pavasara atnākšanai. Daugav-
pils novadā šie svētki ir lielā cieņā - ikkatrs 
pagasts par goda lietu turēja sarīkot Meteņ-
dienas svinības, lai pirms Lieldienu gavēņa 
iestāšanās vēl paspētu kārtīgi izpriecāties 
un pamieloties. Tā pavasari gaidīja dažos 
pagastos!

Ambeļos
18.februārī Ambeļos sāka gaidīt pavasari ar tra-

dicionālo pasākumu „Meteņdienas jampadracis”. 
Šogad tā norise bija mazliet mainīta – mazāk bija 
sportisko aktivitāšu, jo pagasta jaunieši sacentās 
novada jauniešu ziemas sporta spēlēs. Toties vai-
rāk tika piedāvātas tradicionālās Meteņdienas 
jeb Aizgavēņa  aktivitātes.

Pasākums sākās ar kustīgam nodarbēm svaigā 
gaisā – vizināšanos grieztavās, hokeja ripas vadī-
šanu, izbraucienu ar zirgu un braukšanu no kal-
na. Lielus sajūsmas spiedzienus radīja braukšana 
grieztavās, kas Ambeļos ir tradicionāla atrakcija 
daudzu gadu garumā. Arī Meteņa dāvāto saldu-
mu ķeršana bērniem sagādāja lielu prieku. 

Pēc svaigā gaisā pavadītas stundas lieli un mazi 
dalībnieki devās uz latgalisko tradīciju un pras-
mju māju „Ambeļu skreine”,  kas pirmoreiz tika 
atvērta publiskai apskatei. Šeit, pateicoties bied-
rības „Jubra” realizētajam bijušās skolotāju dzī-
vojamās mājas rekonstrukcijas projektam, notiks 
dažādas radošas un tradicionālas darbnīcas un 
gadskārtu svētki. 

Atklāšanas dienā katrs apmeklētājs iemācījās 
izgatavot no dzijas Meteņa lellīti, izlocīja kājas 
tradicionālos dančos un rotaļās, izdziedāja jaut-
rākās latgaliešu dziesmas kopā ar folkloras kopu 
„Speiga”. Pēc aktīvas darbošanās visi dabūja no-
baudīt garšīgos Aizgavēņa ēdienus – putru ar spe-
ķi un zirņus, pīrādziņus, pankūkas un tēju. 

Liels paldies visiem pasākuma apmeklētājiem 
un rīkotājiem.  Par cienasta gatavošanu pateicība 
saimniecēm – Elizabetei Kusiņai, Larisai Munčai 
un Larisai Blaževičai. Liels paldies arī zirga 
saimniekam Jānim Ozoliņām.
Biķerniekos 
26.februārī Biķernieku pagastā pulcējās liels ie-

dzīvotāju skaits uz iecienītajiem Masļeņicas svēt-
kiem.  Svinības atklāja jautrie jokdari, kuri, kopā 
ar jaunajiem aktieriem, rādīja izrādi par raganu, 
kura vēlējās iestāstīt, ka ir pavasara vēstnese, 
taču viņai neizdevās apmānīt pasaku varoņus. 
Visvairāk skatītājus iepriecināja bērnu deju ko-
lektīva „Smaids” jautrā deja. 

Mūsu pagasta seniori saka: ”Sevi kaut vai ap-
zeltī, bet Masļeņicu nosvini”. Gan jauni, gan veci 
līksmojās no sirds. Jau tradicionāli, skolas ēd-
nīcas darbinieki cienāja ar gardām, zeltainām 
pankūkām un karstu tēju. Uzreiz pēc cienasta, 
svētku dalībnieki varēja izmēģināt savus spēkus 
un pārbaudīt veiksmi dažādos konkursos un sa-
censībās. 

Svētki noslēdzās ar salmu lelles dedzināšanu, 
dejām un braukšanu zirga kamanās. Katrs mājās 
aiznesa labu garastāvokli un piemiņas dāvanas 
par piedalīšanos konkursos.  

Kalkūne
19.februārī Kalkūnē pēc ilgiem gadiem noti-

ka Meteņi – Masļeņica. Svētki sākās ar jautru 
izbraucienu zirgu pajūgos pa pagastu, dziedot 
dziesmas, spēlējot akardionu un pulcējot ļaudis. 
Neskatoties uz stipro vēju, kas Kalkūnes kalnos 
bija īpaši ieskrējies, sanāca ļoti daudz svinētāju. 
Gan lieli, gan mazi izmēģināja savus spēkus vel-
teņu tālmešanā, svarcelšanā, stafetēs ar ragavi-
ņām un citās jautrās izdarībās. Katrs varēja iz-
vizināties zirgu kamanās. Spilgtākais notikums 
bija virves vilkšana – ilgi virve nepadevās ne uz 
vienu, ne uz otru pusi! 

Ar interesantu koncertu visus priecēja sabied-
riskā centra „Laucese” sieviešu vokālais ansamb-
lis „Kupalinka”, Randenes pamatskolas vokālā 
grupa un Baltkrievu biedrības ansamblis. Dzies-
mas par ziemu un gaidāmo pavasari bija tik jaut-
ras, ka daudziem kājas pašas cilājās dejā. Īpaši 
pieprasīts bija „virtuves” stūrītis, kur Randenes 
pamatskolas pavāres visus cienāja ar garšīgām 
pankūkām un uz uguns vārītu putru ar ceptu spe-
ķīti un sīpoliņiem. Sasildīties ļāva arī karstā tēja 
un ugunskuri. Bet pasākuma beigās uzliesmoja 
vislielākais ugunskurs, kurā tika sadedzināta 
Masļeņicas salmu lelle, aiznesot visas pa ziemu 
sakrātās negācijas un nelabās domas, attīrot ceļu 
pavasarim un jauna cikla sākumam.

Saliena
Salienas pagastā Masļeņica tika sagaidīta ar 

folklorizētu uzvedumu „Russkaja Masļeņica”. Pēc 
pasakas un dziesmām kultūras namā, salienieši 
tika cienāti ar pankūkām, miežu putru un tēju. 
Krietni pamielojušies, visi laidās rotaļās, sacen-
sībās un ziemas priekos. Jaunieši sacentās virves 
vilkšanā, slotas mešanā un stafetē, lecot maisos. 
Veiklākie ieguva baranku virtenes. Svinības no-
slēdzās ar salmu lelles dedzināšanu, simboliski 
sakot atvadas ziemai un ar atvērtām sirdīm gai-
dot pavasara atnākšanu. 

Pēc ziemas prieku izbaudīšanas, Meteņbērnus 
priecēja folkloras kopas un etnogrāfiskie ansam-
bļi no Vaboles, Ambeļiem, Naujenes, Nīcgales, 
Dubnas, Višķiem un Daugavpils novada Kultūras 
centra. Tika dziedāts, dancots un  iets jautrās ro-
taļās.

Vecsaliena
Vecsalienas pagastā katru gadu svin Meteņu 

svētkus, kas simbolizē ziemas beigas un  pavasara 
sākumu .  Svētki notiek Červonkas pils pagalmā 
, kur  tiek saaicināti visi pagasta iedzīvotāji , kā 
arī bija ieradušies Skrudalienas pamatskolas sko-
lēni , Salienas vidusskolas skolēni .  Šogad pasā-
kumā tika iestudēta Meteņu svētku programma , 
kurā dalību ņēma purva ragana un  jokdari. Visi 
svētku dalībnieki tika iesaistīti dažādos konkur-
sos un rotaļās. Visa pasākuma laikā tika apdzie-
dāts Meteņu dienas simbols – salmu lelle, kura 
beigās tika arī sadedzināta. Tālāk visi pasākuma 
dalībnieki tika aicināti cienāties ar pankūkām,  
kas tika padotas ar ievārījumu, krējumu, kā arī 
karstu tēju ar lielām un mazām barankām. Pēc 
Meteņu dienas svētku pasākuma visi dalībnieki 
devās mājās jautrā un labā noskaņojumā.

Višķi
19.februārī  Višķu pagasta Špoģu ciematā tika 

svinēti Meteņi. Svētkus atklāja dziedošās deju ko-
pas „Magones” dalībnieces ar dziesmu „Nāc nāk-
damis metenīti”, kuras laikā ar skaisti izpušķotu 
zirgu kamanās iebrauca Metenis. Meteņa lomā 
omulīgi iejutās Daugavpils novada domes depu-
tāts, Špoģu vidusskolas direktors Jānis Belkovs-
kis.

Meteni sagaidīja jauka saimniece un kupls 
skaits bērnu un pieaugušo.

Ar skaistām dziesmām un dejām atnācējus iz-
klaidēja ciemiņi no Biķernieku pagasta - ansamb-
lis „Rjabinuška” un mājinieces, daiļās „Magones”.
Gan bērniem gan pieaugušajiem tika rīkotas da-
žādas stafetes, rotaļas, vizināšanas ar zirgu.

Pasākuma beigās ar dziesmām tika pavadīts 
Metenis, kurš novēlēja bagātu ražu un stipru ve-
selību, kā arī solīja ierasties nākamgad, lai atkal 
pasākuma dalībniekus cienātu ar pankūkām un 
tēju.

Vabole
Ticējums vēsta, ka jo tālāk Meteņos brauksi 

ciemos, jo labāka raža gaidāma nākamajā vasa-
rā. Jau tradicionāli tuvākus un tālākus ciemiņus 
gaidīja vabolieši uz tradicionālo folkloras kopu un 
etnogrāfisko ansambļu sadziedāšanos „Aizgavie-
nī cīmūs braucu”. Pirms apdziedāšanas kultūras 
namā, neiztika bez tradicionālajām Meteņdienas 
izdarībām un Aizgavēņa cienasta baudīšanas – 
tika ēsta cūkas gaļa, miežu plāceņi un barankas. 
Gan jauni, gan veci, laidās ar ragaviņām no kal-
na, griezās grieztuvēs un brauca zirga kamanās.
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LLKC 
Daugavpils nodaļas 

Lauku Attīstības 
informatīvie semināri
Jau no 14.februāra LLKC Daugavpils nodaļa 

pagastos rīko Lauku Attīstības informatīvos se-
minārus par izmaiņām likumdošanā un aktuā-
lāko informāciju lauksaimniecībā strādājošiem, 
tostarp par jauno Subsīdiju nolikumu. Pēdējais 
noslēdzošais seminārs plānots 7.martā no 
plkst. 10:00 – 13:00 Vaboles pagasta kultūras 
namā, kurā aicināti piedalīties Vaboles, Līksnas, 
Nīcgales un Kalupes lauksaimnieki. 

Lauksaimnieki aicināti sekot līdzi informācijai 
arī par nākamajiem tuvākajiem LLKC rīkotajiem 
semināriem – jau pavasarī Daugavpils novadā 
viesosies LAD Kontroles daļas vadītājs Aivars 
Znotiņš, kas stāstīs par elektronisko deklarēšanos 
jeb platību maksājumu aizpildīšanu elektroniskā 
veidā, tāpat aprīlī uz semināriem tiks aicināti 
lopkopji, lai stāstītu par savstarpējo atbilstību. 
Plašāku informāciju var iegūt pie pagastu lauku 
attīstības konsultantiem.

Pārvalde Datums Laiks Datums Laiks Vieta
Ambeļu 2012.03.14 11:00 2012.05.09 11:00 Pagasta ēka
Biķernieku 2012.03.15 12:00 2012.05.16 12:00 Pagasta ēka
Demenes 2012.03.21 13:00 2012.05.23 11:00 Darbnīcu teritorija
c.Kumbuļi 2012.03.28 11:00 2012.05.30 11:00 Darbnīcu teritorija
Dubnas 2012.03.16 9:00 2012.05.09 11:00 Pagasta ēka
Kalkūnes 2012.03.22 13:00 2012.05.30 9:00 Darbnīcu teritorija
Kalupes 2012.03.16 11:00 2012.05.18 9:00 Katlu mājas ter.
Laucesas 2012.03.21 12:00 2012.05.17 11:00 Pagasta ēka
Līksnas 2012.03.26 9:00 2012.05.14 9:00 Pagasta ēka
Maļinovas 2012.03.22 11:00 2012.05.24 9:00 Pagasta ēka
Medumu 2012.03.28 13:00 2012.05.21 9:00 Darbnīcu teritorija
Naujenes 2012.03.15 11:00 2011.05.16 9:00 Pagasta ēka
Nīcgales 2012.03.26 11:00 2011.05.14 10:00 Darbnīcu teritorija
Salienas 2012.03.29 11:00 2012.05.23 9:00 Pagasta ēka
Skrudalienas 2012.03.29 13:00 2012.05.21 9:00 Darbnīcu teritorija
Sventes 2012.03.22 14:00 2012.05.31 9:00 Katlu mājas ter.
Tabores 2012.03.21 11:00 2012.05.17 9:00 Pagasta ēka
Vaboles 2012.03.26 10:00 2012.05.18 9:00 Pagasta ēka
Vecsalienas 2012.03.12 9:00 2012.05.17 13:00 Darbnīcu teritorija
Višķu 2012.03.30 9:00 2012.05.25 9:00 Darbnīcu teritorija
c.Lukna 2012.03.14 13:00 2012.05.24 11:00 Darbnīcu teritorija
                                                              www.vtua.gov.lv

Traktortehnikas tehnisko apskašu grafiks 

Mis un Misters Daugavpils novads 2012 – maļinovieši 
Olga un Genādijs

Oļesja Ņikitina
Izglītības pārvaldes  Jaunatnes lietu speciāliste

24.februārī Salienas vidusskolā pulcējas vēl 
nebijis cilvēku skaits, jo pirmo reizi novadā notika 
jaunatnes konkurss „Mis & Misters Daugavpils 
novads 2012”. Konkursa organizēšanu  ierosināja 
Salienas pagasta jaunieši. Aktivitāte no jauniešu 

puses bija ļoti liela un konkursā piedalījās 13 
pāri no dažādiem pagastiem: Līga Rožanska 
un Edvīns Jaundzems no Dubnas, Tatjana 
Sivačova un Jevgenijs Hrapāns no Skrudalienas, 
Jekaterina Sokolova un Intars Guģis no Nīcgales, 
Agate Jermaļonoka un Jānis Prusaks no Višķiem, 
Lāsma Plociņa un Ervīns Vaikulis no Līksnas, 
Kristīne Simanavičute un Igors Ņemcovs no 
Kalkūnes, Žanna Brune un Pāvels Šestunovs 
no Lauceses, Milāna Loča un Emīls Lagoiko 
no Medumiem, Anda Vorone un Aleksandrs 
Orlovskis no Ambeļiem, Romāns Jarmuševičs un 
Iveta Staltmane no Salienas, Olga Ņikroševiča un 
Genādijs Šidlovskis no Maļinovas, Olga Pankova 
un Dmitrijs Romanovs no Biķerniekiem, kā arī 
Iļja Jevsejevs un Valērija Kokina no Naujenes.

Katram dalībniekam bija jāsagatavo dažādi 
uzdevumi: jānodemonstrē savs talants, jāiemācās 
dejot valsi un jāsagatavo oriģinālkostīmu, veltītu 
Sv. Valentīna dienai. Tāpat pasākuma vadītāji 
uzdeva katram dalībniekam jautājumus, lai 
pārbaudītu viņu erudīciju un runas prasmi. 

Konkursa dalībniekus vērtēja kompetenta 
žūrija:

1. Salienas pagasta pārvaldnieks – Rišards 
Jermaļonoks;

2. Deju studijas „Stop time dance studio” 
instruktore Diāna Merņaka;

3. Vokālas grupas „Stage On” vadītāja 
Tatjana Larionova;

4. Ilūkstes novada jaunatnes lietu speciāliste 
Viktorija Kozlovska;

5. Avīzes „Latgales Laiks” reportiere Egita – 
Terēze Jonāne.

Vērojot talantu konkursu, bija redzams, 
ka dalībnieki ir cītīgi gatavojušies, sarežģījot 
žūrijas komisijas uzdevumu  izvēlēties labākos. 
Jaunieši dziedāja dziesmas, dejoja mūsdienu un 
tautas dejas, deklamēja dzejoļus, demonstrēja 
aktiermākslu, friziermākslu, daži paspēja pat 
nodemonstrēt 25 talantus 4 minūtēs. Šis konkurss 
kārtējo reizi pierādīja, ka mūsu novadā dzīvo ļoti 
daudz talantīgu jauniešu.

Nākamais konkursa etaps bija valša dejošana.  
2 nedēļas pirms konkursa jaunieši saņēma valša 
melodiju, kura pavadījumā vajadzēja sagatavot 
deju. Arī ar šo uzdevumu jaunieši tika galā lieliski, 
demonstrējot skatītājiem un žūrijai brīnumainus 
stāstus, kurus attēloja ar kustību un deju soļu 
palīdzību.

Kostīmu parādē jaunieši demonstrēja savu 
fantāziju un iztēles bagātību. Uz skatuves 
parādījās gan princeses un amori, gan raganiņas 
un lielas sirdis. Daži nodemonstrēja arī pirmatnējo 
cilvēku kostīmus. Tērpus jaunieši izgatavoja no 
visdažādākiem materiāliem.  

Pasākuma turpinājumā mēs varējām izbaudīt 
arī Salienas pagasta deju grupas priekšnesumu, 
gan Skrudalienas pagasta deju kolektīva 
„Tornado” dejas.

Visa konkursa laikā notika arī skatītāju 
balsojums, kura laika katrs skatītājs varēja atdot 
balsi par savu favorītu. Tikmēr, kamēr skatītāji 
balsoja, žūrija diskutēja par uzvarētājiem. Pēc 
ilgas apspriedes, apbalvošanas ceremonija varēja 
sākties!

Visi dalībnieki bija ļoti uztraukušies, jo 
katrs no viņiem bija pelnījis iegūt šo titulu. 
Uzvarētājus apbalvoja Daugavpils novada domes 
izpilddirektore Vanda Kezika un Izglītības 
pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša.

Pirmo konkursa titulu – Skatītāju simpātijas 
balvu ieguva Biķernieku pagasta jauniete Olga 
Pankova un Salienas pagasta jaunietis Romāns 
Jarmuševičs.

Vice Misters Daugavpils novads 2012 titulu 
izcīnīja Skrudalienas pagasta jaunietis Jevgenijs 
Hrapāns un Kalkūnu pagasta jauniete Kristīne 
Simanavičute.

Un, beidzot, konkursa Mis un Misters 
Daugavpils novads 2012 augstāko titulu ieguva 
Maļinovas pagasta jaunieši Genadijs Šidlovskis 
un Olga Nikroševiča. Konkursa laureātus 
apbalvoja ar piemiņas balvām un diplomiem. 
Pēc apbalvošanas sekoja kopbilde un dalībnieku 
apsveikšana. Vakara gaitā jaunieši varēja padejot 
un apsveikt viens otru.

No visas sirds apsveicam visus konkursa 
dalībniekus! Jūs visi esat uzvarētāji!

Mis un Misters Daugavpils novads 2012 - 
Olga Nikroševiča un Genadijs Šidlovskis 
no Maļinovas pagasta

Vice Mis un Misters - Kristīne Simanavičute 
no Kalkūnes pagasta un Jevgenijs Hrapāns 
no Skrudalienas pagasta

“Skatītāju simpātija” - Olga Pankova no 
Biķernieku pagasta un Romāns Jarmuševičs 
no Salienas pagasta
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AFIŠA

APSVEICAM

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas un deputātu pieņemšanas laiki 2012.gada janvārī

MARTS 
Datums Pagasta pārvalde Laiks 
07.03. Demenes pagasta kultūras 

nams 
16.00  

13.03. Vaboles pagasta kultūras 
nams 

11.00 

14.03. Skrudalienas pagasta 
pārvalde 

10.00 

14.03. Ambeļu pagasta pārvalde 16.00 
16.03. Sventes Tautas nams 16.00 
20.03. Līksnas pagasta pārvalde 10.00 
20.03. Višķu pagasta pārvalde 15.00 
21.03. Dubnas pagasta pārvalde 14.00 
21.03. Naujenes kultūras centrs 18.00 
23.03. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00 
23.03. Salienas pagasta pārvalde 13.00 
27.03. Laucesas kultūras nams 16.00 
 

 
Juris Livčāns 
07.03. Vacsalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00 
Ināra Ondzule 
12.03. Kalupes pamatskola 15.00-17.30 
19.03. Kalupes pamatskola 15.00-17.30 
Vasilisa Pudovkina 
02.03. Biķernieku pagasta pārvalde 16.00-18.00 
20.03. Kalupes pagasta pārvalde 16.00-18.00 
Aivars Rasčevskis 
05.03. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
19.03. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
Antoņina Redkova 
05.03. Salienas vidusskola 14.30-15.30 
19.03. Tabores pagasta pārvalde 14.00-15.00 
24.03. Biķernieku pagasta pārvalde 9.00-11.00 
26.03. Lauceses pagasta pārvalde 14.30-15.30 
Aleksandrs Sibircevs 
13.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
20.03. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
Valērijs Smarguns 
07.03. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-11.00 
21.03. Vecsalienas pagasta pārvalde 8.00-12.00 
Mečislavs Vēveris 
09.03. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
12.03. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
23.03. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
26.03. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00 
Lūcija Voitkeviča 
05.03. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 
14.00-16.00 

19.03. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 

14.00-16.00 

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

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

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

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

14.00-18.00 
Arvīds Kucins 
15.03. Daugavpils novada dome 11.30-12.30 
22.03. Daugavpils novada dome 11.30-12.30 
Jānis Belkovskis 
12.03. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-18.00 
26.03. Špoģu vidusskola 15.00-17.00 
Aldis Cimoška 
09.03. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
23.03. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
Viktors Kalāns 
05.03. Līksnas pagasta pārvalde 13.00-16.00 
12.03. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
26.03. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
Edgars Kucins 
14.03. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 
15.00-18.00 

28.03. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 

16.00-18.00 

Janīna Kursīte 
05.03. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 

telpas 
13.00-16.00 

13.03. Nīcgales pagasta pārvalde 8.00-10.00 
 

Daugavpils novada dome sveic 
novadniekus, kas noslēguši laulību 
janvārī!

• Līgu Cihanoviču un Aleksandru Šerstu
• Viktoriju Jakovļevu un Jevgēniju Tokarevu
• Anitu Švilpi un Ēriku Rimševiču
• Olgu Andrejevu un Juriju Bosovu
• Lūciju Marcinkeviču un Jāni Kursīti
• Valēriju Nikolajevu un Vitāliju Novikovu
• Mārīti Vucenu un Andreju Ņečajevu
• Tatjanu Arhipovu un Andreju Skripko

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Daugavpils novada  dome sveic vecākus  
ar bērniņu piedzimšanu un vēl prieku, 
mīlestību , veselību , pacietību un izturību 
bērniņu audzināšanā !

No 31.01.2012. līdz  27.02.2012. reģistrētas  
miršanas  43  novadniekiem.

Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību 
mūžībā aizgājušo novada iedzīvotāju 
tuviniekiem.

Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs aktīvi piedalīties sapulcēs, 
lai saņemtu informāciju par savās pagasta pārvaldēs 2011.gadā paveikto 
darbu un plāniem 2012.gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada domes 
vadībai un speciālistiem.

Dabā neesošas 
palīgēkas no Kadastra 
reģistra var dzēst bez 
maksas līdz 2012.gada 

1.oktobrim.
Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, 

īpašniekam būs jāsaņem pašvaldības izzi-
ņu, ka reģistrētā būve dabā nepastāv un jā-
iesniedz Valsts zemes dienestā, kas neesošo 
palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas. Lai 
spētu kvalitatīvi veikt pakalpojumu un sav-
laicīgi aktualizētu datus, pakalpojums bez 
maksas būs pieejams līdz šī gada 1.oktobrim.

Bez maksas no kadastra varēs dzēst ziņas 
tikai par palīgēkām, kas ir pie dzīvojamām 
mājām vai nedzīvojamām ēkām uzbūvētas 
saimniecības ēkas, pagrabi un kūtis ar kopējo 
platību līdz 60 m2, kā arī sabiedriskās tuale-
tes, individuālās garāžas, šķūņi un siltumnī-
cas ar kopējo platību līdz 60 m2; nojumes un 
citas tamlīdzīgas palīgēkas.

Pēc būves tiesiskā valdītāja vai īpašnieka 
ierosinājuma, pirms izziņas „Par palīgēkas 
neesību dabā” izsniegšanas, pagasta pārval-
des vadītājs kopā ar zemes ierīkotāju apseko 
tās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ dabā 
vairs nepastāv un sastāda apsekošanas aktu.

MARTS 
Datums Pagasta pārvalde Laiks 
07.03. Demenes pagasta kultūras 

nams 
16.00  

13.03. Vaboles pagasta kultūras 
nams 

11.00 

14.03. Skrudalienas pagasta 
pārvalde 

10.00 

14.03. Ambeļu pagasta pārvalde 16.00 
16.03. Sventes Tautas nams 16.00 
20.03. Līksnas pagasta pārvalde 10.00 
20.03. Višķu pagasta pārvalde 15.00 
21.03. Dubnas pagasta pārvalde 14.00 
21.03. Naujenes kultūras centrs 18.00 
23.03. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00 
23.03. Salienas pagasta pārvalde 13.00 
27.03. Laucesas kultūras nams 16.00 
 

APRĪLIS 
Datums Pagasta pārvalde Laiks 
11.04. Tabores pagasta pārvalde 15.00 
13.04. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00 
17.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.00 
18.04. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00 
18.04. Kalupes pagasta pārvalde 14.00 
20.04. Medumu pagasta pārvalde 14.00 
24.04. Maļinovas jauniešu centrs 14.00 
 

Lapkovska Darina 05.01.2012. Skrudalienas 
pagasts 

Orlova Linda 23.01.2012. Vecsalienas 
pagasts 

Volosovs Jegors 27.01.2012. Kalkūnes 
pagasts 

Volosovs Krils 27.01.2012. Kalkūnes 
pagasts 

Minova Sandra 05.02.2012. Naujenes 
pagasts 

Zaķis Edgars 03.02.2012. Demenes 
pagasts 

Tihomirovs 
Artjoms 09.02.2012. Demenes 

pagasts 

Nedvedjs Alens 10.02.2012. Dubnas  
pagasts  

Ignatova Veronika 14.02.2012. Salienas 
pagasts 

Filipovs Kirils 15.02.2012. Naujenes 
pagasts 

 

Daugavpils novada vokālās mūzikas 
konkurss „Balsis”  

01.03. 11.00 Novada Kultūras centrs 

Ziemas rotaļas Vecsalienas pagasta 
bērniem un jauniešiem 

03.03. 10.00 Vecsalienas pagasts 

Naujenes akordeonistu orķestra koncerts 
„Pavasara noskaņas”  

06.03. 10.00 Salienas vidusskola 

Atpūtas vakars veltīts Sieviešu dienai 07.03. 12.00 Biķernieku kultūras nams 
Pasākums „Tik dēļ Jums…” 08.03. 18.00 Naujenes kultūras centrs 
Sieviešu dienai veltīts atpūtas vakars 
„Maigums” 

09.03. 19.00 Maļinovas jauniešu centrs 

Pasākums „Ak šīs sievietes…” 09.03. 19.00 Nīcgales tautas nams 
Sieviešu dienai veltīts pasākums „Nu kur 
mēs bez viņām…” 

09.03. 20.00 Dubnas pagasta kultūras nams 

Dubnas pagasta ziemas sporta spēles 
„Pretī pavasarim” 

10.03. 11.00 Dubnas ciems 

Novada atklātais čempionāts zemledus 
makšķerēšanā 

10.03. 7.00 Svente 

Latgales reģiona amatierteātru 
iestudējumu skate 

10.03. 12.00 Novada kultūras centrs 

Atpūtas vakars pagasta iedzīvotājiem 
„Pavasara svētki” 

10.03. 14.00 Tabores pagasta kafejnīca 
„Mežvidi”  

Pasākums „Klubiņā pie tējas tases” 15.03. 14.00 Vecsalienas pagasta pārvalde 
Daugavpils novada mazo vokālistu 
konkurss „Cālis 2012” 

17.03. 11.00 Novada kultūras centrs 

Višķu pagasta atklātais čempionāts 
zemledus makšķerēšanā 

17.03. 7.00 Višķi 

Līksnas pagasta amatierteātra izrāde 17.03. 16.00 Līksnas pagasta kultūras nams 
„Meklējam talantus” atpūtas vakars 
Daugavpils novada jauniešiem 

17.03. 17.00 Biķernieku kultūras nams 

 Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
akardeonistu ansambļa koncerts 

21.03. 18.00 Novada kultūras centrs 

Tikšanās ar represētajiem 23.03. 14.00 Maļinovas jauniešu centrs 
Daugavpils novada deju kolektīvu 
sadancis 

24.03. 15.00 Novada kultūras centrs 

Teātra trupas „Trešais variants” 
seriālizrādes 4.sērija 
„Tālu!...gaidām...Tālu!!!” 

28.03. 18.30 Novada kultūras centrs 

Pasākums „Pavasaris” 30.03. 21.00 Naujenes Novadpētniecības muzejs 
Erudītu spēle jauniešiem „Kas?Kur?Kad?” 31.03. 16.00 Tabores pamatskola 

 


