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DAUGAVPILS  NOVADA

VĒSTIS
Vissportiskākie zemnieki dzīvo Vaboles pagastā
Daugavpils novadā norisinājās ikgadējie 3. zemnieku sporta svētki. No-

vada zemnieku sporta sacensības rīkoja Daugavpils novada domes Sporta 
nodaļa sadarbībā ar Skrudalienas pagasta pārvaldi. Sacensības tika orga-
nizētas Skrudalienas pagasta Silenes pamatskolas sporta laukumā, spītējot 
lietum, pulcējot 300 dalībniekus no 17 pagastu pārvaldēm. Pēc Daugavpils 
novada domes priekšsēdētājas Janīnas Jalinskas uzrunas un laba vēlēju-
miem sportistiem, zemnieku spēkošanās varēja sākties.

Sacensību programma iekļāva profesionālās, individuālās un komandu 
disciplīnas. Profesionālajās sacensībās ietilpa kannu nešana, maisa nešana, 
traktora fi gurālā vadīšana un ratu vilkšana. Tradicionāli šīs disciplīnas sa-
gādā lielu interesi un ne mazums jautrības starp līdzjutējiem.

Kannu nešanā šogad nepārspēti bija pērnā gada čempions Vadims Ver-
bickis (Laucesa) un vaboliete Vineta Velika. Vineta Velika ar kolēģi Valdi 
Rodčenko Vaboles vārdu godam aizstāvēja arī maisu nešanā. Ratu vilkšanā 
sekmīga bija Līga Dreikšāne (Ambeļi) un Antons Drožins (Saliena). Trakto-
ra fi gurālajā vadīšanā, kur savus spēkus riskēja izmēģināt vien 16 dalībnie-
ki, par visprofesionālāko tika atzīts ambelietis Artūrs Valainis.

Nekraša (Skrudaliena) un Jevgēnijs Dubovskis (Vecsaliena), savukārt 197 
dalībnieku vidū visprecīzāk mērķī šautriņas raidīja Natālija Visočina (Vec-
saliena) un Jevģēnijs Lazarevs (Laucesa).

Airēšanas sacensībās piedalījās 27 jauktās ekipāžas, kurās uzvaru guva 
pagājušā gada nepārspētie līderi – Aleksandrs Sibircevs un Inese Anaņko 
no Sventes.Sportistiem izdošanos vēlēja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 

J.Jalinska, domes deputāti un Skrudalienas pagasta pārvaldes vadība

Vaboles pagasta zemnieku neveiksme virves vilkšanā neliedza sacensību 
kopvērtējumā ieņemt 1.vietu

Aleksandrs Sibircevs un Inese Anaņko (Svente) palika nepārspēti airēšanas 
sacensībās

Visas dienas garumā uz laukuma spraigi noritēja komandu sporta veidu 
sacensības. Futbola soda sitienos savu laimi izmēģināja 46 komandas, no 
kurām laureāta godu izpelnījās Tabores pagasta pārstāvji – Sergeja Čižev-
ska, Vladislava Stanķeviča un Pjotra Vasiļjeva komanda. Pludmales volej-
bolā 1. vietu ieguva līksnieši – Veronika Putro, Jevgēnijs Galaveckis, Vitā-
lijs Meinarts un Igors Petrovs.

Noslēguma sacensībās – virves vilkšanā – spēkojās 16 komandas, no ku-
rām uz goda pjedestāla kāpa Skrudalienas pagasta pārstāvji – Pāvels Lap-
kovskis, Marija Ivanova, Vadims Gasperovičs, Artūrs Pupins, Sergejs Iva-
novs un Aleksandrs Kožaronoks.

Individuālajos sporta veidos 1.-3. vietas ieguvēji tika apbalvoti ar meda-
ļām un balvām. Savukārt, komandu sporta veidos 1.-3. vietas ieguvēji tika 
godināti ar medaļām un piemiņas kausiem.

Pēc komandu kopvērtējuma, vērtējot pēc izcīnītām zelta, sudraba un bron-
zas medaļām, vissportiskākie zemnieki šogad dzīvo Vaboles pagastā, 2.vie-
tā ir Ambeļu pagasta lauksaimnieki, savukārt 3.vietu dala Vecsalienas un 
Laucesas komandas. Īpašu balvu par svētku organizēšanu un dalībnieku 
masveidību saņēma Skrudalienas pagasta komanda.

Roku cīņā dāmu vidū visspēcīgākā bija demeniete Tatjana Pliska, starp 
kungiem – salienietis Aleksandrs Kožaronoks. Basketbola soda metienos 
precīzi bija ambelieši – Diāna Moģiša un Jānis Kuriga. Jautrajā biatlonā 
1.vietas ieņēma vaboliete Baiba Kokina un taborietis Nikolajs Novikovs.

Vissīvākā zemnieku konkurence valdīja šautriņu un zvejnieka zābaka me-
šanā. 172 dalībnieku konkurencē zvejnieka zābaku vistālāk aizsvieda Aļona 

(No kreisās) Ārmrestlingā Aleksandrs Kožaronoks (Saliena) uzvarēja 
Aleksandru Lazuko (Naujene), un saņēma galveno – zelta godalgu
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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 

Prezentēta pirmā Daugavpils novada suvenīrmonēta

2012.gada 31.maija domes sēdē pieņemti 46 
lēmumi:

• Informācija par Daugavpils novada projektu 
konkursa jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” re-
zultātiem.

• Deleģēja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„Naujenes pakalpojumu serviss”, Naujenes pagas-
ta pārvaldes uzdevumus likuma „Par pašvaldī-
bām” 15.panta pirmās daļas pirmajā punktā  un 
otrajā punktā noteiktās autonomās funkcijas. 

• Nolēma iesniegt 7 projektus pasākumam „Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā”: „Naujenes pagasta Naujenes 
kultūras centra telpu rekonstrukcija”, „Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” teritorijas 
labiekārtošana izglītības pakalpojumu pieejamī-
bai”, „Jauniešu māja”, „Skatuves aprīkojuma iegā-
de un uzstādīšana Vaboles pagasta saieta namā”, 
„Sanitāro telpu un kanalizācijas vadu vienkāršotā 
renovācija Skrudalienas pamatskolā”, „Kalkūnes 
pagasta publiskās pirts rekonstrukcija” un „Elek-
troinstalācijas sistēmas renovācija Daugavpils no-
vada Demenes pagasta Demenes kultūras namā”.

• Atbalstīja SIA „Eco Vide” projektu par biogāzes 
un koģenerācijas stacijas būvniecību Višķu pagas-
tā.

• Apstiprināja pašvaldības īpašumā esošās meža 
cirsmas „Demenes pagasta mežs” izsoles rezultā-
tus.

• Apstiprināja investīcijas summas projektam 
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils nova-
da Skrudalienas pagasta Silenes ciemā” ar paš-
valdības līdzfi nansējumu Ls 163005,76 , ņemot 
aizdevumu Valsts kasē projekta fi nansēšanai Ls 
401819.26.

• Atbalstīja projekta „Kalkūnes pagasta Rande-
nes, Muitas un Kalkūnes ciemu bērnu rotaļu lau-
kumu izveide un aprīkošana” ieceres iesniegšanu 
biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partne-
rība „Kaimiņi”” izsludinātajā atklātajā projektu 
konkursā.

• Atzina Medumu pagasta pārvaldes valdījumā 
esošās kustamās mantas – autobusa Mercedes 
Benz izsoli par nenotikušu un autobusa  norakstī-
šanu un nodošanu metāllūžņos. 

• Nolēma nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu 
„Pupiški 30”, Skrudalienas pagastā.

• Atļāva atsavināt 2 pašvaldības nekustamos 
īpašumus - „Čakstes”, Mālgals, Nīcgales  pagastā 
un Silene 88, Skaista 59, Skrudalienas pagastā. 

• Nolēma pārdot  pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Sandariški 5”, Sandariški, Naujenes 
pagastā.

• Atbalstīja pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 
Ambeļu pagastā nomas tiesību izsoles rīkošanu.

• Piešķīra vienreizēju pabalstu fi ziskai personai 
apkures krāsns remontam Ls 200 apmērā.

• Nodeva dzīvojamās mājas 18.novembra iela 

398, Vecstopi, Naujenes pagasts, pārvaldīšanas 
tiesību nodošanu  SIA „Naujenes pakalpojumu ser-
viss”.

• Apstiprināja tehniski ekonomiskos pamatoju-
mus 2 projektiem - “Daugavpils novada Sventes 
pagasta Sventes ciema ūdenssaimniecības attīstī-
ba” un „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils 
novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta”.

• Piešķīra no novada domes līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem Ambeļu pagasta pārvaldei Ls 
2081.29 projekta „Primārās veselības infrastruk-
tūras uzlabošana Jura Bicāna ģimenes ārsta prak-
sē” līdzfi nansējuma nodrošināšanai. 

• Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 3 per-
sonām Naujenes pagastā.

• Pieņēma 16 lēmumus zemes jautājumos.

14.jūnija sēdē pieņemti 92 lēmumi: 
• Apstiprināja saistošos noteikumus „Nolikums 

par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā”, kuri 
pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas stāsies spēkā 
nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Daugavpils Novada Vēs-
tis””.

• Apstiprināja Valsts autoceļu fonda līdzekļu 
sadali novada domei 2012.gadam.

• Apstiprināja izmaiņas Daugavpils novada 
pašvaldības tirdzniecības atļauju izsniegšanas un 
tirdzniecības vietu noteikšanas komisijas sastā-
vā, nozīmējot par komisijas priekšsēdētāju Vasili-
su Pudovkinu, Daugavpils novada domes Pašval-
dības  īpašuma nodaļas vadītāju.

• Atbalstīja novada domes piedalīšanos projek-
tā „Resursu punkta jauniešiem izveide Daugav-
pils novadā”, ar projekta kopējo fi nansējumu LVL 
1406,50. Projekts 100% tiek fi nansēts no valsts 
budžeta līdzekļiem. 

• Noslēdza nomas līgumus pašvaldības īpašu-
ma „Estrāde” Višķu pagastā zemes vienības daļas 
un nedzīvojamās ēkas nomu biedrībai „Višķu at-
tīstība”  uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim, ar 
nolūku sakārtot laivu staciju, piesaistot Eiropas 
Zivsaimniecības fonda fi nansējumu.

• Nolēma pārdot izsolē dzīvojamās mājas Parka 
iela 1, Svente, Sventes pagasts, dzīvokļa īpašumu 
Nr. 24,  un apstiprināja izsoles noteikumus.

• Atļāva atsavināt 2 pašvaldības nekustamos 
īpašumus - Zalkši, Višķu pagastā un „34”, Vara-
vīksne, Kalkūnes pagastā. 

• Nolēma nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašu-
mus Naujenes un Sventes pagastos.

• Atļāva atsavināt Dubnas pagasta pārvaldes 
īpašumā esošo traktora piekabi MMZ-77, nosakot 
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

• Nolēma pārdot  pašvaldības nekustamo īpašu-
mu „”139”, Pavasaris, Maļinovas pagastā .

• Noteica īres maksu dzīvojamās mājas Nr. 3, 
Vienības iela, Lociki, Naujenes pagasts, iedzīvo-

tājiem no 2012.gada 1.augusta 0,26 Ls/m2 mēne-
sī.

• Grozīja novada domes 25.03.2010. lēmu-
ma „Par maksas pakalpojumiem” 1.5., 1.6. un 
1.7.punktus, kas attiecas uz pirts apmeklēšanu 
un veļas mazgāšanas pakalpojumiem.

• Veica grozījumus Demenes pagasta pārvaldes 
budžetā, palielinot pamatbudžeta ieņēmumu daļu  
par Ls 9891,50 „no meža īpašuma pārdošanas”.

• Atļāva Demenes pagasta pārvaldei veikt ie-
pirkuma procedūru jaunas vieglās automašīnas 
iegādei, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-
grāmatā 3 dzīvokļiem Demenes pagastā.

• Piešķīra līdzekļus Naujenes pagasta pārval-
dei Ls 442.52  apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.5, 
Meža iela 4, Krauja, Naujenes pagasts, un De-
menes pagasta pārvaldei Ls  1755.23 apmērā no 
nekustamā īpašuma „Kvieši 2”, Demenes pagasts, 
atsavināšanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem.

• Iedalīja no novada domes līdzekļus nepare-
dzētiem gadījumiem Ls 22043 Ambeļu pagasta 
pārvaldei Ābeļu ielas asfalta virskārtas remon-
tam.

• Piešķīra fi nansējumu Kalupes pagasta pār-
valdei - Ls 1990.00 pašvaldībai piederošās ēkas 
pielāgošanai pacientiem ar funkcionālajiem trau-
cējumiem, Tabores pagasta pārvaldei - Ls 1220.00 
projekta „Estrādes būvniecība un teritorijas labie-
kārtošana Tabores pagasta Tabores ciema parka 
teritorijā” tehniskā projekta apmaksai un iecerētā 
projekta „Tradīciju saglabāšana un pilnveidošana 
dabas un kultūras resursu ilgtspējīgai izmantoša-
nai” tehniskā projekta apmaksai Ls 770.00,  Vabo-
les pagasta pārvaldei - Ls 9929.00 Vaboles vidus-
skolas ēdnīcas un sākumskolas telpu remontam, 
kā arī pašvaldības aģentūrai „Višķi” Ls 6500.00 
jauna ekskavatora – iekrāvēja traktora iegādei.

• Atļāva veikt iepirkuma procedūru tehnikas ie-
gādei Demenes pagasta pārvaldei  - traktora pie-
kabes iegādei, Kalkūnes pagasta pārvaldei un Ka-
lupes pagasta pārvaldei  traktoru iegādei,  fi nan-
sējuma nodrošināšanai  ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē.

• Apstiprināja tehniski ekonomisko pamatojumu 
projektam  “Ūdenssaimniecības attīstība Daugav-
pils  novada Vaboles  pagasta Vaboles ciemā”.

• Nolēma piedzīt no 1 juridiskas personas  un 
11 fi ziskām personām nekustamā īpašuma nodok-
ļa nokavētos maksājumus par īpašumiem Dubnas, 
Višķu un Naujenes pagastos, piedziņu vēršot uz 
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem vai tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

• Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 4 per-
sonām Naujenes  un Kalkūnes pagastos.

• Pieņēma 47 lēmumus zemes jautājumos. 
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā „Pub-
liskie dokumenti”.

Daugavpils novadā prezentēta suvenīrmonēta 
„Daugavpils novads. Raiņa māja Berķenelē”. Lat-
vijas monētu izlasē ir izveidotas vairāk kā 30 mo-
nētas, Daugavpils novads ar savu naudas zīmi šo 
kolekciju papildina pirmo reizi.

Daugavpils novads par savu izcilo vērtību, ko 
iemūžināt monētā, izvēlējās Raiņa māju Berķene-
lē, kas veidota kā piemiņas vieta izcilajam latvie-
šu dzejniekam, tulkotājam, drāmas meistaram, 
politiskajam un sabiedriskajam darbiniekam Rai-
nim. Daugavpils novadā pagājuši Raiņa bērnības 
un skolas gadi, kas devuši nozīmīgu artavu turp-
mākajā meistara dzīvē un daiļdarbos.

Monētas dizaina autore ir Daugav-
pils novada Kultūras pārvaldes Kultūr-
vēsturiskā mantojuma daļas vadītāja 
Vanda Baulina, teksta autore – Kultū-
ras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne. 
Pateicības vārdus par palīdzību monē-
tas tapšanas procesā Vanda 
Baulina velta kolēģiem, īpaši 
Daugavpils pilsētas galvenajai 
māksliniecei Līgai Čiblei un 
novada galvenajai arhitektei 
Nansijai Tamanei.

Suvenīrmonētas ir populā-
ras visā pasaulē, to mērķis ir 
veicināt izvēlētās vietas at-
pazīstamību un prezentēt no-

vada jauno suvenīru jau ir izrādīta starptautiska 
interese.

Pirmā monētu tirāža ir 1000 eksemplāri. Inte-
resenti monētu varēs iegādāties Raiņa mājā Ber-
ķenelē, vietējos muzejos un Daugavpils novada 
Tūrisma informācijas centrā.

vada un Latvijas vārdu plašam cilvēku 
lokam. Pasaulē ir vairāk kā 2 miljoni 
kolekcionāru, kuri labprāt apciemo tās 
vietas, kuras attēlotas uz monētām. Pa-
tiess prieks, ka arī par Daugavpils no-
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JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

 „Jūties švaki? - Ne 
vie nmēr ir tik traki!”

Lai informētu iedzīvotājus par medicīniskās pa-
līdzības saņemšanas iespējām, Veselības minis-
trija ir uzsākusi sociālo kampaņu „Jūties švaki? 
- Ne vienmēr ir tik traki!”. Kampaņas mērķis ir 
samazināt sekundāro neatliekamās medicīniskās 
palīdzības (NMP) izsaukumu skaitu, kad nav ap-
draudējuma cilvēka veselībai un dzīvībai. 2011.
gadā šādi izsaukumi veidoja 27,7% no kopējā iz-
saukumu skaita. Minētie izsaukumi ir nelietde-
rīgs NMP resursu izmantojums un būtiski ietek-
mē NMP dienesta operativitāti un iespējas ātri 
nokļūt negadījuma vietās, kur jāpalīdz patiešām 
kritiski smagiem pacientiem vai cietušajiem.

Informējam, ka nelielu traumu vai vieglu sa-
slimšanu gadījumos iedzīvotājiem, lai saņemtu 
vajadzīgo palīdzību vai konsultāciju un samazi-
nātu sekundāro neatliekamās medicīniskās palī-
dzības izsaukumu skaitu, iespējams: 

− sazināties ar savu ģimenes ārstu (telefonkon-
sultācijas, apmeklēt ģimenes ārstu akūto pacien-
tu pieņemšanas laikā, pieteikt ģimenes ārsta mā-
jas vizīti);

− pašam doties uz tuvāko ārstniecības iestādi 
(pie dežūrārsta, uz steidzamās medicīniskās pa-
līdzības punktu, slimnīcas uzņemšanas nodaļu);

− ārpus ģimenes ārsta darba laika darba dienās 
no 17.00 līdz 8.00, brīvdienās un svētku dienās 
visu diennakti ir iespēja zvanīt uz Veselības mi-
nistrijas un Nacionālā veselības dienesta izveido-
to Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 
un saņemt kvalifi cētu mediķa padomu vienkār-
šāku saslimšanu gadījumos. Zvanot uz minēto 
tālruni, konsultācijas tiek sniegtas par dažādiem 
medicīniskiem jautājumiem – kā rīkoties paaug-
stinātas temperatūras un saaukstēšanās gadī-
jumā, paaugstināta asinsspiediena, vemšanas, 
caurejas, vēdera, ausu sāpju, dažādu traumu un 
lūzumu gadījumos, saules (tajā skaitā, solārija) 
apdegumu gadījumos;

− saņemt informāciju par valsts apmaksātajiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem (piemēram, kā-
dus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts, 
informāciju par pacienta iemaksām un no pacien-
tu iemaksām atbrīvotajām kategorijām u.c.), zva-
not uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas 
informatīvo tālruni 80001234 (darba laikā) vai 
mājas lapā www.vmnvd.gov.lv.

Kad tiks risināts jautājums par Lociku 
ciema ceļu remontu, kuri šobrīd ir tuvi 
avārijas stāvoklim? 
Atbild: Vanda Kezika 
Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore 

Daugavpils novada domei ir zināms Lociku 
ciema ceļu stāvoklis. Šobrīd tiek gatavota ceļu 
tehniskā dokumentācija, kuru plānots pabeigt 
š.g. jūlijā. Lociku ciema ceļi kā prioritārie objekti 
ir iekļauti Daugavpils novada domes Attīstības 
programmā un augustā būs iesniegti Vides 
aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijā 
fi nansējuma saņemšanai no Latgales Atbalsta 
programmas.

Vita Rūtiņa 
Attīstības nodaļas vadītāja

t.sk., klimata pārmaiņu fi nanšu instrumenta fi -
nansējums (75 %) – Ls 140 159,00 un pašvaldības 
līdzfi nansējums (25 %) - Ls 46 720, neattiecināmo 
izmaksu summa – Ls 268 972,53. Projekta priekš-
fi nansēšanai un līdzfi nansēšani Daugavpils novada 
dome ņems aizņēmumu Valsts kasē.

Saskaņā ar veikto iepirkumu procedūru, Sventes 
pagasta katlu mājas rekonstrukcijas darbus veiks 
būvuzņēmējs SIA „Ditton būve”. Rekonstrukcijas 
darbi, pamatojoties uz noslēgtā līguma nosacīju-
miem, tiks pilnībā pabeigti līdz 2012.gada 9.novem-
brim. 

Projekta kopējais realizācijas termiņš, ieskaitot 
projekta atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu - 
2012.gada 1.decembris.

2012./2013.gada apkures sezonā Sventes ciemā 
uzsāks darbu rekonstruēta katlu māja

Hipotēku banka atbalstī ja piecus 
Daugavpils novada projektus

Pavasarī „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” 
klientu klubs „Mēs paši” izsludināja projektu 
konkursu vairākās Latvijas pilsētās un novados. 
Hipotēku banka aicināja ikvienu pieteikt savu 
projektu, pretendējot saņemt bankas fi nansēju-
mu līdz 400Ls. Kopumā par Hipotēku bankas pie-
šķirtajiem 4000 latiem Dienvidlatgales reģionā 
cīnījās projektu pieteicēji no Daugavpils, Ilūkstes, 
Vārkavas, Dagdas un Krāslavas novadiem. 

Jūnijā Daugavpils novada domes telpās sapul-
cējās Goda ekspertu komisija, lai vērtētu iesnieg-
to projektu idejas un atbalstītu prioritāti sabied-
rībai nozīmīgākos. Pavisam ar fi nansējumu tika 
atbalstīti 12 projekti, 5 no kuriem ir no Daugav-
pils novada (kopsummā par 1663 latiem). 

 Maksimālo summu, ko varēja iegūt viens pro-
jekts-  400Ls, - ieguva Naujenes pagasta iedzīvo-
tāju grupa “Zelta ābele”, kuru iecere ir izveidot 
kapliču “Atvadu nams” draudzei piederošajā, šo-
brīd neizmantotajā lūgšanu nama ēkā. Ar projek-
ta atbalstu lūgšanu namam paredzēts nomainīt 
logus. 378 lati tika novirzīti Līksnas draudzes 
biedrībai, kuras mērķis ir Līksnas katoļu baznī-
cas dārzā nomainīt vecos soliņus uz jauniem. 340 
latus ieguva Naujenes pagasta z/s “Slutišķi-1”, 
kura ieplānojusi Daugavas krastā izbūvēt laivu 
piestātni ar soliņiem un kāpnēm, lai ceļotājiem 
būtu vieglāk izkāpt krastā un tikt pie ūdens. Ar 
300latiem tika atbalstīta Tabores pagasta iecere 
renovēt bērnu rotaļu laukumu. Projektā pare-
dzēts atjaunot smilšu kasti, uzstādīt soliņus, ho-
rizontālās šūpoles un labiekārtot teritoriju. Savu-
kārt 245 latus ieguva Laucesas pagasta biedrība 
“Jaunības spārni”. Piešķirtais fi nansējums tiks 
izlietots, lai nodrošinātu pagasta teritorijā pastā-
vīgu pakalpojumu – dušas un veļas mazgāšanas 
iespēju trūcīgajām ģimenēm.

Līksnas  pagasta  pārvalde aicina  darbā 
pagasta Kultūras nama direktoru 

P r a s ī b a s   k a n d i d ā t i e m:
− augstākā humanitārā vai vidējā profesionālā izglītība; priekšroka – kultūras nozares vadības 

speciālistiem ar pieredzi kultūras darba organizēšanā;
− pieredze kultūras pasākumu organizēšanā;
− zināšanas kultūras darba un fi nanšu plānošanā, kultūras projektu vadībā;
− zināšanas par kultūras darbu un tā attīstības procesiem; izpratne par kultūras mantojumu un 

tradīcijām;
− komunikabilitāte, atbildība un spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, veidot sadarbību ar pa-

gasta iedzīvotājiem un iestādēm;
− augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pienākumiem;
− radoša pieeja darbam;
− teicamas latviešu valodas zināšanas;
− publiskās/ skatuves runas prasmes;
− prasme strādāt ar datoru un kultūras datu bāzēm.
CV un Pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu pēc adreses: Daugavas iela 8, 

Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV-5456 līdz š.g. 20. jūlijam.

Daugavpils novada dome 2010.gada 26.no-
vembrī ir noslēgusi līgumu Nr. KPFI-4/15 ar 
Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA 
„Vides investīciju fonds” par projekta „Sventes 
pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apku-
res katlu nomaiņa” īstenošanu.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA 
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRU-
MENTS.

Daugavpils novada dome turpina darbu pie 
projekta „Sventes pagasta katlu mājas rekons-
trukcija un apkures katlu nomaiņa” īstenošanas. 
Uzsākti Sventes ciema katlu mājas rekonstrukcijas 
darbi: tiks rekonstruēta esošā katlu māja 324 m2 
platībā, nomainīti esošie 5 ar oglēm un malku ku-
rināmie sil  tumkatli un izbūvēti jauni siltuma katli 
ar kopējo jaudu 0,8 un 1,5MW, kuri kā kurināmo 
izmantos šķeldu. Tāpat projekta ietvaros tiks izbū-
vēta jauna šķeldas novietne 200 m2 platībā . 

Projekta pamatmērķis ir pāriet no dārgāka un 
videi nedraudzīgā kurināmā – oglēm, uz lētāku un 
videi draudzīgāku kurināmo – šķeldu, kā arī no-
mainot nolietotos katlus, paaugstināt katlu mājas 
efektivitāti.

Projekta kopējais fi nansējums – Ls 455 851,53, 
projekta attiecināmo izmaksu summa 186 879, 
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Salienas pagasta iedzīvotāja atzīmēja 101 dzimšanas dienu

Tas bija pirms gada, kad Veronika Lebedjoka 
atzīmēja apaļos 100. Šogad viņa savu apbrīnoja-
mo spirgtumu un humora izjūtu, neskatoties uz 
cienījamo gadu skaitu, ne mirkli nav zaudējusi, 
lai gan gadu skaits jau iezīmējis jaunu gadsimtu. 
101. jubilejas reizē sirmgalve viesus uzņēma stā-

vot kājās un ik pa laikam bez spieķīša 
pārvietojoties pa mājas istabām. Sveikt 
jubilāri ieradās Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, 
Sociālā dienesta vadītāja Anna Jego-
rova un sociālā darbiniece Salienas pa-
gastā Tatjana Babina. 

Veronikas kundzei nepatīk sēdēt ro-
kas klēpī salikušai, tāpēc viņa arī ik-
dienā labprāt palīdz mājas darbos. Kā 
rūķītis, paslepus no meitām, sakrauj 
gan malku, gan sagatavo krāsns ieku-
rus. Tomēr vismīļākā vieta ir dārzs, jo 
jubilāres sirdslieta ir ziedi, kurus ar ne-
viltotu prieku viņa saņēma arī no svei-
cējiem. 

Vecmāmuļas dienas tagad tiek pavadītas rāmā 
gaitā – viņu vairs neinteresē, kas notiek pasaulē, 
vismīļākās viņai ir sarunas ar Dievu. Viņu gan 
sarūgtina, ka jaunatnei vairs nepatīk lūgties. 
„Ienākot baznīcā, jauniešus vispār neredz, sēž ti-
kai vieni sirmgalvji. Vecie nomirs un baznīcu arī 

būs jāver ciet,” tā kā nopietni, tā kā pus pa jokam 
spriež jubilāre. 

Jubilāre gan par nodzīvoto dzīvi nesūdzas. Laulī-
bā izaugušas meitas Jadviga un Jeļena, tagad prie-
cē 3 mazbērni un 6 mazmazbērni. Uz jautājumu, 
kur viņā radušies ilgdzīvotājas gēni, Veronikas 
kundze rausta plecus. Lai gan viņa pati augusi 10 
bērnu ģimenē, tik ilgi gan neviens nav nodzīvojis. 
„Visi mani tuvinieki nomira ne no vecuma. Nezinu, 
kāpēc es viena vēl esmu palikusi? Dažreiz liekas – 
laiks nu beidzot mirt,” koķeti bilst simtgadniece. 
Iespējams gan, ka jubilāre, pati nezinot, ir veikli 
piemānījusi likteni. Ne velti, sirmgalve dzimšanas 
dienu svin 10.jūnijā, lai gan pasē kļūdas pēc viņai 
ierakstīts 28.maijs. Kā smejas jubilāres meita Jad-
viga – šī nesakritība ir piedodama, viņu gan vai-
rāk iepriecina fakts, ka mammas pasē norādīts, 
ka personas apliecinošā dokumenta derīguma ter-
miņš beidzas ne tik drīz – vien 2040.gadā. 

Daugavpils novada dome Veronikas kundzei 
skaistajā 101.jubilejā vēl veselību, možu garu un 
ģimenes mīlestību!

17.jūnijā Līksnas Svētās Sirds Romas 
katoļu baznīca atzīmēja tās celtniecības darbu 
pabeigšanas simtgadi. Līksnas baznīcas siluets ir 
viena no raksturojošākajām ainavām Daugavpils 
novadā. Lai gan baznīcai simts gadu nav daudz, tā 
lepojas ar bagātu vēsturi, ar tās priesteriem, kas 
kalpojuši draudzē, ar neparasto neogotikas stilu 
un, protams, lielajām ērģelēm, kas ir pazīstamas 
ar savu īpaši skaisto skanējumu.

Par godu baznīcas simtgadei, Līksnas draudzē 
notika  Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa 
Buļa vizitācija. Viņa ekselence bīskaps Jānis Bu-
lis vadīja Sv. Misi un dalīja Iestiprināšanas sakra-
mentu. Ar bīskapa vizīti noslēdzās 40 stundu 
atlaidu dievkalpojums veltīts Vissvētākās Jēzus 
Sirds godam. 

Līksnas baznīca svin simtgadi

Bīskaps Jānis Bulis savā svētrunā norādīja, ka 
baznīcas, līdzīgi kā valsts un Latgales novads, 
paliek arvien tukšākas. Bīskaps aicināja ne ti-
kai vairāk pievērsties Dievam, bet arī atgriezties 
dzimtajās mājās, lai latviešu tauta arī turpmāk 
būtu noteicēja savā zemē. Ja cilvēki atgriezīsies 
baznīcā, tad pastāvēs arī Latgale un Latvija. 

Līksnas baznīcai ir nākotne, jo 
tajā  joprojām pulcējas gan bērni, gan 
jaunieši. Turklāt līksniešiem šis diev-
nams ir īpašs, jo tas celts pēc senču 
iniciatīvas, ieguldot ne tikai materiālo 
atbalstu, bet arī darba rokas. „Ne vi-
ens vien iebraucējs vai dievlūdzējs 
ir teicis, ka šādu baznīcu vajadzētu 
pārcelt uz Rīgu, Daugavpili vai kādu 
citu ievērojamu, slavenu vietu. Bet 
redziet, tieši jums ir šī baznīca. Tā 
vienmēr bija, ir un būs. Jūs varat lepo-
ties ar iepriekšējām paaudzēm un tā 
laika baznīcas vadību, kas radīja šādu 
šedevru,” klātesošos ticīgos uzrunāja 
J.Bulis. 

Bīskapu Jāni Buli un Līksnas draudzes ganu 
Jāni Smirnovu svētkos sveica Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Līksnas 
pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa, Vabo-
les pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza 
un Marijas leģiona māsas. Jānis Bulis pateicās 
pašvaldībai par labo sadarbību ar draudzi un at-

balstu baznīcas remontdarbos un citās vajadzībās.
Par Līksnas baznīcas uzcelšanas gadu liecina 

uzraksts virs dievnama durvīm, tomēr līksnieši 
zina, ka vēl nozīmīgāka diena tos sagaida nākamā 
gada 5.oktobrī, Rožukroņa svētkos, kad Baznīca 
atzīmēs tās iesvētīšanas gadadienu.

Izsakām līdzjūtību mūžībā
aizgājušo tuviniekiem.

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagastā

Broņislava Varslavāne  ( 1934.gads)
Feodora Ivanova (1936.gads)

Demenes pagastā
Anna Bulaža  (1923.gads)

Valērijs Rodčenko  (1958.gads)
Aleksejs Rogoļevs (1957.gads)

Kalupes pagastā
Jānis Kūliņš  (1939.gads)

Laucesas pagastā
Henriks Kotelovičs ( 1928.gads)

Medumu pagastā
Jevdokija Slabkovska (1926.gads)

Naujenes pagastā 
Vera  Neimane (1949.gads)

Skrudalienas pagastā
Aleksandrs Jakubovskis (1968.

gads)
Antons Vavinskis (1941.gads)
Sofi ja Selionova (1930.gads)

Sventes pagastā
Gertruda  Pētersone ( 1944.gads)

Gaļina Eisāne (1937.gads)

Salienas pagastā
Anastasija Ūdre (1928.gads)

Višķu pagastā
Vincentīna Springe (1925.

gads )
Alberts Vilcāns (1939.gads)

Līksnas baznīcas draudze saņēma svētību no bīskapa Jāņa Buļa
Bīskapu J.Buli un draudzes priesteri J.Smirnovu svētkos sveica Daugavpils 
novada domes,  Vaboles pagasta un Līksnas pagasta vadība
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 „Spēlējam kopā” Ambeļos pulcināja Daugavpils novada amatierteātru aktierus  

16. un 17. jūnijā Daugavpils novada Ambeļu pa-
gastā notika Starptautiskais amatierteātru saiets 
„Spēlējam kopā”. Saietā piedalījās Ambeļu pagas-
ta amatierteātris, Līksnas pagasta amatierteātris 
„Maskas”, Nīcgales pagasta amatierteātris „Kvē-
lošās sirdis”, Daugavpils novada Kultūras centra 
teātra trupa „Trešais variants” un Raiņa mājas 
Berķenelē teātra studija „Kamolītis”.

 Šī gada saiets bija neparasts, jo Daugavpils 
novada amatierteātru dalībniekiem tika dota lie-
liska iespēja pilnveidot savas aktiermeistarības 
prasmes izcilu teātra pedagogu vadībā. 

Režisors Ivars Lūsis dalījās aktiermeistarības 
noslēpumos, deva padomus skatuves tēlu veido-
šanas procesā un atbildēja uz dažādiem amatier-
teātru dalībnieku jautājumiem. 

Kustību konsultante Rita Grīnfelde mācīja ska-
tuves kustības, kas ir ļoti nozīmīga jebkura iestu-
dējuma sastāvdaļa un kas būtu jāzina ik katram 
aktieriem, lai teātra izrāde nekļūtu par garlaicīgu 
un statisku lugas teksta norunāšanu. Visiem ak-
tieriem bija iespēja piedalīties „publiskajā skatu-
ves kautiņā”, kura laikā Rita Grīnfelde atgādinā-
ja, ka svarīgākais noteikums ir rūpēties par savu 
skatuves partneri un nenodarīt otram aktierim 
reālas sāpes, pat ja uz skatuves ir nepieciešams 
sist pļaukas vai „kreisos āķus”.

 Meistarklašu gala rezultāts bija skatāms pir-
majā Daugavpils novada amatierteātru  teātra 

Ambeļu Kultūras namā uzstājās 2 kolektīvi no 
Baltkrievijas – Braslavas rajona Kultūras nama 
miniatūru teātris „ПОКЕР” ar  dažādām mi-
niatūrām un Braslavas rajona Kultūras nama 
tautas teātris „ЛЁЛИ” ar izrādi „БЫВАЙТЕ 
ЗДАРОВЫ”.

Starptautisko amatierteātru saietu „Spēlējam 
kopā” rīkoja Daugavpils novada Kultūras pār-
valde, sadarbojoties ar Ambeļu pagasta pārval-
di.  Saietu atbalstīja Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekts LLB 
– 1 – 063 „The Joy of Mobility”.

sporta turnīrā, ko vadīja teātra peda-
goģe Ligita Smildziņa. Viņas iedroši-
nāti, amatierteātru dalībnieki ļāvās 
radošām izpausmēm un apguva da-
žādas etīdes ar improvizācijas teātra  
elementiem.  Teātra sporta turnīrā 
piedalījās trīs  komandas. Katrā ko-
mandā apvienojās dalībnieki no dažā-
diem Daugavpils novada amatierteāt-
riem.

Īpašs notikums bija Neatkarīgā 
teātra „Jaunais teātris” izrāde „Ko-
lekcionārs” (kriminālkomēdija pēc 
Dž. Faulza romāna „Kolekcionārs” 
motīviem), kurā spēlēja Latvijā pa-
zīstamie profesionālie aktieri – Jānis 
Jarāns, Jūlija Ļaha, izrādes režisors 
Ivars Lūsis.

Ambeļos viesojās arī Raiņa mājas 
Berķenelē teātra studija „Kamolītis” 
ar literāru kompozīciju „Persikas”, 
kas tika izveidota pēc Raiņa noveles 
„Sirds solījums” motīviem, režisore 
Līga Korlaša. Saietā piedalījās arī ko-
lektīvs no Lietuvas – Zarasu kultūras 
centra bērnu teātra studija ar 4 muzi-
kālajām miniatūrām Skaidras Vana-
gaites režijā.

Saieta noslēgumā „Spēlējam kopā” 
režisore Inta Uškāne uzsvēra, ka 
„katrā saietā ir spēlētas izrādes un 
kolektīviem pasniegti pateicības raks-
ti, taču šoreiz tā nebūs, jo šī gada saie-
tā notikušās meistarklases un izrādes 
ir bijušas kā liela dāvana ik katram 
Daugavpils novada amatierteātra da-
lībniekam”. 

Jāpiebilst, ka 2012. gada 19. maijā 

Skolēn i  a r  vecvecāk iem devās  ekskur s i jā

Skaidrīte Davne 
Daugavpils – Ilūkstes novadu Sarkanā Krusta 
komitejas izpilddirektore, Projekta koordinatore

Turpinoties projektam “Mūža atvasara”, Dau-
gavpils- Ilūkstes novadu Sarkanā Krusta ko-
miteja aprīļa mēnesī izsludināja Daugavpils un 
Ilūkstes novadu sākumskolas skolēnu radošo dar-
bu konkursu “Es un mana vecmāmiņa/ mans vec-
tētiņš”. Konkursā piedalījās necerēti daudz skolē-
nu, t.i., 76 skolēni no 9 skolām (Daugavpils nova-
dā- Kalupes, Lāču pamatskola, Špoģu, Zemgales, 
Medumu vidusskolas). Tika iesūtīti ļoti radoši un 
interesanti noformēti darbi. Žūrija bija patīkami 
pārsteigta, jo  bija ļoti grūti izvērtēt skolēnu dar-
bus. Tie bija pilni mazbērnu mīlestības, siltuma, 
pateicības. Ikvienā darbiņā bija viens īss, bet mīļš 
un sirsnīgs teikums -“Es ļoti mīlu savu vecmāmi-
ņu, viņa  mani ļoti lutina.” 

Visi skolēni saņēma pateicības balvas un dip-
lomus par piedalīšanos konkursā. 17 labāko dar-
bu autori saņēma ceļazīmi uz ekskursiju. Skolēni 
kopā ar vecvecākiem 14. jūnijā devās ekskursijā 
uz Likteņdārzu Koknesē un uzņēmumu “Skrīveru 
saldumi”. Vispirms ekskursijas ceļš veda uz Lik-
teņdārzu, kur skolēni izjuta tā neparasto auru. 
Ekskursijai uz Likteņdārzu bija izvēlēts zīmīgs 
datums- 14. jūnijs- Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas diena. Likteņdārzs ir tā vieta, kur satie-
kas pagātne, tagadne un nākotne. Ekskursantu 
vidū bija Ilūkstes 1. vidusskolas 2. klases skolnie-

ces Egijas Tretjukas vecmāmiņa Valentīna Gau-
dzeja, kuru pašu personīgi skāra baisie pagātnes 
notikumi. Par pārdzīvoto viņa dalījās arī ar pārē-
jiem. Skolēniem līdzi bija paņemti arī laukakme-
ņi Likteņdārza tālākai izveidei. 

Turpinoties ekskursijai, tika apskatītas arī 
Kokneses pilsdrupas un Skrīveru kalns. Pēc tam 
visi devās uz SIA “Skrīveru saldumi”. Skolēni ie-
pazinās ar saldumu ražošanu, noskatījās izzinošu 
filmiņu par našķu ražotni, nogaršoja uzņēmuma 
ražoto produkciju un izmantoja vienreizēju iespē-
ju pašiem izveidot marcipāna figūriņas, kuras va-
rēja paņemt sev līdzi. 

 Pateicos visiem skolēniem, kuri piedalījās kon-
kursā!

       
Izrādes notiek Eiropas kaimiņattiecību un                                                   
partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
projekta „The Joy of Mobility ”
LLB – 1 – 063 ietvaros

Jūlija Ļaha un Jānis Jarāns skatītājus priecēja ar izrādi 
„Kolekcionārs”

Amatierteātru saietā piedalījās Daugavpils 
novada Kultūras centra teātra trupa „Trešais 
variants”

Teātra sporta turnīrā dalībnieki ļāvās improvizācijas etīdēm
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2012.gada 17.maijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.7 (protokols Nr.10., 46.&, lēmums Nr.433)
Grozījums Daugavpils novada domes 2012.gada 15. marta saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Atbalsts mazaizsargātajām personām”.
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu.

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 15.marta saistošajos notei-
kumos Nr.3 „Atbalsts mazaizsargātajām personām” grozījumu un papildi-
nāt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

„2.1  Par pacienta iemaksām šo saistošo noteikumu izpratnē ir uzskatāmas 
stacionāra un dienas stacionāra pacienta iemaksas.”.

2012.gada 17.maijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.5 (protokols Nr.10., 44.&, lēmums Nr.431)
Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 29. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojuma 
saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”.
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
7.punktu, likuma „Par sociālo drošību”   11.pantu, Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 3., 5., 6., 7., 8., 9.,11., 22. un 23.pantiem.

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību 
Daugavpils novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. svītrot 4.punktā vārdus „vai attiecīgajā pārvaldē”;
1.2. aizstāt 5.punktā vārdus „pagasta pārvaldes” ar vārdiem „Sociālā 

dienesta”;
1.3. aizstāt 18.10. apakšpunktā vārdu „pašvaldība” ar vārdiem „Sociālais
dienests”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis.”

2012.gada 28.jūnijs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 17.maija saistošajiem noteikumiem 
Nr.5 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 29. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas 
kārtību Daugavpils novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti 
Daugavpils novada domes saistošie noteikumi 
Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojuma 
saņemšanas kārtību Daugavpils novada 
pašvaldībā”, jo ar 2012.gada 1.maiju tiek 
reorganizēts Daugavpils novada Sociālais 
dienests.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
7. punktu, likuma „Par sociālo drošību”11.
pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 22. un 
23. pantiem.
Pirmkārt, saistošie noteikumi paredz precizēt 
4. punktu, nosakot, ka aprūpes mājās 
pakalpojumu saņemšanai, persona vai viņas 
likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus 
Daugavpils novada Sociālajā dienestā.
Otrkārt, saistošie noteikumi paredz precizēt 
5.punktu, nosakot ka, Daugavpils novada 
Sociālā dienesta sociālā darba speciālists 10 
darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas 
un reģistrēšanas izskata dokumentus 
un iesniedz Sociālajā dienestā lēmuma 
pieņemšanai. 
Treškārt, saistošie noteikumi paredz precizēt 
18.10.apakšpunktu, nosakot, ka aprūpes mājās 
pakalpojumu izbeidz, ja klients un Sociālais 
dienests viena mēneša laikā nevar vienoties par 
pakalpojuma apmēru, kvalitāti un samaksu. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

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

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa 
grupām, uz kurām attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, sociālie 
pakalpojumi , kurus nosaka Sociālais dienests,  
pieejami klienta dzīvesvietā un ir  tuvināti 
ģimenes videi.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās 
Daugavpils novada Sociālais dienests.

6. Informācija par 
konsultācijām 

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

2012.gada 17.maijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.10., 45.&, lēmums Nr.432)
Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 25. februāra saistošajos 
noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Daugavpils novadā”.
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu, 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu.

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 25.februāra saistošajos no-

teikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikša-
nu Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.3.punktu šādā redakcijā:
1.3. Ģimene vai persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi 

uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu un 
ja:

1.3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;
1.3.2. tai nav parādsaistību, kā arī tā nav izsniegusi aizdevumus;
1.3.3. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
1.3.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
1.3.5. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.”;
1.2. izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā:
2.1. Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālists (turpmāk 

– sociālā darba speciālists) novērtē palīdzības pieprasītāja ienākumus un 
materiālo stāvokli atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.
gada 30.marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un Latvijas Republikas likumam 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pēc iesnieguma saņemšanas 
par ģimenes/personas atzīšanu par maznodrošinātu.”;

1.3. svītrot 2.2., 2.5., 3.7.punktos vārdu „pārvaldes”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 17.maija saistošajiem noteiku-
miem Nr.6 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 25.februāra 
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusa noteikšanu Daugavpils novadā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti 
Daugavpils novada domes saistošie noteikumi 
Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Daugavpils novadā”

2. Īss projekta satura 
izklāsts

  Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām”15.
panta 7.punktu,likuma „Par sociālo drošību”             
11.pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daļu.

Pirmkārt, saistošie noteikumi  paredz precizēt 
1.3.punktu, nosakot, ka ģimene vai persona 
atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi 
uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz 90.00 latu.
Otrkārt, saistošie noteikumi paredz precizēt 
2.1.punktu, nosakot, ka Daugavpils novada 
Sociālā dienesta sociālā darba speciālists novērtē 
palīdzības pieprasītāja ienākumus un materiālo 
stāvokli atbilstoši Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2010.gada   30. marta noteikumiem 
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un 
likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” pēc iesnieguma saņemšanas par 
ģimenes/personas atzīšanu par maznodrošinātu.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

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

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa 
grupām, uz kurām attiecināms saistošo 
noteikumu projekta tiesiskais regulējums, 
sociālie pakalpojumi, kurus nosaka Sociālais 
dienests, pieejami klienta dzīvesvietā un ir  
tuvināti ģimenes videi.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās 
Daugavpils novada Sociālais dienests.

6. Informācija par 
konsultācijām 

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



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w. d n d . l v 7

Zar as i  a ic ina  c iemos

2012.gada 28.jūnijs

2. Grozījums stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 17.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7 ”Grozījums Daugavpils novada domes 2012.gada 15.marta 
saistošajosnoteikumos Nr. 3 „Atbalsts mazaizsargātajām personām””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.Projekta 
nepieciešamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Daugavpils novada domes 2012.gada 15.marta saistošie noteikumi 
Nr 3 „Atbalsts mazaizsargātajām personām”.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.
Saistošie noteikumi paredz precizēt formulējumu „pacienta iemaksa”, nosakot ka par pacienta iemaksām šo 
saistošo noteikumu izpratnē ir uzskatāmas stacionāra un dienas stacionāra pacienta iemaksas.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Atbalstam būs 
nepieciešams aptuveni Ls 600 gadā.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli pašvaldības teritorijā

Tiesības saņemt atbalstu nodrošinās ģimenēs veselības aprūpes kvalitāti, savlaicīgu medicīnisko aprūpi, uzlabos 
dzīves kvalitāti nestrādājošām pensijas vecuma personām un nestrādājošām personām ar invaliditāti, dos 
iespēju šīm personām atbalstīt materiāli pārējos ģimenes locekļus. Stacionāra un dienas stacionāra pakalpojums 
nodrošinās iespējamību atrasties ierastā vidē un būt par atbalstu ģimenei. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils novada Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījuma izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar visu novadā esošo pagastu pārvalžu 
vadītājiem. Notikusi arī tikšanās ar iedzīvotājiem, kurās izskanēja lūgums kompensēt dienas stacionāra pacienta 
iemaksu līdz trim dienām. Saistošo noteikumu grozījuma projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.dnd.lv, pieejams Daugavpils novada Sociālajā dienestā, Daugavpils 
novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Šogad Zarasi (Lietuva) svin kūrorta tradīciju 80.gadadienu. Zarasu rajons 
ir bagāts ar kultūrvēsturiskām un dabas bagātībām, tajā ir teju 300 ezeri. 
Sagaidot kūrorta 80.gadu jubileju, Zarasu pašvaldība par mērķi ir apņē-
musies spodrināt vietas popularitāti, radot arvien jaunus tūristu piesaistes 
objektus. Īpaši viesos tiek aicināti daugavpilieši, kuri atrodas vien dažu ki-
lometru attālumā no skaistās Lietuvas pierobežas pilsētas. Zarasu rajons 
ir Daugavpils novada sadraudzības pašvaldība jau 15 gadus. Ciešā savstar-
pējā sadarbībā ir tapuši plaši pārrobežu projekti saimnieciskās, sociālās un 
kultūras nozarēs. 

Šajā sezonā Zarasu pašvaldība plāno piesaistīt viesus ar plašu kultūras un 
sporta programmu. Zarasos ir interesanti pavadīt laiku arī vienkārši baudot 
vietas pievilcību. Šeit var apskatīt 2011.gada septembrī atklāto Zarasu pa-
norāmas apli, kas ir iekļuvis Eiropas sabiedrisko vietu arhitektūras konkur-
sa finālā. Panorāma tika veidota pārrobežu sadarbības projekta ietvaros, 
ieguldot tajā vairāk kā 400 tūkstošus litus. Šogad Zarasu panorāmas aplis ir 
iekļauts tūrisma objektu desmitniekā, kuru Lietuvas tūrisma departaments 
prezentējis starptautiskajam maršrutam – „Lielais Baltijas ceļojums 2012”. 

Zarasi piedāvā draudzīgu atpūtu visai ģimenei – šeit var rāmi pastaigā-
ties pa īpaši izveidotu celiņu gar Zarasu ezera krastmalu, aplūkot nesen 
atklāto skulptūru dārzu, pavadīt laiku ērti aprīkotā pludmalē, izmantot ie-
spēju iznomāt laivas, ūdens velosipēdus, smailītes un ieturēties kafejnīcās, 
kuras iepriecina ar demokrātiskām cenām un skaistiem dabas skatiem uz 
terasēm. 

Tāpat Zarasi plāno savas kūrorta tradīcijas izkopt ne tikai vasaras sezo-
nā. Tāpēc pašvaldība nopietni pievērsusies kūrorta labiekārtošanas projek-
tiem arī ziemas aktivitātēm. Nākotnē plānots attīstīt slēpošanas iespējas, 
uzbūvēt slēpju trases, pacēlājus un kanātu (trošu) ceļu, nodrošināt tūristus 
ar plašāku viesnīcu un kempingu izvēli. 2014.-2020.gada tūrisma attīstības 
programmā paredzēta arī jauna SPA kompleksa būvniecība. 

Vairāk informācijas par Zarasu pašvaldības tūrisma piedāvājumiem var 
iepazīt mājas lapā www.zarasai.lt.
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APSVEICAM
Deputātu pieņemšanas laiki jūlijā

IZSOLE

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

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

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
12.07. Daugavpils novada dome 11.30-12.30
26.07. Daugavpils novada dome 11.30-12.30
Aļona Annišineca
02.07. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00
09.07. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00
16.07. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00
23.07. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00
30.07. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00
Jānis Belkovskis
09.07. Špoģu vidusskola 09.00-12.00
23.07. Vaboles pagasta pārvalde 10.00-12.00
Aldis Cimoška
09.07. Laucesas pagasts 10.00-13.00
26.07. Daugavpils novada dome 10.00-13.00
Viktors Kalāns
02.07. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
09.07. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
16.07. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
23.07. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
30.07. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
Edgars Kucins
03.07. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

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

Janīna Kursīte
03.07. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
10.07. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns
09.07. Naujenes sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības centrs, Vecstropi 09.00-12.00

Ināra Ondzule
03.07. Kalupes pamatskola 10.00-12.30
10.07. Kalupes pamatskola 10.00-12.30
Vasilisa Pudovkina
17.07. Naujenes pagasts, Krauja 16.00-18.00
31.07. Sventes pagasts 16.00-18.00
Aivars Rasčevskis
02.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
16.07. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Antoņina Redkova
09.07. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00
16.07. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-15.00
23.07. Salienas vidusskola 10.00-11.00
Aleksandrs Sibircevs
03.07. Sventes vidusskola 16.00-18.00
24.07. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Valērijs Smarguns
09.07. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
23.07. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Mečislavs Vēveris
05.07. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
09.07. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
19.07. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
23.07. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
Lūcija Voitkeviča
02.07. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 09.00-11.00

23.07. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 09.00-12.00

Vasaras aktivitāšu dienas jauniešiem 
„Skrien, dejo, izzini un smaidi!”

06.07.-
07.07.

Līksna

Dubnas pagasta svētki
- Fiziskās aktivitātes sporta laukumā;
- Uzpūšamās atrakcijas;
- Radošā darbnīca;
- Koncerts;
- Zaļumballe

14.07.
10:00 – 13:00
13:00 – 18:30
13:00
19:00
21:30

Dubnas ciems

Jauniešu pasākums „ReLight” 14.07. 22:00 Vaboles parka laukumā
Naujenes pagasta senioru un cilvēku 
ar īpašām vajadzībām svētki

18.07. 11:00 Sporta laukums 
„Olimpus”, Vecstropu 
ciemā

Pagasta draudzības čempionāts 
minifutbolā 

21.07. 12:00 Biķernieku 
pamatskolas stadions

Jaunatnes intelektuālā spēle 
„Kas?Kur?Kad?”

22.07. 16:00 Ambeļu pagasts

Annas dienas Vabolē 26.07. 10.00 Vaboles kultūras nams
Pasākums jauniešiem „Kas?Kur?Kad?” 28.07. 18.00 Biķernieku kultūras 

nams
 

AFIŠA

Informācija par 
vasaras aktivitātēm 
Daugavpils novadā

VĒLATIES UZZINĀT, KĀ ŠOVASAR BĒRNAM SATURĪGI UN INTERESANTI 
PAVADĪT BRĪVLAIKU?
Apmeklējiet mājas lapu www.dnd.lv, labajā pusē atrodiet 
reklāmlaukumu ar nosaukumu „Informācija par vasaras 
aktivitātēm Daugavpils novadā” un iepazīstieties ar pagastu 
piedāvātajiem pasākumiem visas vasaras garumā.

2012.gada 7. augustā plkst. 13.00 Daugavpils 
novada domē, mazajā zālē, Rīgas iela 2, Daugav-
pils mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pār-
dots dzīvokļa īpašums Nr. 24, Parka iela 1, Sven-
te, Sventes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena –LVL 1885.00
Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles notei-

kumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2012.gada 3. 
augustam plkst. 16.30 Daugavpils novada domē 
38.,26.kabinetos (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 16.30) Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu Ls 10 un nodro-
šinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas. 

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

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

audzināšanā !

Sveicam  jaunlaulātos!

• Ēriku Gili un Romvaldu Geidānu
• Annu Mihailovu un Juri Lazdānu
• Danu Višņevsku un Valēriju Koļesovu 
• Ritu Orlovu un Jevgēniju Osipovu 
• Oļesju Aristovu un Edgaru Rucko
• Sņežanu Pukinsku un Jevgēniju 

Pilācu
• Aleksandru Dimitrijevu un  Ivaru 

Morozovu 
• Ilonu Moiseju un Vitāliju Stankeviču
• Darju Lazučonoku un Aivaru Orlovski 

Novadā dzimuši    
(no 30.05.2012.)

Biķernieku  pagastā
Konstantins Nikolajevs ( 30.maijā)

 
Demenes pagastā

Mihails Garkulis (23.maijā )

Kalkūnes pagastā
Adelina Tjapko  (5.jūnijā)

Kalupes pagastā
Edvīns Simanovičs ( 11.jūnijā)

Laucesas pagastā
Henriks Kotelovičs (22.jūnijā)

Līksnas pagastā
Roberts Kursīts  (11.jūnijā)

Naujenes pagastā
Vladislavs Višņevskis  (28.maijā)

Lāsma Umbraško  (7.jūnijā)
Jurijs Lazdāns (5.jūnijā)

Tabores pagastā
Marks Kipļuks (10.jūnijā)

20. jūlijā Lauksaimniecības 
kompleksā „Gančevski’’

Līksnas pagasts, Daugavpils novads   

Lauksaimnieku 
diena

11.00-11.30 Pasākuma svinīga atklāšana. 
Biedrības ‘Daugavpils lauksaimnieku 
apvienības’ valdes priekšsēdētāja un viesu 
uzruna, novēlējumi.

11.30 Lauksaimniecības nozaru 
‘Piena lopkopība’, ’Gaļas lopkopība’, 
‘Graudkopība’, ’Aitkopības’, ’Biškopība’,’ 
Dārzkopība’, ’Bioloģiskā lauksaimniecība’, 
‘Lauku tūrisms’, ‘Jaunie lauksaimnieki’ 
komandu sacensību atklāšana.

12.30-16.00 Lauksaimniecības nozaru 
sacensības un citas aktivitātes. Kāpšana 
alpīnistu sienā, fi gurālā vadīšana, arkla 
regulēšana un citas jautras aktivitātes. 

Pasākuma gaitā mūs priecēs: 
−Dvietes līnijdeju grupa "Atkal"
−Upmalas teātra draugu kopa 

ar atraktīviem priekšnesumiem iz 
lauksaimnieku dzīves

Visas Lauksaimnieku dienas garumā 
tikšanās, prezentācijas un tirgošanās ar 
lauksaimniecības nozaru uzņēmumiem. 
Uz pasākumu tiek aicināti visi tirgot 
gribētāji no malu malām.

Kompleksā darbojas ēdināšanas 
uzņēmums ar raksturīgu Poļu-Latviešu 
virtuves izsmalcinātību.

16.00-17.00 koncerts. Upmalas teātra 
draugu kopas izrāde.

17.00-18.00 Komandu apbalvošana. 
Lauksaimnieku sumināšana.

18.00-24.00 Zaļumballe. 
Spēlē Dainis Soms.


