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DAUGAVPILS  NOVADA

VĒSTIS
Šajā numurā:
► Dabas koncertzāles klusi skanošā operas izrāde  
► Mākslas plenērā uzplauka sirds puķuzirņi 
► E. Sprūdža vizīte Daugavpils novadā 
►Daugavpils novada sportisti pārved mājās Olimpiādes medaļa s 

PRIEKŠSĒDĒTĀJAS SLEJA
- No 6.augusta no-

vadā darbu uzsāks 
jaunie lauku attīstī-
bas speciālisti. Kādi, 
Jūsuprāt, rezultāti 
tiks panākti, refor-
mējot lauku attīs-
tības konsultantu 
tīklu un ko tie nesīs 
novadam? 

J. Jalinska: – Darbs 
uzlabosies, jo lauku 
attīstības speciālisti 
turpmāk strādās savu 
tiešo darbu, nesavieno-
jot to ar citiem. Speciā-
listu darbībai ir jābūt 
vērstai tieši uz uzņē-
mējdarbības attīstības 
veicināšanu, ne tikai 

jau esošo uzņēmumu vidū, bet arī, atbalstot jaunos 
uzņēmējus. Strādājot kopā ar pašvaldību un Lauku 
konsultāciju biroju, viņu darbs tiks virzīts uz kon-
krētajā novada teritorijā darbojošos zemnieku un 
uzņēmēju atbalsta un informatizācijas pasākumu 
organizēšanu. 

- No jūlija sākušies novada uzņēmēju piere-
dzes apmaiņas braucieni. Vai tie turpināsies?      

– Noteikti. Arī šis darbs iet uz priekšu. Pateicoties 
Lauku konsultāciju biroja fi nansiālajam atbalstam, 
šie pieredzes apmaiņas braucieni notiek un dod arī 
papildus impulsu uzņēmējiem. Smeļoties pieredzi 
no citiem, mūsu uzņēmēji bagātinās, un tas nav 
mazsvarīgs faktors. Gribētu aicināt uzņēmējus ak-
tīvi piedalīties šajos braucienos un piedāvāt savas 
vīzijas, kā pilnvērtīgāk izmantot pieredzes apmai-
ņas iespējas. 

- Vai novadā tiek plānotas arī kādas piere-
dzes apmaiņas vai semināri tieši jauniešiem, 
kuri vēlas sākt uzņēmējdarbību? 

– Septembrī tiek plānots divu dienu seminārs jau-
niešiem, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību. Pirmajā 
dienā būs teorētiskās nodarbības, savukārt otrajā 
dienā tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens 
pie mūsu novada uzņēmējiem. Un tas ir tikai sā-
kums!   

- Runājot par rīcības plānu „Iespēju Latga-
le”. Kādi ir tie projektu pieteikumi, kas ie-
sniegti un kuri no tiem ir prioritāri? 

– Runājot tieši par policentrisko attīstību, pro-
tams, prioritārie uzņēmējdarbības veicināšanas 
jomā bija un paliek ceļu infrastruktūras projekti. 
Jo, apsekojot ceļus, mēs nonācām pie secinājuma, 
ka novadā projektu ietvaros ir iespēja sakārtot 43 
km ceļu, vairāk kā 3 miljonu latu vērtībā. Projektā 
atbalstāmie būs tie ceļi, kas skar zemnieku saimnie-
cības, lai piekļūšana pie apstrādājamajiem laukiem 
un saimniecības ēkām būtu ērtāka. Otra prioritāte 
ir skolas, lai mūsu bērni mācītos siltās un mājīgās 
telpās. Un tie būs energoefektivitātes paaugstinā-
šanas projekti Špoģu vidusskolā, Kalupes un Lāču 
pamatskolā, kā arī Vaboles pirmskolas izglītības 
iestādē. 

- Šogad novadā pirmo reizi notika „Lauk-
saimnieku diena”. Kādi ir Jūsu iespaidi? Vai 
to plānots atkārtot arī nākamgad? 

– Lauksaimnieku apvienībai ir jābūt gandarītai 
par paveikto, jo pasākums ir izdevies. Tā bija aktīva 
diena gan atpūtai, gan pieredzes gūšanai, gan sa-
skarsmei citam ar citu. Visiem Daugavpils novada 
zemniekiem novēlu labus laikapstākļus, stipru ve-
selību, izturību un spēku. Lai izdodas novākt bran-
gu ražu un nodrošināt savu ģimeņu labklājību!   

Janīna Jalinska
Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja

Gods būt lauksaimniekam
20.jūlijā Līksnas lauksaimniecības kompleksā 

„Gančevski” notika pirmā „Daugavpils Lauksaim-
nieku apvienības” rīkotā Daugavpils un Ilūkstes 
novada Lauku diena. Svinīgi, pēc Daugavpils no-
vada domes priekšsēdētājas Janīnas Jalinskas un 
citu viesu uzrunas, tika pacelts Daugavpils Lauk-
saimnieku apvienības karogs. 

Daugavpils un Ilūkstes novada zemnieki pre-
zentēja savas komandas, un visas dienas garumā 
piedalījās kā individuālajās, tā arī grupu sacensī-
bās. Komandu atraktivitāti un saliedētību vērtē-
ja kompetenta žūrija galvenās tiesneses Janīnas 
Kursītes vadībā. Jautrus skečus iz raibās dzīves 
steidza rādīt Vārkavas novada Upmalas teātra 
draugu kopas dalībnieki.

Komandas pārstāvēja tādas nozares kā gaļas 
un piena lopkopība, biškopība, netradicionālā 
lauksaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība un 

graudkopība. Jaunieši, kas reprezentēja sevi kā 
jaunos lauksaimniekus, pārstāvēja „Jauno lauk-
saimnieku” komandu.

Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Ag-
ita Hauka aicināja komandas padomāt par tēmu 
„Kas ir ģimenes saimniecība?” un atzina, ka šādi 
svētki ne tikai saliedē cilvēkus, bet arī vairo dzī-
ves un darba sparu. A. Hauka ir pārliecināta, ka 

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
J. Jalinska uzrunā svētku dalībniekus

„Jauno lauksaimnieku” komanda

pareiza sevis pasniegšana un savas produkcijas 
prezentēšana sabiedrībai, ir solis pretī veiksmei. 
Visiem Daugavpils novada zemniekiem Agita 
Hauka novēlēja veselību un optimismu. 

Biedrības „Daugavpils Lauksaimnieku apvie-
nība” valdes priekšsēdētājs Guntars Melnis at-
zina, ka, salīdzinot ar pagājušajiem gadiem, kad 
Lauksaimnieku apvienība organizēja konkursu 
„Sakoptākā lauku sēta”, šogad radās doma to visu 
pavērst tuvāk dabai un zemniekam, organizējot 
Lauku dienu. Lauku dienas aktivitātes ir vērstas 
uz radošumu un kreativitāti. 

Ainārs Jonāns apsteidza visus, uzvarot kaptei-
ņu cīņā, Sandra Mošāne - fi gurālajā traktora va-
dīšanā, Alberts Paškevičs - lēnajā braukšanā ar 
velosipēdu, Valentīns Kuklis - zirga jūgšanā un 
Artūrs Gronskis - arkla regulēšanā. 

Visām komandām un individuālo sacensību 
dalībniekiem tika pasniegtas pateicības balvas. 
Savukārt Lauksaimnieku organizācijas un fi rmas 
pateicās saviem sadarbības partneriem, zemnie-
kiem un lauku uzņēmējiem.

22.septembrī Daugavpils 
novada dienu ietvaros 

Rīgas ielā (gar Dubrovina 
parku) notiks Daugavpils 
novada dienu gadatirgus! 

Svētku atklāšana plkst. 10.00 
Sekojiet informācijai 

www.dnd.lv

„Bitenieku” komanda
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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 

Nekustamā īpašuma tirgus cenas Daugavpils novadā  

2012.gada 11.jūnija ārkārtas sēdē pieņemti 
2 lēmumi:

• Atbalstīja projektu „Stāvvietas ierīkošana pie 
daudzfunkcionāla sporta laukuma Tabores pagas-
ta Tabores ciemā” un „Estrādes celtniecība un te-
ritorijas labiekārtošana Tabores pagasta Tabores 
ciema parka teritorijā” iesniegšanu Eiropas Savie-
nības atklātā projektu iesniegumu konkursā.
 2012.gada 28.jūnija sēdē pieņemti 44 lēmu-
mi:

• Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldī-
bas 2011.gada publisko pārskatu.

• Informācija par novada vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu projektu konkursa „Kopā būt!” 
rezultātiem.

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2012.gada 23.feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Daugavpils 
novada pašvaldības budžets 2012.gadam””.

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par 
kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās 
ūdenstilpēs – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē 
Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā”, 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 grozījumus Randenes pamat-
skolas nolikumā.

• Apstiprināja cieto sadzīves atkritumu sa-
vākšanas tarifus Biķernieku, Demenes, Dubnas, 
Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, 
Medumu, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabo-
res un Vaboles pagastu teritorijās.

• Atļāva atsavināt pašvaldības īpašumā 
esošo meža cirsmu, kas atrodas uz zemes gabala 
Lakstīgalas, Medumu pagastā, izveidoja izsoles 
komisiju un apstiprināja meža cirsmas izsoles no-
teikumus.

• Piešķīra fi nansējumu Naujenes pagasta 
pārvaldei Ls 15000 zaudējumu kompensēšanai no 
lietus notekūdeņu iekļūšanas kanalizācijas tīklos 
Vecstropu un Kraujas ciemos.

• Atļāva Biķernieku pagasta pārvaldei no-
rakstīt, noņemt no uzskaites Ceļu satiksmes dro-
šības direkcijā un nodot metāllūžņos tās valdījumā 
esošo pašvaldības autobusu Mercedes Benz.

• Nolēma pārņemt no Naujenes pagasta pār-
valdes valdījuma novada domes valdījumā nekus-
tamā īpašuma Skolas iela 1, Naujene, Naujenes 
pagasts, ēku „Skola” projekta „Naujenes novadpēt-
niecības muzeja ēkas rekonstrukcija” īstenošanai.

• Nolēma pārdod pašvaldības nekustamos 
īpašumus „34”, Varavīksne, Kalkūnes pagastā, 
„Čakstes”, Mālgals, Nīcgales pagastā un dzīvokļa 
īpašumu Nr.52, Meža iela 4, Krauja, Naujenes pa-
gastā. 

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpa-
šuma „Dzīvojamā māja Nr.25a”, Ambeļu pagastā 
izsoles rezultātus.

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā 3 dzīvokļiem Skrudalienas pagastā.

• Nodeva dzīvojamās mājas „2”, Randene, 

Kalkūnes pagastā, pārvaldīšanas tiesības ar dzī-
vokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai.

• Nolēma atlīdzināt izdevumus 1 personai 
par pašvaldības nekustamā īpašuma „139”, Pava-
saris, Maļinovas pagastā kadastrālo uzmērīšanu 
uz novada pašvaldības vārda.

• Pieņēma 11 lēmumus zemes jautājumos. 
2012.gada 12.jūlija sēdē pieņemts 51 lēmums:

• Apstiprināja cieto sadzīves atkritumu sa-
vākšanas tarifus (bez PVN) Ambeļu un Vecsalie-
nas pagastu teritorijās.  

• Atļāva SIA  „NAUJENES PAKALPOJU-
MU SERVISS” Eiropas Savienības Kohēzijas fon-
da līdzfi nansējuma saņemšanai realizēt projektus 
„Šķeldas katlu mājas izveide Naujenes pagasta 
Vecstropos, veicot pāreju no fosilā kurināmā iz-
mantošanas siltumenerģijas ražošanā uz atjauno-
jamiem energoresursiem” un  „Siltumapgādes sis-
tēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pa-
gasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklus”.

• Apstiprināja projekta „Izglītības iestāžu 
informatizācija” pamatbudžeta ieņēmumu un izde-
vumu tāmi. 

• Nodeva pašvaldības nekustamā īpašuma 
Vienības iela 10, Lociki, Naujenes pagasts, pārval-
dīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai.

• Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos 
īpašumus: Ogu iela 4, Stropi, Naujenes pagastā un 
„226”, Mičurinietis, Kalkūnes pagastā un dzīvokļu 
īpašumus: Līdumnieku iela 11-6, Līdumnieku iela 
15-1, Kumbuļi, Zemgale 3-7, Zemgale, Demenes 
pagastā, 18.novembra iela 398-44, Vecstropi, Nau-
jenes pagastā, Ilgas iela 28-5, Medumi, Medumu 
pagastā,  Jaunā iela 5-3, Kalupe, Kalupes pagastā.

• Apstiprināja dzīvojamās mājas Jaunā iela 
5, Kalupe, Kalupes pagasts, dzīvokļa īpašuma Nr. 
3, izsoles noteikumus.

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpa-
šuma meža cirsmas, kas atrodas uz zemes gabala 
Lakstīgalas, Medumu pagastā izsoles rezultātus.

• Grozīja novada domes 12.04.2012. lēmumu 
Nr.328, papildinot to ar 3.punktu, ka   izdevumus, 
kas saistīti ar nekustamā īpašuma Parka iela 2, 
Vabole, Vaboles pagasts,  pārņemšanu un īpašuma 
tiesību korroborāciju zemesgrāmatā sedz no paš-
valdības budžeta.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu LVL 
13875,00 vieglās pasažieru automašīnas iegādei.

• Nolēma piedzīt no 1 personas nekustamā 
īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus par īpa-
šumu Ambeļu pagastā, piedziņu vēršot uz nodokļa 
parādnieka naudas līdzekļiem vai tam piederošo 
kustamo un nekustamo īpašumu.

• Pieņēma 21 lēmumu zemes jautājumos. 
2012.gada 23.jūlija ārkārtas sēde pieņemts 1 
lēmums:

• Informācija par deputāta Alda Cimoškas 
pilnvaru izbeigšanu uz bērna kopšanas atvaļinā-
juma laiku. 
2012.gada 26.jūlija sēdē pieņemti 62 lēmumi:

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Dau-

gavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” 
maksas pakalpojumi””, kuri pēc atzinuma saņem-
šanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas stāsies spēkā nākošajā dienā pēc 
to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Daugavpils Novada Vēstis”.

• Atzina par spēku zaudējušiem novada do-
mes 2010.gada 11.februāra noteikumus Nr. 2 „Par 
nedzīvojamo telpu nomas maksu”.

• Grozīja novada domes pastāvīgo komisiju 
sastāvu, izslēdzot no fi nanšu komitejas, attīstības 
un tautsaimniecības komitejas un Naujenes pa-
gasta teritoriālās komitejas deputātu Aldi Cimoš-
ku un ievēlot to sastāvā Juri Bleideli.

• Grozīja novada domes 15.12.2011. lēmumu 
Nr.1524, nosakot maksu (bez PVN) par Červonkas 
pils telpu un parka teritorijas  izmantošanu lau-
lībām periodā no 16.aprīļa līdz 31.oktobrim Ls 
20.00, no 1.novembra līdz 15.aprīlim Ls 10.00. 

• Nolēma organizēt no 20. līdz  22. septem-
brim  novada  dienas un gadatirgu, kā arī izveidoja 
novada dienu  rīcības komisiju.

• Izveidoja pašvaldības siltumapgādes, 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tari-
fu projektu izvērtēšanas komisiju. 

• Atbalstīja Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūķītis” un Špoģu vidusskolas Valsts iz-
glītības attīstības aģentūras fi nansētos partnerī-
bas projektus.  

• Nolēma palielināt SIA „NAUJENES PA-
KALPOJUMU SERVISS” pamatkapitālu par sum-
mu Ls 54574, apstiprināja pamatkapitāla palieli-
nāšanas noteikumus un statūtus jaunā redakcijā.

• Apstiprināja tehniski ekonomisko pama-
tojumus ūdenssaimniecības attīstībai Salienas 
pagasta Salienas ciemā (2.kārta) un Vecsalienas 
pagasta Červonkas ciemā.

• Piešķīra Naujenes pagasta pārvaldei dzī-
vokļa Nr.5, Vecpils iela 3, Naujene, Naujenes pa-
gastā atsavināšanas rezultātā gūtos līdzekļus,  kas  
atbilstoši maksājumu grafi kam tiks ieskaitīti: līdz 
2012.gada 25.decembrim Ls 1313,66 projekta „Dzī-
vojamās mājas Vecpils ielā 3, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads renovācija”  izdevumu daļas 
segšanai un līdz 2013.gada 25.decembrim Ls 934 
un līdz 2014.gada 15.martam Ls 89.62 nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai 
2013.-2014.gada budžetā.

• Nolēma lūgt Ministru kabinetu nodot paš-
valdībai īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašu-
mu Strautiņi, Nīcgales pagastā.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
traktora iegādei Ls 11667 un īstermiņa aizņēmu-
mu kurināmā iegādei 2012./2013.gada apkures se-
zonas uzsākšanai pašvaldības aģentūrā „Višķi” Ls 
20000.

• Pieņēma 21 lēmumu zemes jautājumos. 
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā „Pub-
liskie dokumenti”.

Informē: 
Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma 
nodaļa

2011. gadā  pašvaldības īpašuma 70 zemes nom-
nieki izmantoja pirmpirkuma tiesības un ierosi-
nāja Daugavpils novada domei atsavināt zemes 
vienības. 2012.gada pirmajā pusgadā no Daugav-
pils novada pašvaldības īpašuma zemes nomnie-
kiem saņemti vēl 59 ierosinājumi par zemes atsa-
vināšanu. 

Lai ierosinātājs varētu izpirkt no pašvaldības 
īpašumā esošo nekustamo īpašumu, Daugavpils 
novada domes dzīvojamo māju privatizācijas un 
īpašuma atsavināšanas komisija kopā ar pieaici-
nātiem sertifi cētiem vērtētājiem novērtē nekus-
tamo īpašumu un piedāvā ierosinātājam izpirkt 
nekustamo īpašumu par nosacīto  tirgus cenu.

Izvērtējot iesniegtos pirkuma līgumus, tika kon-
statēts, ka 2011. gadā lauksaimniecībā izmantoja-
mai zemei tirgus cena bija 450 – 550, meža zemei 
kopā ar augošo mežu – 750-1000 Ls/ha, apbūves 
zemei (dārzkopības biedrībās)- 0.35- 0.50 Ls /kvm. 

2011. gadā Daugavpils novada teritorijā tirgus 
cenas pašvaldības lauksaimniecībai izmantoja-
mai zemei bija  350 – 496 Ls/ha,  apbūves zemei 
(dārzkopības biedrībās) – 0.35 – 0.47 Ls/m2.

2012. gada 1. pusgadā tirgus cenas pašvaldības 

lauksaimniecībai izmantojamai zemei bija 500 
– 700 Ls/ha, meža zemei kopā ar augošo mežu – 
970-1440 Ls/ha un apbūves zemei (dārzkopības 
biedrībās) - 0.48 – 0.60 Ls/kvm.

Novērtējot lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi,  tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji: zemes 
iestrāde, atrašanās vieta, piekļūšanas iespē-
jas, infrastruktūra; reljefs, forma un citi kri-
tēriji, kuri ietekmē cenu, kā arī cenas tiek salī-
dzinātas ar  cenām nekustamā īpašuma tirgū.

2011. gadā un 2012. gada 1. pusgadā novadā 
tika saņemti un izskatīti 927 pirkuma līgumi no 
fi ziskām un juridiskām personām par pašvaldī-
bas pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

2012. gadā lauksaimniecībā izmantojamai ze-
mei tirgus cena ir 480- 550 Ls/ha, meža zemei 
kopā ar augošo mežu – 1000-1750 Ls/ha; apbūves 
zemei (dārzkopības biedrībās) - 0.35-0.60 Ls/kvm.

2012. gada jūnijā, no 40 iesniegtajiem pirku-

ma līgumiem, lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes un apbūvētās zemes visvairāk iegādājās 
Daugavpils novada lauku iedzīvotāji (60 %) un 
Daugavpils pilsētas iedzīvotāji. Zemi iegādājās 
arī juridiskās personas no Kuldīgas (meža zeme), 
Rēzeknes, Krāslavas novada un fi ziskas personas 
no Jūrmalas, Rīgas, Ilūkstes un  Siguldas, ar mēr-
ķi paplašināt zemnieku saimniecības Daugavpils 
novadā. 

2011. gadā tika pārdoti 6 pašvaldības neizīrēti 
un izīrēti pašvaldības dzīvokļu īpašumi par  tir-
gus cenu 26-45 Ls / kvm. 

2012. gada 1. pusgadā tika pārdoti 5  pašvaldī-
bas dzīvokļu īpašumi par tirgus cenu, kas svārstī-
jās no 15 līdz 40 Ls/kvm. Novērtējot dzīvojamās 
telpas, tika ņemta vērā objekta atrašanās vieta, 
labiekārtojums, tehniskais stāvoklis un  citi kri-
tēriji.
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Izskanējuši Dubnas pagasta svētki

Operas libretu papildināja Gusta Kikusta un dabas 
zinātnieku Intas un Andra Somu komentāri

Par mākslinieku skatuvi kalpoja pamesta Ulmaņlaika dzīvojamā 
māja

Ēvalds Stašulāns 
Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs

Daugavpils novada Dubnas pagastā notika ik-
gadējie Dubnas pagasta svētki. 

Svētku diena iesākās ar sporta aktivitātēm, pul-
cējot aptuveni 80 dalībniekus. Bērni  ieradās kopā 
ar vecākiem un vecvecākiem. Pēc Dubnas pagasta 
pārvaldes vadītāja  Ēvalda Stašulāna uzrunas un 
laba velējumiem sacensības varēja sākties. Prog-
rammā bērniem un jauniešiem tika iekļautas in-
dividuālās sporta disciplīnas: lekšana no vietas, 
zābaka mešana, futbola soda sitieni, basketbola 
soda metieni un velosacensības. Jautrajās stafe-
tēs bija jāsacenšas skriešanā maisos un skriešanā 
ar pleznām. Pieaugušie savukārt piedalījās tādās 
disciplīnās kā šautriņu mešana, svara bumbas 
celšana un balonu iemešana vingrošanas riņķos. 
Skriešanas sacensībās pa pāriem ar kopā sasie-
tām kājām pieaugušie  izrādīja savu vienotību.

Sacensību noslēgumā  ar medaļām un balvām 
tika apbalvoti pirmās – trešās vietas ieguvēji. Visi 
sacensību dalībnieki pēc apbalvošanas tika pacie-
nāti ar svētku kliņģeri. 

Pēcpusdienā bērni ar vecākiem pulcējās Dubnas 
ciema centrā, kur notika  radošās darbnīcas - fl īžu 

apgleznošana Jekaterinas Zeiles vadībā un deko-
ratīvā žoga apgleznošana Tamāras Deles vadībā.

Visas dienas garumā Dubnas ciema centrā dar-
bojās uzpūšamo atrakciju pilsētiņa, kurā bērniem 
bija arī iespēja izbraukāties ar velokartiem.

Svētku laikā bija iespēja apskatīt un nopirkt 
Dubnas pagasta amatnieka Aigara Smeltera 
koka darinājumus.  

Bērnu smieklu un čalu aizvadīta, pagāja die-
na, un nemanot pienāca vakars, kura noslēgumā 
- Dubnas pagasta svētku lielkoncerts. Ceturto 
gadu pēc kārtas Dubnas kultūras nama pašdarb-
nieki un ciemiņi no tuviem un tāliem novadiem 
kuplināja svētku pasākuma programmu. Kon-
certā uzstājās vokālā ansambļa ,,Uguntiņa - 1”, 
,,Uguntiņa - 2” un ,,Uguntiņa - 3” dalībnieki, vadī-
tāja - Guna Pētersone. Koncertā piedalījās folklo-
ras kopa ,,Atzola”, tās vadītāja Marija Umbraško. 
Spraigā deju solī vienojās Riebiņu novada jaunie-
šu deju kolektīvs ,,Rušona” un vidējās paaudzes 
deju kolektīvs ,,Rušona”. Skanīgo dziesmu ielokā 
uzstājās Līga Kaigarodova ar Dubnas pagasta šī 
gada mūzikas skolas absolventu un zelta balss 
īpašnieku Dmitriju Gavrilovu. Vasarīgos ritmos 
balss skanēja Agatei Jermaļonokai.                             

Ar spēcīgiem aplausiem uz estrādes tika sagai-
dīta dziedošā Igauņu ģimene, kura sagādāja pa-
tiesu gandarījumu un krāsainas emocijas klāteso-
šajiem.  

Dubnas pagasta svētkos jau tradicionāli pieda-
lījās ciemiņi no Lietuvas Republikas Zarasu rajo-
na Antazaves pagasta - folkloras kopa „Antaza-
ve”.  Koncerta noslēgumā tika sumināti koncerta 
dalībnieki, kolektīvu vadītāji, kā arī iededzināts 
lielais svētku ugunskurs.

Pēc koncerta visi klātesošie tika cienāti ar gar-
šīgu zivju zupu, ko sarūpēja Tatjana Bramane un 
Ludmila Suhomļinova.

Dziedošās Igauņu ģimenes jautrajās mūzikas 
skaņās deju solis bija sevišķi raits, pat īslaicīgs 
lietus nevienam nebija šķērslis.

Maļinovas pagasta 
vasaras sporta svētki
11. augustā Maļinovas pagasta sporta 

laukumā norisināsies II Maļinovas pagasta 
sporta svētki. Svētku sākums plkst. 11.00 
Pērn, atklājot laukumu, bija aizsākta 
burvīga tradīcija - Maļinovas pagastā rīkot 
sporta sacensības starp Maļinovas pagasta 
kaimiņu pagastiem. Šogad šī tradīcija 
ir attīstīta un papildināta. Iepriekšējie 
pieteikumi pa tālr. 26409262 vai e-pastu 
viktors.andruskevics@inbox.lv.

Naujenes pagasts aicina 
apmeklēt 11. Daugavpils 

un Ilūkstes novada 
Grāmatu svētkus 

17.augustā Naujenes pagasta Locikos 
notiks 11. Daugavpils un Ilūkstes novada 
Grāmatu svētki! 

Programmā: „Latvijas Avīzes” publiskā 
diskusija: „Latgale - iespēju vai problēmu  
zeme?”; muzikālā pēcpusdiena „Dzīvīte, 
dzīvīte, šūpojos tevī…” ar dziedošo aktieri 
Jāni Paukštello; jaunāko grāmatu izsole 
„Veiksmīgais pircējs”, mākslinieku dar-
bu izstādes: “Vasaras noskaņa”, „Latgales 
keramika”, “Ziedu pasaulē”, „Sirdsdauga-
va”; radošās darbnīcas, lielā musturdeķa 
veidošana; Egitas Terēzes Jonānes grāmatas 
„Tikšanās uz siržu laipas” prezentācija; 
Latvijas Bankas seminārs  Daugavpils  un 
Ilūkstes novada pašvaldību deputātiem, 
pašvaldību darbiniekiem un uzņēmējiem 
„Kādu eiro gaidām?”; pasākumi bērniem 
(animācijas fi lmu parāde) un jauniešiem, kā 
arī sporta aktivitātes. 

Plašāka informācija – www.dnd.lv un 
www.naujene.lv sadaļā „Jaunumi”.

Zinātniskajās laboratorijās apmeklētāji 
klausījās varžu balsīs

Dabas koncertzāle Demenē veidoja klusi skanošu operas izrādi
Zinātnes, mūzikas, dzejas un vizuālās mākslas 

pasākums «Dabas koncertzāle» šogad savus cienī-
tājus aicināja uz Latgali, Daugavpils novada De-
menes pagastu. 

To nevar izstāstīt, tas bija jāredz un jāsajūt 
pašiem – tā par Dabas koncertzāli saka gandrīz 
3000 dabas draugu, kuri, nenobīstoties no liela-
jiem attālumiem un neskartās vides, mēroja ceļu 
uz Demenes pagastu, lai iepazītos un godinātu 
pasākuma vaininieku – sarkanvēdera ugunskru-
pīti jeb Bombinu Bombinu.

Lai gan Dabas koncertzāle notiek jau septīto 
gadu pēc kārtas, pirmo reizi par koncerta vietu 
tika izvēlēta Latgales puse. Un ne velti laimīgā 
loze krita uz Demeni – jo tieši šeit,  Latvijas, Lie-
tuvas un Baltkrievijas krustpunktā, ir visbiežāk 
sastopams šis neparastais abinieks.

Pasākums iesākās ar zinātniskajām labora-
torijām un mākslas darbnīcām, kur ikviens in-
teresents varēja personīgi iepazīties ar vakara 
galveno varoni – Bombinu Bombinu. Apmeklētāji  
labprāt noskaidroja interesantus faktus par krup-
jiem, fotografējās, spēlējās, klausījās tā neparas-
tajās skaņās un piedalījās citās aktivitātēs, atklā-
jot, cik aizraujoša var būt abinieku dzīve.

Sarkanvēdera ugunskrupim piemīt ļoti neparasta voka-
lizēšanas māksla. Tieši dzīvnieka vokālā prasme kalpoja 
par iemeslu, kādēļ šī gada muzikālā tēma tika veidota kā 
klusi skanoša operas izrāde. Operas librets atklāja mīlas 
stāstu par itāļu izcelsmes skais-
tuli Ululoni un sēļu puiku ar 
čehu saknēm – Kunku. Stāsts 
balstījās uz patiesiem notiku-
miem, ko novēroja zinātnieki 
Aija un Mihails Pupiņi. Operas 
libretu veidoja Valdis un Rūta 
Muktupāveli, savukārt komen-
tārus skatītājiem no dabas zi-
nātnes puses sniedza Andris un 
Inta Somi.

Iestājoties tumsai, ar In-
gus Ulmaņa, Aigara Voitišķa, 
Kaspara Tobja, Andra Sējāna, 
Anrija Grīnberga, Valda un 
Rūtas Muktupāvelas balsīm un 
mūzikas skaņām, ar neparas-
tām un iespaidīgām gaismas 
projekcijām, stāsts tika izrādīts 
neparastā „operas teātrī” – pa-

mestā Ulmaņlaiku ēkā. Tā kā izvēlētā va-
roņa nosaukums tulkojumā no latīņu va-
lodas nozīmē „klusi skanošs”, tas ienesa 
jaunas korekcijas muzikālā materiāla iz-
veidē. Muzikālais materiāls tika veidots 
krāsaināks, nedaudz aizejot no noskaņu 
ambientā skanējuma uz netradicionā-
lu dramaturģiju. Tā bija simbioze starp 
tradicionālo, akadēmisko un alternatīvo 
skanējumu. 

Dabas koncertzāle nevarētu notikt bez 
Latvijas vides aizsardzības fonda, Dabas 
aizsardzības pārvaldes, Daugavpils nova-
da domes, Demenes pagasta pārvaldes, 
„Jaunvandu” saimniek a,  SIA Myrtillus  
un A/S „Latvijas Finieris” atbalsta, par 
ko sakām viņiem milzīgu paldies! 
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Ministrs Edmunds Sprūdžs paredzējis reformēt un uzlabot pašvaldību darbu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-

nistrs Edmunds Sprūdžs jūlija vidū reģionālajā 
darba vizītē apmeklēja Daugavpils novadu, lai 
klātienē koordinētu “Iespēju Latgale” plāna ie-
viešanu, kā arī pārrunātu pašvaldību apzinātās 
iespējas izmantot šajā plānā pieejamo finanšu at-
balstu. Tuvāko nedēļu laikā tiks vērtēti projekti, 
kurus Daugavpils novada pašvaldība pieteikusi 
rīcības plāna ietvaros. 

„Jāskata, kā Daugavpils novadam ir izdevies 
pozicionēt tos, un kuri būtu tie atbalstāmie pro-
jekti, taču liels uzsvars ir uz tiem projektiem, kas 
radītu jaunas darba vietas un veicinātu uzņēmēj-
darbības attīstību”, tā situāciju komentē E. Sprū-
džs. 

Ministrs viesojās Daugavpils novadā un apmek-
lēja SIA „AD Biogāzes stacija” objektu - koģene-
rācijas staciju „Skaista”; iepazinās ar biedrības 
„Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs” darbību 
lidlaukā „Grīva”, kā arī ar novada nozīmes attīs-
tības centra Svente infrastruktūru. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija līdz rudenim plāno sagatavot grozījumus 
likumā par pašvaldībām, lai samazinātu depu-
tātu skaitu, un, paredzot aizliegumus konkrētu 
amatu savienošanā, novērstu iespējamu interešu 
konfliktu. Taču tas nav vienīgais jautājums, par 
kuru būtu jādiskutē. 

„Es gribētu arī pieminēt likumprojektu par paš-
valdību referendumiem. Tas ļauj iedzīvotājiem 
nozīmīgos jautājumos savākt parakstus un ierosi-
nāt referendumu, kā arī pašvaldībai dot leģitīmu 

tā cieš iedzīvotāju intereses, un tās ir risināmas 
lietas," sacīja Sprūdžs.

Savukārt, saistībā ar interešu konflikta no-
vēršanu, būs noteikts deputātiem aizliegums 
savienot lēmējvaras un izpildvaras amatus. 
Piemēram, Daugavpils novada skolas direktors 
turpmāk nevarēs būt pašvaldības domes depu-
tāts.

E. Sprūdžs: „Šādas izmaiņas nepieciešamas, 
lai ļautu novadiem rīkoties ne tik daudz teri-
toriāli sadrumstaloti, bet, lai katrs deputāts 
pārstāv kādu konkrētu pagastu, tajā pat laikā 
skatoties uz novada attīstības perspektīvām 
kopumā.”

Ministrs vizītes noslēgumā apmeklēja Slu-
tišķu sādžu, kur pagājušā gadsimta astoņdes-
mitajos gados sākās Daugavpils HES būves 
priekšdarbi. HES būvniecības iespējas atkal 
tiek izvērtētas. Savu viedokli šajā jautājumā 
pauž arī Vides aizsardzības un reģionālās attīs-

tības ministrs. 
„Protams, mums ir jādiversificē enerģijas ražo-

šana. No otras puses ir vēl vides faktori. Skatoties 
uz šo situāciju tagad, redzot tos vides riskus, kas 
ir šī konkrētā HES gadījumā, es neredzu iespēju 
šo projektu īstenot. Taču mums vajadzētu izvai-
rīties no ārkārtīgi kategoriskām pozīcijām, jo šai 
diskusijai ir jābūt. Šī diskusija mūs novedīs pie 
lielākas izpratnes par to, ka Latvijai ir jābūt zaļai 
valstij. Latvijas vislielākais resurss ir dabas ka-
pitāls un cilvēki. Jāpaskatās uz šo jautājumu no 
vides saglabāšanas viedokļa, no zaļas enerģijas 
ražošanas viedokļa. Rezultātā mēs nonāksim pie 
citiem enerģētikas risinājumiem.”

Jautājot ministram par to, kāds ir bijis vis-
pozitīvākais piemērs, ko viņš savas vizītes lai-
kā redzējis Daugavpils novadā, E. Sprūdžs 
atbildēja:„Visbūtiskākā lieta, ko es dzirdēju tieši 
no uzņēmējiem, ir atsauksmes par Daugavpils no-
vada darbu ar uzņēmējdarbības atbalstu saistītās 
lietās. To tik bieži nenākas dzirdēt pašvaldībās. 
Biežāk ir nācies dzirdēt par uzņēmējiem nedrau-
dzīgu un nepopulāru lēmumu pieņemšanu, paš-
valdības rīcību ierobežojošu. Šeit es dzirdu pozitī-
vas uzņēmēju atsauksmes par to, ka šī sadarbība 
ir veiksmīga.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistra Edmunda Sprūdža vizīte Latgales nova-
dā noslēdzās ar Latgales plānošanas reģiona un 
Krāslavas novada domes organizētā Daugavas 
festivāla apmeklējumu, kas norisinājās Krāsla-
vas pilsētas svētku ietvaros.

iespēju savā teritorijā organizēt referendumu 
par jautājumiem, kur nepieciešams iedzīvo-
tāju viedoklis, vai arī apstiprināt pašvaldības 
deputātu izvēli konkrētā jautājumā. Tas ir ļoti 
būtisks tiešās demokrātijas instruments”, tā E. 
Sprūdžs. 

Ministrs arī uzsvēra, ka „mans, kā Reformu 
partiju pārstāvošā ministra uzdevums ir refor-
mēt un uzlabot pašvaldību darbu, padarot to 
maksimāli efektīvu un rīcībspējīgu, un mainīt 
atsevišķus aspektus, kas acīmredzami šobrīd 
neveicina pašvaldību attīstību ilgtermiņā”. 

Viens no šādiem jautājumiem ir pašvaldības 
domes priekšsēdētāja statusa nostiprināšana. 
„Šobrīd priekšsēdētājam ir grūti kalpot par 
noteicošo balsi ne tik populāros, cik vajadzīgos 
lēmumos, nodrošinot šo lēmumu pieņemšanu. 
To es vēlos panākt ar priekšlikumu, ka pašval-
dības deputāti var atcelt domes priekšsēdētāju, 
nevis kā tas ir šobrīd – ar 50 % + 1 balss, bet ar 
lielāku procentu. Šī situācija arī ir jāsakārto, 

un, protams, tie nav pēdējie soļi, kas jāiet.”
Ministrs ir gatavs sākt diskutēt arī par depu-

tātu atalgojuma izmaiņām. Tas būtu jāpalielina, 
ja deputātu skaits samazināsies. „Tas varētu būt 
viens no risinājumiem, kā nodalīt lēmējvaru no 
izpildvaras, proti, deputāts varētu pildīt tikai sa-
vus pienākumus, nesaņemot algu citur. Pašreizē-
jais deputātu skaits novados ir par lielu, interešu 
konflikts un lēmējvaras un izpildvaras nodalīšana 
ir reāla problēma, ar ko pašvaldības saskaras. No 

Olimpiādes medaļas Daugavpils novada spor tistiem 
No 6. līdz 8.jūlijam mūsu sportisti pārstāvēja 

novadu Latvijas III Olimpiādē Liepājā. Latvijas 
Olimpiāde ir valsts mēroga, uz Olimpiskiem prin-
cipiem balstītas, kompleksas sporta sacensības, 
kurās piedalās novadu un pilsētu komandas. Lat-
vijas Olimpiādes mērķis ir noteikt Latvijas labā-

kos valsts sportistus vasaras olimpiskajos sporta 
veidos.

Par Latvijas III Olimpiādes centrālo norises 
vietu tika izvēlēta Liepāja, kur Olimpiāde pulcēja 
sportistus no visas Latvijas.

Latvijas III Olimpiādē medaļas izcīnītas 26 
olimpiskajos sporta veidos (ai-
rēšana, badmintons, basketbols, 
bokss, burāšana, cīņa, džudo, 
futbols, galda teniss, golfs, hand-
bols, jātnieku sports, kanoe un 
smaiļošana, loka šaušana, pau-
košana, peldēšana, regbijs, ri-
teņbraukšana, svarcelšana, šau-
šana, taekvondo, teniss, triat-
lons, vieglatlētika, vingrošana 
un volejbols).

Daugavpils novadu Olimpiādē 
pārstāvēja 22 sportisti 3 disciplī-
nās. Airēšanā – 3, vieglatlētikā 
– 9, brīvajā cīņā – 10. 

Sekmīgi Olimpiādē nostartēja 
arī Daugavpils novada sportisti. 
Novada  cīkstoņi   izcīnīja  4  me-
daļas. Sudraba  godalgu,  svara  
kategorijā  līdz  60  kg, izcīnīja  
novada  sporta skolas audzēknis 
Romans  Gromovojs no Nauje-
nes pagasta. Bronzas  godalgu 

izcīnīja Naujenes  pagasta  cīkstoņi Konstantīns 
Astašonoks, svara kategorijā  līdz 66  kg,  un Aiv-
ars  Jaunzems, svara kategorijā  līdz 96 kg. No-
vada  sporta skolas  treneris Andžejs Plisko  izcī-
nīja  bronzas  godalgu,  svara  kategorijā  līdz 84  
kg.  

Komandu  kopvērtējumā  Daugavpils novada  
cīkstoņi izcīnīja 4.vietu. Sacensībām   komandu  
sagatavoja  novada sporta skolas brīvās cīņas tre-
neris Andrejs Andrijanovs.

Novada komandas dalībnieces - Ludmila Ivano-
va un Viktorija Vedļa -  akadēmiskās airēšanas 
sacensībās izcīnīja 3. vietu un bronzas medaļas 
airēšanā divnieku laivu klasē 1000 m distancē, 
bet 2000 m distancē izcīnīja 5. vietu. Sportistes 
trenējas Naujenes jaunatnes iniciatīvas un spor-
ta centra airēšanas sekcijā Dmitrija Krapunova 
vadībā.

No  novada  vieglatlētikas  izlases  komandas 
dalībniekiem  olimpiskajā  sešiniekā  100 m bar-
jerskrējienā 6. vietu izcīnīja Inese Puzāne no 
Kalkūnes pagasta.   

Kopumā Latvijas III  Olimpiādē piedalījās  3000 
sportisti no 81  Latvijas pašvaldības, deviņām pil-
sētām un 72 novadiem. Komandu kopvērtējumā 
starp visām Latvijas  pašvaldībām Daugavpils  
novads  ar  5  medaļām  ierindojās 41. vietā.Latvijas III Olimpiādes medaļnieki (pirmajā rindā no kreisās: 

Andrejs Andrijanovs, Eduards Lihoveckis, Konstantīns Astašonoks; 
otrajā rindā no kreisās: Aivars Jaunzems, Romans Gromovojs, 
Andžejs Plisko)

Ministrs E. Sprūdžs koģenerācijas stacijā „Skaista”

Ministrs E. Sprūdžs iepazīstas ar Sventes pagasta 
infrastruktūru



2012.gada 14.jūnijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie sais-
tošie noteikumi Nr.8 (protokols Nr.13., 51.&, lēmums Nr.584)
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panra trešo 
daļu, Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu  Nr.574 “Licencē-
tās amatierzvejas – makšķerēšanas- kārtība” 13.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1.  Meduma ezers atrodas Daugavpils novada, Medumu pagasta teritorijā.
1.2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu, Meduma ezera ūdeņi un 

zvejas tiesības  ezerā pieder piekrastes zemes īpašniekiem.
1.3. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 “Licencētās 
amatierzvejas – makšķerēšanas- kārtība” un 2002.gadā Medumu 
pagasta padomes apstiprinātiem „Meduma ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem” ar nolūku regulāri (vismaz reizi gadā) 
papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju 
krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, 
kontrolēt antropogēno slodzi ezera un tā piekrastes teritorijā.

1.4. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils novada pašvaldības 
pilnvarota juridiska persona - biedrība „MEDUMU EZERS”, kuras 
juridiskā adrese ir Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 
novads, LV-5460, tālrunis 29416122.

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Meduma ezera platībā 

(1.pielikums).
2.2. Makšķerēšana Meduma ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.

gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” 
ar šādiem papildus nosacījumiem:

2.2.1. makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot 
peldlīdzekļus ar                     uzkarināmiem elektromotoriem un 
motorizētus peldlīdzekļus ar speciālam atļaujām, kuras izdod 
Medumu pagasta pārvalde saskaņā ar Medumu pagasta padomes 
2004.gada 28.augusta lēmumu Nr. 176;

2.2.2.vienam makšķerniekam atļauts iegādāties divas licences un izmantot 
divas reizes lielāku pieļaujamo makšķerēšanas rīku skaitu un lomā 
paturēt divas reizes lielāku zivju skaitu kā noteikts vispārējos 
makšķerēšanas noteikumos.

2.3. Makšķerēšanas licences iegāde neatbrīvo makšķernieku no 
nepieciešamības iegādāties makšķerēšanas karti. Bez makšķerēšanas 
kartes, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra 
noteikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi”, atļauts makšķerēt 
tikai personām līdz 16 gadiem un personām, vecākām par 65 gadiem, 
kā arī invalīdiem. Minētajām personām jābūt klāt attiecīgam personu 
apliecinošam dokumentam vai invaliditātes apliecībai.

2.4. Šī nolikuma 2.3.punktā minēto personu atbrīvošana no makšķerēšanas 
kartes iegādes neatbrīvo makšķernieku no prasības iegādāties 
makšķerēšanas licenci vai saņemt bezmaksas licenci.

3. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par 
makšķerēšanas licencēm

3.1.Licences veids un cena:

Nr.p.k. Licences veids Licenču derīguma termiņi
Licences 

cena 
(Ls)

1. Gada licence 01.01.-31.12. no krasta, 
laivas, ledus 25.00

2. Mēneša licence
Licencē norādītajam 
mēnesim no krasta, laivas, 
ledus 

10.00

3. Vienas dienas 
licence

Licencē norādītajai dienai 
no krasta, laivas, ledus 3.00

4.
Vienas dienas 
licence ar 
atlaidi

Licencē norādītajai dienai 
no krasta, laivas, ledus 1.00

5. Bezmaksas 
gada licence

01.01.-31.12. no krasta, 
laivas, ledus 

bez-
maksas

1.2. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

3. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
4.1.     Bezmaksas gada licences paredzētas:
1.1.1. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
1.1.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
1.1.3. biedrības „MEDUMU EZERS” biedriem (kuri, saskaņā ar biedrības 

statūtiem, ir piekrastes zemju īpašnieki) un to ģimenes locekļiem; 
1.1.4. Meduma ezera piekrastes zemju īpaš niekiem un to ģimenes 

locekļiem ( par ģimenes locekļiem šo noteikumu izpratnē tiek 
uzskatīti laulātie un viņu bērni, kamēr tie vēl atrodas nedalītā 
saimniecībā );

1.1.5. politiski represētajām personām un 1. un 2.grupas invalīdiem 
(uzrādot apliecību).

1.1.   Trūcīgām personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir deklarēta 
Medumu pagastā, Daugavpils novadā, ir paredzētas vienas dienas 
licences ar atlaidi saskaņā ar šī nolikuma 3.1.4.apakšpunktu.

1.2.   Šī nolikuma 4.1. un 4.2.apakšpunktos minētajiem personām 
makšķerējot jābūt līdzi: 

− personu apliecinošam dokumentam un dokumentam, kurš dod 
tiesības izmantot iepriekš minētas atlaides pēc tam, kad ir saņemta 
licence saskaņā ar šī nolikuma 6.2.apakšpunktā paredzēto kārtību.

5. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
5.1. Licence (2A-2E.pielikumi) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā 

tiek norādīts:
5.1.1. licences nosaukums (veids);
5.1.2. licences numurs;
5.1.3. licences derīguma laiks;
5.1.4. licences cena;
5.1.5. makšķernieka vārds, uzvārds un paraksts, kas apliecina ar 

iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas nolikumu;
5.1.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
5.1.7. zīmoga vieta.
5.2. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar 

licencētās makšķerēšanas nolikumu Meduma ezerā.
5.3. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek 

numurētas, ņemot vērā to veidu un maksas lielumu par 
makšķerēšanas licencēm.

6. Makšķerēšanas licences realizācijas kārtība
1.1.   Licenču izplatīšanu veic: 
1.1.1. licencētās makšķerēšanas organizētājs biedrība „MEDUMU 

EZERS”, Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 
novads, LV-5460, tālrunis 29416122;

1.1.2. SIA „Diva-Do”, Cietokšņa iela, 60, Daugavpils, (no plkst. 9.00 līdz 
16.00);

1.1.3. SIA „Jola-D”, Jelgavas iela 1j, Daugavpils, (no plkst. 10.00 līdz 
17.00), tālrunis 65421124; 

1.1.4. makšķerēšanu prasību ievērošanas kontrolei pilnvarotas personas 
Meduma ezera tiešā tuvumā;

1.1.5. citās tirdzniecības vietās, kas tiek izziņotas atsevišķi.
1.2. Bezmaksas gada licences un vienas dienas licences ar atlaidi var 

saņemt tikai Daugavpils novada Medumu pagasta pārvaldē un 
biedrībā „MEDUMU EZERS” (Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads, LV-5460, tālrunis 29416122), uzrādot 
attiecīgos dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, biedrības 
biedra karti, invaliditātes apliecību, politiski represētās personas 
apliecību, piekrastes zemes īpašuma robežu plānu, piekrastes zemes 
īpašnieka ģimenes locekļa radniecību apliecinošu dokumentu, izziņu 
par atbilstību trūcīgas ģimenes (personu) statusam).

6. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas 
licences

6.6. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20 % reizi pusgadā līdz 
31.jūlijam par pirmo pusgadu, līdz 31.janvārim – par otro pusgadu, 
licencētās makšķerēšanas organizētājs ieskaita valsts budžetā zivju 
fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

6.7. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 80 % paliek licencētās 
makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās 
makšķerēšanas nodrošināšanai, Medumu ezera vides un zivju resursu 
aizsardzībai, kā arī zivju krājumu pavairošanai.

7. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
7.1. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti 

jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu 
(zivju skaitu un svaru) tos attiecīgi ierakstot makšķerēšanas lomu 
uzskaites tabulā  - licences otrajā pusē (3.pielikums): 

7.1.1. visās vienas dienas licencēs;
7.1.2. gada un mēneša licencēs. 
7.2. Pēc licences derīguma termiņa beigām licence ar lomu uzskaites 

datiem nododama licencētās makšķerēšanas organizētāja pārstāvim 
licenču tirdzniecības vietā vai 1(viena)  mēneša laikā nosūtāma 
licencētās makšķerēšanas organizētājam uz adresi, kas norādīta 
licencē.

8.3.  Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par 
lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas 
pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja turpmāk (esošajā un arī 
nākošajā gadā) iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai 
Meduma ezerā.

8.4.  Līdz nākamā gada 1.februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs 
iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā 
institūtā „BIOR” makšķernieku aizpildītās un atpakaļ atgrieztās 
licences tālākai datu apstrādei un zivju resursu novērtēšanai.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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1. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un 
sniegtie pakalpojumi

1.1.      Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
1.1.1. sadarbībā ar pašvaldību sniegt informāciju laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” un Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Daugavpils novada vēstis” par pašvaldības saistošiem noteikumiem 
par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Meduma ezerā un 
nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;

1.1.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju 
makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma 6.punktu;

1.1.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām;

1.1.4. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;

1.1.5. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali 
atbilstoši šī nolikuma 7.punktā noteiktām prasībām;

1.1.6. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto 
makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas 
līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā par katru iepriekšējo 
pusgadu- attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim;

1.1.7. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu 
saskaņā ar Meduma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām;

1.1.8. norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību 
ievērošanu, kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un 
uzraudzības pasākumos, kā arī reizi gadā iesniedz Valsts vides 
dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē un Vides aizsardzības 
un reģionālas attīstības ministrijā informāciju par veiktajiem 
pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu 
papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai 
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

1.1.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 8.punktam;
1.1.10. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
1.1.11. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
1.1.12. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.
1.2.        Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem 

konsultācijas par  
            makšķerēšanas vietām.

10. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns 
zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

10.1.    Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās 
rekomendācijas un  
           „Meduma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus”, 

izstrādā un īsteno pasākumu plānu Meduma ezera zivju resursu 
saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai, tai skaitā:

10.1.1. pasākumus zivju resursu papildināšanai;
10.1.2. 2012., 2014.gads – līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 

130 000 gab. kāpurus katrā no minētiem gadiem;
10.1.3. 2013. – zandarta krājumu pavairošanu ielaižot līdz 26 000 gab. 

mazuļu katrā no minētiem gadiem;
10.1.4. pasākumus zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:

10.1.4.1. malu zvejniecības apkarošanu,
10.1.4.2. pastāvīgu makšķerēšanas karšu un licenču esamības 

pārbaudi,
10.1.4.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma 

ievērošanas kontroli. 

11. Licencētās makšķerēšanas kontrole
11.1. Šajā nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu 

ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu 
pārvaldes inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, 
Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī Medumu 
pagasta pārvaldes pilnvarotās personas – minētās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. Šajā Nolikumā paredzēto licencētās 
makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei 
uzrauga arī policija, zemessardze, kā arī licencētās makšķerēšanas 
organizētājs.

11.2. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu 
un izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienesta 
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde, Dabas aizsardzības pārvaldes 
administrācija, Valsts ieņēmumu dienests un Medumu pagasta 
pārvalde.

12. Nolikuma darbības laiks
12.1.  Šis nolikums stājas spēkā pēc saskaņošanas Zemkopības ministrijā, 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā 
institūtā „BIOR”, Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu 
pārvaldē, Dabas aizsardzības pārvaldē, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā, un Daugavpils novada domē un 
apstiprināšanas ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem likuma 
”Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

12.2.   Nolikuma darbības laiks ir trīs gadi no spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums 

Daugavpils novada domes 2012.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr. 8 (protokols Nr. 13., 51.&, lēmums Nr. 584).

Licencētās makšķerēšanas vietas - Meduma ezera karte

2A.pielikums 
Daugavpils novada domes 2012.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr. 8 (protokols Nr. 13., 51.&, lēmums Nr. 584)

Gada licences paraugs
Biedrība „MEDUMU EZERS”, reģ. Nr. 40008137816
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads., LV-5460
 tālr. 29416122

Gada licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena Ls 25,00 

Licence izsniegta 
__________________________

           (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci saņēmu _______
__________________________________

(paraksts)

Licence derīga 
_____________________________

                          (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_________________________

                        (vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums 
__________________

____________
                                                 

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, reģ. Nr. 40008137816
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads., LV-5460
 tālr. 29416122

Gada licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena Ls 25,00 

Licence izsniegta ______________________
           (vārds, uzvārds)

Licence derīga ________________________
                           (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs _____________________
                        (vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas 
datums________________   

z.v.

2C.pielikums 
Daugavpils novada domes 2012.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr. 8 (protokols Nr. 13., 51.&, lēmums Nr. 584)
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Vienas dienas licences ar atlaidi paraugs
Biedrība „MEDUMU EZERS”, reģ. Nr. 40008137816
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads., LV-5460
 tālr. 29416122

Vienas dienas licence ar atlaidi Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

 
Licences cena Ls 1,00 

Licence izsniegta 
__________________________

           (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci saņēmu ________
_________________________________

(paraksts)

Licence derīga 
_____________________________

                          (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_________________________

                        (vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums 
__________________

____________
                                                 

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, reģ. Nr. 40008137816
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads., LV-5460
 tālr. 29416122

Vienas dienas  licence  ar atlaidi Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena Ls 1,00 

Licence izsniegta ______________________
           (vārds, uzvārds)

Licence derīga ________________________
                           (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs _____________________
                        (vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas 
datums________________   

z.v.

2D.pielikums 
Daugavpils novada domes 2012.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr. 8 (protokols Nr. 13., 51.&, lēmums Nr. 584)
Vienas dienas licences   paraugs:

Biedrība „MEDUMU EZERS”, reģ. Nr. 40008137816
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads., LV-5460
 tālr. 29416122

Vienas dienas licence   Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena Ls 3,00 

Licence izsniegta 
__________________________

           (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci saņēmu ________
_________________________________

(paraksts)

Licence derīga 
_____________________________

                          (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_________________________

                        (vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums 
__________________

____________
                                                 

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, reģ. Nr. 40008137816
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads., LV-5460
 tālr. 29416122

Vienas dienas licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena Ls 3,00 

Licence izsniegta ______________________
           (vārds, uzvārds)

Licence derīga ________________________
                           (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs _____________________
                        (vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas 
datums________________   

z.v.

2E.pielikums 
Daugavpils novada domes 2012.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr. 8 (protokols Nr. 13., 51.&, lēmums Nr. 584)
Bezmaksas  licences   paraugs

Biedrība „MEDUMU EZERS”, reģ. Nr. 40008137816
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads., LV-5460
 tālr. 29416122

Bezmaksas gada licence   Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Bezmaksas

Licence izsniegta 
__________________________

           (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci saņēmu ________
_________________________________

(paraksts)
Licence derīga 
_____________________________

                          (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_________________________

                        (vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums 
__________________

____________
                                                 

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, reģ. Nr. 40008137816
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads., LV-5460
 tālr. 29416122

Bezmaksas gada licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Bezmaksas

Licence izsniegta ______________________
           (vārds, uzvārds)

Licence derīga ________________________
                           (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs _____________________
                        (vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas 
datums________________   

z.v.

3.pielikums 
Daugavpils novada domes 2012.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr. 8 (protokols Nr. 13., 51.&, lēmums Nr. 584)

Makšķerēšanas lomu uzskaites tabulas   paraugs 

Datums Zivju suga Zivju skaits (gab.)
Zivju svars 

(kg)

Kopā:
                                                                                                      
Paraksts_______________
Makšķernieku pienākums ir uzrādīt savus lomus, aizpildot tabulu 
„Makšķerēšanas lomu uzskaite”, kura atrodas licences otrajā pusē. Ja 
tabulā nepietiek vietas, datus var turpināt uz citas lapas.
Pēc licences derīguma termiņa beigām licence ar lomu uzskaites datiem 
nododama licencētās makšķerēšanas organizētāja pārstāvim licenču 
tirdzniecības vietā vai 1 mēneša laikā nosūtāma licencētās makšķerēšanas 
organizētājam uz adresi, kas norādīta licencē. Licencētās makšķerēšanas 
organizētājam ir tiesības turpmāk neizsniegt licences  esošajā un nākamajā 
gadā makšķerniekiem, kuri šīs prasības neizpilda.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada pašvaldības 2012.gada 14.jūnija saistošajiem 

noteikumiem Nr.8  „Nolikums par licencēto makšķerēšanu 
Meduma ezerā“

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 
1. Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Zvejniecības likuma 10.panta trešā daļa 
nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos no-
teikumus licencētai amatierzvejai — mak-
šķerēšanai un zemūdens medībām — tās 
administratīvajā teritorijā esošajos ūde-
ņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par licencēto amatierzveju šajos ūdeņos 
paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar 
īpašām zvejas atļaujām (licencēm). Minis-
tru kabineta 2003.gada 14.oktobra notei-
kumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – 
makšķerēšanas  kārtība” 7.punkts nosaka, 
ka licencētās makšķerēšanas organizētājs 
izstrādā ūdenstilpes licencētās makšķe-
rēšanas nolikumu, kurā paredz licencētās 
makšķerēšanas noteikumus un citus nosa-
cījumus makšķerēšanai konkrētajā ūdens-
tilpē, 10.punkts paredz nepieciešamos sa-
skaņojumus, savukārt 13.punkts nosaka, 
ka pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas 
pašvaldība to apstiprina ar saistošajiem 
noteikumiem  

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un 
racionāli izmantot vērtīgo zivju krājumus 
Meduma ezerā, Medumu pagastā, Daugav-
pils novadā. Saistošie noteikumi nosaka li-
cencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kār-
tību un maksu, kā arī citus nosacījumus 
makšķerēšanai Meduma ezerā 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 

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

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaid-
rojuma raksts ievietots www.dnd.lv sadaļā 
Daugavpils novada dome/Publiskie doku-
menti/Saistošo noteikumu projekti.
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2012.gada 28.jūnijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.9 (protokols Nr.14., 14.&, lēmums Nr.639)
Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās ūdenstilpēs 
– Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu 
pagasta teritorijā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 2.punktu, Ministru  kabineta 2005. gada 1.marta noteikumu  
Nr.158 „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” 
26.6.punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada Višķu pagasta 

teritorijā ietilpstošo publisko ūdenstilpju – Luknas, Višķu ezeru un 
Dubnas upes (turpmāk – ūdenstilpes) izmantošanu un aizsardzību 
saistībā ar kuģošanas līdzekļu lietošanu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1. kuģošanas līdzeklis – inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi 

paredzēta izmantošanai uz ūdens;
2.2. atpūtas kuģis – šo noteikumu izpratnē sportam un atpūtai paredzēts 

kuģošanas līdzeklis, kura garums ir no 2,5 līdz 24 metriem, kuru 
neizmanto komerciālos nolūkos un kuram nav profesionālas apkalpes;

2.3. ūdensmotocikls – kuģošanas līdzeklis ar mehānisko dzinēju, 
kurš paredzēts braukšanai, vadītājam vai vadītājam un vienam vai 
vairākiem pasažieriem sēžot vai stāvot uz tā.

3. Noteikumu mērķis ir saglabāt ūdenstilpju kvalitatīvu vidi, nodrošināt 
ūdenstilpju aizsardzību no kuģošanas līdzekļu radīto ūdenstilpju 
krastu un salas krastu izskalošanas un piesārņošanas. 

4. Ūdenstilpēs aizliegts lietot šādus kuģošanas līdzekļus:
4.1. ūdensmotociklus;
4.2. atpūtas kuģus, kuru motoru jauda pārsniedz 3,7 kW.
5. Par šo noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvā pārkāpuma 

protokolu ir tiesīgas šādas personas:
5.1. Valsts policijas darbinieki;
5.2. Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes darbinieki.
6. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu kuģošanas līdzekļa īpašnieks 

vai vadītājs tiek sodīts saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu, piemērojot normas, kas paredz administratīvo 
atbildību par atpūtas kuģa izmantošanu vietās, kur to aizliedzis 
iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldības noteiktās 
peldvietās vai aizliegtās akvatorijās.   

7. Šie saistošie noteikumi neattiecas uz šādu iestāžu kuģošanas 
līdzekļiem:

7.1. Valsts policijas;
7.2. Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes;
7.3. Višķu pagasta pārvaldes. 
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajiem 
noteikumiem Nr.9  „Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību 
publiskajās ūdenstilpēs – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē 

Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā”
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas Norādāmā informācija
1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 
3. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir noteikt kārtību, kādā izmantojami 
publiskā lietošanā  esošie meži un ūdeņi, ja tas 
likumos nav noteikts citādi. 
 Saistošo noteikumu mērķis ir saglabāt 
ūdenstilpju kvalitatīvu vidi, kā arī nodrošināt 
personu drošu pārvietošanos ar kuģošanas 
līdzekļiem ūdenstilpēs un drošību publiskās 
vietās pie ūdenstilpēm.

2.Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu izstrādes nepieciešamība 
izriet no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 2.punkta un Ministru kabineta 
2005.gada 1.marta noteikumu Nr.158 
„Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi 
iekšējos ūdeņos” 26.6. punktu, kas nosaka, 
ka  izmantot kuģošanas līdzekli ir aizliegts 
vietās, kur to aizliedzis iekšējo ūdeņu īpašnieks 
vai  valdītājs, kā arī pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktās, apzīmētās un aizliegtās 
akvatorijās un peldvietās. 
Saistošie noteikumi paredz ierobežot kuģošanas 
līdzekļu izmantošanu  Daugavpils novada Višķu 
pagasta teritorijā ietilpstošajās publiskajās 
ūdenstilpēs – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas 
upē. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

Saistošo noteikumu īstenošanai nav fi nansiālas 
ietekmes uz pašvaldības budžetu. 
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai 
nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības 
institūcijas, darba vietas.    

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo 
noteikumu  tiesiskais regulējums, ir novada 
administratīvā teritorija un valsts iedzīvotāji. 

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu ievērošanu nodrošinās  
Valsts policijas un Valsts vides dienesta Jūras 
un iekšējo ūdeņu pārvaldes darbinieki.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts izskatīts 
Daugavpils novada domes fi nanšu komitejā. 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.dnd.lv, pieejams 
Daugavpils novada pagastu pārvaldēs.
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Atgādinām, ka dabā neesošas palīgēkas no Kadastra reģistra 
var dzēst bez maksas līdz 2012.gada 1.oktobrim . 

Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, īpašniekam būs 
jāsaņem pašvaldības izziņu, ka reģistrētā būve dabā nepastāv 
un jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kas neesošo palīgēku no 
reģistra dzēsīs bez maksas. Lai spētu kvalitatīvi veikt pakalpo-
jumu un savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpojums bez maksas 
būs pieejams līdz šī gada 1.oktobrim. 

Bez maksas no kadastra varēs dzēst ziņas tikai par palīgē-
kām, kas ir pie dzīvojamām mājām vai nedzīvojamām ēkām uz-
būvētas saimniecības ēkas, pagrabi un kūtis ar kopējo platību 
līdz 60 m2, kā arī sabiedriskās tualetes, individuālās garāžas, 
šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2; nojumes un 
citas tamlīdzīgas palīgēkas. 

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

Atgādinājums iedzīvotājiem Напоминание жителям края
Напоминаем, что фактически несуществующие вспомогательные 

здания из Кадастрового регистра бесплатно можно убрать до 1 октября 
2012 года.

Чтобы убрать вспомогательные здания из Кадастрового регистра, 
собственнику нужно получить справку от самоуправления, что зареги-
стрированное строение фактически не существует в природе, и подать 
в Государственную земельную службу, которая несуществующее вспо-
могательное здание уберет из регистра бесплатно. Чтобы получить ка-
чественную услугу и своевременно актуализоровать данные, эта услуга 
будет доступна бесплатно до 1 октября 2012 года.

Бесплатно из кадастра можно будет удалять сведения только о вспомо-
гательных строениях, которые являются хозяйственными постройками, 
погребами и хлевами общей площадью до 60 кв. м, построенными рядом 
с жилыми домами или нежилыми зданиями, а также общественные ту-
алеты, личные гаражи, сараи и теплицы общей площадью до 60 кв. м, 
навесы и другие подобные вспомогательные здания.

По заявлению владельца или собственника перед выдачей справки 
«О фактическом отсутствии вспомогательного здания» руководитель во-
лостного управления вместе с землеустроителем обследуют те вспомога-
тельные строения, которые по разным причинам фактически больше не 
существуют и составляют акт обследования.
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Izglītības un zinātnes 
ministrija atbalstījusi 
resursu punkta izveidi 

Daugavpils novada 
jauniešiem 

Daugavpils novada jaunatne vienmēr kustībā 
Daugavpils novada jaunieši visas vasaras garu-

mā turpina aktīvi piedalīties dažādu projektu ie-
tvaros rīkotajos pasākumos un aktivitātēs. 

Iespaidiem piesātināta ir katra aizvadītā diena. 
Tā jaunieši no Naujenes, Maļinovas, Vecsalienas, 
Tabores, Sventes, Biķernieku, Salienas, Vaboles 
un Laucesas pagasta piedalījās kanoe laivu brau-
cienā pa Daugavu. Brauciens tika rīkots projek-
tu konkursa „Uzlabosim savu ikdienu” ietvaros, 
ko organizēja Naujenes jaunatnes iniciatīvas un 
sporta centra jauniešu grupa. Apgūstot airēšanas 
mākslu un vērojot skaistus dabas skatus, jaunieši 
sasniedza galamērķi – Slutišķu sādžu, kur piedalī-
jās dažādās sporta aktivitātēs un tūrisma sacensī-
bās. Īpaši aizraujoša bija dalība noslēguma stafetē. 
Dienas noslēgumā tika apbalvoti arī sacensību uz-
varētāji – Tabores pagasta komanda (Inesa Novi-
kova,  Vadims Lebedjoks un Nikolajs Novikovs). 

Arī sabiedriskā centra „Laucesa” jaunieši jūlija 
sākumā organizēja Daugavpils novada jaunatnes 
pasākumu „Atpūta + sports”, kas norisinājās Lau-
cesas pagasta atpūtas bāzē „Ezerkrasti”, un pul-
cēja dalībniekus no Lauceses, Maļinovas, Vaboles, 
Līksnas, Skrudalienas, Tabores, Demenes, Sven-
tes,  Biķernieku  un Višķu  pagasta. Divu dienu 
garumā jaunieši aktīvi sportoja un atpūtās. Tika 
organizētas dažādas sporta sacensības. Pēc rezul-
tātu apkopojuma godalgotās vietas un titulu „Vis-
ātrākie” ieguva Višķu pagasta jaunieši, sapņu pils 
būvniecībā no smiltīm „Visradošākie” - Maļinovas 
pagasta jaunieši.  

Savukārt Kalupes pagastā, projekta „Uzlabo-
sim savu ikdienu” ietvaros, norisinājās pasākums 
”Spēlēju es, spēlē tu”. Šis bija pirmais pasākums 
projekta „Brīvā laikā svaigā gaisā” paredzēto ak-

tivitāšu ciklam. Projekta sagatavošanas periodā 
BJDC „Varavīksne” tika organizēts bērnu radošo 
zīmējumu konkurss „Kā es pavadu brīvo laiku”, 
kura dalībnieki saņēma atzinības rakstus un bal-
vas kopā ar pasākuma veiklākajiem, atjautīgā-
kajiem, lokanākajiem un asprātīgākajiem. Visas 
dienas garumā jaunieši tika aicināti uzspēlēt da-
žādas dārza spēles - „Riču raču”, kur spēļu kauliņu 
lomu pildīja paši dalībnieki, „Savijies, sapinies”, 
kurā pierādīja paši sev, ka galvenais nav fiziska 
izturība, bet gan stratēģija, taktika un atjautība. 
„Dārza boulingā” uzvarētāju noteica prasme aprē-
ķināt bumbas ripošanas virzienu un pareiza kus-
tību koordinācija. Bija iespēja iesaistīties arī āra 
aktivitātēs, izmantojot projektā iegādātās bumbas. 
Pasākuma mazākie dalībnieki piedalījās radošo zī-
mējumu konkursā ar krītiņiem „Mana raibā vasa-
ra”. Jaunākajam dalībniekam ir tikai 2 gadiņi. Citi 
zīmējumi tapa arī ar māmiņu palīdzību. 

Projektu ietvaros visiem dalībniekiem ir iespēja 
ne tikai dažādot sava brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas, bet arī pilnveidot savas iemaņas brīvprā-
tīgā darba veikšanā un darbā ar dažāda vecuma 
bērniem un jauniešiem.

Daugavpils novada domes un Medumu jauniešu 
biedrības „Medumu Cerība” iesniegtais projekts 
par resursu punkta izveidi Daugavpils novadā 
tiks finansiāli atbalstīts. No 43 iesniegtajiem pro-
jektu pieteikumiem, projekts ieguva otro vietu 
pēc kopējā punktu skaita.

No valsts budžeta līdzekļiem projekta realizā-
cijai tiks piešķirti Ls 1406,50. Projekta mērķis ir 
pilnveidot Daugavpils novada jauniešu brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas, nodrošinot kvalitatīvu 
un drošu aktīvo atpūtu.

Par šiem līdzekļiem Medumu jaunieši plāno ie-
gādāties sporta inventāru - volejbola un futbola 
bumbas, badmintona komplektus, kā arī tūrisma 
inventāru – teltis, matračus, guļammaisus, kat-
lus un termosus pārgājieniem. 

Projekts norisināsies no šī gada 30. jūlija līdz 2. 
novembrim. Jaunieši iegādāto inventāru izman-
tos, augustā organizējot „Jaunatnes dienu”, kā arī 
līdzorganizējot sporta aktivitātes ikgadējā novada 
jauniešu salidojumā „Esi vērīgs”, kas šogad nori-
sināsies Skrudalienas pagastā 8. un 9. septembrī.  

Bad Doberanas bērnu iespaidiem pilnā nedēļa 
Daugavpils novadā 

Daugavpils novadā par tradīciju kļuvušas Sile-
nes pamatskolā organizētās radošās dienas Dau-
gavpils novada un Vācijas Bad Doberanas rajona 
skolēniem. Vācu un Daugavpils novada bērnu 
starptautiskās apmaiņas programmas pamatā ir 
2002.gadā noslēgtā Daugavpils novada pašvaldī-
bas sadarbība ar Vācijas Internacionālo mācību 
centru IB. Sadarbība paredz, ka katru gadu vācu 
bērni no riska ģimenēm viesojas Latvijā, savukārt 
latvieši ik pēc gada dodas atbildes vizītē uz Vāci-
ju.

Septiņi vācu bērni un septiņas skolnieces no 
Zemgales vidusskolas un Silenes pamatskolas, 
vecumā no 12 līdz 15 gadiem, pavadīja notiku-
miem bagātu nedēļu. Sākotnējais šķērslis – valo-
das barjera – ātri tika pārvarēts, un jaunieši spēja 
nodibināt kontaktus, izmantojot ķermeņa valodu 
un skolā gūtās angļu valodas pamatprasmes. Tā-
pat dalībniekus saliedēja piesātinātā programma 
– jaunieši viesojās Aglonas Maizes muzejā, Sile-
nes robežkontroles punktā, Mācību bāzē „Ilgas”, 
Daugavpils Universitātes laboratorijās, Dabas 
koncertzālē Demenē, Skrindu dzimtas muzejā, 
Slutišķu vecticībnieku mājā un zemnieku saim-
niecībās.

Skolēni ne tikai izklaidējās, bet arī apguva sveš-
valodas. Noslēdzoties vasaras piedzīvojumam, 
skolēni jau prata ne tikai sasveicināties un pa-
teikties, bet arī nosaukt dažādus vārdus par dabu, 
tā kā radošo dienu vadošā tēma bija vides izpēte.

Radošo dienu dalībniece Elīna Kavševiča pa-
stāstīja, ka nedēļa izvērtās ļoti interesanta. Tika 
iegūti jauni draugi, iepazīta atšķirīga kultūra, 
valoda un tradīcijas. „Vācieši no mums atšķiras 
– viņi daudz ātrāk spēj pielāgoties jaunai videi. 

Mums tas prasīja ilgāku laiku,” savos novēroju-
mos dalījās Zemgales vidusskolas 9.klases skol-
niece.

Savukārt Paskāls Fellehners no Vācijas atzinās, 
ka, braucot uz šejieni, bija nedaudz uztraucies, 
tomēr viss izvērtās vēl labāk, nekā bija gaidīts. 
Latvijā Paskālam vislabāk patikusi peintbola 
spēle, vizināšanās ar katamarāniem un peldēša-
nās. „Mūs ļoti garšīgi baroja. It īpaši man patika 
pankūkas. Pa dienu es varēju apēst desmit, pat 
četrpadsmit gabalus,” lielījās vācu zēns.

Nedēļa bija pietiekoši ilgs laiks, lai vācu bērni 
sadraudzētos ar vietējiem. To, ka būs grūti šķir-
ties, liecināja radošo dienu noslēguma pasākums 
Silenes pamatskolā, kad nometnes dalībnieki ne-
spēja valdīt aizkustinājuma asaras. Bērni savā 
starpā apmainījās kontaktiem, lai varētu turpi-
nāt uzturēt sakarus caur Internetu.

Zīmīgi, ka jūnijā Daugavpils novada dome paga-
rināja sadarbības līgumu starp novadu un Vācijas 
Starptautisko apvienību. Parakstītais protokols 
paredz, ka Daugavpils novada jaunieši pieredzes 
apmaiņas nolūkā 2013.gadā apmeklēs Vāciju, bet 
vēl pēc gada Vācijas bērni atkal viesosies Latvijā.

Bērni Skrindu dzimtas muzejā veido laternas
Radošo dienu noslēgumā bērni uz 
plakātiem prezentē savus iespaidus

Foto akcija „Volunteering” 
Lai rosinātu jauniešu 

interesi un informētī-
bu par brīvprātīgo dar-
bu, tā ieguvumiem un 
sniegtajām iespējām, 
tiek uzsākta foto akcija 
„Volunteering”. Jaunie-
ši, vecumā no 13 līdz 25 gadiem,  aicināti ievietot 
fotogrāfijas interneta vietnē www.draugiem.lv/
brivpratigodarbs un balsot par interesantākajām 
bildēm, paši nosakot akcijas uzvarētājus. Uzvarē-
tāji iegūs biļetes uz grupas „Muse” koncertu Rīgā, 
kas notiks šī gada 13.decembrī. 

Foto akcijas laiks: 12. jūlijs - 12. augusts. 
Uzvarētājus varēs noteikt ikviens, zem fo-
togrāfijas nospiežot „Man patīk”. To piecu fo-
togrāfiju iesūtītāji, kuru darbi saņems vis-
vairāk balsu, iegūs konkursa galveno balvu.  
Ikviens interesents interneta vietnē www.drau-
giem.lv/brivpratigodarbs var sekot līdzi kampa-
ņas, tai skaitā, foto akcijas norisei, kā arī iegūt in-
formāciju par brīvprātīgo darbu, brīvprātīgo dar-
ba veiksmes stāstiem, jaunumiem, ieteikumiem 
un iespējām pašiem iesaistīties brīvprātīgo darbā. 

Kontakti: Gunta Misāne, tel. 29115356, 
67213003, e-pasts: gunta@comperio.lv

Fotokonkurss 
„Uzņēmējdarbība manā 

pagastā”
Daugavpils novada dienu ietvaros, 22. septem-

brī, tiks organizēta fotoizstāde, kurā piedalīsies 
labākie jauniešu fotouzņēmumi par tēmu „Uzņē-
mējdarbība manā pagastā”. Bildes tiks atlasītas 
konkursa kārtībā. 

Fotokonkursam bildes var iesūtīt Daugavpils 
novada bērni un jaunieši. Fotogrāfiju tematika: 
uzņēmējdarbības process. Nozares var būt visda-
žādākās: augļkopība, biškopība, lopkopība, ražo-
šanas un apstrādes uzņēmumi u.c. Fotogrāfijās 
var tikt attēlots darba process, produkcija, vieta, 
kur strādā uzņēmējs u.c.

Fotogrāfijas lūdzam iesūtīt elektroniski līdz š. 
g. 10. septembrim uz  e-pastu: olesja.nikitina@
dnd.lv 

Konkursa labāko darbu autori tiks apbalvoti ar 
piemiņas balvām. 

Pie katras fotogrāfijas jāpieliek klāt autora 
vārds, uzvārds un pagasts, kurā viņš dzīvo. Fo-
togrāfijai jāizdomā arī neliels apraksts (līdz 3 tei-
kumiem).
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Tikšanās laikā partneri dalījās pieredzē un vieno-
jās par tālāko darbu metodisko materiālu izstrādē 
un popularizēšanā. Cristesti skolā tika apspriesta 
darba programma. Tās apspriešana sākās ar sko-
las direktora uzrunu un nelielu stāstu par skolu, 
skolotāju sastāvu un izglītības programmu, kurā 

viņi darbojas. Skolā ir divas maiņas. Atzīmju 
sistēma identiska mūsējai. No 5.klases katru 
pusgadu skolēni kārto divus eksāmenus: ma-
temātikā un rumāņu valodā. Cristesti skolas 
direktors arī stāstīja par Tirgu Mures pilsētu 
un tās iedzīvotāju sastāvu. Pēc programmas 
Cristesti skolā notika iepazīšanās ar skolas 
darbu.Bija piedāvātās stundas. Mūsu skolo-
tāji apmeklēja Critesti pirmsskolas iestādes, 
iepazinās ar darba apstākļiem un to, kā tiek 
apmācīti pirmsskolas vecuma bērni dažādos 
vecumposmos dažāda veida nodarbībās. Bēr-
ni labi prot skaitīt  dažādus dzejoļus angļu 
valodā, prot dziedāt un dejot tautas rotaļas.

Projekta dalībnieki apmeklēja arī Tirgu 
Mures municipalitāti; municipalitātes galvenais 
sekretārs pastāstīja par iestādes darbu, darba 
īpatnībām un valsts iekārtu. 

Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt  le-
ģendāro Drakulas pili (Bran castle), neaizmirsta-
mo Peles pili, kura ir viena no skaistākajām pilīm 

Sofi ja Mole 
Projekta „A path to the Past” vadītāja

Silenes pamatskolas skolotājas Eleonora Grišk-
jāne un Alla Mihailova  piedalījās Comenius pro-
jekta „A path to the Past” 3. mobilitātē – vizītē 
Cristesti Rumānijā. 

Silenes pamatskolas skolotāju vizīte Cristeri Rumānijā

Izdots Seniora ceļvedis 
aktīvai un veselīgai dzīvei

Višķu pagastā rekonstruēts gājēju un veloceliņš 

Noslēgusies Višķu pagasta gājēju un veloceli-
ņa rekonstrukcijas projekta 2.kārta. Otrajā kārtā 
būvfi rma SIA „SAU" izveidoja celiņu 1,3 km garu-
mā un izbūvēja ielu apgaismojumu. Projekts tika 
uzsākts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas ietvaros, un šī - 2.kārta, pabeigta Ei-
ropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstības 

programmas pasākuma "Pamatpakalpojumi eko-
nomikai un iedzīvotājiem" ietvaros.

Projekta otrā kārta izmaksāja 135 tūkstošus 
latus. No ietaupītās naudas papildus izdevās uz-
būvēt velolaukumu pie Špoģu vidusskolas, kur 
ikviens velosipēda īpašnieks varēs uzlabot savas 
braukšanas prasmes.

Pirms četriem gadiem, projekta pirmajā kārtā, 
tika renovētas ietves un ierīkots veloceliņš 2,7 ki-
lometru garumā no Špoģu ciema līdz Višķu ciema 
estrādei, kā arī uzlabots stāvlaukums pie estrādes 
un uzstādītas zīmes.

„Šobrīd mūsu iedzīvotāji ir lieli ieguvēji, jo faktis-
ki tagad ir savienoti trīs ciemi -  Špoģu, Višķu teh-
nikuma un Višķu ciems. Tagad iedzīvotāji var dro-
ši pārvietoties pa trotuāru, nevis braucamo daļu, 
kā to vajadzēja darīt agrāk”, stāsta Višķu pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis Proms. Par paveiktajiem 
darbiem, kuru ietvaros tika labiekārtota arī baz-
nīcas teritorija,  gandarīts ir arī Višķu draudzes 
priesteris. „Šodien Višķu draudzei ir prieka diena. 
Par to saku paldies vairākiem cilvēkiem, pirmkārt, 
manam priekšgājējam Antonam Aglonietim, ku-
ram izveidojās laba sadarbība ar pašvaldību. Viņš 
spēja vienoties, ka baznīcas zeme tiek nodota ko-
lektīvam labumam, kas līdztekus palīdz arī drau-
dzei”, norādīja draudzes gans Andrejs Aglonietis.   

Višķu pagasta pārvalde cer, ka nākotnē izdosies 
startēt ar jauniem projektiem, lai rekonstruētu 
Višķu ciema trotuāru un izveidotu „guļošo policis-
tu” vai kādu citu ātruma samazināšanas mehānis-
mu pie Špoģu vidusskolas.

Latvijas Sarkanais Krusts, sadarbībā ar Dau-
gavpils un Ilūkstes novada domi, un aktīvajiem 
senioriem, ir izstrādājis un izdevis informatīvu 
materiālu senioriem. Brošūra ir tapusi projekta 
„Mūža atvasara” ietvaros. Ieteikumi ir sagatavoti 
cilvēkiem, kas ir vecāki par 60 gadiem. Projekta 
darba grupa gan aicina cilvēkus jebkurā vecumā 
dzīvot aktīvi un veselīgi, saglabāt dzīvesprieku 
un pozitīvu attieksmi.

Ceļvedī ir trīs nodaļas, kurās aprakstīti ieteiku-
mi fi ziskām aktivitātēm, veselīgam uzturam, ak-
tīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē un dzīvesprie-
ka vairošanai. Informatīvais materiāls ir tulkots 
krievu, angļu un vācu valodā, un to būs iespējams 
saņemt senioriem ne tikai Daugavpils un Ilūkstes 
novados, bet arī citviet Latvijā. 

Seniora ceļvedis aktīvai un veselīgai dzī-
vei ir publicēts Latvijas Sarkanā Krusta mā-
jas lapā www.redcross.lv, sadaļā "Aktualitātes" 
→"Projekti"→"Projekts "Mūža atvasara"". 

Aicinām atrast sev piemērotākās aktivitātes un 
veikt tās ik dienu. Nekad nav par vēlu uzlabot 
savu fi zisko formu un līdz ar to - arī veselību!

Ar ceļvedī iekļauto informāciju var iepazīties 
Daugavpils novada Sociālajā dienestā, kā arī pa-
gastu bibliotēkās.
Vairāk informācijas:
Ināra Pomjalova
Daugavpils novada Sociālais dienests
Tel. 965476742 

Projekta darbs sākās pilsētā Tirgu Murēs ar 
dalībnieku ierašanos, reģistrāciju un iepazīšanos. 
Poliju pārstāvēja 3 skolotāji, Lielbritāniju - 2 sko-
lotāji un 4 skolēni, Turciju -  2 skolotāji un 3 sko-
lēni, Bulgāriju -3 skolotāji, Latviju - 2 skolotāji. 

Eiropā un Tirgu Mures  Kultūras pili. Darbojas et-
nogrāfi skais muzejs, mākslas muzejs, dažas izstā-
des, kā arī koncertzāle. No Pulksteņtorņa pavērās 
brīnišķīgs skats uz Tirgu Mures pilsētas centru. 
Tāpat bija iespēja apmeklēt Korund keramikas 
ciematu, Turda sāls alas Transilvānijā, kur izvei-
dots atpūtas centrs. 

Katra no dalībvalstīm pilsētas parkā prezentēja 
izstādi par savu valsti. Katra valsts centās atspo-
guļot svarīgāko un interesantāko no savas valsts 
kultūras, tradīcijām un simbolikas īpatnībām. 

Pēdējā vakarā visus dalībniekus sagaidīja pār-
steigums – garšīgas vakariņas restorānā un svēt-
ku koncerts. Koncerta laikā izskanēja nacionālās 
rumāņu dziesmas, uzstājās vietējie deju kolektīvi. 
Katrai no dalībvalstīm tika pasniegtas pārsteigu-
ma dāvanas, dalībnieki saņēma projekta Comenius 
sertifi kātus  par piedalīšanos un atmiņas dāvanas. 

Laiks paskrēja ātri, taču pavadītie brīži Rumāni-
jā bija iespaidu piesātināti; tika iegūti jauni draugi 
un kontakti no ārvalstu biedriem, kā arī bezgala 
daudz jauku iespaidu par Rumāniju, tās kultūru 
un cilvēkiem. Tā bija lieliska iespēja prezentēt Lat-
viju un Silenes pamatskolu starptautiskā līmenī, 
attīstot savas komunikācijas prasmes vairākās Ei-
ropas valodās.

Mākslas un cilvēku varenais spēks izaudzēt sirds puķi 
tardarbnīcās, kuras vadīja Daugavpils novada 
mākslinieki. Plenērā piedalījās 30 Daugavpils un 
Zarasu novada iedzīvotāji, no kuriem trešā daļa ir 
cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

Plenēra nosaukumus „Puķuzirnis” simbolizē 
gan cilvēka nepārtraukto tiekšanos uz augšu, gan 
arī nepieciešamību pēc atbalsta, lai spētu piln-
vērtīgi iederēties apkārtējā pasaulē. Arī plenēra 
dalībnieki, gluži kā uz augšu tiecošais puķuzirnis, 
atplauka un ziedēja, pateicoties apkārtējo sirds 
siltumam. Mākslas un cilvēku vienojošais spēks 
patiesi spēja atraisīt pozitīvas emocijas. Vienojo-
ties kopējā darbā, dalībnieki vairāk iepazina cits 
citu, daloties priekā par paveikto un iedvesmojot 
darbam arī citus.  

Plenēra laikā izveidotie mākslas darbi tiks pre-
zentēti projekta noslēguma forumā Lietuvā, kā 
arī priecēs skatītājus J. Raiņa mājā Berķenelē.J. Raiņa mājā Berķenelē notika starptautiskais 

mākslas plenērs „Puķuzirnis” ar gleznošanas, 
kokapstrādes un māla meistardarbnīcām cilvē-

kiem ar īpašām vajadzībām. Mākslas 
plenērs notika Latvijas – Lietuvas pār-
robežu sadarbības projekta „Cilvēku ar 
īpašām vajadzībām integrēšana sabied-
rībā ar kultūras atbalstu. Jaunrade – 
mana cerība” ietvaros, ko Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde īsteno sadar-
bībā ar Zarasu kultūras centru (Lietu-
va). 

Projekta mērķis ir caur kultūras akti-
vitātēm veicināt un nostiprināt cilvēku 
ar īpašām vajadzībām integrāciju sa-
biedrībā Daugavpils novadā un Zara-
su rajonā, attīstīt projekta dalībnieku 
mākslinieciskās iemaņas un sniegt vi-
ņiem plašākas  sadarbības  iespējas  ar 

vietējās kopienas iedzīvotājiem, darbojoties kopā 
deju, dziedāšanas, rokdarbu un teātra nodarbī-
bās. 

Plenēra dalībnieki darbojās trīs radošajās meis-

Mākslas plenēra „Puķuzirnis” dalībnieki Berķenelē

Projekta „A path to the Past” dalībnieki Rumānijā
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Daugavpils novada lauku attīstības konsultanti kā dzinējspēks 

Piesakies „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmā

No  šī gada 2.jūlija Latvijas Hipotēku un zemes 
banka uzsākusi pieteikumu  pieņemšanu  lauk-
saimniecības  zemes iegādes  aizdevumiem. Visās 
Hipotēku un zemes bankas  fi liālēs var iegūt in-
formāciju par aizdevumu saņemšanai nepiecie-
šamajiem dokumentiem, kā  arī informāciju par 
atbalsta saņēmējiem  izvirzītajām prasībām.

Ministru kabineta apstiprinātie lauksaimnie-
cības zemes iegādes kreditēšanas programmas 
nosacījumi paredz, ka kopējā kredītlīnija būs 10 
miljoni latu. Viens saimnieciskās darbības veicējs 
vai savstarpēji saistīti aizņēmēji varēs saņemt 
aizdevumu līdz 100 000 latu. Atbalsta summa ne-
drīkstēs pārsniegt 100 procentus no iegādājamās 
zemes tirgus vērtības. Aizdevuma termiņš būs 
līdz 20 gadiem, un aizdevumus izsniegs līdz 2013.
gada 31.decembrim. Par aizdevumu piešķiršanu 
lems „Lauku attīstības fonds.” Aizdevumu  pietei-
kumus pieņems un izvērtēs Hipotēku banka. 

Aizdevuma saņēmējs
Zemes  iegādes aizdevumu var  piešķirt  saim-

nieciskās darbības veicējam, kas atbilst šādiem  
kritērijiem:

• ilgāk nekā gadu ražo  lauksaimniecības pro-
duktus (prasību neattiecina uz jaunajiem  lauk-
saimniekiem);

• ir reģistrējies ( vai jauna  lauksaimnieka ga-
dījumā 6 mēnešu  laikā no aizdevuma pieteikuma 
iesniegšanas dienas reģistrēsies) VID kā nodokļu 
maksātājs vai  saimnieciskās darbības veicējs;

• aizņēmējam nav  nodokļu parādi vai ir raks-
tiska vienošanās ar VID par  nodokļu parāda at-
maksas grafi ku, un šī vienošanās tiek pildīta, kā 
arī, ja pārmaksātā nodokļu summa ir  lielāka par  
nodokļu parādu;

• atbilstoši VID iesniegtajai gada ienākumu 
deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par 
pēdējo noslēgto gadu tā ieņēmumi no lauksaim-
niecības produktu ražošanas  ir vismaz Ls 200 no 
hektāra, ieņēmumos iekļaujot ES atbalstu pasā-
kumā "Agrovide" vai apakšpasākumos "Agrovides 
maksājumi", bet neskaitot citu saņemto valsts un 
ES atbalstu.

Atbalstāmās nozares/darbības
Zemes  iegādes aizdevumu  piešķir  lauksaim-

niecībā  izmantojamās zemes iegādei, lauksaim-
niecības produktu ražošanai un uz  tās  esošu 
būvju iegādei, ja  būvju kadastrālā vērtība  nepār-
sniedz 30% no zemes kadastrālās vērtības.

Zemes iegādes aizdevumu nepiešķir:
• meža zemes un zemes, uz kuras pilnī-

bā vai daļēji ir mežs, iegādei. Ja uz iegādājamās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes atrodas 
mežs, Zemes iegādes aizdevumu piešķir tikai no 
meža brīvās zemes iegādei, bet zemes, uz kuras 
atrodas mežs, iegādi aizņēmējam jāfi nansē no ci-
tiem resursiem. Ja aizņēmējs neatdala iegādāja-
mo zemi, uz kuras atrodas mežs, tad Zemes iegā-
des aizdevuma nodrošinājumā tiek iekļauta visa 
iegādājamā zemes platība;

• aizņēmējam, kurš saskaņā ar EK regulē-
jumu ir defi nējams kā grūtībās nonācis;

• zemes iegādei no savstarpēji saistītām 
personām.

Zemes iegādes aizdevumiem ir šādi 
ierobežojumi:

• ja uz iegādājamās zemes atrodas būves, 
tad būvju kadastrālā vērtība nedrīkst pārsniegt 
30 % no zemes kadastrālās vērtības;

• ja uz iegādājamās zemes atrodas dīķis, 
karjers, akmeņu kaudze, celmu kaudze un citi ar 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi tieši nesaistīti 
objekti, zemes iegāde ir iespējama, ja šie objekti 
neaizņem vairāk nekā 30 % no iegādājamās 
zemes platības. Ar lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi tieši saistīti objekti (piemēram, meliorācijas 
sistēmu novadgrāvji) var tikt fi nansēti pilnā 
apmērā.

Aizdevuma saņemšanai  nepieciešamie 
dokumenti:

•  Aizdevuma  pieteikums
• Finanšu  informācija un Naudas plūsmas 

grafi ks
• Piekrišana no kredītiestādes
• Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis 

atbalstu

• Biznesa idejas apraksts/ Biznesa plāns vai pēc 
satura līdzvērtīgs dokuments

• CV dokuments
Aizdevuma pieteikumam jāpievieno arī 

šādi dokumenti:
• LAF adresēts iegādājamā nekustama īpašuma  

vērtējums ( ne vecāks par 3 mēnešiem), ko veicis 
sertifi cēts vērtētājs;

• iepriekšējo 3 gadu VID iesniegti gada pārskati 
vai  ieņēmumu  deklarācijas, kā arī operatīvos 
fi nanšu  pārskatus par pārskata gada periodu 
(bilance, pelņas vai zaudējuma aprēķins);

• VID izziņa, ka aizņēmējam nav nodokļu 
parādu vai ir noslēgta vienošanās ar VID par 
nodokļu parāda atmaksas grafi ku un vienošanās 
nosacījumi tiek  pildīti;

• Zemes pirkšanas līguma (rokas naudas 
līguma, nodomu protokola vai tml.) kopija;

• Latvijas Bankas izsniegta izzina par Kredītu 
reģistrā esošajām ziņām par  aizņēmēju.

Informācijas avots: www.hipo.lv.

Konsultāciju par zemes iegādes kreditēšanas 
programmu var saņemt Hipotēku un zemes 
bankas Daugavpils fi liālē, Viestura ielā 2, 
Daugavpils. Darba laiks darba dienās no 8.30 līdz 
17.00. Tālrunis: 65427931. 

Informācijai!
Informāciju par Daugavpils novada pašvaldības 

brīvu piekrītošo vai īpašumā esošo zemi var iegūt 
Daugavpils novada pašvaldības mājas lapas 
www.dnd.lv sadaļā „Daugavpils novada 
dome” → „Īpašuma apsaimniekošana”  → 
„Nekustamie īpašumi”.

Uzziņām:
Pašvaldības īpašuma nodaļa - tālr. 65476739, 

26357842, vai zvanot Daugavpils novada pagastu 
pārvaldēm.

Daugavpils novadā tiek uzlabots lauku 
attīstības konsultantu tīkls, tāpēc ir izsludināts 
konkurss uz 5 konsultantu vietām, pastāstīja 
Latgales Lauku attīstības Daugavpils biroja 
vadītāja Janīna Kursīte.  

Šobrīd Daugavpils novadā ir viens lauku 
attīstības konsultants – Ruta Grustāne. Katrā 
pagastā, uz nepilnu slodzi, strādā arī lauku 
attīstības speciālisti, apvienojot šo amatu ar 
citiem darbiem. Taču saskaņā ar Zemkopības 
ministrijas lēmumu šo speciālistu programmu 
paredzēts reformēt. 

Kā skaidro Daugavpils novada domes 
Attīstības nodaļas Projektu daļas pro-
jektu koordinatore Daina Kriviņa, LLKIC 
Daugavpils nodaļa un Daugavpils novada dome 
noslēgusi vienošanos, kas paredz, ka novadā 
uz pilnu slodzi strādās četri valsts finansēti 
lauku attīstības konsultanti. Sadarbībā 
ar pašvaldību, ZM projekts ir uzlabots, jo 

pašvaldība ir atradusi iespēju finansēt papildus 
divas konsultantu štata vienības. Tādējādi pa-
gastos vairs nebūs lauku attīstības speciālistu, 
bet būs 6 lauku attīstības konsultanti novadā. 
Ruta Grustāne turpinās darbu, konsultējot 
Naujenes, Biķernieku un Ambeļu pagastu. 

Tiek plānots, ka ik uz trim pagastiem 
tiks norīkots viens konsultants, kas varēs 
pilnvērtīgi pildīt savus darba pienākumus, 
neapvienojot tos ar citiem darbiem. LLKIC un 
Daugavpils novada domes noslēgtais līgums 
paredz, ka viens lauku attīstības konsul-
tants pārvaldīs Līksnas, Kalupes, Vaboles un 
Nīcgales, viens – Kalkūnes, Sventes un Medu-
mu, viens – Višķu, Dubnas un Maļinovas, viens 
– Salienas, Vecsalienas un Skrudalienas, viens 
– Tabores, Laucesas un Demenes pagastu. 

LLKIC lauku attīstības konsultantiem 
maksās algu, savukārt Daugavpils novada 
pašvaldība segs degvielas izdevumus Ls 50 

apmērā. 
Daugavpils novada pašvaldība lauku 

attīstības konsultantiem pieprasīs arī apko-
pot informāciju par uzņēmējdarbības vidi un 
ES projektiem novadā, līdzdarboties tirdziņu 
rīkošanā, jaunu ražotņu un saimniecību 
izveidošanā. Turklāt pašvaldība reizi gadā 
konsultantiem uzdos apkopot informāciju par 
jauniešu nodarbinātību vasarā laukos. 

Lauku attīstības konsultanti uzsāks darbu 
6.augustā. 

Mūžībā aizgājuši  līdz 
27.07.2012.

Ambeļu  pagastā
Soboļevs Anatolijs (1950.g.)

Biķernieku  pagastā
Petrova Irina (1931.g.)

Stepanovs Pāvels (1941.g.)
Demenes pagastā

Ņikitina Jeļena (1971.g.)
Kalupes pagastā

Soma Genovefa (1927.g.)

Laucesas pagastā
Antonovs Vladimirs (1965.g.)

Rutkovskis Broņislavs(1945.g.)
Jasinskis Jānis(1945.g.)

Līksnas pagastā
Andena  Valentīna(1928.g.)
Dubrovska Anna (1930.g.)

Zeile Marija(1930.g.)
Jeršova Diāna(1981.g.)
Maļinovas pagastā

Vasilijs Petrovs (1933.g.)

Medumu pagastā
Kaminska Marija(1932.g.)

Naujenes pagastā
Romanova Valentīna(1936.g.)

Andruškeviča Genovefa (1918.g.)
Jazeva Lilija (1973.g.)

Vasiļjevs Merkurijs(1926.g.)
Virza Vasilisa (1954.g.)

Cepļuka Jevdokija (1911.g.)
Skrinževska Jadviga( 1923.g.)

Kokina Albina (1925.g.)

Salienas pagastā
Ūdre Anastasija(1928.g.)
Skrudalienas pagastā

Janušs Vladimirs (1987.g.)
Kirillovs Vasīlijs (1918.g.)

Tabores pagastā
Lancova Tatjana (1940.g.)

Izsakām līdzjūtību mūžībā
aizgājušo tuviniekiem.

Esi Daugavpils novada uzņēmējs, bet nesaņem 
uzņēmējdarbības jaunumus e-pastā? 

Nosūti savu kontaktinformāciju (vārds, uz-
vārds, uzņēmuma nosaukums, kontakti) uz 

daina.krivina@dnd.lv un esi informēts!

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

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

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

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

14.00-18.00
Arvīds Kucins
09.08. Daugavpils novada dome 12.00-13.00
23.08. Daugavpils novada dome 12.00-13.00
Aļona Annišineca
20.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
27.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
06.08. Dubnas pagasta pārvalde 13.00-15.00
20.08. Špoģu vidusskola 10.00-13.00
Juris Bleidelis
Iedzīvotāju pieņemšanas netiek plānotas
Viktors Kalāns
06.08. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
13.08. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
20.08. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
27.08. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00
Edgars Kucins
15.08. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 15.00-18.00

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

Janīna Kursīte
23.08. Sēlijas 25, LLKC telpas 08.00-12.00
24.08. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-10.00
Juris Livčāns
20.08. Maļinovas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Ināra Ondzule
13.08. Kalupes pamatskola 14.00-16.30
20.08. Kalupes pamatskola 14.00-16.30
Vasilisa Pudovkina
07.08. Naujenes pagasts, Lociki 16.00-18.00
15.08. Naujenes pagasts, Naujene 16.00-18.00
Aivars Rasčevskis
06.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
20.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Antoņina Redkova
13.08. Salienas vidusskola 13.00-15.00
20.08. Salienas vidusskola 13.00-15.00
27.08. Salienas vidusskola 13.00-14.00
Aleksandrs Sibircevs
07.08. Sventes vidusskola 16.00-18.00
21.08. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Valērijs Smarguns
10.08. Vecsalienas pagasta pārvalde 08.00-12.00
27.08. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
Mečislavs Vēveris
06.08. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
10.08. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
17.08. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00
20.08. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1 10.00-12.00
Lūcija Voitkeviča
13.08. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 09.00-11.00

20.08. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 09.00-12.00

AFIŠA

Vai turpmāk Daugavpils novadā tiks plāno-
tas bērnu vasaras nometnes? 
Atbild: Anita Jegorova 
Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja 
Šovasar, jūlija beigās, Demenes pagasta teritorijā notika 
bērnu vasaras nometne 30 Daugavpils novada bērniem. 
Pēc pagastu pārvaldēs veiktās vecāku aptaujas, tika no-
lemts, ka bērnu nometnes ir jārīko biežāk un ar lielāku 
dalībnieku skaitu. Uz nākamo gadu tiek plānotas 3 mai-
ņu nometnes - 3 reizes pa 10 dienām katra. Tiek domāts 
nometnēs iesaistīt arī bērnus no audžuģimenēm.  

2012.gada 4. septembrī plkst. 13.00 Daugav-
pils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Dau-
gavpils mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek 
pārdots divistabu dzīvokļa īpašums Nr. 3, Jaunā 
iela 5, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils no-
vads ar kopējo platību 48.7 kvm un dzīvokļa īpa-
šumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvo-
jamai mājai piesaistītās zemes ar kadastra apzī-
mējumu 4462 003 0452 un palīgēku , 491/ 4145 
domājamās daļas. 

Dzīvokļa īpašums atrodas pirmajā stāvā.
Objekta sākotnējā cena –LVL 1100.00 
Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles notei-

kumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2012.gada 
31. augusta  plkst.16.30 Daugavpils novada do-
mēes 38., 26. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 16.30) Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš 
samaksājot reģistrācijas maksu Ls 10 un nodroši-
nājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpa-
šuma sākumcenas (Ls 1100.00) -  Ls 110.00

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums  jā-
iemaksā Daugavpils novada domes (reģ. 
Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV-
37TREL9807280440200, Valsts kases kods: 
TRELLV22. 

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt dzī-
vokļa īpašumu Nr.3, iepazīties ar izsoles notei-
kumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsa-
vināmo nekustamo īpašumu Daugavpils novada 
domes Pašvaldības īpašuma nodaļā, Rīgas ielā 
2, Daugavpilī,  26., 38 kabinetā, Daugavpils no-
vada pašvaldības mājaslapā www.dnd.lv, tālruņi 
uzziņām: Daugavpils novada domē - 65476739, 
65476827, 26357842, 29412676, e-pasts: vasilisa.
pudovkina@dnd.lv; kornelija.gailite@dnd.lv,   Ka-
lupes  pagasta pārvaldē – 654  07490, 654 07491, 
29175448.

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

audzināšanā !

Novadā dzimuši 
Ambeļu  pagastā

Matvejs Vasiļjevs (8.jūlijā)
Demenes pagastā

Sofi ja Ivanova (16.jūlijā)
Kalupes pagastā

Matvejs Novikovs (26.jūnijā)
Laucesas pagastā

Milans Paviņičs (13.jūnijā)
Oļesja Šestunova(22.jūnijā)
Ēvalds Geidāns (30.jūnijā)
Artjoms Djakovs (10.jūlijā)

Maļinovas pagastā
Lina Skripņika (5.jūlijā)

Aleksandrs Arhipovs (30.jūnijā)
Naujenes pagastā

Oļesja Bebre (19.jūnijā)
Žanis Safonovs (8.jūlijā )
Nikita Ivanovs (29.jūnijā)

Nīcgales pagastā
Nikola Davidova( 4.jūlijā)

Marks Krukovskis (15.jūlijā)
Karolīna Grosberga (20.jūlijā)

Skrudalienas pagastā
Aleksandrs Pupins (15.jūlijā)

Vecsalienas pagastā
Darja Jurševiča (11.jūlijā)

Sveicam  jaunlaulātos!
• Tatjanu Kostigovu un Aleksandru Sekanu
• Jeļenu Bjalkovsku un Edgaru Zarakovski
• Jūliju Gladčenko un Edgaru Skurjatu
• Svetlanu Boicovu un Edgaru Gudu
• Svetlanu Bogdanovu un Andreju Čubirku
• Jeļenu Gureviču un Igoru Larionovu
• Nadeždu Strehu un Mihailu Raķeli
• Jekaterinu Jurkovu un Juri Kreipānu
• Nadeždu Trofi movu un Sergeju Čorniju
• Tatjanu Grigorjevu un Aleksandru Drozdovski
• Jeļenu Aleksandrovu un Alekseju Gabrānu
• Jekaterīnu Cimčonoku un Pāvelu Nikolajevu
• Irinu Jegorovu un Mārtiņu Onzulu
• Aļonu Soldatenkovu un Andreju Siņicu
• Viktoriju Piskunovu un Andri Vanagu
• Karīnu Kuņko un Aleksandru Voitkeviču
• Kristīni  Vasiļkovu un Jevgēniju Strelkovu
• Irinu Klimentjevu un Valdi Ludženieku
• Allu Andrejevu un Artūru Kāpostu
• Veru Ņikitinu un Andreju Zadirko

18.augustā 
Višķu pagasta svētki 

No plkst. 15.00 līdz 19.00 
amatnieku un ražotāju 

tirdziņš, radošās darbnīcas 
un sporta aktivitātes 

Plkst. 19.00 Višķu estrādes 
atklāšanas koncerts 

Īpašie viesi - Liene Šomase un 
Dainis Skutelis

Plkst. 22.00 zaļumballe kopā 
ar grupu „PATRIOTI.LG”

Sporta diena 06.08. 12.00 Višķu ciema laukums
Spēle „Kas? Kur? Kad?” 09.08. 14.00 Ambeļu kultūras nams
Pasākums „Jautrie starti bērniem” 10.08. 12.00 Biķernieku pagasta laukums
Maļinovas pagasta vasaras sporta 
svētki

11.08. 11.00 Maļinovas pagasts 

Vecsalienas  pagasta  pludmales  
volejbola laukumu  atklāšana un 
Vecsalienas pagasta  kausa izcīņa  
pludmales volejbolā

12.08. 10.00 Červonka

Daugavpils un Ilūkstes novada 11. 
Grāmatu svētki 

17.08. 11.00 Naujenes pagasta Lociki 

Pirmklasnieku svētki 17.08. 15.00 Dubnas kultūras nams
Jaunatnes svētki projekta „Resursu 
punkta jauniešiem izveide Daugavpils 
novadā” ietvaros

17.08. 18.00 Medumi

Višķu pagasta svētki 18.08. 12.00 Višķu pagasts 
Višķu estrādes atklāšanas koncerts 18.08. 19.00 Višķu estrāde 
Zaļumballe kopā ar grupu „Patrioti.lg” 18.08. 22.00 Višķu estrāde 
Novada atklātais čempionāts un Višķu 
pagasta kausa izcīņa makšķerēšanā ar 
pludiņmakšķeri

25.08. 6.00 Luknas ezers

Tirgus laukuma atklāšana 25.08. 10.00 Špoģu ciems

Zaļumballe kopā ar grupu „Galaktika” 25.08. 21.00 Višķu estrāde 
Pasākums jauniešiem „Rādām ko 
mākam”

30.08. 19.00 Sventes pagasta Tautas nams

Riteņbraucēju sacensības 31.08. 17.00 Medumu ciems


