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Pie Nīcgales Lielā akmens un Daugavas lokiem 
tiks uzstādītas speciālas dižvietu norādes

Sociālā projekta „Latvijas Dižvietu MĀJAS 
karte” jeb „Iemīli Latviju ar MĀJAS dižvietām” 
ietvaros iedzīvotāji ar savu  balsojumu no 
astoņdesmit vietām noteikuši 12 labākās dižvietas 
Latvijā, kuras var aplūkot www.majaslegendas.
lv.   Tās ir nozīmīgas vietas Latvijas vēsturē, 
kultūrā un dabā, ar kurām, viņuprāt, Latvija 
var lepoties, tāpēc sadarbībā ar pašvaldībām pie 
tām plānots uzstādīt speciālas dižvietu norādes. 
Daugavpils novadā šādas norādes tiks uzstādītas 
pie Daugavas lokiem un Nīcgales Lielā akmens.

Projekta „Latvijas Dižvietu MĀJAS karte” jeb 
„Iemīli Latviju ar MĀJAS dižvietām” mērķis ir 
aicināt iedzīvotājus interesantā veidā iepazīt 
Latviju, tādā veidā veicinot patriotismu pret val-

sti un tās vērtībām, kā arī sekmējot 
tās apceļošanu. Tas ir tupinājums 
pērn veiksmīgi uzsāktajam projek-
tam „Latvijas leģendu karte”, kurā 
iedzīvotāji no dažādiem novadiem iz-
veidoja interaktīvu Latvijas karti ar 
vairāk nekā 500 stāstiem par leģendu 
un teiksmu apvītām vietām Latvijā, 
ko ir vērts aplūkot.

Labākās dižvietas tika noteiktas 
četrās kategorijās ZEME, MĀJA, 
ŪDENS un MEŽS. Kategorijā 
ZEME kā labākās trīs tika atzītas 
Ložmetējkalns, Skaņais kalns un 
Nīcgales Lielais akmens. Kategorijā 
MĀJA – Dinaburgas cietoksnis, 
Ikšķiles Sv. Meinarda baznīca un 
Āraišu ezerpils. Kategorijā ŪDENS – 

Ventas rumba, Daugavas loki un Pazemes ezeri 
Straupē. Kategorijā MEŽS –Tērvetes dabas parks 
un Kaives senču ozols.

Balsojumā par dižvietām mēneša laikā līdz 26. 
aprīlim kopā saņemtas vairāk nekā 6000 balsu. 
Kategorijā ZEME bija iespējams balsot par Lat-
vijas dižākajiem kalniem, pakalniem, alām un 
dižakmeņiem. Kategorijā MĀJA balsojums noti-
ka par muižām, pilīm, baznīcām un citām dižām 
ēkām. Savukārt kategorijā ŪDENS - par upēm, 
ezeriem, strautiem, avotiem un ūdenskritumiem, 
un kategorijā MEŽS - par Latvijas dižākajiem 
parkiem, mežiem un dižkokiem.

Skolās izskanējis pēdējais zvans. Sācies eksāmenu laiks! 

18. maijā 9. un 12.klašu skolēniem noskanēja 
pēdējais skolas zvans. Mijoties priekam par 
zīmīgo brīdi un uztraukumam par gaidāmajiem 
eksāmeniem, Daugavpils novada skolu aktu zālēs 
pulcējās devīto un divpadsmito klašu skolēni, lai 
teiktu atvadas skolām un klasēm. Daugavpils 
novadā  šajā mācību gadā ir 175 devīto klašu un 
118 divpadsmito klašu skolēnu. Skaistais atvadu 
rīts devītklasniekiem šogad izpalika Randenes 
pamatskolā, bet 12.klašu beidzēju vairs nav 
Medumu vidusskolā. 

Ar kuplu skolēnu skaitu gan lepojas pērn par 
gada labāko lauku skolu Latvijā atzītā Špoģu 
vidusskola. Pirmo klašu skolēniem turot rokās 
zvaniņu, topošie absolventi tika ievesti zālē, kur 

ar smaidiem, ziediem un 
muzikāliem sveicieniem tos 
sagaidīja skolasbiedri un 
skolotāji. Ja liela daļa devīto 
klašu audzēkņu vēl nesaka 
ardievas skolas soliem, tad 
12.klašu skolēniem pēdējais 
zvans iezīmē jauna ceļa 
sākumu.

Ievērojot Špoģu viduss-
kolas tradīcijas,  starp 9. un 
12.klašu skolēniem tika pas-
niegtas īpašas goda zīmes 
gada aktīvistam, gada gu-
driniekam, žurnālistam, 
novadpētniekam, balsij, 
sportistam, māksliniekam 
un gada atklājumam. 
Tāpat specbalvas 

tika pasniegtas gada labākā pasākuma 
organizētājiem, vispusīgi aktīvākajai 
klasei un sporta sacensību komandu 
biedriem. 

Izlaiduma klases teica pateicības vārdus 
skolai un pasniedza ziedus skolotājiem 
par rūpēm un skološanu daudzu gadu 
garumā. Pēc pasākuma visi pulcējās uz 
skolas kopējo foto, lai vēl pēdējo reizi 
iemūžinātu absolventus skolas kolektīva 
rindās.

Izlaiduma klašu skolēni neslēpj, ka uz-
traukums par gaidāmajiem eksāmeniem 
valda, it īpaši satrauc angļu valoda 
un matemātika. Sekmīga eksāmenu 

nokārtošana svarīga, lai varētu iestāties 
augstskolā. Visi gan vēl nav izlēmuši vai turpināt 
mācības, puišu vidū populāra ir arī doma par 
dienēšanu NBS. 

Lai kādu ceļa virzienu jaunieši izvēlētos, 
skolotāji audzēkņiem vēl izdošanos. „Man prieks, 
ka jaunieši ir izdomas pilni, atraktīvi, domājoši, 
spējīgi pieņemt neordinārus lēmumus un iziet 
sveikā no jebkuras situācijas. Viss būs kārtībā, 
viņiem ceļi ir izvēlēti, viņi to pierādīs eksāmenu 
laikā un viss piepildīsies,” vēlēja 12.c klases 
audzinātāja Irēna Švarca.  

Ne tikai eksāmenos, bet arī turpmākajā ceļā 
absolventiem noderēs skolās gūtās zināšanas, 
veiksme un izturība,  soļojot pretī saviem dzīves 
mērķiem. Lai mūsu jauniešiem izdodas!

Augšdaugavā sagaidīja 
vasaru

Fotomirkļi no festivāla „Augšdaugava 
2012” norisēm                      >>>3.lpp

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
etnomūziķi apvienojās kopkoncertā
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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 

26.aprīļa domes sēdē pieņemts 41 lēmums:
● Apstiprināja saistošos noteikumus „Augstas 

detalizācijas topogrāfi skās informācijas datubā-
zes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites 
saistošie noteikumi”, kuri stāsies spēkā nākošajā 
dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas 
izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis”.

● Apstiprināja ar 2012.gada 1.jūniju sadzīves 
atkritumu savākšanas tarifu (bez PVN) Naujenes 
pagasta teritorijā Ls 8,81 par 1m3 un Ls 0,88 vie-
nam daudzdzīvokļu un individuālās dzīvojamās 
mājas iedzīvotājam mēnesī.

● Apstiprināja mācību literatūras iegādei pare-
dzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglī-
tības iestādēm 2012.gadam.

● Nolēma piedalīties 3. Pasaules Latgaliešu sa-
ieta pasākumos Rēzeknē no 2012.gada 5.augusta 
līdz 10. augustam.  

● Atļāva atsavināt Demenes pagasta pārvaldes 
valdījumā esošo meža cirsmu, kas atrodas uz ze-
mes vienības „Demenes pagasta mežs”, izveidoja 
izsoles komisiju un apstiprināja meža cirsmas iz-
soles noteikumus.

● Atbalstīja ieceres par projektu „Skatuves ap-
rīkojuma iegāde un uzstādīšana Vaboles pagasta 
saieta namā” un „Elektroinstalācijas sistēmas 
renovācija Daugavpils novada Demenes pagasta 
Demenes kultūras namā” iesniegšanu biedrības 
„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kai-
miņi”” izsludinātajā atklātajā projektu konkursā.

● Atļāva Vaboles pagasta pārvaldei izpirkt no 
SIA „Swedbank Līzings” nomāto vieglo automašī-
nu FORD FOCUS.

● Nodeva dzīvojamās mājas Meža ielā 6, Krau-
jā, Naujenes pagastā, pārvaldīšanas tiesības ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvaro-
tai personai.

● Piešķīra līdzekļus Naujenes pagasta pārval-
dei Ls 2117.00 no dzīvokļa Nr.111, Meža iela 4, 
Kraujā, un nekustamā īpašuma „Gulbīši”, Viļu-
šos, atsavināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldī-
bas budžetā līdzekļiem.

● Grozīja novada domes 29.12.2011. lēmumu 
Nr.1577 „Par atļauju veikt Naujenes bērnu na-
mam iepirkuma procedūru autobusa iegādei”, no-
sakot aizņēmuma summu Ls 13000,00.

● Nolēma piedzīt no 1 juridiskas personas ne-
kustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksāju-
mus par īpašumiem Naujenes, Biķernieku, De-
menes, Kalkūnes, Kalupes, Vecsalienas, Višķu, 
Medumu un Tabores pagastos, piedziņu vēršot uz 

Turpinās darbs pie Višķu stadiona rekonstrukcijas

Vita Rūtiņa 
Daugavpils novada domes reģionālās attīstības 
nodaļas vadītāja, Projekta vadītāja

Lai pilnveidotu sporta infrastruktūru un 
veicinātu Daugavpils novada iedzīvotāju spor-
tisku dzīvesveidu, Daugavpils novada pašvaldība 
pagājušajā gadā uzsāka projekta Nr. 10-03-
L32100-000271 „Daugavpils novada stadiona 
rekonstrukcija Višķu pagastā (1.kārta)” (turpmāk 
tekstā Projekts) ieviešanu.

Projekta mērķis
Veikt Daugavpils novada Višķu stadiona 

rekonstrukciju, lai  paaugstinātu sniegto pakal-
pojumu kvalitāti, uzlabotu pašvaldības sporta  
infrastruktūru un paaugstinātu  sporta objekta 
konkurētspēju.

Finansējuma avots
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

(ELFLA) – Lauku attīstības programmas 
pasākums “Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem”, kuru administrē LR Zemkopības 
ministrijas Lauku atbalsta dienesta Dienvidlat-
gales  reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

Projekta budžets
Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 443 

201,56.  Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 
Ls 140 000, no kurām projekta īstenošanai 
piešķirtais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) publiskais fi nansējums sastāda 
126 000 Ls (90% no attiecināmajām izmaksām), 
pārējo projekta realizācijai nepieciešamo 
fi nansējumu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par 
Tehniskās dokumentācijas izstrādi, rekonstruk-
cijas būvdarbu veikšanu, autoruzraudzības un 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem vai tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

17.maija sēdē pieņemti 99 lēmumi:  
● Informācija par SIA „Grīvas poliklīnika” un 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 2011.
gada fi nanšu pārskatiem.

● Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības 
2011.gada fi nanšu pārskatu.

● Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozījumi 
Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decem-
bra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par aprūpes 
mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugav-
pils novada pašvaldībā””, „Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010.gada 25.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Daugavpils nova-
dā”” un „Grozījums Daugavpils novada domes 
2012.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.3 
„Atbalsts mazaizsargātajām personām””, kuri pēc 
atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas stāsies spēkā nā-
košajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bez-
maksas izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis””.

● Apstiprināja Sociālā dienesta ieņēmumu un 
izdevumu tāmi no 2012.gada 1.maija līdz 31.de-
cembrim.

● Apstiprināja ar 2012.gada 1.jūniju sadzīves 
atkritumu savākšanas tarifu (bez PVN) Kalkū-
nes pagasta teritorijā Ls 8,32 par 1m3 juridiskām 
personām un Ls 0,74 vienam daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas iedzīvotājam mēnesī.

● Noteica ar 2012.gada 1.jūniju pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamā 
mājā Nr.17, Daugavas ielā, Kraujā, Naujenes pa-
gastā no 1.maija līdz 30.septembrim – 0,31 Ls/m2 
mēnesī un no 1.oktobra līdz 30.aprīlim – 0,21 Ls/
m2 mēnesī.

● Nolēma organizēt Naujenes pamatskolas tel-
pās divas dienas bērnu nometnes: „Zvaigznājs” no 
2012.gada 4.jūnija līdz 22.jūnijam un „Draudzī-
bas sala” no 2012.gada 2.jūlija līdz 20.jūlijam.

● Atļāva biedrībai „Sporta klubs „BEIBUKS”” 
rīkot 2012. gada 26.un 27. maijā publisku pasā-
kumu – Vislatvijas ūdenstūristu saietu „Lielais 
plosts 2012” Slutišķu ciemā un īpašumā „ Veclo-
ki”, kempingā „Ozianna”, Naujenes pagastā.

● Iedalīja līdzekļus no Daugavpils novada do-
mei plānotajiem līdzekļiem Kalkūnes pagasta 
pārvaldei Ls 1500 autobusa pieturas paviljona 
uzstādīšanai un Višķu pagasta pārvaldei Ls 3199 

traktora remontam.
● Piešķīra līdzekļus Višķu pagasta pārvaldei Ls 

5763.37 no nekustamā īpašuma „Miermīļi” atsa-
vināšanas rezultātā gūtajiem pašvaldības budže-
tā līdzekļiem.

● Nolēma atgriezt biedrībai „Zemgales radošā 
darbnīca” naudas līdzekļus Ls 2172.50, kuri pare-
dzēti biedrības projekta realizācijai.

● Atbalstīja ieceres par projektu „Naujenes 
pagasta Naujenes kultūras centra telpu rekons-
trukcija”, „Naujenes pirmsskolas izglītības iestā-
des „Rūķītis” teritorijas labiekārtošana izglītības 
pakalpojumu pieejamībai”, „Piebraucamā ceļa 
izveide pirmsskolas vecuma bērnu dienas cen-
tram un Birznieku pamatskolai”, „Sanitāro telpu 
un kanalizācijas vadu renovācija Skrudalienas 
pamatskolā”, „Estrādes celtniecība un teritorijas 
labiekārtošana Tabores pagasta Tabores ciema 
parka teritorijā” un „Stāvvietas ierīkošana pie 
daudzfunkcionālā sporta laukuma Tabores pa-
gasta Tabores ciemā” iesniegšanu biedrības „Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” 
izsludinātajā atklātajā projektu konkursā.

● Piešķīra fi nansējumu no novada domes lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kalupes pa-
gasta pārvaldei Ls 2500 sabiedriskās organizāci-
jas „Sieviešu klubs „Astras”” projekta „Hokejistu 
ģērbtuves renovācija un aprīkojuma iegāde” rea-
lizēšanai. 

● Nolēma lūgt Aizsardzības ministriju nodot 
bez atlīdzības novada pašvaldības īpašumā lid-
mašīnu L-410.

● Nolēma pārņemt no Naujenes pagasta pārval-
des valdījuma novada domes valdījumā objektu 
„Naujenes pagasta Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības centra ēka” 18. Novembra ielā 
392,Vecstropi projekta „Sadzīves pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanu Naujenes pagastā” īsteno-
šanai.

● Grozīja novada domes 29.07.2010. lēmumu 
Nr.1014, nosakot projekta „Daugavpils novada 
Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un 
apkures katlu nomaiņa” kopējo fi nansējumu Ls 
455851,53. 

● Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 
377630,10 projekta „Daugavpils novada Sventes 
pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures 
katlu nomaiņa” fi nansēšanai. 

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

Būvdarbu nobeigumā paredzēts veikt objekta lab-
iekārtošanas darbus.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2012.gada 
27.septembrim.

Stadiona rekonstrukcijas darbus veic būvuzņē-
mējs SIA „Latvijas Energoceltnieks”, saskaņā ar  
SIA „Arhis” izstrādāto tehnisko dokumentāciju. 

Novada dome ar šī projekta realizēšanu cer at-
kal pulcēt Višķu stadionā aktīvus sporta cienītā-
jus un atbalstītājus, kas nozīmē atgriezt šim spor-
ta objektam gadu garumā iegūto apmeklētākā 
stadiona statusu gan no sportistu, gan līdzjutēju 
puses.

būvuzraudzības veikšanu nodrošinās Daugavpils 
novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē.

Stadiona komplekss Višķu pagastā tika 
uzbūvēts 1969.gadā.  Stadionā regulāri tika  
organizēti dažāda mēroga sporta  pasākumi, kā 
arī to aktīvi izmantoja Špoģu vidusskolas, Višķu 
profesionālās vidusskolas skolēni un apkārtējo 
pagastu  iedzīvotāji. Stadiona infrastruktūra 
(skrejceliņi, sporta laukumi ar vieglatlētikas 
sektoriem, to inventārs un labiekārtojuma el-
ementi)  aktīvām sporta aktivitātēm vairs nebija 
piemērota gan no drošības apsvērumiem, gan 
nolietotā inventāra dēļ. 

Pašreiz stadionā pilnībā ir veikti 
demontāžas darbi: vieglatlētikas 
laukumu, stadiona skrejceliņu, 
skatītāju tribīnes solu,  ēku un as-
falta laukumu;  tiek veikti darbi 
pie komentētāju ēkas un sporta no-
jumes rekonstrukcijas. 

Turpmākajā periodā plānots izvei-
dot vieglatlētikas laukumu (lēcienu 
sektors 1069 m2 un metienu sektors 
940m2),uzstādīt projektā paredzē-
tās vieglatlētikas iekārtas, līdz ga-
lam pabeigt skrejceļus (2500m2), ie-
klājot asfaltbetona segumu, kas tiks 
pārklāts ar jaunu sintētiskā Polyten 
WS segumu, rekonstruēt drenāžas 
sistēmu un elektroapgādes sistēmu  
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Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Vorslavāns  Viktors (1944.g.)
Demenes pagastā

Daņilova Neļa (1959.g.)
Aleksandroviča Anfi sa( 1956.g.)

Baranovs Pjotrs (1942.g.)
Kalkūnes pagastā

Ivanovs Simons (1936.g.)
Kalupes pagastā

Kiričuks Vladimirs (1929.g.)
Laucesas pagastā

Kazakova Nadežda (1924.g.)
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Sagaidi savu vasaru Augšdaugavā! – tā šogad 
skanēja Starptautiskā tautas mākslas festivāla 
„Augšdaugava 2012” moto. Un patiesi, vasara un 
tūrisma sezona tika sagaidīta saulei bagātīgi ro-
tājoties gleznainajos Daugavas krastos. Festivāls 
„Augšdaugava” jau 13 gadus pēc kārtas tika rīkots 
kā ģimenisks pasākums, kurā ikviens varēja pie-
dalīties visdažādākajās aktivitātēs. Viesus priecēja 
deju, folkloras kopu un vokālo ansambļu koncerti, 
izstādes, amatu darbnīcas, sporta un ūdenstūrisma 
aktivitātes un zirgu izjādes.  Pasākumu ietvaros 
tika prezentēts buklets „Slutišķu noveles”, kurā ie-
mūžināti Slutišķu sādžas iedzīvotāji. 

Konkursā „Augšdaugavas košā bize” tika noskaid-
rots garākās matu rotas īpašnieks. Bērniem bija ie-

Augšdaugavā sagaidīja vasaru
spēja izskriet „Ganu taciņu”, savukārt pārējie varēji 
izbaudīt veselīgu baso pēdu skrējienu pa Slutišķu 
sādžu. Pēc tā varēja iestiprināties ar gardu ganu 
spēka zupas virumu.

Šogad festivāls sakrita ar Vislatvijas ūdenstūris-
tu saietu „Lielais plosts”. Ar  dziesmām  un ziedu 
vītnēm plostnieki un laivotāji tika pavadīti no Lat-
gales sētas, kad tie devās uz kempingu „Ozianna”, 
kur tos visu nakti priecēja zaļumballe. Laivotāji bija 
atbraukuši no malu malām, tālākie ciemiņi bija no 
Liepājas.  

Artūra Uškāna, Gintara Andrijauska un Jekateri-
nas Radivilovas vadībā skanēja ermoņikas, kokles, 
dūdas un dziesmas latgaliešu, baltkrievu un lietu-
viešu valodās. 

Festivālu „Augšdaugava 2012” organizēja Dau-
gavpils novada dome un Daugavpils novada Kultū-
ras pārvalde sadarbībā ar Naujenes pagasta pārval-
di.

Festivāls noslēdzās ar pārrobežu sadarbī-
bas projekta „Prieks kustībā” ietvaros veido-
tu krāšņu Latvijas, Baltkrievijas un Lietu-
vas ievērojamāko etnomūziķu kopkoncertu. 

Kvetkovskis Pāvels (1943.g.)
Līksnas pagastā

Grigorjeva Ņina (1931.g.)
Dmitrieva Vera (1935.g.)

Medumu pagastā
Viļķiļonoka Anna (1951.g.)

Baiko Vera (1937.g.)
Kuzmenko Valentīns(1955.g.)

Naujenes pagastā
Jefi mova Lidija(1953.g.)
Tolstika Anna(1940.g.)

Romanovs Kuprijans(1929.g.)
Dančenoka Raisa (1935.g.)

Maculeviča Marina (1945.g.)

Kokinska Monika( 1920.g.)
Andrejevs Grigorijs( 1936.g.)

Nīcgales pagastā
Ivanovs Andrejs (1980.g.)
Kursītis Jānis( 1956.g.)

Salienas pagastā
Aveniņš Aivars (1991.g.)
Skrudalienas pagastā

Raksņevičs  Jānis (1936.g.)
Zahareviča Darija (1923.g.)
Boroviks Sergejs (1957.g.)

Sventes pagastā
Kaķīte Anna (1922.g.)

Tabores pagastā
Boldaveško Natālija (1918.g.)

Kiškels Ivans  (1949.g.)
Korņejevs Genadijs (1952.g.)

Vaboles pagastā
Kreišs Voldemārs(1937.g.)

Višķu pagastā
Vavilova Leone (1938.g.)

Kazačonoka Irēna (1941.g.)

Izsakām līdzjūtību mūžībā 
aizgājušo tuviniekiem.

Slutišķu sādžas iedzīvotājs Gavriila Mihailovs 
aplūkoja Astrīdas Meirānes  fotoizstādi

Aglonas Maizes muzeja saimniece Vija Ancāne 
cienāja ar ganu spēka zupu

Ar raitu deju soli uzstājās kolektīvi no Krāslavas, 
Ērgļiem, Ogres, Daugavpils novada un pilsētas

Ūdenstūrisma mīļotāji baudīja Daugavas loku skaistumu

Radošajās darbnīcās varēja mezglot un 
darināt stabulītes

Lielais musturdeķis turpina 
„augt”

 „Lielā plosta” dalībniekus pavadīja ar dzies-
mām un ziedu vītnēm

Lai piedalītos garākās bizes 
konkursā, tika rasti arī 
oriģināli risinājumi
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2012.gada 31.maijs

I. Saistošajos noteikumos lietotie termini
1. Būvnormatīvs – ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.05.2000. 
noteikumiem Nr.168 apstiprināts Latvijas būvnormatīvs LBN 005–99 
„Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.
2. Būvatļauja — Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts 
dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus.
3. Būvētājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kas 
pats organizē būvniecības procesu, piedalās tajā un ir par to atbildīgs.
4. Būvuzņēmējs – fi ziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz 
līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, veic būvdarbus.
5. Būvvalde – Daugavpils novada domes  Būvvalde.
6. Datubāze – Daugavpils novada topogrāfi skās informācijas datu bāze 
– strukturēts pārbaudītas topogrāfi skās informācijas apkopojums, kas 
nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. 
Datubāzes pamats ir digitāli topogrāfi skie plāni (mērogs 1:500) ar esošām 
inženierkomunikācijām.
7. Datubāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes 
datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita 
digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu 
sniegšana Datubāzes lietotājiem.
8. FTP (File Transfer Protocol) serveris - vieta, kur tiek glabāti liela 
apjoma dati un tiem var piekļūt attālināti no vietas, kur ir pieejams 
internets. Tajā var glabāt dažādus failus un dokumentus, kas aizsargāti ar 
paroli.
9. Globālās pozicionēšanas sistēma (GPS) ir viena no valsts ģeodēziskā 
tīkla veidošanas metodēm.
10. GNSS (globālās navigācijas satelītu sistēma) – augstas precizitātes 
koordinātu un augstuma noteikšanas sistēma jebkuram zemes virsmas un 
atmosfēras punktam vai objektam, izmantojot Zemes mākslīgo pavadoņu 
raidītos signālus.
11. Ģeodēziskais tīkls – ģeodēzisko punktu kopums ar viena veida 
raksturlielumiem.
12. Valsts tīkls- apvidū nostiprināti valsts ģeodēziskā tīkla punkti, kas  ir 
valsts īpašums un atrodas valsts aizsardzībā.
13. Vietējais tīkls – apvidū nostiprināti vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, 
kas ir pašvaldības īpašums un atrodas pašvaldības aizsardzībā.
14. Ģeodēziskais punkts – mērīšanas vajadzībām apvidū nostiprināta 
zīme, kurai noteiktas koordinātas darbu veikšanai piemērotā koordinātu 
sistēmā, kurai ir pastāvīgs centrs un kurai tiek nodrošināta uzturēšana, 
kā arī ir noteikts vismaz viens no šādiem raksturlielumiem: koordinātas, 
augstums, Zemes gravimetriskā lauka vērtība vai Zemes ģeomagnētiskā 
lauka vērtība.
15. Ģeotelpiskā informācija — jebkura informācija, kas tieši vai netieši 
norāda uz konkrētu atrašanās vietu vai ģeogrāfi sko apgabalu, kurā atrodas 
ģeotelpiskais objekts.
16. Mērnieks – juridiskas un fi ziskas personas, kurām ir licence vai 
sertifi kāts zemes mērniecības, zemes ierīcības, ģeodēzisko un topogrāfi sko 
darbu veikšanai, un kuras veic topogrāfi sko uzmērīšanu. Mērniecības darbu 
izpildītājs.
17. Inženiertīklu pievads - ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, 
ūdens un citu resursu apgādes sistēma, kas sastāv no pazemes vai (un) 
virszemes cauruļvadu, kabeļu (vadu) un tā tehnisko ietaišu kopuma no 
sadales tīkla līdz ēkas ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei.
18. Inženierkomunikāciju turētājs – juridiska vai fi ziska persona, kas ir 
inženierkomunikāciju īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs.
19. Izpildtopogrāfi ja – aktualizēts topogrāfi skais plāns pēc būvdarbu un 
labiekārtošanas darbu pabeigšanas.
20. Izpilduzmērījums inženiertīkliem - digitālajā formā, LKS – 92 
koordinātu sistēmā izpildīts komunikāciju horizontālās un vertikālās 
piesaistes plāns ar mēroga 1:500 precizitāti un komunikāciju raksturojošiem 
lielumiem instrumentāli atbilstoši likumdošanas prasībām.
21. Izpilduzmērījums teritorijas labiekārtojumam – digitālajā 
formā, LKS – 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā veikts uz 
izpildtopogrāfi jas.
22. Topogrāfi skais plāns – lokāla ģeogrāfi skā apgabala ģeotelpiskās 
informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli 
uztveramā formā, kurā attēlo šādus elementus: ar pastāvīgām zīmēm 
atzīmētus ģeodēziskos punktus; ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus dabā 
redzamus robežpunktus; pastāvīgās būves; ielas un ceļus; hidrogrāfi ju; 
mežaudzes (apaugumam norāda valdošo sugu, koku augstumu un vidējo 
diametru); reljefu; virszemes komunikācijas; zemes lietošanas veidus; 
Aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas;  īpaši izsargājamas teritorijas;  
ielu sarkanās līnijas;  administratīvās un zemes īpašumu un lietojumu 
robežas un robežpunktus; autoceļu un dzelzceļu nodalījumu joslas un citus 
elementus, ja to pieprasa pasūtītājs.
23. Topogrāfi skās informācijas pārbaude – topogrāfi skās informācijas 
atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana 
pārbaudāmajā topogrāfi skajā informācijā, kā arī topogrāfi skā plāna 
elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo 
stāvokli.
24. Plānošanas un arhitektūras uzdevums – Būvvaldes izsniegts 

dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas 
prasības zemes gabala plānojumam un apbūvei.
25. VZD – Valsts zemes dienests.
II. Vispārīgie jautājumi
26. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro, veicot augstas 
detalizācijas topogrāfi sko uzmērīšanu Daugavpils novada teritorijā 
un iegūtās augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas pārbaudi, 
saskaņošanu, ievadīšanu Datubāzē, Datubāzes uzturēšanu un informācijas 
izsniegšanu no Datubāzes un nodošanu VZD.
27. Saistošie noteikumi ir saistoši visiem Mērniekiem, kas izpilda augstas 
detalizācijas topogrāfi skās uzmērīšanas darbus Daugavpils novada 
teritorijā, kā arī Daugavpils novadā esošo Inženierkomunikāciju turētājiem, 
kas pasūta un uztur augstas detalizācijas topogrāfi skās uzmērīšanas 
darbus, Būvētājiem, Būvuzņēmējiem, Daugavpils novada pašvaldībai, tās 
iestādēm un uzņēmumiem.
28. Augstas detalizācijas topogrāfi skās uzmērīšanas darbus Daugavpils 
novadā izpilda, ievērojot Būvnormatīva, citu saistīto valsts normatīvo aktu, 
kā arī saistošo noteikumu prasības.
29.  Novada administratīvajā teritorijā mēroga 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 
1:10000 topogrāfi skās informācijas, izpilduzmērījumu, detālplānojumu, 
zemes ierīcības projektu un informācijas par aizsargjoslām izsniegšanu, 
pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, mērniecībai nepieciešamo datu 
izsniegšanu, kā arī nodošanu VZD realizē un koordinē Būvvalde, kurai 
ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, saskaņā ar saistošo 
noteikumu pielikumu.
30. Ievadīšanai vienotajā digitālajā kartē tiek pieņemti tikai Mērnieku 
topogrāfi skie vai ģeodēziskie uzmērījumi (tajā skaitā, izpilduzmērījumi 
un būvasu nospraušanas akti), kas veikti digitālā formā (*dgn formātā), 
LKS 92 TM koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildtopogrāfi jā 
punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identifi cējamiem 
koordinētiem punktiem.
31. Mērniekiem pirms topogrāfi sko plānu iesniegšanas Būvvaldē tie jāsaskaņo  
ar visiem inženierkomunikāciju turētājiem, bet pirms izpilduzmērījuma 
iesniegšanas, tie jāsaskaņo ar izbūvētās Inženierkomunikācijas turētāju 
un Būvuzņēmēju. Plāna saskaņotais eksemplārs ar komunikāciju turētāju 
parakstiem tiek iešūts topogrāfi skās uzmērīšanas lietā. Uz gatavajām 
topogrāfi skā plāna izdrukām tiek novietots komunikāciju saskaņojumu 
rāmītis, kurā ieraksta komunikāciju saskaņojošās organizācijas nosaukumu, 
saskaņojošā pārstāvja vārdu, uzvārdu un saskaņojuma datumu.
32. Inženierkomunikāciju turētājs pirms inženiertīklu pievada pieņemšanas 
ekspluatācijā pārbauda vai izpilduzmērījums reģistrēts Būvvaldes datu 
bāzē.  
33. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfi skajos plānos neuzrādītas 
vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad Būvētājs 
noskaidro inženierkomunikāciju īpašnieku un fi ksē to novietni dabā un 
informē Būvvaldi. Izvērtē, kā tas ietekmēs būvprojektu. Ja projektā ir 
nepieciešamas izmaiņas, tad  Būvētājs iesniedz tās Būvvaldē. Ja tās tiek 
saglabātas, tad tās jāparāda izpilduzmērījumā. Izbūvētie inženiertīkli 
jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.
34. Uzmērītais topogrāfi skais plāns, izpilduzmērījums, detālplānojums, 
zemes ierīcības projekts iesniedzams Būvvaldē, kur to pārbauda un reģistrē 
četru darba dienu laikā, apzīmējot izdruku ar noteiktas formas spiedogu.
35. Būvvalde  atzīst par atbilstošiem tikai saistošajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā reģistrētus topogrāfi skos datus. Būve netiek pieņemta ekspluatācijā 
līdz brīdim, kamēr nav iesniegts izpilduzmērījums.
36. Noraidot reģistrāciju, personai rakstiski tiek paskaidrots nesaskaņošanas 
iemesls četru darba dienu laikā. Topogrāfi skais plāns un Izpildtopogrāfi ja 
tiek skatīta atkārtoti, pēc piezīmju novēršanas.
37. Strīda gadījumā pārbaudes veikšanai tiek pieaicināts cits Mērnieks. 
Apmaksu par pārbaudīto darbu kvalitāti apmaksā tā persona,  kura darbu 
kvalitāte neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.05.2000. 
noteikumiem Nr.168 un apstiprinātajam Latvijas būvnormatīvam LBN 
005–99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.
38. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Būvvalde.
39. Daugavpils novada pašvaldība un Daugavpils novada pašvaldības 
iestādes ir atbrīvotas no maksas par augstas detalizācijas topogrāfi skās 
informācijas pārbaudi, reģistrāciju datu bāzē, sagatavošanu un izsniegšanu.
III. Prasības topogrāfi skajai uzmērīšanai
40. Augstas detalizācijas topogrāfi skās uzmērīšanas ģeodēziskais 
pamatojums:
40.1. augstas detalizācijas topogrāfi skās uzmērīšanas vajadzībām izmanto 
Valsts ģeodēziskā tīkla un Daugavpils novada poligonometrijas tīkla 
punktus. Informāciju par Valsts ģeodēziskā tīkla punktu koordinātām 
un augstumiem, kā arī Daugavpils novada poligonometrijas tīkla punktu 
koordinātām un augstumiem.  Informāciju Mērnieki  var saņem Būvvaldē; 
40.2. Mērniekiem ir pienākums apsekot uzmērāmā objekta teritorijā 
esošos Valsts ģeodēziskā tīkla un Daugavpils novada poligonometrijas 
tīkla punktus, par kuriem Būvvalde ir izsniegusi informāciju. Izgatavojot 
topogrāfi skos plānus, tajos jāattēlo Valsts un Daugavpils novada ģeodēziskā 
tīkla poligonometrijas tīkla (ar piezīmi: atrasts/neatrasts/iznīcināts) un 

2012.gada 26.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saistošie noteikumi Nr.4 (protokols Nr.9., 14.&, lēmums Nr.362)
Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas datubāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma  “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu 
un 26.panta trešo daļu
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izveidotā uzmērīšanas tīkla punktus;
40.3. ja esošo ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu nepietiek objekta augstas 
detalizācijas topogrāfiskajai uzmērīšanai, Mērnieki veido sabiezinošo 
uzmērīšanas tīklu, punktus numurējot un izveidotā uzmērīšanas 
tīkla punktus nostiprinot dabā ar metāla tapām vai iekalumiem un 
ieurbumiem stabilos apvidus priekšmetos;
40.4. ja, ierīkojot uzmērīšanas tīkla punktus, tiek izmantots GNSS 
tīkls,  tad Mērniekiem uzmērīšanas tīklam jāpiesaista arī vismaz divi 
uzmērāmā objekta tuvumā dabā esošie poligonometrijas punkti, par 
kuriem informāciju sniegusi Būvvalde. Ja nav poligonometrijas punktu 
1km attālumā,  tad  var veikt mērniecību ar citām atļautām metodēm 
(ierīkojot īslaicīgos punktus); 
40.5. izvērtējot iegūtos rezultātus, ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu 
savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji nedrīkst pārsniegt 
Būvnormatīvu 32. un 33.punktos noteiktos lielumus. Ja ģeodēzisko 
punktu savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji pārsniedz 
noteiktos lielumus, tad pirms topogrāfiskās uzmērīšanas darbu 
uzsākšanas mērījuma rezultāti jāiesniedz Būvvaldei izvērtēšanai;
40.6. ielas, ceļus  jāmēra visā platumā ar ielas, ceļa elementiem (sarkano 
līniju robežās);
40.7. par uzmērīšanas vajadzībām izmantotiem Valsts ģeodēziskā 
tīkla punktiem, Daugavpils novada poligonometrijas tīkla punktiem 
un ierīkotiem uzmērīšanas tīkla punktiem Mērniekiem topogrāfiskās 
uzmērīšanas lietā jāievieto šādi  dokumenti:
40.7.1. augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām 
izmantoto Valsts ģeodēziskā tīkla un Daugavpils novada poligonometrijas 
un nivelēšanas tīkla punktu  krokus, plaknes koordinātas un augstumus;
40.7.2. ja ir ar pastāvīgām zīmēm nostiprinātu uzmērīšanas tīkla 
punktu kroku oriģinālus, koordinātas un augstumus;
40.7.3. pēc Būvvaldes pieprasījuma -  mērījumu rezultātus un to 
apstrādes dokumentus.
41. Informācijas izsniegšana Mērniekiem:
41.1. augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām 
Būvvalde Mērniekiem izsniedz šādu informāciju:
41.1.1. Būvvaldes rīcībā esošos Daugavpils novada poligonometrijas un 
nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus; 
41.1.2. topogrāfiskās informācijas datu bāzē glabātos topogrāfiskās 
informācijas failus par uzmērāmo teritoriju;
41.1.3. spēkā esošās ceļu, ielu, brauktuvju un inženierkomunikāciju 
koridoru sarkanās līnijas, ja ir , tad to pagrieziena punktu koordinātas;
41.2. informācijas saņemšanai Mērnieki iesniedz Būvvaldē iesniegumu, 
kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām. 
Pasūtījumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to pa e-pastu (adrese: 
topo@dnd.lv);
41.3. Būvvalde 3 darba dienu laikā sagatavo pieprasīto informāciju un 
izsniedz pieprasītājam.
42. Augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas darbu izpilde, 
topogrāfisko plānu zīmēšana un plāna izdrukas veikšana:
42.1. Mērniekiem ir pienākums:
42.1.1. uzmērāmās teritorijas robežās uzmērīt visus apvidū esošos 
virszemes situācijas objektus, reljefu un esošās apakšzemes 
inženierkomunikācijas, nodrošinot to uzmērīšanas un attēlošanas 
precizitāti, ievērojot Būvnormatīva 2.3. un 2.4.apakšnodaļās noteikto; 
42.1.2. nodrošināt objektu, reljefa un esošo apakšzemes 
inženierkomunikāciju attēlošanu izgatavotajā topogrāfiskajā plānā 
atbilstoši likumdošanas un normatīvo aktu prasībām;
42.1.3. izpildot topogrāfiskās uzmērīšanas darbus, Mērniekiem 
teritorijas robežās jāuzmēra visi atsevišķi augošie koki, t.sk., parkos, 
skvēros un tiem pielīdzināmās teritorijās augošie koki ar stumbra 
diametru virs 12 cm. Minētā prasība nav attiecināma uz Daugavpils 
novada teritorijas plānojumā atzīmētām apstādījumu un dabas 
teritorijām, ja vien topogrāfiskajai uzmērīšanai vai projektu izstrādei 
nav izvirzītas īpašas prasības;
42.2. uzmērīšanas darbu izpildei saņemtie, Datubāzē glabātie 
topogrāfiskās informācijas faili izmantojami kā informatīvs izziņas 
materiāls dabā esošo virszemes un apakšzemes objektu uzmērīšanai;
42.3. pārejot no vienas programmatūras uz otru, attiecīgajiem objektu 
attēlojuma parametriem jāsaglabājas;
42.4. augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfisko 
plānu izgatavošanas darbu kvalitāti nodrošina Mērnieks, kas ir atbildīgs 
par veikto darbu atbilstību Būvnormatīva un saistošo noteikumu 
prasībām;
42.5. uzsākot būvniecību, būvi atbilstoši projektam nepieciešams 
nospraust dabā.  Objektam ar platību lielāku par 25m² tiek nospraustas  
galvenās būvasis dabā, sastādot galveno būvasu nospraušanas aktu.
43. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana un ievadīšana 
Datubāzē:
43.1. lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas 
ievadīšanu Datubāzē, Mērnieki Būvvaldē iesniedz:
43.1.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko plānu papīra veidā 1 
eksemplāru, uz plāna jābūt apliecinājumiem (ar parakstiem un zīmogu), 
ka virszemes situācijas objekti un apakšzemes inženierkomunikācijas 
uzmērītas un iezīmētas precīzi un apakšzemes inženierkomunikācijas 
atbilst attiecīgā Inženierkomunikāciju turētāja materiāliem;
43.1.2. vienlaikus ar topogrāfisko plānu šī plāna digitālo versiju *dgn 
vai *dwg failu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus (CD 
vai USB flešatmiņā) vai nosūtot to uz Būvvaldi pa e-pastu (adrese: 
topo@dnd.lv);

2012.gada 31.maijs

43.1.3. mērījumu datus un izlīdzināšanas rezultātus iesniegt digitālā 
veidā un tikai tad, ja rodas domstarpības,  tad iesniegt saistošo 
noteikumu 40.7.punkta apakšpunktos minētos dokumentus;
43.2. Inženierkomunikāciju turētājiem Mērnieki topogrāfisko plānu 
iesniedz izdrukas (papīra) veidā saskaņošanai  un digitālajā (*dgn vai 
*dwg failu formāts) formātā; 
43.3. saskaņojot Mērnieku iesniegtos topogrāfiskos plānus, 
Inženierkomunikāciju turētāju pienākums ir pārbaudīt 
inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā 
esošajiem datiem un informēt par plānoto būvniecību (izsniegta 
būvatļauja), bet nepieciešamības gadījumā kopā ar Mērnieku veikt 
komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženierkomunikāciju 
turētāji savas kompetences ietvaros ir atbildīgi par inženierkomunikāciju 
uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, 
apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu un zīmogu uz Mērnieka 
iesniegtā topogrāfiskā plāna;
43.4. Būvvalde Mērnieku iesniegtos topogrāfiskos plānus reģistrē to 
iesniegšanas secībā Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulā, 
nodrošinot Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulas publisku 
pieejamību un ievietojot to mājas lapā (www.dnd.lv); 
43.5. veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma pirmreizējo izvērtēšanu, 
Būvvalde ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā (ja nav motivētu atteikumu) 
kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību 
Būvnormatīva un saistošo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību 
tā rīcībā esošajai, Datubāzē jau iepriekš uzkrātajai, topogrāfiskajai 
informācijai un pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem 
uzmērītajā teritorijā esošo Inženierkomunikāciju turētājiem. Ja objektu 
attēlojums iesniegtajā topogrāfiskajā plānā atšķiras no Datubāzē esošās 
informācijas (pārsniedz Būvnormatīvā vai nav uzmērīti un attēloti), 
tiek veikta papildus uzmērīšana un pārbaude, ja nepieciešams  tiek 
pieaicināts cits Mērnieks, lai uzmērījumu pārbaudītu dabā;
43.6. pēc izvērtēšanas uz Mērnieka iesniegtā topogrāfiskā plāna veic 
atzīmes par plāna reģistrāciju;
43.7. ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, Mērnieku 
pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu (arī tā digitālo 
versiju) atkārtoti iesniegt Būvvaldē.
IV. Būvvaldes  pienākumi
44. Datubāzē esošos Topogrāfiskos datus nodot VZD iekļaušanai cen-
trālajā datubāzē.
45. Ja ir pieprasījums no VZD, ka centrālajā datubāzē reģistrējamais 
topogrāfiskais uzmērījums atrodas robežas planšetē ar Daugavpili un 
planšete ir novada pārraudzībā, nodot planšeti 1 (vienas) darba dienas 
laikā, nosūtot uz e-pastu: topo500@vzd.gov.lv.
46. Informēt VZD par neprecizitātēm no centrālās datubāzes saņemta-
jos Topogrāfiskajos datos.
47. Nodrošināt regulāru Datubāzē esošo Topogrāfisko datu arhivēšanu.
48. Neizpaust  citām personām FTP servera identifikācijas rekvizītus.
49. Nepieļaut darbības, kas vērstas uz VZD FTP servera drošības sistē-
mas apiešanu vai bojāšanu.
50. Izsniegt Mērniekiem kadastrālās un topogrāfiskās uzmērīšanas 
vajadzībām no Datubāzes Būvvaldes rīcībā esošos Topogrāfiskos datus 
par Daugavpils novada administratīvo teritoriju.
51. Kontrolēt, lai Mērnieki, kuri veic topogrāfisko uzmērīšanu Daugav-
pils novada administratīvajā teritorijā, iesniedz reģistrēšanai Datubā-
zē topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu rezultātus.
52. Pieņemt reģistrēšanai Datubāzē tikai tādus topogrāfiskās uzmērī-
šanas un izpilduzmērījumu rezultātus, kuros izmantotie Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati ir saņemti no VZD.
53. Pārbaudīt topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu, ko ie-
sniedz Mērnieki, rezultātu atbilstību likumdošanas un normatīvo aktu 
prasībām.
54. Nosūtīt VZD līdz katra mēneša 10.datumam elektroniski uz e-pas-
tu: topo500@vzd.gov.lv informāciju par Mērnieku veiktajiem topogrāfis-
kajiem un izpilduzmērījumu darbiem Daugavpils novada administratī-
vajā teritorijā.

V. Noslēguma jautājums
55. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes, pagasta pārval-
žu un iestāžu ēkās.

Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā veikto topogrāfisko, ģeodēzisko, būvobjektu, 
inženiertīklu, būvasu, sarkano līniju un zemes ierīcības projektu informācijas 
uzturēšanu, izsniegšanu un apriti.

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi ietekmēs mērniekus – juridiskas un fiziskas perso-

nas, kurām ir sertifikāts zemes mērniecības, zemes ierīcības, ģeodēzisko 
un topogrāfisko darbu veikšanai, un kas veiks savu profesionālo darbību 
Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Saistošo noteikumu izpildi kontrolēs Daugavpils novada domes Būvvalde.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas un 

apspriešanās ar Daugavpils novadā esošajām juridiskām un fiziskām 
personām, kurām ir sertifikāts zemes mērniecības, zemes ierīcības, 
ģeodēzisko un topogrāfisko darbu veikšanai. 
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Daugavpils Universitātes „Ilgas” uzsāk darbu jaunā veidolā

Arvīds Barševskis 
Akadēmiķis, Daugavpils Universitātes rektors 

Daugavpils Universitātes (DU) Mācību bāzē „Il-
gas” (Daugavpils novadā, Skrudalienas pagastā) 
ir noslēgušies apjomīgi renovācijas darbi, kas 
tika veikti no 2011. gada maija līdz 2012. gada 
aprīlim. Mācību bāze „Ilgas” ir kļuvusi par vienu 
no modernākajām studiju bāzēm Latvijā, kurā DU  
bioloģijas un vides zinātnes studentiem jau šī stud-
iju gada  laikā būs iespēja  darboties mūsdienīgi 
aprīkotās mācību telpās un laboratorijās, veikt 
zinātniskos pētījumus un praktiskos darbus. Tā 
kā dabaszinātnes visā valstī ir pasludinātas par 
prioritāti, arī šogad visās DU dabaszinātņu stud-
iju programmās (bioloģija, fizika, informātika, 
ķīmija, matemātika, vides zinātne u.c.) skolu 
beidzējiem būs pieejams pietiekams budžeta 

vietu skaits.
Būtiski ir tas, ka pēc rekonstrukcijas 

darbu pabeigšanas ēka ir pielāgota arī 
cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem 
traucējumiem, piemēram, cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem ir speciāli aprīkoti 
sanitārie mezgli (dušas, tualetes), 
cilvēkiem ratiņkrēslos ir izbūvēta uz-
brauktuve, nodrošināta automātiskā 
durvju atvēršanās pie tās, pielāgotas 
durvju ailes, kā arī ēkas iekšpusē ir 
iebūvēts pacēlājs (lifta veidā), cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem ir izveidotas 
kontrastējošas joslas gar sienām un 
uz grīdas, nodrošināti uzraksti braila 
rakstā u.c. Agrāk šiem cilvēkiem bija 
ierobežotas iespējas iegūt augstāko 
izglītību dabaszinātnēs. Tagad DU var 
studēt arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

Plānojot mācību bāzes renovāciju, 
maksimāli tika domāts arī par energoefektivitātes 
nodrošināšanu ēkā. Tagad tā ir kļuvusi par videi 
draudzīgu ekomāju, kur apkure tiek nodrošināta ar 
jaunākajām tehnoloģijām, izmantojot siltumsūkni 
ar ģeotermāliem urbumiem. Ēkā ir siltinātās 
grīdas, vietējā elektroapgādes apakšstacija, bet, 
lai novērstu siltuma zudumus no telpām, izman-
toti unikāli, pēc inovatīvākajām tehnoloģijām 
veidoti triju pakešu logi, kā arī siltināta pati ēka. 
Lai nodrošinātu Mācību bāzē ūdenspadevi, ēkai 
ir izveidota autonomā ūdensapgādes sistēma no 
artēziskā urbuma. 

Tā kā DU Mācību bāze „Ilgas” atrodas 
aizsargājamā dabas teritorijā, Silenes dabas 
parka Ilgu dabas liegumā, ēkas renovācijas dar-
bi tika veikti ar minimālu ietekmi uz apkārtējo 
vidi – tika ievērots ekoloģiskās celtniecības prin-

cips, kas nodrošina videi draudzīgu materiālu 
izmantošanu. Vērienīgi remontdarbi ēkā nebi-
ja veikti vismaz pēdējos 50 gadus un dažādu 
iepriekšējo pārbūvju rezultātā ir zaudētas 
daudzas ārējā un iekšējā interjera autentiskās 
detaļas. Pēc renovācijas ir labiekārtota pils par-
ka apkārtne, pils fasādes priekšā ir atjaunots 
atpūtas skvērs ar soliņiem. Maksimāli pieturoties 
pie pils autentiskā stila, ēkas fasādes krāsošanai 
izmantota speciāla kaļķu krāsa gaiši dzeltenā un 
pelēcīgi zaļganā tonī. Savu pirmatnējo izskatu ir 
atguvusi ne tikai pils fasāde, bet arī jumts, vienas 
kaltās akmens kāpnes un centrālās kāpnes. Ēka 
aprīkota ar modernām signalizācijas un drošības 
sistēmām. 

Turpmāk mācību bāze „Ilgas” pārtaps par stud-
iju un pētniecības centru, kurā atradīsies daļa no 
Sistemātiskās bioloģijas institūta laboratorijām 
un patstāvīgi strādās zinātnieki. „ Ilgas” būs 
pirmais pētnieciskais centrs, kas atradīsies 
Daugavpils novada teritorijā. Šeit notiks dažādi 
zinātniski pasākumi, kas bagātinās novada 
aktivitāšu klāstu. Studiju bāzes atklāšana no-
tiks 27. jūnijā ar 6. Sēlijas kongresa aktivitātēm, 
ko DU organizēs sadarbībā ar Latvijas Zinātņu 
akadēmiju un Sēlijas asociāciju. Kongresa darbā 
plāno piedalīties vairāki akadēmiķi, tostarp akad. 
Jānis Stradiņš. Ir aicināts arī valsts prezidents 
Andris Bērziņš.

DU tuvākajā laikā sāksies vērienīgi ēku 
renovācijas un moderna laboratoriju korpusa 
būvniecības darbi. Mūs pamanījusi un atzinusi 
arī Eiropas komisija, šī gada maijā piešķirot 
Eiropas Komisijas Diplomu pielikumu atzinības 
zīmi, ko saņem tikai labākās Eiropas augstskolas. 
Studējot DU, jūs iegūsiet mūsdienīgu, kvalitatīvu 
un konkurētspējīgu augstāko izglītību. 

Sešās nominācijās tika sveiktas naujeniešu ģimenes

13.maijā Naujenes pagasta Kraujas ciemā  pir-
mo reizi  notika  Ģimenes svētki “Naujeniešu ģi-
mene – mūsu  lepnums un gods”. Ģimenes svētku 
mērķis bija apliecināt Naujenes pagasta iedzīvo-
tājiem, ka ģimene ir viena no pamatvērtībām kat-
ra cilvēka dzīvē un mūsu tautas spēka un laimī-
gas nākotnes pamats. 

Ģimenes svētki bija svētku diena Naujenes pa-
gasta ģimenēm ar daudzveidīgu pasākumu prog-
rammu lieliem un maziem. Ģimenes svētku ap-
meklētāji varēja darboties vairāk kā divdesmit 
dažādās radošās darbnīcās, apmeklēt šautuvi, 
uzcienāties ar vitamīnu zupu “Pavasaris”. Bērni 
jautri pavadīja laiku uz  piepūšamām atrakcijām, 
ģimenes ņēma dalību sporta spēlēs, jautrās sta-
fetēs un Naujenes tautas bibliotēkas konkursā 
“Meklē un atrodi bibliotēkā”. Paši mazākie pasā-
kuma apmeklētāji piedalījās “Bērnu ratiņu parā-
dē”.

Ģimenes svētki palīdzēja iepazīt un pastāstīt 
par godprātīgām, saticīgām, strādīgām, mērķtie-
cīgām, nesavtīgām un talantīgām ģimenēm, kas 
dzīvo Naujenes pagastā. Īpašā svētku koncertā 
tika godinātas naujeniešu ģimenes 6 nominācijās.

Nominācijā „Zelta pāris” tika pieteiktas 2 ģi-
menes: Valentīna un Paraumijs Ivanovi un Na-
dežda un Valērijs Mihaļovi. Par uzvarētājiem tika 
sumināts Mihaļovu pāris, kuri laulībā pavadījuši 
jau 63 gadus. Noturīgais pāris lepojas ne tikai ar 
stipro savienību, bet arī kuplo ģimeni - 3 bērniem, 
7 mazbērniem un 10 mazmazbērniem.

Nominācijā  “Kuplākā ģimene” tika pieteiktas 
3 ģimenes: Anželika un Ivans Golovecki, Vija un 

Pjotrs Petrovi, Irina un Vladislavs Kuz-
micki. Par balvas ieguvējiem kļuva Kuz-
micku ģimene, kuru mīlestība un rūpes 
ik dienu tiek veltītas saviem septiņiem 
lolojumiem. 

Nominācijā “Sportiskākā ģimene” 
uzvarēja Anita un Aleksandrs Lazuko.
Visi ģimenes locekļi aktīvi nodarbojas ar 
kādu no sporta veidiem – tēvs ar smago 
atlētiku, māte agrāk bijusi profesionāla 
basketboliste, savukārt abi dēli iecienīju-
ši volejbolu. 

Nominācijā  “Nesavtīgā ģimene” balva 
tika piešķirta Irinas un Kazimira Savicku 
ģimenei, kura ir viena no nedaudzajām 
audžuģimenēm Naujenes pagastā. Pēdējo 
septiņu gadu laikā šī ģimene ir atbalstīju-
si 13 bērnus, no kuriem četri jau atradu-
ši jaunus, mīlošus vecākus, bet vēl četri Naujenes pagastā 

uzlabota sadzīves 
pakalpojumu kvalitāte

Naujenes pagastā Sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības centrā (SPSPC) šogad ir īstenots 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai pasākuma „Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veici-
nāšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” projekts “Sadzīves pakalpojumu kva-
litātes uzlabošana Naujenes pagastā” (projekta 
Nr. 11-03-LL24-L413101-000008). Projekta mēr-
ķis – uzlabot Naujenes pagasta iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, pilnveidojot pirts, veselības profilakses 
un veļas mājas sadzīves pakalpojumu kvalitāti. 
Projekta rezultātā SPSPC ir renovētas esošās 
pirts telpas, iegādāti trenažieri un veļas mašīna, 
tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti un sadzīves pa-
kalpojumu pieejamību Naujenes pagasta iedzīvo-
tājiem.

Projekta kopējās izmaksas LVL 13343.24, 90% 
no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas 
Savienība un Latvijas valsts, 10% no attiecinā-
majām izmaksām līdzfinansē Daugavpils novada 
dome. 

Sīkāka informācija: Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centrs, Nataļja Škutāne, tālr. 
65447148 , e-pasts: soc.dienests@inbox.lv

neskaitāmos konkursos un koncertos gan Latvijā, 
gan ārpus valsts robežām. 

Nominācijā “Uzņēmīgākā ģimene”par uzva-
rētājiem nominēja Rutas un Konstantīna Grustā-
nu ģimeni, kuri laulībā jau pavadījuši 21 gadu un 
audzina 2 bērnus. Ģimene ir ļoti uzņēmīga, tai ir 
sava zemnieku saimniecība „Smilgas”. Saimniecī-
ba nodarbojas ar upeņu  krūmu audzēšanu un ogu 
pārstrādi, lopkopību un zemkopību. Ģimenes lo-
cekļi ne tikai nodarbojas ar lauksaimniecību, bet 
arī mācās lauksaimniecības mācību iestādēs, kā 
arī kopīgi atpūšas un sporto.

Noslēdzoties sirsnīgajam pasākumam, kurā ik-
viena ģimene varēja izvēlēties sev interesantākās 
un saistošākās aktivitātes, naujenieši vēlreiz tika 
sveikti Ģimenes dienā, īpašus sveicienus veltot 
visām māmiņām.

atgriezās savās ģimenēs. Šobrīd Savicku ģimene 
audzina meitu un piecus audžubērnus vecumā no 
pus otra līdz septiņiem gadiem. 

Nominācijā “Talantīgā ģimene” tika pieteik-
tas 3 saimes - Jeļenas un Sandra Boliņu, Valen-
tīnas un Antona Vansoviču un Terēzas Hripačas 
ģimenes. Apbalvota tika Terēza Hripača, kura 
audzina divus dēlus, kuru sirdslieta ir mūzika. 
Jaunākais dēls Janeks mācās Naujenes mūzikas 
un mākslas skolas trompetes 4.klasē, bet vecā-
kais dēls Vladislavs mācās Daugavpils mūzikas 
vidusskolas 1.kursā. Naujenes mūzikas un māks-
las skolas pūtēju orķestra sastāvā piedalījušies 
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Oļesja Ņikitina
Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste

19. maijā, saulainā sestdienas rītā, Daugavpils 
novada jaunatne pulcējās pie Naujenes Novad-
pētniecības muzeja, lai piedalītos pirmajā novada 
jaunatnes velomaratonā. Kopumā  braucienam 
pieteicās 52 jaunieši no Naujenes, Maļinovas, 
Līksnas, Vecsalienas, Lauceses, Biķernieku, Dub-
nas un Skrudalienas pagastiem. 

Jaunieši bija noskaņoti pozitīvi un ar lielu prie-
ku izbaudīja braucienu. Velomaratona maršruts 
tika izvelēts ar nolūku, lai jaunieši iepazītos ar 
novada kultūrvēsturiskām vietām. Tā kā dalīb-
niekiem brauciena laikā vajadzēja arī mazliet pa-
strādāt (fotografēt dabas skatus, lai ar izveidotām 
bildēm piedalītos novada izstādē), tika organizē-
tas trīs pieturas, kur jaunieši atpūtās, bildēja vai 
arī vienkārši baudīja dabu, sauļojoties pavasara 
saulītē. 

Kopumā jaunieši izbrauca 15 km garu ceļu gar 
Daugavas lokiem, noslēdzot braucienu pie Šlutiš-
ķu vecticībnieku mājas, kur nogurušos jauniešus 
gaidīja garšīgas lauku pusdienas.  Pēcpusdienā 
velomaratona dalībnieki, noguruši, bet apmie-
rināti, devās uz mājām, uzsverot, ka šāda veida 
pasākumi ir vajadzīgi gan, lai izzinātu novada 
kultūrvēsturiskās vietas, gan lai uzturētu labu 
veselību. 

Paldies visiem maratona dalībniekiem un jau-
natnes lietu atbildīgiem par aktivitāti!

Ar nepacietību gaidām jauniešu izveidotās bil-
des un tiekamies jūnija sākumā izstādes atklāša-
nas pasākumā Daugavpils novada domē. 

Izsākam lielu pateicību Naujenes pagasta pār-
valdei par palīdzību velomaratona organizēšanā, 
ka arī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldei 
par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu braucie-
na laikā.

Paziņojam jaunatnes projektu konkursa 
„Uzlabosim savu ikdienu” uzvarētājus!

Daina Kriviņa 
Attīstības nodaļas projektu koordinatore
4. aprīlī Daugavpils novadā tika atklāts jaunat-

nes projektu konkurss „Uzlabosim savu ikdienu”.
Konkursam tika iesniegtas 14 projektu idejas – 

no Višķu, Dubnas, Līksnas, Kalupes, Naujenes, 
Vaboles, Maļinovas,  Sventes, Salienas,  Vecsalie-
nas, Ambeļu un Kalkūnes pagastiem. 

Paziņojam uzvarētājus!
1. vietu (28,75 punkti) ieguva Vaboles pagasta 

jauniešu grupas projekts „Meklējot ieskubinātā-
jus starp ReLight”.

Projektā plānotās aktivitātes: radošās darb-
nīcas jauniešiem; PET pudeļu vākšanas akcija 
skolā, no kurām izgatavot laternas; dekupāžas 
darbnīca; nakts laternu darbnīca, pasākums „Re-
Light”; jauniešu biedrības izveidošana u.c. akti-
vitātes.

2. vietu (26,25 punkti) ieguva Līksnas pagas-
ta jauniešu biedrības „Līksnas jauniešu kopiena” 
projekts „Vasaras aktivitāšu dienas „Skrien, dejo, 
izzini un smaidi!”.

Projektā plānotās aktivitātes: 3 vasaras akti-
vitāšu dienas; ekskursijas, sporta aktivitātes, 
erudīcijas spēles; vakarēšanas pie ugunskura; 
neatliekamās palīdzības apmācība; prezentāciju 
veidošana u.c. aktivitātes.

3. vietu (25 punkti) ieguva Kalupes pagasta 
jauniešu kopienas projekts „Brīvā laikā svaigā 
gaisā”.

Projektā plānotās aktivitātes: dalībnieku iepa-

zīšanās un sadraudzēšanās spēles; iepazīstināša-
na ar dārza spēlēm un to veidiem; galda spēļu iz-
spēles; spēļu turnīri; fiziskās aktivitātes un vese-
līga dzīvesveida popularizēšana, izmantojot spēļu 
elementus; sportiskās aktivitātes; informatīvā 
plakāta - fotoavīzes veidošana u.c. aktivitātes.

4. vietu (24,5 punkti) ieguva Sventes pagasta 
jauniešu biedrības „Smile for life” projekts „Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies”.

Projektā plānotās aktivitātes: ģitārspēles stun-
das jauniešiem; gatavošanās Līgo izrādei; ģitār-
spēles noslēguma pasākums „Mana dvēsele dzied” 
u.c. aktivitātes.

5. vietu (23,25 punkti) ieguva Naujenes pagas-
ta jauniešu iniciatīvas grupas projekts „Daugav-
pils novada jauniešu tūrisma nometne „Ūdens 
cilts””.

Projektā plānotās aktivitātes: jauniešu nomet-
nes organizēšana; ūdens pārgājieni; tūrisma un 
sporta aktivitātes u.c. aktivitātes.

6. vietu (21,25 punkti) ieguva Višķu pagasta 
jauniešu centra „Sapnis” projekts „Višķu pagasta 
jaunatnes festivāls”.

Projektā plānotās aktivitātes: informatīvie pa-
sākumi par jaunatnes centra darbību, NVO pie-
dāvātajām iespējām, par iespējām studēt Dau-
gavpils novada tuvumā u.c.; radošās darbnīcas; 
sportiskās u.c. aktivitātes.

Apsveicam konkursa uzvarētājus! Lai izdodas 
veiksmīga projektu realizācija!

Paldies visiem par aktīvu dalību konkursā! 

Špoģu vidusskolnieki vinnēja ceļojumu uz Briseli
   Noslēgusies virtuālās enciklopēdijas (www.
gramata21.lv) konkursa „Trešās atmodas pieredze 
manā novadā (1986 - 1991) – Latvijas paaudžu 
mantojums” otrā kārta. Pirmajā kārtā studējošā 
jaunatne un skolēni tika rosināti pierakstīt 
Trešās atmodas dalībnieku atmiņas, otrajā kārtā 
– rakstīt esejas, apceres un referātus par tā laika 
notikumiem dzimtajā novadā. 
   Otrajā kārtā tika iesūtīti 77 darbi, no tiem 
22 dzīvesstāsti. Špoģu vidusskolas komanda 
piedalījās ar 7 referātiem un abu kārtu 
kopvērtējumā guva uzvaru un projekta „Trešās 
atmodas mantojums” patroneses, Eiropas 
Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes balvu 
– ekskursiju uz Eiropas Parlamentu Briselē. 
Jūnijā pieci labāko darbu autori (Ilze Kolosovska, 

Jaunieši 2 nedēļas nogales pavadīja 
Latgales jauniešu apmācībās

Daina Kriviņa 
Latgales apmācību organizatore

Trijiem Daugavpils novada jauniešiem bija lie-
liska iespēja 20.-22. aprīlī un 18.-20. maijā Rē-
zeknes novadā piedalīties Latgales jauniešu ap-
mācībās “Ar uzņēmību pret bezdarb(īb)u” 22 
Latgales jauniešu kompānijā. 

Tika pārstāvēti Aglonas,  Daugavpils,  
Krāslavas,  Kārsavas,  Rēzeknes,  Ropažu,  
Dagdas un  Vārkavas novadi un Daugavpils, 
Krāslavas, Līvānu un Ludzas pilsētas. Dau-
gavpils novadu pārstāvēja Māris Moļs un 
Jevgenijs Hrapāns no Skrudalienas pagasta 
un Egita Birkmane no Dubnas pagasta.

Apmācībās piedalīties tika aicināti jaunie-
ši un jaunietes vecumā no 17 līdz 25 gadiem 
un no lauku apvidus, un to mērķis bija vei-
cināt jauniešu uzdrīkstēšanos, uzņēmīgumu 
un iesaistīšanos Latgales sabiedriskajā dzī-
vē.

Jaunieši no apmācībām atbrauca ļoti apmieri-
nāti – viņi ieguva jaunus draugus, izvirzīja sev 
dažādus izaicinājumus, domāja par saviem sap-
ņiem un nosprauda mērķus sapņu realizēšanai, 
uzlaboja savas prasmes strādāt komandā un 
sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem, ieguva in-

formāciju par to, ko jaunieši dara citās Latvijas 
vietās. Jaunieši atzina, ka pēc šīm apmācībām ir 
ieguvuši lielu motivāciju aktīvāk darboties jau-
niešu organizācijās un projektos.Par to, kā jau-
niešiem veicās un ko viņi saka par dalību šajās 
apmācībās, lasiet www.dnd.lv sadaļā Jaunatnei.

Lai mūsu jauniešiem neizsīkstoša enerģija un 
spēja aizraut arī citus novada jauniešus pozitīvu 
pārmaiņu ieviešanā savā novadā!

Apmācības organizēja v/a „Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra” sadarbībā ar biedrī-
bu „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jau-
natnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstī-
tos reģionos” ietvaros.

Nauris Lazarevs, Laura Some, Anna Sintija 
Ivanova, Iļja Sergejevs) un komandas vadītāja 
skolotāja Valentīna Ivanova dosies divu dienu 
ceļojumā uz Beļģiju. Lielu ieguldījumu komandas 
darbā devušas arī Karolīna Gavrilova un Līga 
Kaigorodova, kurām tika uzdāvinātas grāmatas 
un pasniegti diplomi.
   Daugavas Vanagu galveno balvu – klēpjdatoru 
– ieguva Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu 
un matemātikas fakultātes 1. kursa studente 
Jacinta Kozlovska (Špoģu vsk. absolvente), 
kura konkursa 1. kārtā iesūtīja 5 dzīvesstāstus, 
bet 2. kārtā rakstīja referātu par Daugavpils 
Pedagoģiskā institūta mācībspēku lomu Trešās 
atmodas procesu veicināšanā Daugavpilī. 
Balvu pasniedza Daugavas Vanagu Centrālās 

Valdes priekšsēdētājs, atvaļinātais Latvijas 
flotiles admirālis Andrejs Mežmalis un DV CV 
pārstāvniecības Latvijā Pārstāvniecības vadītāja 
Solvita Sekste. 
   A.Mežmalis uzsvēra, cik svarīgi ir pierakstīt 
dažādu vēsturisko notikumu aculiecinieku 
atmiņas, pētīt dzīvo vēsturi, jo ar katru gadu šo 
cilvēku paliek aizvien mazāk, un īpaši nozīmīgi ir 
pētīt savu dzimtu vēstures griežos, jo tā ir tiešākā 
saikne starp paaudzēm, starp pagātni un nākotni. 
Tieši tāpēc konkursa žūriju visvairāk uzrunājuši 
tie darbi, kuros tika runāts par savu ģimeni, 
skolu, skolotājiem. 
    Virtuālās enciklopēdijas veidotāji ir iecerējuši 
turpināt projektu līdz Latvijas Republikas 
simtgadei.

Jaunieši velomaratonā 
nobrauca 15kilometrus
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APSVEICAM Deputātu pieņemšanas laiki jūnijāIZSOLE

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

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

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

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

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

Arvīds Kucins
14.06. Daugavpils novada dome 12.00-13.00
28.06. Daugavpils novada dome 12.00-13.00
Aļona Annišineca
08.06. Tabores pagasta pārvalde 14.00-15.30
11.06. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00
18.06. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00
Jānis Belkovskis
04.06. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
18.06. Daugavpils novada dome 14.00-16.00
Aldis Cimoška
07.06. Daugavpils novada dome 10.30-13.00
08.06. Daugavpils novada dome 10.30-13.00
Viktors Kalāns
04.06. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
11.06. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
18.06. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
25.06. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
Edgars Kucins

05.06. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

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

Janīna Kursīte
08.06. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
27.06. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
18.06. Salienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Ināra Ondzule
05.06. Kalupes pamatskola 15.00-17.30
11.06. Kalupes pamatskola 15.00-17.30
Vasilisa Pudovkina
12.06. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
26.06. Nīcgales pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aivars Rasčevskis
04.06. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
18.06. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Antoņina Redkova
04.06. Salienas vidusskola 14.00-15.00
11.06. Salienas vidusskola 13.30-15.00
18.06. Salienas vidusskola 13.30-15.00
25.06. Biķernieku pagasta pārvalde 15.00-16.00
Aleksandrs Sibircevs
05.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
19.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Valērijs Smarguns
11.06. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
25.06. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Mečislavs Vēveris
04.06. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
15.06. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
18.06. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
22.06. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
Lūcija Voitkeviča
08.06. Tabores pagasta pārvalde 14.00-15.30
11.06. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 10.00-13.00

Jautājums pašvaldībai 

Vai Daugavpils novada dome ir domājusi 
par vasaras brīvdienu skolnieku nodarbi-
nātības projektu? Vidusskolnieks vasarā 
vēlas piepelnīties, pastrādāt, vai ir šāda ie-
spēja?
Atbild Natālija Pēterāne
Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību 
aizsardzības jautājumos

Ja novada jaunietis vasarā vēlas pastrādāt, 
tad par to būtu jāsazinās ar novada zemnieku 
saimniecībām, jo zemnieku saimniecībās vien-
mēr ir pieejami sezonāli veicamie darbi (ravēša-
na, ogu, dārzeņu vākšana u.c.). Sazinoties ar no-
vada domes speciālisti bērnu tiesību aizsardzībā 
N.Pēterāni, (tel. 65476880) ir iespējams saņemt 
informāciju par zemnieku saimniecībām.

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

audzināšanā !

2012.gada 26. jūnijā plkst. 13.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas iela 2, Daugav-
pils mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli)  tiek 
pārdots Daugavpils novada pašvaldības nekusta-
mais īpašums “Dzīvojamā māja Nr.25a ”, Ambeļu 
pagasts, Daugavpils novads ar kadastra numuru 
4442 004 0446, kas sastāv no zemes gabala ar ka-
dastra apzīmējumu 4442 004 0446  797 m2 platī-
bā un dzīvojamās mājas (bijušās automātiskā te-
lefona stacijas nedzīvojamās telpas) ar kadastra 
apzīmējumu 4442 004 0446 001   62 m2 platībā. 

Objekta sākotnējā cena – LVL 1240.00 (viens 
tūkstotis divi simti četrdesmit lati 00 santīmi).

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles no-
teikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2012.
gada  22. jūnijam   plkst. 16.30  Daugavpils nova-
da domē 38., 26. kabinetos (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 16.30) Rīgas ielā 2, Daugavpilī, ie-
priekš samaksājot reģistrācijas maksu Ls 10 un 
nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekus-
tamā īpašuma sākumcenas . 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jā-
iemaksā Daugavpils novada domes (reģ. 
Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV-
37TREL9807280440200, Valsts kases kods: 
TRELLV22. Tālr. uzziņām: Daugavpils novada 
domē - 65476739, 65476827, 26357842, 29412676, 
Ambeļu pagasta pārvaldē – 654 30202.

Novadā dzimuši 
(no 24.04.2012.)

Biķernieku  pagastā
Nikita Skripko (01.maijā)

Jegors Degtarjovs (18.maijā)
Demenes pagastā

Arnita Uva Friliņa ( 07.maijā)
Dubnas pagastā

Timofejs Petrovs (17.maijā )
Kalupes pagastā

Kaspars Kalvāns(14.aprīlī)
Līksnas pagastā

Māra Hlomova (04.maijā)
Maļinovas pagastā

Valērija Masaļska (23.aprīlī)
Medumu pagastā

Ksenija Petko (14.maijā)
Naujenes pagastā

Elīza Zarjuta (21.aprīlī)
Martins Govilovskis (20.maijā)
Elizabete Kurpniece (14.maijā)

Nīcgales pagastā
Estere Kašo (29.aprīlī)
Vecsalienas pagastā

Jeļizaveta Cibuļska (20.aprīlī)
Višķu pagastā

Dominika Ivdra  (07.maijā)

Sveicam  jaunlaulātos!

● Ludmilu Pervanicku un Viljamu 
Džeimsu    Kempu
● Inesi Rapšu un Vladislavu Ivanovu
● Zani Rimšu un Mairi Kurigu
● Edīti Vakuļčiku un Aleksandru 
Jermašonoku

Dabas koncertzāle veido klusi 
skanošu operas izrādi

Šogad Dabas koncertzāle notiks 30ajā jūnijā, Demenē, Daugavpils nova-
dā. Un tā nav nejaušība, jo galvenā, šī gada varoņa tālākā apmešanās vieta 
Ziemeļos, ir tieši šeit. 

Šī gada varonis tulkojumā no latīņu valodas nozīmē klusi skanošs un lielā 
atšķirība ir tā vokālā prasme un tas ienesis jaunas korekcijas muzikālā ma-
teriāla izveidē. Tiek veidota klusi skanoša operas izrāde un, kas interesan-
ti, ka izrāde notiks, klusi skanošā operas teātrī. Arī muzikālais materiāls 
tiek veidots krāsaināks, nedaudz aizejot no noskaņu ambientā skanējuma 
uz netradicionālu dramaturģiju, kur faktiski pazūd stilu tīrība, tos vienkār-
ši apvienojot. Tā ir simbioze starp tradicionālo, akadēmisko un alternatīvo 
skanējumu.

Mūziķu pamatsastāvs ir nemainīgs – Ingus Ulmanis, Aigars Voitišķis, 
Kaspars Tobis, Andris Sējāns, Valdis un Rūta Muktupāveli un Anrijs Grīn-
bergs. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka skanējumu papildinās vijoļu kvarteta 
skaņas, ir domāts par akadēmiska kora piesaisti un protams, intriga vai 
šogad būs īpašais jaunā varoņa instruments.

Kā jau ierasts - pats koncerts sāksies ap plkst.19, pirms tam pasākuma 
apmeklētājiem ļaujot iepazīties tuvāk ar šī gada pasākuma galveno varoni 
rekordlielā - vairāk kā 15 - skaitā zinātnisko darbnīcu. 

Ar vien vairāk zinātne un mūzika Dabas koncertzālē veido vienu veselu-
mu un šogad tam piešķirta vēl lielāka nozīme. Tam īpaši veltīta būs otrā 
daļa, kas tiek veidota, kā jaunā varoņa dzīves cikla laboratorija un reizē, kā 
operas scenārijs.

Paliek neatbildēts, kurš ir jaunais varonis un kas ir klusi skanošais operas 
teātris? Par to tikšanās reizē, 4ajā jūnijā, Daugavpilī! Sekojiet līdzi informā-
cijai www.dnd.lv!

Vai Daugavpils novada dome ir domājusi 
par vasaras brīvdienu skolnieku nodarbi-
nātības projektu? Vidusskolnieks vasarā 
vēlas piepelnīties, pastrādāt, vai ir šāda ie-
spēja?


