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VĒSTIS
DAUGAVPILS  NOVADA

 Lai eņģeļi pār Latviju

Daugavpils novada vizuālās mākslas skolotāju meto-
diskā apvienība sadarbībā ar Daugavpils novada domi 
rīkoja Ziemassvētku atklātnīšu konkursu, kurā varēja 
piedalīties ikviens novada 1.-6.klases skolēns.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu radošās domā-
šanas attīstību, tāpēc katrs dalībnieks ar savu zīmēju-
mu varēja parādīt, kā viņš izprot svētku gaidīšanas lai-
ku, un, kas Ziemassvētkos šķiet pats svarīgākais. Kon-
kursanti varēja izvēlēties vienu no trim piedāvātajām 
tēmām: „Balts sniedziņš snieg uz skujiņām”, „Svecītes 
gaismiņā” vai „Ziemassvētki – eņģeļu laiks”.

Kopumā konkursā piedalījās 27 skolēni no 11 novada 
skolām, iesniedzot darbus gan glezniecības, gan grafi -
kas tehnikā.

Visus darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Dau-
gavpils novada domes Kultūras pārvaldes noformēša-
nas māksliniece Olga Gžibovska, Daugavpils novada 
vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības va-
dītāja Ināra Ondzule un Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes Kultūrvēsturiskā mantojuma daļas vadītāja 

rotājam māju ar zvaniņiem un bumbiņām, pušķojam 
eglīti.”. Skaidrojot, kāpēc uzzīmējusi tieši šādu apsvei-
kumu, Samanta sacīja, „man ļoti patīk zirdziņi un rūķi, 
gribu, lai Ziemassvētku vecītis man atnes zirdziņu un 
grāmatas.”.

Ziemassvētku atklātnīšu izgatavošanai tika izvēlēts 
Vaboles vidusskolas 5.klases skolēna Raita Vuškāna 
zīmējums „Lai eņģeļi pār Latviju”. Raitis pastāstīja, kā 
svētkiem gatavojas Vaboles vidusskolā, „mēs izrotājām 
klasi, bija ļoti skaisti, rotājām arī logus. Ļoti gaidu Zie-
massvētku vecīti, gribu telefonu un riteni, lai varētu vi-
zināties.”. Viņš gan piebilda, ka vēl nav paguvis uzraks-
tīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, bet noteikti to izdarīs. 
Visiem skolasbiedriem un Daugavpils novada bērniem 
Raitis novēlēja būt veseliem un neslimot, īpaši vizuālās 
mākslas skolotājai Annai Lazdānei, kura palīdzēja ar 
zīmējuma ideju. 

Sirsnīgs paldies visiem konkursantiem un skolotā-
jiem par radošumu, atsaucību un ieguldīto darbu!  

Vanda Bauļina.
Tā kā visi skolēnu darbi bija ļoti skaisti un interesan-

ti, žūrija nolēma atlasīt trīs darbus, kurus izmantoja 
Ziemassvētku atklātnīšu veidošanai, apsveikumam 
novada avīzē un publikācijai novada domes mājas lapā 
www.dnd.lv.  

Starp trīs labāko zīmēju autoriem bija Tabores pa-
matskolas 4.klases skolniece Svetlana Gabrāne, kura 
skolotājas Marijas Petrovskas vadībā, uzzīmēja darbu 
„Sveces – sniegavīri”. Svetlana pastāstīja: „Katru gadu 
pirms Ziemassvētkiem rotāju māju, taisu sniegpārs-
liņas, papīra krelles un kopā ar brāļiem dekorējam 
eglīti.”. Skolniece piebilda, ka šogad ļoti gaida Ziemas-
svētku vecīti un cer, ka viņš atnesīs kāroto dāvanu – 
telefonu.

Avīzē iespējams aplūkot Sventes vidusskolas 1.kla-
ses skolnieces Samantas Saveļjevas zīmējumu „Ceļā uz 
Ziemassvētkiem”, kas tapis skolotājas Aijas Saveļjevas 
vadībā. Samanta pastāstīja par to, kā Ziemassvētki tiek 
gaidīti viņas mājās: „Svinam  kopā ar mammu un tēti, 

Daugavpils novada domes 
vārdā, priekšsēdētāja 

Janīna Jalinska

Lai Ziemassvētku laikā 
rodam prieku 

un gaišumu mūsu 
kopīgajos darbos! 
Lai Jaunais gads 

dāvina jaunas iespējas, 
uzdrīkstēšanos un 

drosmi īstenot savus 
sapņus un ieceres! 

Spēku un ti cību 
2014.gada ceļā.



    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 

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!
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DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
06.01. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-18.00

13.01. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

20.01. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

27.01. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

Arvīds Kucins
20.01. Līksnas pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aļona Annišineca
13.01. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
27.01. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis
06.01. Špoģu vidusskola  15.00-18.00
20.01. Ambeļu pagasta pārvalde  16.00-18.00
Andrejs Bruns

06.01. Laucesas pagasta kultūras nams 
c.Mirnijs 09.00-11.00

21.01. Laucesas pagasta sabiedriskais 
centrs, c. Laucesa 09.00-12.00

Jevgeņijs Gridasovs
08.01. Vecsalienas pagasta pārvalde 16.00-18.00
22.01. Medumu pagasta pārvalde 16.00-18.00
Valērijs Hrapāns
15.01. Salienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
22.01. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Roberts Jonāns
07.01. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
13.01. Līksnas pagasta pārvalde 13.00-15.00
27.01. Līksnas pagasta pārvalde 13.00-15.00
Edgars Kucins

15.01. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 15.00-18.00

29.01. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 
centrs, Kraujas c., Daugavas iela 34 16.00-18.00

Jānis Kudiņš

13.01. Daugavpils Universitāte, Vienības 
iela 13, 215.a kab. 13.00-15.00

27.01. Daugavpils Universitāte, Vienības 
iela 13, 215.a kab. 13.00-15.00

Janīna Kursīte
07.01. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
14.01. Sēlijas 25, LLKC telpas 09.00-12.00
Juris Livčāns

Pieņemšana janvārī netiek plānota 
Anita Miltiņa
06.01. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 09.00-12.00
14.01. Sēlijas 25, 204.kab., LLKC telpas 13.00-17.00
Aivars Rasčevskis
06.01. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
20.01. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
21.01. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs
27.01. Biķernieku pagasta pārvalde 09.00-10.00

Daugavpils novada domes lēmumi

Saņemta informācija par neapstrādāto 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

Daugavpils novadā
Jānis Vanags
Daugavpils novada domes
Finanšu pārvaldes ieņēmumu daļas vadītājs

Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionā-
lā lauksaimniecības pārvalde ir nodevusi Daugav-
pils novada domei informāciju par lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes apsekošanas rezultātiem Dau-
gavpils novadā.  Apsekojot zemes vienības, kurās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, sa-
skaņā ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta-
jiem datiem pēc stāvokļa 2013.gada 1.februārī pār-
sniedz 1 ha, Lauku atbalsta  dienests ir apzinājis ze-
mes vienības, kurās neapstrādātās lauksaimniecībā 
izmantojamā zemes īpatsvars apsekošanas brīdī ir 
bijis lielāks nekā 70% no kopējās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platības zemes vienībā. 

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju iepazīties 
ar apsekošanas rezultātiem, kas ir pieejami ŠEIT, 
kā arī izvietoti uz pagastu pārvalžu informatīvajiem 
stendiem un atgādinām, ka „Likums par nekusta-
mā īpašuma nodokli” paredz pašvaldībai pienāku-
mu, pamatojoties uz Lauka atbalsta dienesta snieg-
to informāciju, piemērot neapstrādātajai lauksaim-

niecībā izmantojamai zemei nekustamā īpašuma 
nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā.

Konstatējot, ka neapstrādātās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes statuss ir noteikts nepama-
toti, lūdzam vērsties attiecīgajā pagasta pārvaldē 
vai Daugavpils novada domē, lai jau līdz brīdim, 
kad tiks sagatavoti nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumi par 2014.gadu un aprēķi-
nāts nodoklis par nepastrādāto lauksaimniecības 
zemi 2013.gadā, pašvaldībai būtu iespēja pieprasīt 
Lauku atbalsta dienestam veikt atkārtotu zemes 
vienību apsekošanu, atbilstoši saņemtajām preten-
zijām par nepamatotu neapstrādātās zemes statusa 
noteikšanu.

2013.gada 28.novembra sēdē pieņemti 38 lē-
mumi: 

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Gro-
zījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 
30.maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par koku 
ciršanu ārpus meža Daugavpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā””. Saistošie noteikumi pēc 
atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas stāsies spēkā 
nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

• Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā 
notiek Daugavpils novada pašvaldības nekusta-
mā īpašuma atsavināšanas process, nosacītās ce-
nas apmēra noteikšana un atsavināšanas rezultā-
tā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Daugavpils novada 
pašvaldības budžetā”.

• Deleģēja SIA „NAUJENES PAKALPO-
JUMU SERVISS” novada pašvaldības uzdevumu 
- pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas 
tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrī-
bai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai Kalkūnes pagasta Kalkūnes 
(Kalkūnes iela 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, Ķieģeļu 
iela 2, 6,  8, 10, 12), Randenes (Dārza iela 53) un 
Muitas ciema (Muitas iela 7) daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājās.

• Atbalstīja Kultūras pārvaldes dalību Ei-
ropas Ekonomikas zonas fi nanšu instrumenta 
programmas „Kultūras un dabas mantojuma sa-
glabāšana un atjaunināšana” projektā „Kreatīvās 
ietekmes palielināšana lauku teritorijās, sek-
mējot  reģionālās identitātes kultūras produktu 
attīstību un starptautisko apmaiņu” ar projekta 
kopējo fi nansējumu  EUR 56 070, jeb, LVL 39 406.

• Atbalstīja Medumu pagasta pārvaldes 
projekta „Meža jaunaudžu kopšana Medumu pa-
gastā” iesniegšanu Lauku attīstības programmas 
2007.-2013.gadam pasākuma „Meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana” atklātā projektu iesniegu-
mu konkursā ar projekta kopējo fi nansējumu LVL 
3367.31.

• Nolēma pārņemt par bezmantinieka 
mantu atzīto dzīvokļa īpašumu Nr.90, Meža iela 
4, Krauja, Naujenes pagastā, pašvaldības funkci-
ju veikšanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājumu risināšanā.

• Nolēma pārdot pašvaldības nekustamos 
īpašumus Ogas, Lazdiņi, Austiņas, Nīcgales pa-
gastā, Rīgas iela 36, Dubna, Dubnas pagastā un 
Sudrabspilves, Višķu pagastā.   

• Apstiprināja nekustamā īpašuma Parka 
iela 4-3, Svente, Sventes pagastā, izsoles protoko-
lu. 

• Piešķīra Naujenes pagasta pārvaldei Ls 
15147.00 pakalpojuma – Naujenes pagasta Krau-
jas un Vecstropu ciema lietus notekūdeņu nova-
dīšana kanalizācijas tīklos – apmaksai un Kalkū-
nes pagasta pārvaldei Ls 19048.00 pakalpojuma 
– Kalkūnu ciema lietus notekūdeņu novadīšana 
kanalizācijas tīklos – apmaksai.

• Atļāva Tabores pagasta pārvaldei ierīkot 
pašvaldībai piederošā dzīvoklī Nr.17, „Cibuļovka 
4”, Cibuļovka, apkures sistēmu un piešķīra fi nan-
sējumu no novada domes līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem Ls 2706. 

• Piešķīra Naujenes  pagasta pārvaldei Ls 
4598,78 no nekustamo īpašumu 18.novembra iela 
418-53 un 18.novembra iela 426, Vecstropi, atsa-
vināšanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem.

• Apstiprināja projekta „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Daugavpils novada Tabores pagasta 
Tabores ciemā”  pamatbudžeta ieņēmumu un iz-
devumu tāmi.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
LVL 316111  Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dau-
gavpils novada Tabores pagasta Tabores ciemā” 
fi nansēšanai.  

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 
1124110 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inže-
niertīklu rekonstrukcijas īstenošanai.  

• Atļāva Naujenes pagasta pārvaldei veikt 
iepirkuma procedūru lietota autobusa skolēnu 
pārvadājumiem iegādei līdz Ls 20000 ar PVN.

• Atzina par spēku zaudējušiem Naujenes 
pagasta padomes lēmumus par Naujenes, Lāču 
pamatskolas, Naujenes mūzikas skolas un Nau-
jenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” 
darbinieku kvalifi kācijas un darba novērtēšanas 
komisijas apstiprināšanu.

• Grozīja novada domes 25.03.2010. lēmu-
mu Nr.397 „Par maksas pakalpojumiem Daugav-
pils novada pagastu pārvalžu kultūras institūci-
jās” un noteica ar 01.01.2014.  dalības maksu mū-
zikas un mākslas skolu organizētajos konkursos 
mūzikas skolas 1 dalībniekam 15 euro, mūzikas 
vidusskolas 1 dalībniekam 30 euro un mūzikas un 
mākslas skolu organizētajos festivālos, saietos un 
citos pasākumos 1 dalībniekam 3 euro.

• Grozīja novada domes 11.02.2010. lēmu-
mu Nr.166 „Par Naujenes Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu vecāku līdzfi nansējumu” un no-
teica  ar 01.01.2014.  audzēkņu vecāku ikmēneša 
līdzfi nansējumu par izglītību Naujenes Mūzikas 
un mākslas skolā 7,00 euro mēnesī par vienu au-
dzēkni vienā izglītības programmā.

• Grozīja novada domes 13.06.2013. lēmu-
mu Nr. 618 „Par pašvaldības īpašuma nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts ra-
dio un televīzijas centrs””, precizējot lietošanā no-
doto telpu vietas un adreses.

2013.gada 12.decembra sēdē pieņemti 62 lē-
mumi:  

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Li-
cencētās makšķerēšanas nolikums Sventes eze-
rā” un „Licencēto zemūdens medību nolikums 
Sventes ezerā”. Saistošie noteikumi pēc atzinuma 
saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas stāsies spēkā nākošajā die-
nā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas iz-
devumā „Daugavpils novada vēstis”.

• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par 
Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta 
saistošo noteikumu Nr.13 „Par sabiedrisko kār-
tību Daugavpils novadā” atcelšanu”, kas stāsies 
spēkā 01.01.2014.. 

• Precizēja novada domes 31.10.2013. sais-
tošos noteikumus Nr.38 „Par Daugavpils novada 
pašvaldības nodevām” pēc Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem.

• Apstiprināja novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
paredzētās mērķdotācijas sadali 2013.gada de-
cembrim.

• Grozīja novada domes 15.12.2011. lēmu-
mu Nr.1523 „Par skolēnu un audzēkņu ēdināša-

nas pakalpojumiem Daugavpils novada pašval-
dības izglītības iestādēs”, nosakot no 06.01.2014. 
maksu (dienā)  par ēdināšanas pakalpojumiem 
Špoģu vidusskolā  par brokastīm 0,25  euro un par 
pusdienām 0,70  euro.

• Grozīja novada domes 14.10. 2010.  lēmu-
mu Nr.1408 „Par Špoģu Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkņu vecāku līdzfi nansējumu par bērnu 
izglītību skolā” un noteica ar 01.01.2014.  Špoģu 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku ik-
mēneša līdzfi nansējumu 7 euro mēnesī par bērnu 
izglītību skolā katrā profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmā.

• Piešķīra Višķu pagasta pārvaldei Ls 
4938.73 no nekustamā īpašuma „Višķu tehniku-
ma māja Nr. 9” atsavināšanas rezultātā gūtajiem 
līdzekļiem.

• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 
684690.78 Višķu tehnikuma ciema katlu mājas 
būvniecības fi nansēšanai.

• Apstiprināja zemes vienības Pandoras 
parks, Kalupes  pagastā, 10.12.2013. izsoles pro-
tokolu.

• Atzina par nenotikušām 10.12. 2013. rī-
kotās izsoles uz nekustamajiem īpašumiem Dau-
gavas iela 21-3, Krauja, Naujenes pagastā, un 
Baltmāja, Kalkūnes pagastā. 

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā „Pub-
liskie dokumenti”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 19.decembris

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.19(protokols Nr.27., 1.&, lēmums Nr.1033)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 11. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.14 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” 
maksas pakalpojumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu un liku-
ma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu.  

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.14 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pa-
kalpojumi” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem „Lat-
vijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pir-
mo daļu”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:
„Pielikums Daugavpils novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 (protokols Nr. 20., 1.&, lēmums Nr.675)
Daugavpils novada  pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas 

pakalpojumu  cenrādis

Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids Mērvienī-
ba

Vienas 
vienības 

cena 
(euro)

1. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  visa spor-
ta stadiona izmantošana ar inventāru 
bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 42,69

2. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, sporta 
stadiona izmantošana vieglatlētikas 
sacensībām (ar skrejceļu, visiem viegl-
atlētikas sektoriem ar inventāru) bez 
ģērbtuvēm un dušām 

1 diena 142,29

3. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona viena vieglatlētikas sektora 
izmantošana vieglatlētikas mācību 
treniņu nodarbībām (bez skrejceļa) ar 
inventāru bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 7,11

4. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona viena celiņa izmantošana bez 
ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 7,11

5. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona centrālā futbola laukuma iz-
mantošana sacensībām (ar ģērbtuvēm 
un dušām)

viena spēle 71,14

6. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona centrālā futbola laukuma iz-
mantošana treniņiem (bez ģērbtuvēm 
un dušām)

1 stunda 17,07

7. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona viena skrejceļa vai viena sek-
tora izmantošana treniņnodarbībām 
bez ģērbtuvēm un dušām vienam cil-
vēkam 

1 stunda 1,42

8. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona viena volejbola, basketbola 
laukuma izmantošana bez ģērbtuvēm 
un dušām

3 stundas 7,11

9. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  ģērbtuv-
ju  un dušu izmantošana

vienā 
reizē no 1 

cilvēka
1,42

10. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām izmantošana, 
nelielu pasākumu rīkošanai (līdz 200 
cilvēku) 

1 stunda

71,14 
+14,23 

par katru 
nākamo 
stundu

11. Mūzikas aparatūras izmantošana es-
trādes apskaņošanai 

1 stunda

142,28 
+14,23 

par katru 
nākamo 
stundu

12. Kemperu stāvvietas izmantošana ne-
kustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, teritorijā

1 
diennakts 14,23

13. Vieglo automašīnu stāvvietas izman-
tošana nekustamā īpašuma “Estrāde”, 
Višķu pagasts, Daugavpils novads, te-
ritorijā

1 
diennakts 1,42

14. Vienas telts vietas izmantošana ne-
kustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, teritorijā 1 diennakts 2,85

15 Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

sestdiena, 
svētdiena 
(2 dienas)

853,72

16. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

1 svētku 
diena, 

sestdiena 
vai 

svētdiena

569,15

17. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

1 diena 
(izņemot 
sestdienu 

vai 
svētdienu)

284,57

18. Koncerti, festivāli, balles nekustamā 
īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads, estrādē bez apa-
ratūras 

1 diennakts 284,57

19. Suvenīru realizēšana uzcenojums 30%
20. Ekskursijas bez transporta 1 stunda 7,11
21. Maršruta plānošana 1 stunda 7,11.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.  

2013.gada 17.oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.20(protokols Nr.27., 2.&, lēmums Nr.1034)
Grozījumi Daugavpils novada domes 2010. gada 21.janvāra saistoša-

jos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pan-

ta pirmo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ce-
turto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Au-
džuģimenes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta 
pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 2.15.apakšpunktā skaitli un vārdu „90 latu” ar skaitli un vār-
du „128,06 euro”;

1.3. aizstāt 16.1 punktā skaitli un vārdu „40 lati”’ ar skaitli un vārdu 
„56,91 euro”;

1.4. aizstāt 20. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 100.00” 
ar skaitli un vārdu „142,29 euro”;

1.5. aizstāt 22.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli 
„Ls175.00” ar skaitli un vārdu „249 euro”;

1.6. aizstāt 24.3. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
45,00” ar skaitli un vārdu „64,03 euro”;

1.7. aizstāt 26.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
45.00” ar skaitli un vārdu „64,03 euro” un lata simbolisko apzīmējumu un skaitli 
„Ls 4,50” ar skaitli un vārdu „6,40 euro”; 

1.8. aizstāt 28.  un 29. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  
„Ls 90.00” ar vārdu un skaitli „128,06 euro” un lata simbolisko apzīmējumu un 
skaitli „Ls 100.00” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”;

1.9. izteikt 30.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„30.1.2. pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, kuru bērni uzsāk vai turpina 
mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecu gadu vecuma,”; 

1.10. aizstāt 30.1.4. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli 
„Ls 15.00” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”;

1.11. aizstāt 33. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 25.00” 
ar skaitli un vārdu „35,57 euro” .

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr. 20  „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Dau-
gavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saisto-
šie noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugav-
pils novadā”.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republi-
kas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes no-
teikumi” 43.punktu.
Saistošie noteikumi paredz precizēt 30.1.2.apakš-
punktu nosakot, ka pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģi-
menēm, kuru bērni uzsāk vai turpina mācības vispār-
izglītojošās izglītības iestādēs no piecu gadu vecuma.                        

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

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

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa gru-
pām, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķira-
ma personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir 
Daugavpils novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils 
novada Sociālais dienests. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 19.decembris

6. Informācija par 
konsultācijām 

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

 

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.21(protokols Nr.27., 3.&, lēmums Nr.1035)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 25. februāra saistoša-
jos noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31. panta pirmo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
14.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 7.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 25. februāra saistošajos no-
teikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem „Lat-
vijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pir-
mo daļu”;

1.2. aizstāt 1.3.punktā skaitli un vārdu „90 latu” ar skaitli un vārdu „128,06 
euro”;

1.3. aizstāt 3.5.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 1000” ar 
skaitli un vārdu „1422,87 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.  

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.22(protokols Nr.27., 4.&, lēmums Nr.1036)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saisto-
šajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Dau-
gavpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. 
panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem „Lat-
vijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pir-
mo daļu”;

1.2.  aizstāt 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli „Ls 150.00” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”, lata simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 250.00” ar skaitli un vārdu „355,72 euro” un lata simbolisko 
apzīmējumu un skaitli „Ls 180.00” ar skaitli un vārdu „256,12 euro”;

 1.2. aizstāt 5.10. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
250.00” ar skaitli un vārdu „355,72 euro”;

 1.3. aizstāt 6.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 60.00” ar 
skaitli un vārdu „85,37 euro”;

 1.4. aizstāt 6.2.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
10.00” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;

 1.5. aizstāt 7. un 8. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
80.00” ar skaitli un vārdu „113,83 euro”,  lata simbolisko apzīmējumu un skaitli 
„Ls 0.40” ar skaitli un vārdu „0,57 euro”  un „Ls 60.00” ar skaitli un vārdu „85,37 
euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.23 (protokols Nr.27., 5.&, lēmums Nr.1037)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils 
novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. pun-
ktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” 
šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem „Lat-
vijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pir-
mo daļu”;

1.2. aizstāt 10. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 30.00” ar 
skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.3. aizstāt 14. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 100.00” ar 
skaitli un vārdu „142,29 euro”;

1.4. aizstāt 19. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 30.00” ar  
skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.5. aizstāt 22.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 30.00” ar 
skaitli un vārdu „42,69 euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.24 (protokols Nr.27., 5.&, lēmums Nr.1038)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos  
noteikumos Nr.4 „Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas 
datubāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites saistošie no-
teikumi” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31. 
panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 26.aprīļa  saistošajos no-

teikumus Nr. 4 „Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas datubāzes 
izveides, uzturēšanas un informācijas aprites saistošie noteikumi”  šādus gro-
zījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2.   izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:  

„Pielikums Daugavpils novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem notei-
kumiem Nr. 4 (protokols Nr. 9., 14.&, lēmums Nr. 362)
Maksas pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfi s-
kās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datu bāzē, sagatavošanu un 

izsniegšanu
Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids
Izceno-

jums 
(euro)

1. Topogrāfi skās informācijas izsniegšana, reģistrācija 
( arī ielu sarkano līniju), ievadīšana datu bāzē:

-  objekta platība līdz 0.3ha               14,29
- objekta platība  0.3ha-0.5ha 18,50
- objekta platība 0.5ha -1.0 ha          21,34
- par katru nākamo objekta ha 7,11
- objekta maksimālā cena 142,29

2. Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, 
pārbaude, ievade un reģistrēšana :

- garums  līdz 300m 7,11
- virs 300m par katriem nākamajiem 100m 2,85

3. Būvasu reģistrācija datubāzē  (viens objekts)   7,11
4. Būves novietnes pārbaude un reģistrācija datubāzē  

(viens objekts)  9,96
5. Zemes ierīcības projekta pārbaude, reģistrācija un 

ievadīšana datubāzē (viens objekts) 11,38
6. Sarkano līniju izsniegšana (viena iela)  1,42
7. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un 

nosūtīšana pasūtītājam:
- objekts līdz 1.0ha platībā 21,34
- par katru nākamo objekta ha 4,27

8. Informācijas izsniegšana (datu planšetas, sarkanās 
līnijas) zemes vienības robežplānu izgatavošanai un 
citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti 
augstāk minētajos punktos  (viens objekts/ viena 
zemes vienība)  

2,85.”

2.   Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, 
publicējami Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugav-
pils novada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pār-
valžu ēkās. 

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.25 (protokols Nr.27., 7.&, lēmums Nr.1039)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 14.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.8 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma eze-
rā”  

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31. 
panta pirmo daļu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabineta 
2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas-makšķerē-
šanas-kārtība” 13.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 14.jūnija saistošajos no-
teikumos Nr.8 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā” šādus 
grozījumus: 

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 3.1.punktā lata simbolisko apzīmējumu „Ls” ar vārdu „euro”, 
skaitli „25.00” ar skaitli „35,57”, skaitli „10.00” ar skaitli „14,22”, skaitli „3.00” 
ar skaitli „4,26”, skaitli „1.00” ar skaitli „1,42”.

1.3. aizstāt 2A., 2B., 2C. un 2D. pielikumā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „35,57 euro”, lata simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar skaitli un vārdu „14,22 euro”, lata simbolisko 
apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”, lata simbolis-
ko apzīmējumu un skaitli „Ls 3,00” ar skaitli un vārdu  „4,26 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.26 (protokols Nr.27., 8.&, lēmums Nr.1040)

Grozījumi  Daugavpils novada domes 2012.gada 6.decembra  saisto-
šajos noteikumos Nr. 25 „Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu 
ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Latvijas Republikas Euro ieviešanas 
kārtības likuma 31.panta pirmo daļu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās 
daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 
„Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 4.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 6.decembra saistošo notei-
kumu Nr. 25 „Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā 
un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vār-
diem „Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. 
panta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 5.punktā lata simbolisko apzīmējumu „Ls” ar vārdu „euro”, 
skaitli „8.00” ar skaitli „11,38”, skaitli „3.00” ar skaitli „4,27”, skaitli „5.00” ar 
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skaitli „7,11”, skaitli „1.00” ar skaitli „1,42”.
1.3. aizstāt 3.A, 3.B, 3.C, 3.D un 3.E pielikumā lata simbolisko apzīmēju-

mu un skaitli „Ls 3.00” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”, lata simbolisko apzī-
mējumu un skaitli „Ls 8.00” ar skaitli un vārdu „11,38 euro”, lata simbolisko 
apzīmējumu un skaitli „Ls 5.00” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”, lata simbolis-
ko apzīmējumu un skaitli „Ls 1.00” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.27 (protokols Nr.27., 9.&, lēmums Nr.1041)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 25.augusta saistoša-
jos noteikumos Nr.19 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Viš-
ķi” maksas komunālie pakalpojumi””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31. 
panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punktu, 
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo 
daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.19 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” maksas 
komunālie pakalpojumi” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā: “Pielikums 
Daugavpils novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem 
Nr. 19 (protokols Nr. 18., 55.&, lēmums  Nr.1093)

Daugavpils novada  pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas komunālo 
pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids Mērvienī-
ba

Vienas vienības 
cena bez 

pievienotās vēr-
tības nodokļa 

(euro)
1 Siltumapgāde iestādēm un ju-

ridiskajām personām  1MW 59,06
2. Siltumapgāde iedzīvotājiem 

pēc uzstādītā skaitītāja 1MW 59,06
3. Aukstais ūdens ar skaitītāju 1 m3 1,08
4.* Aukstais ūdens bez skaitītāja 10 m3 10,81
5. Kanalizācija ar skaitītāju 1 m3 0,94
6.* Kanalizācija bez skaitītāja 10 m3 9,39

* par ūdens patēriņu un kanalizāciju iedzīvotājiem, kuriem dzīvoklī nav uzstā-
dīts ūdens skaitītājs vai skaitītājam beidzies verifi cēšanas termiņš, tiek aprē-
ķināta maksa par 10 m3 mēnesī vienai personai no dzīvoklī faktiski dzīvojošo 
skaita.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Daugav-
pils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.28 (protokols Nr.27., 10.&, lēmums Nr.1042)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.24 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ 
Višķi” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

1.  Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošajos no-
teikumos Nr.24 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi”  šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:
„Pielikums Daugavpils novada domes  2012.gada 8.novembra  saistošajiem 

noteikumiem Nr. 24  (protokols Nr. 27., 19.&, lēmuma  Nr.1280)
Daugavpils novada  pašvaldības aģenūras „Višķi” sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu  cenrādis 
Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids
Mēr-
vienī-

ba

Vienas vienības 
cena bez pievieno-

tās vērtības nodokļa
(euro)

1.
Sadzīves atkritumu savākšana 
un izvešana par faktiski savāk-
to un izvesto atkritumu dau-
dzumu

m3 14,74

2.
Sadzīves atkritumu savākšana 
un izvešana no viena iedzīvotā-
ja mēnesī

1,02.”

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Dauavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.29 (protokols Nr.27., 11.&, lēmums Nr.1043)

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31. 
panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7. punktu 
un 43. panta trešo daļu

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

1.1.  papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt saistošo noteikumu 34.punktā lata simbolisko apzīmējumu un 
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „72 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.29 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos no-
teikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 34.punkts 
un lata simboliskais apzīmējums un skaitlis „Ls 50”  
tiek aizstāts ar skaitli un vārdu „72 euro”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ie-
vietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv.

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.30 (protokols Nr.27., 12.&, lēmums Nr.1044)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.1 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu 
un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugav-
pils novada teritorijā”   

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.pun-
ktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu  

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.1 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu infor-
matīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā” 
šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu 41.punktu šādā redakcijā:
„41. Par šo noteikumu neievērošanu 38.,39. un 40.punktā minētajām fi ziska-
jām un juridiskajām personām var tikt piemērots sods:

 41.1. par reklāmas uzstādīšanu, nesaskaņojot to Daugavpils novada 
domes Būvvaldē –  36 euro apmērā;

 41.2. par reklāmas nenoņemšanu pēc atļautā termiņa beigām –15 euro 
apmērā;

 41.3. par īslaicīgas reklāmas, afi šas, sludinājuma izvietošanu šim nolū-
kam neatļautās vietās vai bez saskaņošanas – 15 euro apmērā.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.30 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu infor-
matīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā””  

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem jaunā redakcijā tiek iz-
teikts 41.punkts, turpmāk nosakot, ka saistošo notei-
kumu 38., 39. un 40.punktā minētajām fi ziskajām un 
juridiskajām personām var tikt piemērots sods euro.

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldī-
bas budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz sociāli eko-
nomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Nav. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo no-
teikumu  projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.dnd.lv
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2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.31 (protokols Nr.27., 13.&, lēmums Nr.1045)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada  13. oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.21 „Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada 
teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.pun-
ktu, 21.panta pirmās daļas 16. punktu, 43.panta pirmās daļas 6. un 9.punk-
tiem, trešo daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 13.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.21 „Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā” šā-
dus grozījumus: 

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 29. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 
50 (piecdesmit latiem)” ar skaitli un vārdu „72 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.31 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 13.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.21 „Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā””  
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 
29.punkts un lata simboliskais apzīmējums, skait-
lis un vārdi „Ls 50 (piecdesmit latiem)”  tiek aizstā-
ti ar skaitli un vārdu „72 euro”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ie-
vietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv.

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.32 (protokols Nr.27., 14.&, lēmums Nr.1046)

Grozījumi Daugavpils novada domes  2013.gada 14.marta saistošajos 
noteikumos Nr. 6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei saka-
rā ar bērna piedzimšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bēr-
na piedzimšanu” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt saistošo noteikumu 5.punktā lata simbolisko apzīmējumu, 
skaitļus un vārdus „Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi)” ar skaitli un vārdu 
„72 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.32 „Grozījumi Daugavpils novada domes  2013.gada 14.marta saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bēr-
na piedzimšanu””  
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 
5.punkts un lata simboliskais apzīmējums, skait-
ļi un vārdi „Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi)”  
tiek aizstāti ar skaitli un vārdu „72 euro”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ie-
vietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.33 (protokols Nr.27., 15.&, lēmums Nr.1047)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.pun-
ktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautāju-
mu risināšanā” 15., 24.pantiem, 26.panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6., 8.pantiem, 
9. panta  ceturto daļu, 10.panta  otro daļu, 12.pantu, likuma „Par dzīvojamo 
telpu īri” 36.1pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 7.2.3.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
175” ar skaitli un vārdu „249 euro”;

1.3. aizstāt 7.2.6. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
140” ar skaitli un vārdu „200  euro”;

1.4. aizstāt 46.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 200” ar 
skaitli un vārdu „285 euro”;

1.5. aizstāt 47.1 punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 500” ar 
skaitli un vārdu „712 euro”. 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Daugav-

pils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes un pagasta pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.33 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 7.2.3., 
7.2.6.apakšpunkts un 46., 47.1 punkts, kur lata 
simboliskais apzīmējums un skaitlis tiek aizstāts 
ar skaitli un vārdu: „Ls 175” ar „249 euro”, „Ls 140” 
ar „200 euro”, „Ls 200” ar „285 euro” un „Ls 500” ar 
„712 euro”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ie-
vietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.34 (protokols Nr.27., 16.&, lēmums Nr.1048)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistoša-
jos noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansē-
juma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”  

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos no-
teikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu 
un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 23.3., 23.4. un 23.5.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli „Ls 20000.00” ar skaitli un vārdu „28458 euro”, lata simbolisko 
apzīmējumu un skaitli „Ls 30000.00” ar skaitli un vārdu „42687 euro” un lata 
simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 3.00” ar skaitli un vārdu „4,50 euro”;

1.3. aizstāt 2.pielikuma 22., 23., 24. un 25. punktā lata simbolisko apzī-
mējumu un saīsinājumu „LVL/m2” ar vārdu un saīsinājumu „euro/m2” un 
lata simbolisko apzīmējumu „LVL” ar vārdu „euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17. oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.34 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjo-
mu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās”” 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 19.decembris

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 23.3., 
23.4., 23.5.apakšpunkts, kur lata simboliskais ap-
zīmējums un skaitlis tiek aizstāts ar skaitli un vār-
du: „Ls 20 000.00” ar „28458 euro”, „Ls 30 000.00” 
ar „42687 euro” un „Ls 3.00” ar „4,50 euro”, un 
2.pielikuma 22., 23., 24., 25.punkts, kur lata sim-
boliskais apzīmējums un saīsinājums „LVL/m2” 
tiek aizstāts ar vārdu un saīsinājumu „euro/m2” 
un lata simboliskais apzīmējums „LVL” aizstāts ar 
vārdu „euro”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ie-
vietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.36 (protokols Nr.27., 18.&, lēmums Nr.1050)

Par Daugavpils novada domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu 
Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara 
plūdu radīto bojājumu novēršanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās  daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 2013.gada 
2.maija saistošos noteikumus Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 
2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un ir izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.36 „Par Daugavpils novada domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu 
Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu 
radīto bojājumu novēršanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Daugavpils novada domes 2013.gada 2.maija sais-
tošie noteikumi Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ār-
kārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto 
bojājumu novēršanai” netiek piemēroti un nav ne-
pieciešamības tos saglabāt. Savukārt, saskaņā ar 
juridiskās tehnikas prasībām saistošos noteikumus 
var atzīt par spēku zaudējušiem ar atsevišķiem 
saistošajiem noteikumiem. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku 
zaudējušiem Daugavpils novada domes 2013.gada 
2.maija saistošie noteikumi Nr.7 „Par vienreizēju 
pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara 
plūdu radīto bojājumu novēršanai”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, 
uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums. 

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē adminis-
tratīvās procedūras

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.dnd.lv, pieejams Daugav-
pils novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

2013.gada 31.oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.38 (protokols Nr.28., 1.&, lēmums Nr.1110)
Precizēti ar Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.1307  
(protokols Nr.31., 60.&)
Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-
mās daļas 3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo daļu, 
12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības nodevu 
(turpmāk – nodevas) uzlikšanas kārtību, apliekamos objektus, nodevu likmes, 
nodevu maksātājus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām 
piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību.
2. Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fi ziskajai un juridiskajai personai 

Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
II. Nodeva par Daugavpils novada domes un Daugavpils novada paš-
valdības iestāžu izsniegtajiem ofi ciālajiem dokumentiem un aplieci-

nātām to kopijām
3. Nodevas par Daugavpils novada domes (turpmāk – Dome) un Daugavpils 
novada pašvaldības iestāžu (turpmāk - Iestāde) izsniegtajiem ofi ciālajiem do-
kumentiem un apliecinātām to kopijām objekts ir Domes un Iestādes izsniegtie 
ofi ciālie dokumenti un apliecinātas to kopijas.
4. Nodevas par Domes un Iestādes izsniegtajiem ofi ciālajiem dokumentiem un 
apliecinātām to kopijām maksātāji – juridiskas, fi ziskas personas, kas saņem 
Domes un Iestādes izstrādātos ofi ciālos dokumentus un apliecinātas to kopijas.
5. Par Domes, Iestādes izsniegtajiem ofi ciālajiem dokumentiem un apliecinā-
tām to kopijām noteiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas objekts Likme 
(euro)

5.1. Domes, Iestādes lēmuma punkta izraksta ar/bez pielikumu/a 
atkārtota izdošana 1,00
5.2. Domes, Iestādes lēmuma izraksta ar/bez pielikumu/a atkār-
tota izdošana 3,00
5.3. dokumentu no Domes, Iestādes arhīva izdošana:
           5.3.1. ar iesniegumā precīzi norādītu datumu 3,00
           5.3.2. bez iesniegumā precīzi norādīta datuma 7,00
5.4. izziņu par nekustamo īpašumu, par nodokļu parādu neesa-
mību, par apgrūtinājumiem, par lauksaimniecības produkcijas 
ražotāja īpašumā, lietošanā vai nomā esošu zemes platību, par 
zemes lietošanas mērķu atbilstību teritorijas plānojumam, par 
piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā izdošanu

2,00

5.5. raksturojumi, rekomendācijas 4,00
5.6. citu Domes, Iestādes dokumentu, atkārtotu dokumentu kopi-
ju izsniegšana (rīkojumu, aktu, sarakstes dokumentu un u.tml.)  4,00
5.7. par apliecinātām kopijām no Daugavpils novada teritorijas 
plānojuma:
5.7.1.  A4 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (fi ziskām personām) 3,00
5.7.2.  A4 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (juridiskām personām) 6,00
5.7.3.  A3 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (fi ziskām personām) 4,00
5.7.4.  A3 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (juridiskām personām) 7,00
5.7.5.  A1 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (fi ziskām personām) 9,00
5.7.6.  A1 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (juridiskām personām) 12,00
5.7.7.  A0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (fi ziskām personām) 14,00
5.7.8.  A0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (juridiskām personām) 17,00
5.7.9.  B0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (fi ziskām personām) 16,00
5.7.10. B0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (juridiskām personām) 19,00

6. No nodevas maksāšanas par Domes, Iestādes izstrādātajiem ofi ciālajiem do-
kumentiem un apliecinātām to kopijām atbrīvojami:

6.1. politiski represētās personas;
6.2. personas ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti;
6.3. trūcīgas personas;
6.4. Domes struktūrvienības, Iestādes, valsts pārvaldes institūcijas.

7. Nodeva tiek iekasēta pilnā apmērā pirms Domes, Iestādes izstrādāto doku-
mentu izsniegšanas.
8. Iemaksātā nodeva par Domes, Iestādes izstrādātajiem ofi ciālajiem dokumen-
tiem un apliecinātām to kopijām ieskaitāma Domes, Iestādes budžetā.
9. Nodeva par Domes, Iestādes izstrādātajiem ofi ciālajiem dokumentiem un 
apliecinātām to kopijām iemaksājama Iestādes kasē vai Domes, Iestādes kontā 
bankā.

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās

10. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publis-
kās vietās objekts ir izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana brīvdabas pub-
liskās vietās Daugavpils novada pašvaldības teritorijā.
11.  Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publis-
kās vietās maksātāji ir juridiskas un fi ziskas personas, kuras rīko izklaidējoša 
rakstura pasākumus brīvdabas publiskās vietās Daugavpils novadā. 
12. Par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu brīvdabas publiskās vietās 
Daugavpils novada pašvaldības teritorijā tiek noteiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas  objekts Likme 
(euro)

12.1. ja  pasākums  ietver sporta  un  fi zisko aktivitāšu elementus 
un  ir  piemērota maksa skatītājiem vai dalībniekiem:

12.1.1. vietēja mēroga (Latgales  reģiona vai novada) 14,00
12.1.2. Latvijas mēroga 21,00
12.1.3  starptautiska mēroga 28.00

12.2. ja  pasākums  ietver sporta  un  fi zisko aktivitāšu elementus 
un  ir  bezmaksas 7,00
12.3. par  atrakcijām  vienas diennakts ietvaros 14,00
12.4. par atrakcijām vienas diennakts ietvaros, ja atrakciju skaits 
pārsniedz 5 vienības 43,00
12.5. par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām, u.tml. 
pasākumiem vienas diennakts ietvaros ar ieejas maksu 14,00
12.6. par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām, u.tml. 
pasākumiem vienas diennakts ietvaros, ar vai bez ieejas maksas 
un ar reklāmas/aģitācijas mērķi

28,00

12.7. uguņošanas, salūti 28,00
13. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publis-
kās vietās netiek iekasēta, ja:

13.1. pasākums tiek rīkots slēgtās teritorijās vai sporta bāzēs;
13.2. pasākumu rīko Dome vai tās fi nansēta institūcija;    
13.3. pasākuma organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde;
13.4. biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir Daugavpils novada 
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 Noslēdzies 1.-2.klašu skolēnu konkurss “Tev ir ideja? Parādi citiem”
11.decembrī Daugavpils novada Kultūras centrā norisinājās 1.-2.klašu sko-

lēnu konkurss “Tev ir ideja? Parādi citiem”, kurā piedalījās 16 dalībnieki.
Skolēnu uzdevums bija izveidot Ziemassvētku rotājumu. Darbus varēja iz-

gatavot jebkurā tehnikā, tāpēc dalībnieki cītīgi grieza aplikācijas, līmēja un 
krāsoja. Rezultātā tapa krāšņas salvešu eglītes, mirdzoši eņģelīši, sniegpārs-
liņu virtenes, sniegavīri un citi rotājumi. 

Visus darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Daugavpils novada domes 
Kultūras pārvaldes noformēšanas māksliniece Olga Gžibovska, Daugavpils 

 VSAC „Latgale” fi liālē „Kalkūni” tika ieskandināti Ziemassvētki
Tuvojoties Ziemassvētkiem VSAC „Latgale” fi liā-

lē „Kalkūni” notika svinīgs pasākums, kurā bērni 
un jaunieši ar īpašām vajadzībām kopā ar aprūpes 
centra darbiniekiem un pedagogiem nodemonstrē-
ja, kādas iemaņas ir apgūtas, darbojoties sensorajā 
istabā. Sensorā istaba, kurā ar rotaļu elementiem 
un interaktīvo aprīkojumu klientiem tiek veicinā-
ta sensoro maņu - redzes, taustes, dzirdes, ožas un 
garšas –attīstība, tika atvērta 2013.gada aprīlī ESF 
projekta „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana 
- fi zisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pa-
matprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem” ietvaros. 

Sensorajā istabā darbojas 5 aktivitāšu un relaksā-
cijas zonas: Baltā istaba, kurā liela vērība tiek pie-
vērsta gaismai, krāsai, mūzikai, smaržai un garšai. 
Kustību un rotaļu  istabas aktivitāšu zonā tiek vei-
cināta un attīstīta kustību koordinācija, līdzsvars, 
sīkās un lielās motorikas funkcionālo spēju uzla-
bošana. Taktilās stimulācijas istabā personām ar 
funkcionālajiem traucējumiem tiek stimulēta āda, 
aktivizēts ķermenis, attīstīta tauste un trenētas sa-
jūtas.

Mūzikas istabā tiek trenēta dzirdes uztvere, at-
miņas spējas, veicināta kustību koordinācija, savu-
kārt, zaļā istaba ir nozīmīga sensoro maņu - redzes 
un dzirdes stimulēšanai. Izmantojot Mūzikas istabā 
pieejamos instrumentus, visi bērni kopīgi muzicēja 
un dziedāja. Arī Daugavpils novada domes vadībai 
un Sociālā dienesta darbiniekiem, kas ciemojās ap-
rūpes centrā, bija iespēja ieskandināt Ziemassvēt-
kus ar neparastajiem mūzikas instrumentiem.

Kā jau tas pirmssvētku laikā ierasts, bērni un jau-

speciālisti – fi zioterapeiti, speciālie pedagogi, mū-
zikas terapeits, ergoterapeits un sociālie darbinieki 
– un neraugoties uz to, ka bērni ir ļoti atšķirīgi, ar 
dažādiem traucējumiem, visiem ir kas kopīgs – vi-
ņiem ļoti patīk darboties sensorajā istabā.”.

Šobrīd sensorajā istabā dažādās aktivitātēs pieda-
lās 40 bērni un pieaugušie ar dažādiem funkcionā-
lajiem traucējumiem, no kuriem 16 bērni un pieau-
gušie nāk no Daugavpils novada, savukārt, pārējie 
ir VSAC „Latgale” fi liāles „Kalkūni” iemītnieki. 

Vērtējot projekta pienesumu, I.Rubine atzīmēja, 
ka galvenais, ko šis projekts sniedz ir aktivitātes, 
kopā būšanas prieks un integrācija. Ziemassvētku 
pasākumā redzētais tikai apstiprināja, ka bērniem 
patiešām patīk darboties dažādo sajūtu istabās, 
muzicēt un dziedāt.  Speciālisti norāda, ka bērnu 
aktīvā līdzdalība projektā palīdz arī apkārtējai sa-
biedrībai kļūt atvērtākai.

novada pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Vita Naklonova un 
Daugavpils novada Izglītības pārvaldes galvenā metodiķe Janita Zarakovska. Žū-
rija vērtēja darbu kvalitāti, tehniku dažādību un oriģinalitāti.

3.vietu ieguva Silenes pamatskolas skolniece Jelizavete Stolbova, 2.vietā ierin-
dojās Špoģu vidusskolas pārstāve Madara Suveizda, savukārt, 1.vietu dalīja divi 
skolēni – Viktorija Čekute no Nīcgales pamatskolas un Jānis Kaķītis no Sventes 
vidusskolas. 

Visi konkursa dalībnieki saņēma pateicības, diplomus un noderīgas balvas! 

„Brīnumi Ziemassvētkos”
Laikā no 10. līdz 15.decembrim Daugavpilī norisi-

nājās Daugavpils lietišķo sieviešu kluba „Olivia” un 
Daugavpils novada domes rīkotā Labdarības akcija 
„Brīnumi Ziemassvētkos”. Akcijas laikā tika vākti 
ziedojumi novada maznodrošinātajām ģimenēm ar 
bērniem un audžuģimenēm. 

Ziedojumu vākšana notika astoņos lielākajos Dau-
gavpils iepirkšanās centros katru dienu no plkst. 12 
līdz 19. 

Iepērkoties veikalā, akcijas dalībnieks tika aici-
nāts iegādāties jebkuras preces papildus saviem 
pirkumiem un pēc apmaksas kasē nodot brīvprātī-
gajiem, kuri tās reģistrēja un kārtoja akcijas iepir-
kuma ratiņos. 

Akcijas laikā tika saziedotas 136 kastes ar pārti-
kas produktiem, saldumiem, rotaļlietām, apģērbu 
un citām ikdienas dzīvē svarīgām lietām. 

Akcijā kā brīvprātīgie iesaistījās novada Sociālā 
dienesta sociālie darbinieki un pilsētas skolu au-
dzēkņi. 

Daugavpils Lietišķo sieviešu kluba „Olivia” 
priekšsēdētāja Vilhelmīne Kondrusa atzīst, ka ak-
cija ir izdevusies. „Mēs iesākumā necerējām uz tik 
lielu pilsētas iedzīvotāju un viesu pretimnākšanu. 
Pateicoties ziedotājiem, mēs esam savākuši milzum 
daudz dāvanu. Liels paldies akcijas dalībniekiem, 
visiem, kas ziedoja mūsu bērniem. Viņi būs ļoti lai-
mīgi. Tie tiešām ir svētki, kas priecēs mūsu bērnu 
sirdis.”

Brīvprātīgās akcijas dalībnieces, Daugavpils 6.vi-
dusskolas skolnieces, Aļona un Katja dalījās ar sa-
vām domām par akcijas norisi: „Protams, cilvēki ir 
dažādi, arī viņu atsaucību var vērtēt dažādi – no vie-
niem tā bija lielāka, no citiem – mazāka. Ļoti dau-
dziem cilvēkiem dalība akcijā tiešām bija svarīga. 
Viņi saprata tās nozīmību. Mēs, savukārt, kā brīv-
prātīgās, ieguvām pieredzi, kontaktējoties ar cilvē-
kiem. Šāda akcija būtu jārīko arī nākamajos gados. 
Ja cilvēkiem nepastāstīsi, nekas arī nebūs.”

Ilūkstiete Liene arī iesaistījās akcijā kā brīvprā-
tīgā. Kā viņa ir izvērtējusi akcijas norisi? „Tā ir ļoti 
laba ideja. Daudzi vecāki saviem bērniem nevar at-
ļauties nopirkt dāvanas Ziemassvētkos, tāpēc tā ir 
laba iespēja viņiem palīdzēt. Nākamgad es ieteiktu 

vairāk piestrādāt pie reklāmas pirms akcijas, lai cil-
vēki, paņemot rokās to pašu fl ajeri, saprastu akcijas 
būtību”, tā bilda Liene. 

Atbalstīt akciju ar ziedojumiem nāca ģimenes ar 
bērniem, pensionāri u.c. Daugavpiliete, pensionāre 
Olga par akcijas norisi uzzinājusi, skatoties ziņas. 
Atnesot dāvanu, viņa uzsvērusi, ka galvenais akci-
jas rezultāts ir prieks bērnu acīs. 

Savukārt, daugavpiliete Marija pati sākotnēji 
gribējusi piedalīties akcijā kā brīvprātīgā, taču ne-
paspēja, jo pieteicās ļoti daudzi viņas skolas biedri. 
„Akcija ir ļoti svarīga, jo tuvojas Ziemassvētki, katrs 
taču grib saņemt dāvanas, pārsteigumus. Tā ir lie-
liska ideja, lai dāvanas nonāktu pie bērniem. Nā-
kamgad, ja notiks šāda akcija, es noteikti pieteikšos 
kā brīvprātīgā”, tā Marija. 

Demenes pagasta sociālā darbiniece Regīna Ta-
mane uzsvērusi, ka ļoti daudzas lietas novada 
daudzbērnu ģimenes fi nansiāli nevar atļauties. 
Primārie pirkumi viņiem ir pārtika un apģērbs. Zie-
massvēkos šo ģimeņu bērni saņems dāvanas, par 

kurām viņi var tikai sapņot. „Šī akcija aptver visu 
Daugavpils novadu. Es, kā brīvprātīgā, esmu ļoti 
apmierināta, ka varu te būt un dot savu ieguldīju-
mu akcijas norisē”, tā R.Tamane. 

Akcijas iniciatore un vadītāja, Daugavpils lietišķo 
sieviešu kluba „Olivia” valdes locekle Olga Maksi-
mova uzskata, ka bērniem, kas ar nepacietību gaida 
Jaunā gada un Ziemassvētku tuvošanos, šie svētki 
būs īpaši. „Mēs varēsim redzēt mirdzumu bērnu 
acīs un smaidu vecāku sejās. Liels paldies cilvē-
kiem, kas atsaucās, paldies vecākiem, kas nāk kopā 
ar bērniem un ieaudzina viņos šo „došanas” būtību, 
sapratni un sirds siltumu”, tā O.Maksimova. 

Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja 
Anna Jegorova pastāstīja, ka daļa no ziedojumiem 
nonāks audžuģimeņu bērnu rokās 18.decembra pa-
sākumā, kas notiks Daugavpils novada Kultūras 
centrā, savukārt, pārējās dāvanas ceļos uz pagas-
tiem, un katra pagasta sociālais darbinieks, izvēr-
tējot situāciju, piešķirs dāvanas to ģimeņu bērniem, 
kuriem šis atbalsts ir visvairāk nepieciešams. 

nieši tika pie garšī-
gām dāvanām, ko 
bija sarūpējis gan 
novada Sociālais 
dienests, gan VSAC 
„Latgale” fi liāle 
„Kalkūni”.

Atskatoties uz 
aizvadīto gadu, 
kas pavadīts ak-
tīvās nodarbībās 
sensorajā istabā, 
visi klātesošie bija 
vienisprātis, ka 
šis projekts ir ļoti 
nepieciešams, un 
jācenšas rast fi nan-
sējumu tā turpinā-
šanai. 

Projekta vadītāja 
Inese Rubina uz-
svēra, ka „ar bēr-
niem un pieauguša-
jiem strādā dažādi 
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Jaunieši uzlaboja savu ikdienu pagastos 
Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore 

Šogad, projektu konkursa „Uzlabosim savu 
ikdienu!” ietvaros, tika īstenotas 4 jauniešu 
idejas Daugavpils novadā: Višķu pagasta jaunie-
šu biedrība „VJCS” īstenoja projektu „Mēs par ak-
tīvu jaunatni!”, Sventes pagasta jauniešu biedrība 
„Smile for life” realizēja projektu „Labāk zāģēt nekā 
brāķēt!”, Nīcgales pagasta jauniešu neformālā grupa 
deva „Otro elpu vingrošanas stieņiem”, bet Vaboles 
pagasta jauniešu biedrība „Ļepetņīks” īstenoja pro-
jektu „Uzlabojam savu sporta kultūru”. 

Kā atzīst Nīcgales jaunieši, tad vēlme uzrakstīt 
savu projektu konkursam „Uzlabosim savu ikdienu” 
radās jau sen, tomēr galvenais, kas atturēja no šīs 
idejas īstenošanas, bija tas, ka nevarēja saņemties 
uzrakstīt pieteikumu. Pateicoties pagasta puišu ini-
ciatīvai šogad tika uzrakstīts projekta pieteikums, 
kas, par pārsteigumu pašiem, saņēma vislielāko 
punktu skaitu kopvērtējumā. Tā kā šobrīd pagas-
tā nav nedz jauniešu centra, nedz sporta laukuma, 

kur viņi varētu aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, tad 
šī projekta ietvaros tika izveidots jauns atpūtas lau-
kums, kur var pilnveidot savas prasmes ielu vingro-
šanā un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Lielākais 
gandarījums ir par to, ka šī laukuma izveidē jaunieši 
deva „otro dzīvi” vecajiem vingrošanas stieņiem, kas 
stāvēja pie vecās skolas. 

Višķu pagastā šogad savādāk „ieskanēja” estrā-
de, pateicoties skaņajām bērnu un jauniešu čalām. 
Šovasar, pateicoties iegūtajam fi nansējumam, tika 
iegādāts sporta inventārs, ko izvietoja jauniešu 
pulcēšanās vietā estrādē. Jaunieši piedalījās galda 
tenisa turnīrā „Zelta raķete”, tika izspēlētas sacensī-
bas arī dambretē un novusā. Lai lietderīgi pavadītu 
savu brīvo laiku, estrādē jaunieši varēja spēlēt galda 
spēles vai sarīkot strītbola sacensības blakus esošajā 
stadionā. Projekta īstenotāji atzīst, ka nebija gaidī-
juši tik lielu atsaucību un apmeklētāju skaitu, taču, 
pateicoties šim projektam, arī citi ir saredzējuši šādu 
aktivitāšu nepieciešamību un nozīmību pagastā. 

Sventes jaunieši arī šogad visas vasaras garumā 

mācījās, tikai šoreiz viņi apguva tehniku, kā „saval-
dīt” fi nierzāģi un pārējos instrumentus, kas tika ie-
pirkti projekta „Labāk zāģēt nekā brāķēt” ietvaros. 
Trīs mēnešu garumā viņi pulcējās reizi divās nedē-
ļās, lai radošo darbnīcu laikā apgūtu fi nierzāģēšanas 
pamatus, slīpēšanu un frēzēšanu. Savu radošo garu 
jaunieši varēja izpaust skiču zīmēšanā, neaizmirstot, 
ka pēc tam izveidotais ornaments būs arī jāizgriež 
pašam. Savas apgūtās prasmes jaunieši apliecināja, 
palīdzot veidot apbalvojumus pagasta svētkiem. 

Uzlabot savu sporta kultūru šovasar vēlējās Va-
boles pagasta jaunieši. Par piešķirto fi nansējumu 
tika iepirkts basketbola statīvs ar grozu un bum-
bām, volejbola bumbas, savukārt pašu spēkiem jau-
nieši izveidoja pludmales volejbola laukumu pagastā 
un soliņus tam apkārt. Projekta koordinatore Anta 
Jukša ir gandarīta par jauniešu atsaucību šī projek-
ta īstenošanā, īpaši sakot lielu paldies puišiem, kas 
neatteica un palīdzēja labiekārtot vēl vienu brīvā lai-
ka pavadīšanas vietu jauniešiem Vaboles pagastā.

Daugavpils novada domē tika aizvadīts Tūrisma gada seminārs
Mudīte Kiseļova
Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA”
Tūrisma speciāliste 

Šis ir pirmais gads, kad Daugavpils novada paš-
valdības aģentūra „TAKA” kopā ar Daugavpils no-
vada tūrisma jomas pārstāvjiem atskatījās uz aiz-
vadīto tūrisma sezonu Daugavpils novadā. 

Seminārs ļāva novērtēt aizvadītās sezonas rak-
sturojošos rādītājus, veiksmes un jaunatklājumus. 
Dalībniekiem bija iespēja iegūt informāciju par 
aģentūras TAKA paveikto, Daugavpils novada tū-
risma tendencēm, Latgales plānošanas reģiona pa-
veiktajā mārketinga aktivitātēm Latgalē un iespē-
jām tūrisma nozares pārstāvjiem piesaistīt Eiropas 
Savienības līdzekļus savu ideju īstenošanai nākoša-
jā plānošanas periodā 2014-2020. 

Višķu tematiskā ciema vadītājs, amatnieks Val-
dis Grebežs dalījās savā pieredzē par tematiskā cie-
mu organizāciju, Višķu tematiskā ciema darbību un 
iespējām sadarboties ar Daugavpils novada tūrisma 
jomas pārstāvjiem, piedāvājot izbraukuma radošās 
darbnīcas.

Praktiska iespēja, ko tūrisma nozares uzņēmēji 
varētu izmantot savās organizācijās ir Q-Latvija 
kvalitātes zīmes iegūšana, par ko pastāstīja Park 
hotel Latgola vadītāja Ruta Priede, un dalījās pie-
redzē, kas būtu darāms soli pa solim līdz kvalitā-
tes zīmes iegūšanai. Gribētos atzīmēt, ka Q-Latvija 
kvalitātes zīmi un trīs zvaigznes šogad ir ieguvusi 
atpūta bāze „Silene”.   

Semināra otrajā daļā Daugavpils novada pašval-
dības aģentūras „TAKA” direktors R.Gradkovskis 
sniedza ieskatu aģentūras 2014.gada plānos. Jau-
najā gadā aģentūra plāno piedalīties tūrisma iz-
stādēs, organizēt gidu skolu, veidot jaunus tūrisma 
maršrutu piedāvājumus, organizēt tūrisma netradi-
cionālu triatlonu sporta entuziastiem un piesaistīt 
Eiropas Savienības fi nanses tūrisma jomas aktivi-
tātēm. Viena no svarīgākajām TAKAS funkcijām 
ir popularizēt Višķu estrādi un stadionu, tāpēc ir 
plānoti vairāki nozīmīgi pasākumi. Vasaras sezonā 
katra mēneša pēdējā piektdienā tiks rīkotas tema-

tiskie koncerti un balles. Tiek plānots piedāvāt tū-
ristiem Lielās Līgo brīvdienas pavadīt Daugavpils 
novadā, izbaudot Daugavpils novada dabu, kultū-
ru un tradīcijas vairākās novada teritorijās ar lielo 
Līgo noslēguma pasākumu Višķu estrādē.

Semināra noslēgumā tika apbalvoti konkursa 
„VEIKSMĪGĀKAIS TŪRISMA PRODUKTS 2013” 
dalībnieki. 

Kategorijā „Komplekso tūrisma pakalpoju-
mu sniedzēji”

- „Gada labākais jaunais tūrisma produkts” – at-
pūtas parks „Silene”;

- „Gada labākā ideja jaunam, inovatīvam tūrisma 
produktam” saņēma z/s „Egles” ar ideju „Muzejs”

Kategorijā ”Specializēto tūrisma pakalpoju-
mu sniedzēji” pateicības saņēma: 

- biedrība „Tūrisma klubs „Sniegpulkstenītes”” 
nominācijā „Aktīvais un piedzīvojuma tūrisms”;

- brīvdienu māja „Meža skuķi” nominācijā „Lauku 
tūrisms”;

- biedrība „Sporta klubs „Beibuks”” ar tūrisma 
produktu pārvietojamā pirts un kubla pakalpojumi 
nominācijā „Veselības tūrisms”.

Kategorijā „Tūrisma pasākumu organizētā-
ji” pateicības saņēma:

- Naujenes novadpētniecības muzejs ar produktu 
„Lielais Augšdaugavas musturdeķis” nominācijā 
„Kultūras tūrisms”;

- Kalkūnes pagasta pārvalde ar produktu festivāls 
„Asti gaisā” nominācijā „Kultūras tūrisms”.

Veiksmīgumu, aktīvu un jaunatklājumiem pilnu 
mums visiem nākamo tūrisma 2014.gadu!

„ReLight” atskaņas Vaboles pagastā
Anta Jukša
Projekta koordinatore

Novembrī Vaboles pagasta kultūras nams tika „ie-
vīts” jauniešu darinātajās laternās, jautrajās čalās 
un košajos tērpos, tā sveicot ikvienu projekta „Re-
Light – liec gaismai uzaust tumsā” noslēguma pasā-
kuma dalībnieku.

Jau kopš septembra sākuma visi projektā iesais-
tītie Daugavpils novada jaunieši uzcītīgi gatavojās 
noslēguma pasākumam. Pasākumu atklāja jaunie-
šu veidotais uzvedums „Nojausma” – tajā ar dejas, 
kustību un gaismu saspēli jaunieši rādīja, kā viņi 
saprata projekta ideju – liec gaismai uzaust tumsā!

Iestudējuma laikā Daugavpils novada jaunieši 
prezentēja projekta laikā paveiktos darbus: tapušos 
dzejoļus „Jaunieša kurpēs” un „Mans piedzīvojums”.  
Tā kā projekta ietvaros jaunieši mācījās veidot vi-
deo klipus stop motion tehnikā, tad noslēguma pa-
sākumā tika prezentēts vairāku dienu darbs – video 
„Ideju kaudze” ar mērķi iedvesmot jauniešus īstenot 
savas idejas un attīstīt radošo domāšanu.

Ar aktivitātes „Neatklātais pagastā: pirms un pēc” 
palīdzību projekta dalībnieki mēģināja parādīt, ka 

pašu spēkiem un ar minimāliem fi nanšu līdzekļiem 
katrs, kuram ir ideja un vēlme kaut ko darīt, var 
padarīt savu apkārtējo vidi savā dzimtajā vietā ko-
šāku, krāšņāku, patīkamāku. Tā projekta laikā jau-
nieši atjaunoja pieturas „Vabole” košos zīmējumus, 
„otro elpu” ieguva arī bērnu rotaļu laukums turpat 
ciemā, kas tika izkrāsots dzīvespriecīgās krāsās, iz-
veidota ugunskura vieta, sakārtotas atkritumu ur-
nas un randiņu vieta – izliktās fotogrāfi jas kultūras 
nama foajē bija pierādījums jauniešu vēlmei  uzlabot 
savu vidi.  

Pasākumu „izkrāsoja” arī jauniešu teātra studijas 
„Kamolītis” veidotais teatrālais iestudējums, pa-
rādot, kā viņi redz atrisinājumu laukos dzīvojošo 
jauniešu problēmai – pulcēšanās vietu trūkumam 
pagastā.

Pēc uzveduma „Nojausma” ikviens varēja atrast 
sev saistošāko un interesantāko nodarbi: veidot pie-
miņas laternas, piedalīties augstākā vafeļu torņa 
veidošanā, paštaisīto laternu konkursā, iemūžināt 
savu klātbūtni „ReLight” foto stūrītī, kā arī apskatī-
ties jauniešu veidotās nakts laternas. ReLight noslē-
guma pasākums izskanēja ar lustīgajiem dančiem.
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pašvaldības teritorijā;

13.5. pasākuma organizators, kurš izpilda Daugavpils novada pašvaldības pa-
sūtījumu.
14. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publis-
kās vietās pilnā apjomā iekasējama pirms pasākuma rīkošanas.
15. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā. 
16. Nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publis-
kās vietās ieskaita pašvaldības budžetā.

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
17. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās objekts ir tirdzniecība publiskā 
vietā.
18. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir juridiskas un fi ziskas 
personas, kuras tirgojas publiskā vietā Daugavpils novada pašvaldības terito-
rijā.
19. Par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas  objekts Likme 
(euro)

19.1. ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem lauksaimniecības produk-
tiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riek-
stiem 

1,00

19.2. tirdzniecība ar nepārtikas precēm 4,00
19.3. tirdzniecība ar pārtikas precēm (bez alkohola) 7,10
19.4. tirdzniecība ar pārtikas precēm (ar alkoholu) 14,00
19.5. tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktajā publiskā vietā 4,00
19.6. izbraukuma tirdzniecība pagastu teritorijā 10,00
19.7. tirdzniecība no autoveikaliem 14,00

20. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas atvieglojumi netiek 
piemēroti.
21. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās iekasējama pilnā apjomā pirms 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas.
22. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.
23. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās ieskaita pašvaldības budžetā.

V. Nodeva par reklāmas, afi šu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās

24. Nodevas par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 
objekts ir reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošana uz Daugavpils novada 
pašvaldības teritorijā esošām ēkām, informācijas stendiem, kā arī citām tam 
atvēlētām vietām.
25. Nodevas par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 
maksātāji ir juridiskas un fi ziskas personas, kuras izvieto reklāmas, afi šu un 
sludinājumu publiskās vietās vai vietās, kas vērsta pret publisku vietu Daugav-
pils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
26. Par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās tiek no-
teiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas  objekts Likme 
(euro)

26.1. reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs vie-
nāds vai pārsniedz 18 m2 71,00
26.2. reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs  ne-
pārsniedz 18 m2 36,00
26.3. izkārtne par vienu gadu 14,00
26.4. īslaicīga reklāma, sludinājums, kura eksponēšanas laiks ne-
pārsniedz vienu mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu 2,00
26.5.  afi ša (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuras eksponēšanas 
laiks nepārsniedz vienu mēnesi 4,00
26.6. īslaicīgas reklāmas, sludinājumu, kuru eksponēšanas laiks 
nepārsniedz vienu mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu izvie-
tošana visos pašvaldības reklāmu afi šu stendos

43,00

26.7. afi šu (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuru eksponēšanas 
laiks nepārsniedz vienu mēnesi, izvietošana visos pašvaldības 
reklāmu afi šu stendos

71,00

27. No nodevas maksāšanas reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu pub-
liskās vietās atbrīvojamas juridiskās personas par izvietoto vizuālo informāciju, 
kas informē par to veikto darbību, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās 
juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas.
28. Nodeva par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 
iekasējama pirms reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanas.
29. Nodeva iemaksājama Iestādes kasē vai Iestādes kontā bankā. 
30. Ja īslaicīga reklāma, sludinājumi, afi šas tiks izvietoti visos pašvaldības rek-
lāmu afi šu stendos, nodeva iemaksājama Domes kontā bankā.
31. Nodeva par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 
ieskaitāma Domes, Iestādes budžetā.

VI. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
32. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu objekts ir būvprojekta saskaņošana, 
nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvpro-
jekta saskaņošanu saistītas darbības.
33. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātājs ir juridiskas un fi ziskas per-
sonas, kuras ierosina būvniecību.
34. Par būvatļaujas saņemšanu tiek noteiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas  objekts

Likme (euro)
fi zis-
kām 

perso-
nām

juridis-
kām 

perso-
nām

34.1. individuālai dzīvojamai mājai un dvīņu dzīvo-
jamo mājai jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, 
restaurācijai

43,00 86,00

34.2. dārza māju, vasaras māju, palīgēku un saim-
niecības ēku jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, 
restaurācijai

28,00 56,00

34.3. pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu jaunbūvei, 
restaurācijai, renovācijai, rekonstrukcijai 36,00 72,00
34.4. daudzdzīvokļu, dzīvojamo māju jaunbūvei,  re-
konstrukcijai, renovācijai, restaurācijai 57,00 114,00
34.5. individuālo māju sadale 57,00 114,00
34.6. sabiedriskās un darījumu ēkas un būves 85,00 142,00
34.7. mobilo telefonsakaru torņu būvniecība - 142,00

34.8. lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzī-
bām paredzēto ceļu būvniecība 21,00 85,00
34.9. ražošanas un rūpniecības objektu (noliktavu) 
būves un ēkas 57,00 114,00
34.10. enerģētikas objektu būvniecība, uz kurām ne-
attiecas specializēto būvatļauju izsniegšana 43,00 142,00
34.11. inženiertīklu izbūve, inženierbūve, logi 28,00 85,00
34.12. ēku nojaukšanas atļauja 21,00 85,00
34.13. ceļu, ielu, tiltu, estrādes, tuneļu, depo būvnie-
cība un rekonstrukcija 28,00 171,00
34.14. atklāta derīgo izrakteņu un kūdras ieguves no-
drošināšanas būvju būvniecībai 36,00 142,00

35. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedza-
ma, iekasētā nodeva par būvatļaujas izsniegšanu netiek atmaksāta.
36. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu netiek iekasēta no Iestādēm un struk-
tūrvienībām.
37. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.
38. Nodevu par būvatļaujas saņemšanu ieskaitāma pašvaldības budžetā.

VII. Nodeva par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu
39. Nodevas par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu objekts ir  Dau-
gavpils novada simbolikas vai tās elementu izmantošana reklāmā, preču zīmēs, 
suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem.
40. Nodevas par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu maksātāji ir juri-
diskas un fi ziskas personas, kuras izmanto Daugavpils novada simboliku reklā-
mā, preču zīmēs, atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. 
priekšmetu noformēšanā un ražošanā, nosaukumos vai noformējumos (nozīmes, 
vimpeļi un cita atribūtika, kā arī dažādi suvenīri un sadzīves priekšmeti), pasā-
kumos vai citiem komerciāliem mērķiem.
41. Par  Daugavpils novada simbolikas izmantošanu tiek noteiktas šādas node-
vas likmes:

Nodevas  objekts Likme 
(euro)

41.1. simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražo-
šanā vai citiem komerciāliem mērķiem līdz 100 eksemplāriem 10,00
41.2. simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražo-
šanā vai citiem komerciāliem mērķiem virs 100 eksemplāriem 21,00
41.3. simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos patstā-
vīgi gada laikā 43,00

42. Nodeva par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu netiek iekasēta no 
Iestādes un kapitālsabiedrības, kur 51% un vairāk daļas pieder Domei.
43. Nodeva par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu iekasējama pilnā 
apjomā pirms atļaujas izsniegšanas.
44. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.
45. Nodevu par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu ieskaita pašvaldī-
bas budžetā.

VIII. Noslēguma jautājumi
46. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, tie publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.
47. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē šādi Daugavpils 
novada domes saistošie noteikumi:
47.1. 2010.gada 11.februāra saistošie noteikumi Nr.5 „Par Daugavpils novada 
pašvaldības nodevām”;
47.2. 2011.gada 12.maija saistošie noteikumi Nr. 14 „Grozījumi  Daugavpils no-
vada domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Daugav-
pils novada pašvaldības nodevām””.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajiem notei-
kumiem Nr.38 „Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām” 

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 3.punkts  paredz, ka pašvaldī-
bām, pildot savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā 
ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmē-
rus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no to 
maksāšanas. 
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešā 
daļa nosaka, ka saistošajos noteikumos par pašvaldī-
bas nodevu uzlikšanu jāparedz to maksāšanas kārtī-
ba, ar nodevām apliekamie objekti, likmes, atbrīvoju-
mi un atvieglojumi, kā arī citas prasības, kuras paredz 
citi likumi un Ministru kabienta noteikumi, 12.panta 
pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 10.punkti paredz, ka 
vietējās pašvaldības  domei ir tiesības  savā adminis-
tratīvajā  teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par 
pašvaldības domes izstrādāto ofi ciālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu, izklaidējoša rakstu-
ra pasākumu sarīkošanu publiskās vietās, tirdzniecī-
bu publiskās vietās, reklāmas, afi šu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās, pašvaldību simbolikas 
izmantošanu un būvatļaujas saņemšanu.

2. Īss projekta 
satura izklāts

Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada paš-
valdības nodevu uzlikšanas kārtību, apliekamos ob-
jektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, to personu 
loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām pie-
mērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas 
iekasēšanas kārtību.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

 -

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fi ziskajai un 
juridiskajai personai Daugavpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

2013.gada 19.decembris
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VAKANCES

2013.gada 14.novembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.40 (protokols Nr.29., 40.&, lēmums Nr.1199)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.29„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pan-
ta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 
punktu, 3.panta pirmo daļu, 1.4 daļu, 3.1 panta pirmo daļu, 8.panta piekto daļu, 
9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40.1punktu un 47.punktu un likuma „Par 
pašvaldībām” 46.pantu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” šādus grozī-
jumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta 
pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „40 000 latu” ar 
skaitli un vārdu „56 915 euro” un skaitli un vārdu „75 000 latu” ar skaitli un 
vārdu „106 715 euro”;

1.3. svītrot saistošo noteikumu 13., 14., 15. un 16.punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Daugav-

pils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu  ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 14.novembra saistošajiem notei-
kumiem Nr. 40 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 27.de-
cembra saistošajos noteikumos Nr.29„Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu””
Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Šobrīd Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” (turpmāk – 
saistošie noteikumi) tekstā visas summas ir noteiktas latos. Ņemot vērā, ka 
ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, saistošajos noteikumos ir 
nepieciešams veikt grozījumus.

Šā projekta mērķis ir pielāgot saistošos noteikumus euro ieviešanai, aizstā-
jot tajā latus ar euro. Grozītās normas euro valūtā nav nodokļa maksātājiem 
nelabvēlīgākas par sākotnējo tiesību normu latos un nerada vērā ņemamu ne-
gatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Euro valūtā izteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme, kas pašvaldībā 

tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanai dzīvojamām 
mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā 
izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana 
ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām 
un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai:

- 0,2% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 
915 euro;

- 0,4% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 
56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro;

- 0,6% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 
106 715 euro.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
   Projekts šo jomu neskar.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

   Projekts šo jomu neskar.
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām 
procedūrām

   Projekts šo jomu neskar.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi 
sagatavoti

   Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmā daļa.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedū-
ras.   

6.Informācija par 
konsultācijām 

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

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar 
saistošajiem noteikumiem 

   Sabiedrības līdzdalība saistošo nteikumu izstrādē netika nodrošināta, jo 
saistošie noteikumi nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības.
Cita informācija

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40.1 pun-
ktā ir noteikts, ka pašvaldībām, paredzot attiecīgās normas saistošajos no-
teikumos, kas izdoti līdz dienai, kad tika sagatavoti nodokļa maksāšanas 
paziņojumi par 2013.gadu, bija tiesības piemērot nodokļa apmēra pieau-
guma ierobežojumu zemei 2013.gadā. Ņemot vērā, ka nodokļa pieauguma 
ierobežojuma piemērošanas tiesības pašvaldībām 2014.gadā regulē pār-
ejas noteikumu 40.2 punkts, kas nosaka, ka pašvaldība nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojumu zemei var piemērot, publicējot attiecīgus saisto-
šos noteikumus līdz 2013.gada 1.novembrim, veicot grozījumus saistošajos 
noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” tiek svītrotas 
vēsturiskās normas (13., 14., 15. un 16.pants), kas regulēja nodokļa apmē-
ra pieauguma ierobežojuma zemei piemērošanu 2013.gadā.

2013.gada 12.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.44 (protokols Nr.31., 61.&, lēmums Nr.1308)
Par Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta saistošo noteikumu 
Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā” atcelšanu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

1. Atcelt Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta saistošos notei-
kumus Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā”.  

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, 
publicējami Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu 
ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 
44 „Par Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.13 
„Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā” atcelšanu” 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Informācija
1.Projekta nepie-
ciešamības pama-
tojums

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par paš-
valdībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu un Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 5.pantu. 
Ar saistošajiem noteikumiem tiek atcelti Daugavpils 
novada domes 2012.gada 9.augusta saistošie noteikumi 
Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā”.

2. Īss projekta sa-
tura izklāsts

Ir atklājušās daudzas nepilnības esošajos saistošajos 
noteikumos un radusies nepieciešamība izstrādāt jau-
nus.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

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

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi 
pašvaldības teri-
torijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz 
kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulē-
jums. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attieci-
nāms un skar visus novada iedzīvotājus un juridiskās 
personas.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav.

6.Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsul-
tācijas ar visu Daugavpils novadā esošo pagastu pār-
valžu vadītājiem. Saistošo noteikumu projekts izskatīts 
Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā ko-
misijā. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības inter-
neta mājas lapā www.dnd.lv.

2013.gada 19.decembris

Kalupes pagasta pārvalde aicina darbā 
pagasta pārvaldes kultūras menedžeri

Prasības kandidātiem:
- augstākā humanitārā vai vidēja speciālā izglī-

tība; priekšroka - kultūras nozares vadības speciā-
listiem ar pieredzi kultūras darba organizēšanā

- zināšanas kultūras darba un fi nanšu plānoša-
nā, kultūras projektu vadībā;

- zināšanas par kultūras darbu un tā attīstības 
procesiem; izpratne par kultūras mantojumu un 
tradīcijām;

- komunikabilitāte, atbildība, spēja patstāvīgi 
organizēt savu darbu, veidot sadarbību ar pagasta 
iedzīvotājiem un iestādēm;

- augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pie-
nākumiem;

- radoša pieeja darbam; 
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- publiskās/skatuves runas prasmes;

- prasme strādāt ar datoru un kultūras datu bā-
zēm.

CV un Pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt per-
sonīgi vai pa pastu. Adrese: Ezeru iela 6, Kalupe, 
Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450 līdz 
2013.gada 28.decembrim.

Tālrunis uzziņām: 65407490
Medumu pagasta pārvalde aicina darbā 

Medumu pagasta Kultūras vadītāju (me-
nedžeri)

Prasības kandidātiem:
- augstākā humanitārā vai vidējā profesionālā iz-

glītība; priekšroka - kultūras nozares vadības spe-
ciālistiem ar pieredzi kultūras darba organizēšanā;

- pieredze kultūras pasākumu organizēšanā;
- zināšanas kultūras darba un fi nanšu plānošanā, 

kultūras projektu vadībā;
- zināšanas par kultūras darbu un tā attīstības 

procesiem; izpratne par kultūras mantojumu un 
tradīcijām;

- komunikabilitāte, atbildība, spēja pastāvīgi orga-
nizēt savu darbu, veidot sadarbību ar pagasta iedzī-
votājiem un iestādēm;

- augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pienā-
kumiem;

- radoša pieeja darbam;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- publiskās/ skatuves runas prasmes;
- prasme strādāt ar datoru un kultūras datu bā-

zēm.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt perso-

nīgi vai pa e-pastu līdz 2014.gada 27.janvārim.
Medumu pagasta pārvalde: Alejas iela 2, Medumi, 

Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
parvalde@medumi.lv
Tālrunis uzziņām: 65471563
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DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKTIE 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMI

Klasifikā-
cijas pazī-

mes
Personas, kas neveic saimniecisko darbību Personas, kas veic saimniecisko 

darbību

Personas 
kategorija

Černobi-
ļas avāri-
jas seku 

likvidāci-
jas dalīb-

nieki

Mazno-
drošinā-
tas per-

sonas vai 
ģimenes

Bāreņi 
un bez 
vecāku 
apgā-
dības 

palikuši 
bērni

1.vai 2.grupas invalīdi Pensionāri 1.vai 2.grupas invalīdi vai 
pensionāri

netiek 
vērtēts

netiek 
vērtēts

netiek 
vērtēts

Ienākumu 
līmenis

netiek 
vērtēts

netiek 
vērtēts

netiek 
vērtēts

Personas vai mājsaim-
niecības ienākumi 

mēnesī nepārsniedz 1 
minimālo mēnešalgu

Personas vai mājsaimnie-
cības ienākumi mēnesī 

nepārsniedz 1 minimālo 
mēnešalgu

Mājsaimniecības ienākumi mē-
nesī vairāk par 1,5 reizēm nepār-

sniedz minimālo mēnešalgu

Personas, ku-
ras saskaņojot 
ar pašvaldību 
plānotos dar-
bus, atbilstoši 
D a u g a v p i l s 
novada domes 
1 7 . 0 1 . 2 0 1 3 . 
n o t e i k u m o s 
Nr.1 noteik-
tajai kārtībai, 
i e p r i e k š ē j ā 
t a k s ā c i j a s 
gadā ir iegul-
dījušas līdzek-
ļus pašvaldī-
bas publiski 
pieejamās in-
frastruktūras 
u z l a b o š a n ā 
vai apkārtējās 
vides sakār-
tošanā un sa-
kopšanā, kas 
pārsniedz per-
sonai par ie-
priekšējo tak-
sācijas gadu 
aprēķināto no-
dokļa summu

Uzņēmumi, 
kuru darbī-
bas veids at-
bilst Eiropas 
Savienības 
saimniecis-
ko darbību 
statistiskās 
klasifikāci-
jas NACE 
2.redakcijas 
sadaļai “Ap-
strādes rūp-
niecība” 
(C sadaļa) 
un gada vi-
dējais nodar-
bināto skaits 
iepriekšējā 
t a k s ā c i j a s 
gadā ir 10 
vai vairāk 
nodarbinātie

Biedrības 
vai nodi-
b inājumi , 
kam no-
teikts sa-
b iedr i skā 
labuma or-
ganizācijas 
statussApgādnie-

ki/ apgādā-
jamie

netiek 
vērtēts

netiek 
vērtēts

netiek 
vērtēts

● Nav piln-
gadīgu CL* 
noteikto ap-
gādnieku,
● Ir nepiln-
gadīgi CL* 
noteiktie ap-
gādnieki

Nav CL* 
noteikto 
apgādnie-
ku

● Nav piln-
gadīgu CL* 
noteikto 
apgādnieku,
● Ir nepiln-
gadīgi CL* 
noteiktie 
apgādnieki

Nav CL* 
noteikto 
apgādnie-
ku

● Laulātais,
● Nepilngadīgi 
CL* noteiktie 
apgādnieki 

Laulātais

Kopīga 
deklarētā 
dzīvesvie-

ta

netiek vēr-
tēts

netiek 
vērtēts

netiek 
vērtēts

● Nav 
pilngadīgu 
personu, 
ar kurām 
ir kopīga 
deklarētā 
dzīvesvieta,
● Kopīga 
deklarētā 
dzīvesvieta 
ar nepilnga-
dīgiem CL* 
noteiktiem 
apgādāja-
miem

Nav piln-
gadīgu 
personu, 
ar kurām 
ir kopīga 
deklarētā 
dzīves-
vieta

● Nav 
pilngadīgu 
personu, 
ar kurām 
ir kopīga 
deklarētā 
dzīvesvieta,
● Kopīga 
deklarētā 
dzīvesvieta 
ar nepilnga-
dīgiem CL* 
noteikta-
jiem apgā-
dājamiem

Nav piln-
gadīgu 
personu, 
ar kurām 
ir kopīga 
deklarētā 
dzīvesvieta

● Ar laulāto, 
kas arī ir 1.vai 
2.grupas inva-
līds vai pensio-
nārs,
● Nav kopīgas 
deklarētās dzī-
vesvietas ar 
citām pilngadī-
gām personām, 
● Kopīga dek-
larētā dzīves-
vieta ar nepiln-
gadīgiem CL* 
noteiktaj iem 
apgādājamiem 

● Ar laulāto, 
kas arī ir 1.vai 
2.grupas inva-
līds vai pensio-
nārs,
● Nav kopīgas 
deklarētās dzī-
vesvietas ar 
citām pilngadī-
gām personām

 Atvieglo-
jumi:

50% par 
taksācijas 

gadu

90% par 
taksācijas 

gadu

90% par
 taksācijas 

gadu

70% par 
taksācijas 

gadu
50% par taksā-

cijas gadu

25, 50, 75 vai 
90%

par taksāci-
jasgadu**

90% 
par taksā-
cijas gadu

Visiem 
nodokļa 

objektiem

Mājoklim 
un tam 

piekritīga-
jai zemei

90% par 
periodu, 
kurā bija 
piešķirts 
mazno-

drošinātas 
personas 
vai ģime-
nes sta-

tuss

90%
par tak-
sācijas 
gadu

70%
par taksā-
cijas gadu

50%
par taksācijas 

gadu

Ēkām 
(telpu gru-

pām) un 
inženier-
būvēm, 
kas tiek 

izmantotas 
ražošanas 
vajadzī-

bām

50%
par taksāci-

jas gadu

*   CL - CIVILLIKUMS

** Ja ieguldītie līdzekļi ir vismaz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķinātā nodokļa līmenī – 25% apmērā, ja ieguldītie līdzekļi vismaz 2 reizes pārsniedz 
par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 50% apmērā, ja 3 reizes – 70% apmērā, ja 4 reizes – 90% apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
Jānis Vanags
Daugavpils novada domes
Finanšu pārvaldes ieņēmumu daļas vadītājs

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošana ir viens no nodokļa administrē-
šanas uzdevumiem. Atbilstoši Latvijas likum-
došanai, valsts nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas tiesības ir nodevusi pašvaldī-
bām, bet tas nenozīmē, ka pašvaldībām nodok-
ļa administrēšanā ir neierobežotas tiesības.

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu re-
gulē virkne normatīvo aktu, kuri pašvaldībai ir jā-
ievēro – vispārējās normas nosaka likums „Par no-
dokļiem un nodevām”, Civillikums, Administratīvā 
procesa likums, Paziņošanas likums u.c. bet īpašo 
regulējumu - likums „Par nekustamā īpašuma no-
dokli”, kas nosaka arī nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanas kārtību. Šī kārtība pa-
redz divus nodokļa atvieglojumu uzbūves principus, 
kurus pašvaldībām jāievēro. 

Pirmais princips. Valsts (Saeima) ir paredzējusi 

noteiktas nodokļu maksātāju kategorijas, kurām 
atvieglojumi tiek piemēroti visās pašvaldībās. Šie 
atvieglojumi ir iestrādāti likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, līdztekus paredzot arī šo atvieglo-
jumu apmēru, saņemšanas nosacījumus un nodokļa 
objektus, uz kuriem atvieglojumi ir attiecināmi. 

Pamatojoties uz likumu ir paredzēti atvieglojumi 
politiski represētajām personām par zemi, mā-
jokļiem, dzīvojamām palīgēkām un garāžām, kas šo 
personu īpašumā vai valdījumā ir vismaz 5 gadus 
50% apmērā, atvieglojumi personām, kurām paš-
valdība ir piešķīrusi trūcīgas personas vai ģi-
menes statusu (90% apmērā) vai maznodrošinā-
tas personas vai ģimenes statusu (līdz 90% atka-
rībā no pašvaldības lēmuma) par mājokļiem, dzīvoja-
mām palīgēkām un garāžām, kā arī tiem piekritīgo 
zemi un atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm, par 
mājokli un tam piekritīgo zemi, ja šajā mājoklī ve-
cākiem ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim 
bērniem 50% apmērā.

No 2014.gada, attiecībā uz atvieglojumu piemēro-

šanas kārtību daudzbērnu ģimenēm, likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” ir paredzētas izmaiņas, 
proti – ir noteikts, ka informācija par daudzbērnu ģi-
menēm, kuras klasificējas atvieglojumu saņemšanai, 
turpmāk tiks fiksēta tikai vienu reizi gadā – katra 
taksācijas gada 1.janvārī pl.24:00, un tiks nodota 
pašvaldībām automātiski. Līdz ar to, daudzbērnu 
ģimenēm turpmāk nebūs jāiesniedz pašvaldībām 
pieteikumi par atvieglojumu piešķiršanu, bet 
ir jāņem vērā, ka atvieglojumi tiks piešķirti ti-
kai tām ģimenēm un tikai par tiem īpašumiem, 
kuros vecākiem 1.janvāra pl.24:00 būs kopēja 
deklarētā dzīvesvieta ar vismaz trim bērniem. 
Izmaiņas ģimenes sastāvā un ģimenes locekļu 
dzīvesvietu deklarācijās, kas notiks pēc noteiktā 
brīža, netiks ņemtas vērā un atvieglojumi tak-
sācijas gada laikā netiks piemēroti. 

Otrais nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
uzbūves princips balstās uz pašvaldībām deleģēta-
jām tiesībām, izdodot savus saistošos noteikumus, 
paredzēt atvieglojumus citām, pašvaldības noteik-
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Latvijas valsts karoga izkāršana
2009.gada 18.novembrī spēkā stājās „Latvijas 

valsts karoga likums” (turpmāk tekstā - Likums). 
Šā Likuma mērķis ir noteikt vienotus Latvijas 
valsts karoga lietošanas principus.

 Likumā ir noteikts, ka Latvijas valsts karogu lie-
to šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikta-
jos gadījumos un kārtībā, garantējot tam pienācīgu 
cieņu. Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai 
citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu.

 Latvijas valsts karogu aizliegts lietot:
1. pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī;  
2. pie ēkām, kuru fasāde tiek remontēta;  
3. citās nepiemērotās vietās un apstākļos.  

Likuma 7.pantā noteikts, ka:
 1. Latvijas valsts karogu pie publisko personu 

ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu 
apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto: 
• 1.maijs - Darba svētki, Latvijas Republikas Sat-

versmes sapulces sasaukšanas diena 
• 4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības dek-

larācijas pasludināšanas diena 
• 11.novembris - Lāčplēša diena 
• 18.novembris - Latvijas Republikas proklamē-

šanas diena 
2. Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie 

publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko 
personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvo-
jamām ēkām novieto:
• 25.marts - Komunistiskā genocīda upuru piemi-

ņas diena; 
• 14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemi-

ņas diena; 
• 17.jūnijs  - Latvijas Republikas okupācijas die-

na; 

• 4.jūlijs - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas 
diena; 

• Decembra 1. svētdiena  - Pret latviešu tautu 
vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda 
upuru piemiņas diena. 

Līdz ar to Likumā ir noteiktas 9 dienas gadā, kad 
Latvijas valstī obligāti ir jāpaceļ Latvijas valsts ka-
rogs.

Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru ka-
bineta vai pašvaldības noteiktajos gadījumos. Lat-
vijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un 
ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, 
garantējot tam pienācīgu cieņu. 

16.februāris - Lietuvas Republikas neatkarības 
diena

24.februāris - Igaunijas Republikas neatkarības 
diena

1.janvārī - Jaungada dienā
20.janvāris - 1991.gada barikāžu aizstāvju atce-

res diena
26.janvāris - Latvijas Republikas starptautiskā 

(de jure) atzīšanas diena
8.marts - Starptautiskā sieviešu diena
29.marts - Lielā piektdiena
30.marts - Pirmās Lieldienas
31.marts - Otrās Lieldienas
8.maijs - Nacisma sagrāves un Otrā pasaules 

kara upuru piemiņas diena
9.maijs - Eiropas diena
10.maijs - Mātes diena 
15.maijs - Starptautiskā ģimenes diena
31.maijs - Vasarsvētki
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

22.jūnijs - Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas 
atceres diena)

23.jūnijs - Līgo diena
24.jūnijs - Jāņu diena
11.jūlijs - Jūras svētku diena
11.augusts - Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas 

diena
21.augusts - Konstitucionālā likuma “Par Latvi-

jas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un
Latvijas Republikas faktiskas neatkarības atjau-

nošanas diena
1.septembris - Zinību diena
22.septembris - Baltu vienības diena
4.oktobris - Skolotāju diena
24.decembris - Ziemassvētku vakars
25.decembris - Pirmie Ziemassvētki
26.decembris - Otrie Ziemassvētki
31.decembris - Vecgada diena
 Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administra-

tīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 pantu „Latvi-
jas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības 
pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu 
karogu nepacelšana” par Latvijas valsts karoga 
vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Minis-
tru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu 
domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par 
Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga 
pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu —  izsa-
ka brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, 
ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc admi-
nistratīvā soda uzlikšanas — izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit 
latiem.

tām, nodokļu maksātāju kategorijām. Līdz 2014.
gadam Daugavpils novada pašvaldībā šīs kategori-
jas bija defi nētas 2010.gada 25.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.8 „Par atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļu maksātājiem”. 

2013.gada 17.oktobrī Daugavpils novada dome ir 
izdevusi jaunus saistošos noteikumus „Par atvieglo-
jumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem 
Daugavpils novada pašvaldībā”, kas stāsies spējā ar 
2014.gada 1.janvāri. Līdz ar jauno saistošo noteiku-
mu spēkā stāšanos, tiks atcelti vairāki atvieglojumu 
saņemšanas ierobežojumi. 

Ir atcelts ierobežojums, ka pieteikumi atvieglojumu 
piešķiršanai pašvaldībā ir jāiesniedz līdz taksācijas 
gada 1.jūlijam. No 2014.gada pieteikumus pagastu 
pārvaldēs vai novada domē varēs iesniegt visa taksā-
cijas gada laikā, turklāt saistošie noteikumi paredz, 
ka neatkarīgi no brīža, kad pieteikums ir saņemts, 
atvieglojumi tiek piemēroti par visu taksācijas gadu. 

Tāpat ir atcelts ierobežojums, ka atvieglojumi tiek 

piemēroti tikai tām personām, kurām aprēķinātais 
nodoklis gadā veido vismaz 10 latus. Tomēr šajā sa-
karā jāņem vērā, ka saskaņā ar likumu „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli”, vienai personai aprēķinātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs pašvaldībā arī 
pēc atvieglojumu piemērošanas nevar būt mazāks 
par 5 latiem.

No 2014.gada, izskatot pieteikumus par nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu, nodokļa administrācijai 
būs tiesības piemērot atvieglojumus arī tām fi ziska-
jām personām, kurām ir nekustamā īpašuma nodok-
ļa parādi, taču ir saglabāts nosacījums, ka atvieglo-
jumus būs tiesīgas saņemt tikai tās personas, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novada pašval-
dības teritorijā. Kā atvieglojumu saņemšanas ierobe-
žojumus paliek spēkā arī tas, ka īpašumus, par ku-
riem atvieglojumi tiek piemēroti, nedrīkst izmantot 
saimnieciskajā darbībā. Uz nodokļu maksātājiem, 
kas pretendē uz atvieglojumu saņemšanu kā per-
sonas, kas veic saimniecisko darbību, šāda prasība, 

protams, neattiecas, taču šīm personām, savukārt ir 
jāievēro nodokļa parādu neesamības prasība, t.i., ja 
pieteikuma par atvieglojuma piešķiršanu izskatīša-
nas brīdī nodokļa administrācija konstatēs, ka perso-
nai ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai Valsts 
ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu un nodevu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz 105,42 latus (150 
euro), atvieglojumi netiks piemēroti. 

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar saistoša-
jiem noteikumiem „Par atvieglojumiem nekus-
tamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugav-
pils novada pašvaldībā”, kas ir publicēti Dau-
gavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv 
un iepriekšējā avīzes „Daugavpils novada vēs-
tis” numurā, kā arī ir pieejami pagastu pārval-
dēs un no 2014.gada iesniegt pieteikumus par 
atvieglojumu piemērošanu pagastu pārvaldēs 
vai Daugavpils novada domē.

 Daugavpils novada mājražotāji, amatnieki un lauksaimnieki 
gadu noslēdz ar pieredzes apmaiņas braucieniem

Jāzeps Krukovskis
Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas
Projektu daļas projektu koordinators

Novembra beigās Daugavpils un Ilūkstes novadu 
zemnieki, kā arī esošie un topošie mājražotāji de-
vās pieredzes apmaiņas braucienā uz Aizkraukles, 
Ozolnieku un Jelgavas novadiem. Mājražošanas 
apmācību un pieredzes apmaiņas braucienu rīkoja 
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimi-
ņi” sadarbībā ar Daugavpils novada domi.

Brauciena ietvaros tika apmeklēta z/s „Janavas”,  
kas nodarbojas ar ābolu vīna, sidra, ābolu spirta un 
kalvadosa ražošanu. Saimniecības vīndaris dalījās 
praktiskos padomos par vīna ražošanu mājas aps-
tākļos, par izmantojamajiem materiāliem, tempera-
tūras režīmiem, raugu, iepakojumu veidiem, cenām 
un piegādātājiem, kā arī informēja par valstij mak-
sājamo nodokļu apjomu. 

Dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Antas Kučeres 
- ekoloģisku tēju un bio-kosmētikas mājražotājas 
ideju un saimniecību. Apmācību dalībniekiem tika 
izrādītas ar ES fondu atbalstu ražošanai pielāgotās 
telpas, iegādātā tehnika un aprīkojums. Pieredzes 
apmaiņa Aizkraukles novadā noslēdzās ar Aizkr-
aukles rajona partnerības biroja apmeklējumu, kur 
tā vadītāja Alda Paura prezentēja mājražošanas at-
tīstības tendences un īstenotos projektus mājražo-
šanas veicināšanai savas partnerības teritorijā.

Brauciens turpinājās Jelgavas novadā - Sesavas 
pagasta kokapstrādes uzņēmumā „Amatnieki” un 
Mālkalnu siera darbnīcā. 

Pirmās pieredzes apmaiņas brauciena dienas no-
slēgumā tika apmeklēta mājražotāja Lolita Duge, 
kura nodarbojas ar piparmētru audzēšanu un pār-

strādi, savukārt, otrajā dienā dalībnieki viesojās 
Glūdas pagasta biedrībā - „Attīstības centrs – Dzīvo 
gudri”, kur apmācību dalībniekiem bija iespēja uzzi-
nāt par situāciju mājražošanas jomā Jelgavas nova-
dā, iepazīties ar veiksmīgi realizētajiem projektiem 
un Jelgavas novada mājražotāju biedrību.

Starp apskates objektiem bija arī Strausu ferma 
„Mazzariņi”, SIA „Svētes maize”, SIA „Līcīši LTD”, 
kas ir plaša profi la lauku uzņēmums - darbojas gan 
lauku tūrisma jomā, gan lauksaimniecībā. Brau-
ciens noslēdzās pie Ozolnieku novada ķiploku au-
dzētājas Antras - SIA „Antek” īpašnieces. 

Pieredzes apmaiņas pasākumi turpinājās, un 
10.decembrī 13 Daugavpils novada lauksaimnie-
ki un 3 Daugavpils novada domes pārstāvji devās 
pieredzes apmaiņas braucienā apgūt dažādus ko-
operācijas modeļus Vidzemē. Pārsvarā tika apmek-
lēti kooperatīvi, kas apvieno graudu audzētājus. 

No pārstāvētajiem kooperāciju modeļiem delegāti 
paviesojās tehnikas ringā Smiltenē, Vidzeme Agro 
– Valmierā, kas apvieno ap 400 lauksaimnieku, kā 
arī Beverīnas novads, kas šobrīd ir labi atpazīstams 
Rīgā ar zemnieku ražoto produkciju. 

Vēl viens no apmeklētajiem objektiem bija LPKS 
„Barkavas arodi” Madonas novadā, kas ir 2.līmeņa 
kooperācijas modelis - tas ir „meitas kooperatīvs” 
kooperatīvam LatRaps. Šādai sistēmai ir vairāki 
ieguvumi: produkcija tiek realizēta ar Eiropas mē-
roga tirgus spēlētāja LatRaps starpniecību, tā ie-
gūstot izdevīgāko realizācijas cenu un zemāko cenu 
minerālmēsliem, iespēja pašiem startēt ES projek-
tos, piesaistīt fi nansējumu, mazāka varas distance, 
konkurētspēja un kreditēšanās iespējas. Lai uzturē-
tu saikni ar mātes kooperatīvu LatRaps, šī koopera-
tīva valdē ir pārstāvji no LatRaps.
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Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Izsakām līdzjūtību
 mūžībā aizgājušo tuviniekiem

 Mūžībā aizgājuši    
Demenes pagastā

Elksniņa Staņislava(1935.g.)
Kalkūnes pagastā

Iliško Arnolds (1960.g.)
Kalupes pagastā

Plinte Hionija(1948.g.)
Laucesas pagastā 

Lisovs Terentijs(1935.g.)

Salienas pagastā 
Krasiļņikovs Foma(1920.g.)

Zinkeviča Jefrosinija(1934.g.)
Skrudalienas pagastā 

Plešanovs Leontijs(1949.g.)
Tabores pagastā

Kovaļonoka Albīna(1925.g.)
Višķu pagastā

Aleksandrovs Igors (1937.g.)

Līksnas pagastā
Giptere Ieva(1926.g.)

Kokins Francis(1942.g.)
Rimša Miķelis (1930.g.)

Maļinovas pagastā 
Bogdanova Lukija(1931.g.)

Naujenes pagastā
Solovjova Jevgēnija(1927.g.)

Korsaka Sofi ja(1949.g.)

Daugavpils novada jaunatnes svarbumbu komanda 
izcīna Latvijas kausu 5 posmu kopvērtējumā

9.oktobrī Jēkabpilī notika Latvijas kausa izcīņas 
svarbumbu celšanā noslēdzošā - 5.posma sacen-
sības. Komandu vērtējumā jauniešiem šogad jau 
ceturto reizi 1. vietu izcīnīja Daugavpils novada 
jauniešu komanda. Vīriešu konkurencē 2.vietu 5. 
posmā un arī 5 posmu kopvērtējumā izcīnīja nova-
da svarbumbu cēlāju komanda, zaudējot tikai Rīgas 
SK „RTU”.

Jaunietes sacentās svarbumbas raušanas vingri-
nājumā. Individuālajā vērtējumā jaunietēm rau-
šanā zelta medaļu izcīnīja Ksenija Kislova, svara 
kategorijā līdz 53 kg, un Jūlija Čepakova, svara ka-
tegorijā līdz 63 kg. Jauniešu konkurencē zelta me-
daļas izcīnīja Aleksejs Vasiļjevs, svara kategorijā 
līdz 58 kg, vīriešu konkurencē laurus plūca Edgars 
Pavlovskis, svara kategorijā līdz 78 kg.

Sudraba godalgas jauniešu vidū izcīnīja Vladis-
lavs Zdankovskis , vīriešu vidū - novada juniori 
Andrejs Matvejevs, Sandis Lociks un Iļja Jakovļevs. 
Bronzas godalgas tika Ernestam Kļaderam un Gun-
taram Tenisam.

Novada jauniešu komanda palika nepārspēta arī 
stafetē, kur komandas sastāvā startēja novada 5 
stiprākie jaunieši. Vīriešu komanda izcīnīja 3.vietu 
stafetē. 

Piecu Latvijas kausa izcīņas posmu kopvērtējumā 
kausus individuālajā vērtējumā izcīnīja mūsu nova-

da un sabiedriska 
trenera Ivana Ga-
ļaša celtnieku pro-
fesionālās vidus-
skolas audzēkņi, 
jaunietēm - Kse-
nija Kislova, Kris-
tīna Pavlovska un 
Jūlija Čepakova, 
jauniešiem - Alek-
sejs Vasiļjevs un 
Raivis Lociks, vī-
riešiem - sporta 
meistars Edgars 
Pavlovskis, kurš 
visos etapos iz-
cīnīja 1.vietu un 
veterāni Alfreds 
Kokins un Jurijs 
Kopasovs.

Novada izlases komandas sastāvā startēja svar-
bumbu cēlāji no Biķernieku, Demenes, Līksnas, Ka-
lupes, Naujenes, Skrudalienas un Vaboles pagasta.

Novembra nogalē novada sportisti no Lauceses 
pagasta Edgars Pavlovskis un Andrejs Matvejevs, 
Latvijas izlases komandas sastāvā, sekmīgi startē-
ja Pasaules čempionātā  svarbumbu celšanā, kurš  

norisinājās  Tjumeņā ,Krievijā. Andrejs Matvejevs 
izcīnija  4.vietu  divcīņā un garajā ciklā junioriem, 
savukārt, Edgars Pavlovskis izcīnīja 4.vietu vīriešu  
konkurencē divcīņā un garajā ciklā. Latvijas junio-
ru izlases komanda izcīnīja 3.vietu kopvērtējumā.

 Daugavpils novada domē 
pieredzes apmaiņā 

viesojās Baltkrievijas 
delegācija

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta ietvaros, atzīmējot Ei-
roreģiona piecpadsmitgadi, tiek īstenots projekts 
„TREŠAIS SOLIS”. Projekta ietvaros notiek kopīga 
nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekono-
miskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievi-
jas pierobežas teritorijās.

Projekta koordinators Mihails Orehovs uzsvēra, 
ka „projekta mērķis ir veicināt sociālekonomisko 
attīstību pierobežas teritorijās. Viens no pieredzes 
apmaiņas veidiem ir stažēšanās Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pašvaldību institūcijās. Ir izlemts, 
ka nepieciešams veidot nelielas delegācijas, lai va-
rētu apmeklēt pēc iespējas vairāk attiecīgo valstu 
pašvaldības, apgūt labās prakses piemērus un salī-
dzināt pašvaldības darba metodes.”.

Baltkrievijas delegācijas viesošanās Latvijā bija 
pirmā no visām pieredzes apmaiņas ciklā paredzē-
tajām vizītēm, kurai sekos arī Latvijas pārstāvju 
brauciens uz Baltkrieviju. Plānots, ka pieredzes 
apmaiņas pasākumi risināsies līdz pat 2014.gada 
aprīlim.

Latvijā delegācija viesojās no 3.-6.decembrim, 
un tās sastāvā bija piecu Baltkrievijas pašvaldību 
pārstāvji: projekta koordinators Mihails Orehovs, 
Braslavas rajona izpildkomitejas projektu koordi-
natore Gaļina Paniča, Rossoni rajona izpildkomi-
tejas priekšsēdētāja vietniece izglītības, sporta un 
tūrisma jautājumos Nataļja Dedineca, Glubokoje 
rajona izpildkomitejas izglītības, sporta un tūrisma 
nodaļas vadītājs Kazimirs Hajnovskis un Novopo-
lockas rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja viet-
niece ideoloģijas, kultūras un jaunatnes jautājumos 
Nataļja Kiseleviča.

Daugavpils novada dome skatīs jautājumu 
par biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecību 

Demenes pagastā
No 29.oktobra līdz 26.novembrim norisinājās 

publiskā apspriešana par biogāzes koģenerācijas 
stacijas būvniecību nekustamajā īpašumā „Šakališ-
ki”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā. Tā ir te-
ritorija blakus lielajam Dienvidlatgales atkritumu 
apsaimniekošanas poligonam un vietai, kur atrodas 
rekultivētā Daugavpils pilsētas izgāztuve. Būvnie-
cības ierosinātājs ir SIA „Bīstamo Atkritumu Ser-
viss”, savukārt, projektētājs – SIA „ARH Stadija”.

Saskaņā ar būvniecības ieceri, plānotā stacijas 
siltumjauda ir 208 kilovati (kW), bet elektriskā jau-
da – 230 kW. Kā izejvielas biogāzes stacijā plānots 
izmantot zaļo masu un bioloģiski noārdāmos atkri-
tumus. Nepieciešamais izejvielu daudzums - 13,5 t/
diennaktī, kas gadā sastāda aptuveni  5 000 t.

Jau sākoties apspriešanai, kļuva skaidrs, ka ie-
dzīvotāju viedokli nav viennozīmīgs –  Demenes 
pagasta iedzīvotāja Rita Lukjanova, kuras mājas 
atrodas tuvu būvniecības vietai, aktīvi iestājas pret 
plānoto biogāzes staciju. Pagastā ir arī iedzīvotāji, 
kuri uzskata, ka biogāzes stacijas būvniecība neno-
darīs kaitējumu, tāpēc atbalsta šo ideju. 

Tā kā Daugavpils novadā jau darbojas divas bio-
gāzes koģenerācijas stacijas, novada pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika pauda bažas, vai teri-
torija nebūs pārslogota ar tādām ražotnēm? 

Publiskā apspriešana, kas norisinājās atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.331 (Paredzē-
tās būves publiskās apspriešanas kārtība), noslē-
dzās 26.novembrim, kad tika apkopotas iedzīvotāju 
aizpildītās aptaujas anketas. Kopumā tika iesnieg-
tas 419 anketas, no kurām 47 nebija aizpildītas 
atbilstoši noteiktajām prasībām, tāpēc tika atzītas 
par nederīgām. Rezultātā ir 250 derīgas anketas, 
kurās iedzīvotāji pauž atbalstu koģenerācijas staci-
jas būvniecībai, un 122 derīgas anketas, kurās iedzī-
votāji pauduši noraidošu attieksmi. Aptaujas anke-

tas aizpildīja ne tikai Demenes pagasta, bet arī citu 
Daugavpils novada pagastu un Daugavpils pilsētas 
iedzīvotāji. Saskaitot tikai Demenes pagasta iedzī-
votāju anketas, vērojams, ka 109 iedzīvotāji iestājas 
pret stacijas būvniecību, savukārt, 70 iedzīvotāji to 
atbalsta.

Būtiskākie iemesli, kāpēc iedzīvotāji balsoja pret 
plānoto stacijas būvniecību, bija bažas par gaisa 
piesārņojumu, nepatīkamiem aromātiem un ceļu 
seguma kvalitātes pasliktināšanos, savukārt, ap-
taujas lapās, kurās pausts atbalsts būvniecības ie-
cerei norādīts, ka tā nodrošinās jaunas darba vietas, 
veicinās novada attīstību, palielinās pašvaldības no-
dokļu ieņēmumi u.c.

Daugavpils novada pašvaldības būvvaldes vadītā-
ja Nansija Tamane, kura apkopoja iedzīvotāju vie-
dokļus un gatavoja gala ziņojumu, uzsvēra, ka nav 
iespējams viennozīmīgi atbildēt uz jautājumu, vai 
Demenes pagastā ir nepieciešama biogāzes koģene-
rācijas stacija.

Jautājums par biogāzes koģenerācijas stacijas 
būvniecību Demenes pagastā tika nodots izskatī-
šanai Daugavpils novada domes Tautsaimniecības 
komitejā, kura 12.decembra ārkārtas sēdē deputāti 
vienbalsīgi nolēma sagatavot lēmumu projektu par 
stacijas būvniecības ieceres noraidīšanu.

Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aiv-
ars Rasčevskis uzsvēra, ka lēmums tika pieņemts 
galvenokārt ņemot vērā tieši Demenes pagasta ie-
dzīvotāju aizpildītās anketas, kurās vairākums bija 
pret stacijas būvniecību.  Lēmums tika pamatots arī 
ar faktu, ka kukurūza, kas tik minēta kā galvenā 
zaļās masas sastāvdaļa, ir kultūra, kas dod lielu ap-
jomu sausnas un noplicina zemi, tāpēc ilgtermiņā 
var negatīvi ietekmēt lauksaimniecības zemi. 
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Oļegs Papsujevičs: Rūpēsimies par kultūru un neaizmirsīsim savu pagātni
Novembra beigās norisinājās starptautiskā 

konference „Kalkūni. Cilvēki un notikumi”, kuras 
ietvaros tika prezentēta Oļega Papsujeviča grā-
mata „Kalkūnes pagasts gadsimtu ceļos”, kurā 
apkopota divu gadu laikā savāktā informācija par 
ievērojamākajiem notikumiem, vietām un cilvē-
kiem pagasta vēsturē.

Grāmata par Kalkūnes pagasta vēsturi nav 
pirmais ķīmijas doktora O.Papsujeviča darbs no-
vadpētniecības jomā, šogad ir izdota arī viņa un 
profesora Jāņa Pokuļa grāmata „Asūnes pagasts: 
vēstures lappuses un ļaudis”. Grāmatas autors 
labprāt pastāstīja „Daugavpils novada vēstīm” 
par novadpētniecību, citiem vaļaspriekiem un 
savu ieguldījumu organiskās sintēzes attīstībā.

Jūs esat sniedzis būtisku ieguldījumu Dau-
gavpils novada pagastu novadpētniecībā, 
vai pats esat dzimis un audzis kādā no tiem?

Esmu dzimis Asūnes pagastā, vislatviskākajā 
tolaik vēl  Daugavpils apriņķa pagastā. Asūnes 
pagastā dzīvoja 96 latvieši, bija arī latgaļi un 
citas tautības. Skolas gaitas es sāku Ezermalas 
sākumskolā, tas bija vēl vācu laikā. Skolā trūka 
grāmatas, nebija ābeces, tāpēc mācījos lasīt uz-
reiz no grāmatām. Dažu mēnešu laikā iemācījos 
tekoši lasīt, sekmes skolā bija tikai labas un tei-
camas. Pēckara gados pārgāju mācīties uz Asū-
nes pamatskolu, tur parādījās pirmā interese 
par dabaszinātnēm. Kad bibliotekāre man iedeva 
grāmatu „Dzērvju zābaki”, es izlasīju, bet neko 
interesantu tajā neatradu. Sāku interesēties, ko 
lasa mans draugs Jānis, viņš bija aizrāvies ar po-
pulārzinātnisko literatūru. Arī es izlasīju visas 
populārzinātniskās grāmatas, kas bija Asūnes 
pamatskolā. Sevišķi mani interesēja grāmatas 
par astronomiju, par dabu un akmeņiem. 7.klasē 
jau biju izlasījis visas Henrika Senkēviča grāma-
tas, visus biezos sējumus – vēsturisko sējumu „Ar 
uguni un zobenu”, „Tuksnesī un džungļos” u.c. 
Sādžā nebija mana vecuma bērnu, tāpēc drau-
dzējos ar vecākiem jauniešiem, galvenokārt, ar 
savas mammas brālēniem. Gāju lielākajiem pui-
šiem līdzi arī uz večerinkām. Vēlāk mācījos Dag-
das vidusskolā. Tagad kopā ar profesoru J.Pokuli 
plānojam rakstīt grāmatu par Dagdas novadu, 
pilsētu un vidusskolu, kurā abi esam mācījušies. 
Skolas gados nedaudz dziedāju korī un pat iemā-
cījos spēlēt mandolīnu. Pēc vidusskolas beigšanas 
mēģināju iestāties Latvijas Universitātes mate-
mātikas fakultātē, bet tur dabūju trijnieku un ne-
izturēju konkursu. Atgriezos Daugavpilī, kur tad 
arī absolvēju Dabas zinību fakultāti. 

Kā aizsākās Jūsu zinātniskā karjera?
Pēc augstākās izglītības iegūšanas sāku strā-

dāt Piedrujas pamatskolā, taču tā kā dabas zinī-
bu stundu bija maz, pasniedzu visu, ko vajadzēja. 
Rezultātā biju arī fi zkultūras skolotājs, pasnie-
dzu arī dziedāšanu, iemācījos spēlēt arī akor-
deonu, ko reizēm spēlēju vēl joprojām, īpaši va-
sarās laukos. Vēlāk strādāju Asūnes pamatskolā, 
satiku 3.kursa studenti Zinaīdu, kura tajā pašā 
1963.gadā kļuva par manu sievu. Darba gaitas 
mani aizveda uz Dagdas vidusskolu, tur nostrā-
dāju trīs gadus, bet pedagoga darbs man tomēr 
nešķita saistošs, iespējams, neesmu apveltīts ar 
pedagoga dotībām. Es saprotu, ka pedagoģija ir 
ļoti interesanta un vajadzīga nozare, bet mani 
vairāk interesēja zinātniskais darbs, tāpēc devos 
uz Maskavu, atradu Zinātniski-tehnisko bibliotē-
ku, nepieciešamo literatūru un uzrakstīju referā-
tu par aminoskābju gāzu hromatogrāfi ju. Ar šo 
referātu, kura tēmu man ieteica kāds profesors 
no Krievijas, devos uz Rīgu, uz Zinātņu Akadēmi-
ju. Tur šo referātu izlasīja laboratorijas vadītājs, 
profesors Gunārs Čipēns, pēc tam arī Organiskās 
Sintēzes institūta direktors, profesors Solomons 
Hillers, un viņiem patika mans pirmais zināt-
niskais darbs. Man piedāvāja stāties aspiran-
tūrā, pēc tās absolvēšanas aizstāvēju kandidāta 
disertāciju un ieguvu ķīmijas zinātņu kandidāta 
grādu. Tā kā Rīgā radās problēmas ar dzīvokli, 
aizgāju strādāt uz Olaini, kas tolaik bija ķīmiķu 
pilsēta. Olainē bija vairākas rūpnīcas, sāku strā-
dāt Pielietojamās bioķīmijas institūtā. Šajā insti-
tūtā nostrādāju četrus gadus par laboratorijas va-
dītāju. Dabūju dzīvokli un pēc profesora G.Čipēna 
aicinājuma atgriezos Rīgā un Zinātņu Akadēmijā. 
Zinātniskajā darbā pagāja aptuveni 25 gadi,  Zi-
nātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūtā, 
Peptīdu ķīmijas laboratorijā. Tur nodarbojos ar 

sintēzēm, galvenokārt, peptīdu hormonu sintē-
zēm, izpēti un sadarbojos ar Rīgas farmaceitiem, 
kā arī ar Ļeņingradas, Maskavas, Kijevas un No-
vosibirskas zinātniekiem, kas pētīja manis sinte-
zētospreparātus. Par šo tēmu publicēju daudzus 
darbus.

Pastāstiet mazliet sīkāk, kas tieši ir peptī-
di?

Peptīdi ir olbaltumvielu polipeptīdu ķēžu frag-
menti, tādi kā posmi. Lai jums būtu skaidrāks, 
kas ir peptīdi, pateikšu dažus piemērus. Visiem ir 
zināmi tādi preparāti kā oksitocīns, vazopresīns, 
insulīns – pēc ķīmiskās dabas tie ir peptīdi. Bio-
loģiski aktīvie preparāti, kas regulē bioloģiskās 
darbības, un kuriem ir ļoti būtiska nozīme cilvēka 
dzīvības darbības procesos. 

Atgriežoties pie zinātniskās darbības, gribu 
piebilst, ka turpat Organiskās sintēzes institū-
tā aizstāvēju doktora disertāciju. Darbs bija par 
neiropeptīdiem, kuri modulē atmiņas un apmācī-
bas procesus. Tēma ir ļoti interesanta. Strādājot 
institūtā, sadarbojos arī ar Organiskās sintēzes 
institūta Eksperimentālo rūpnīcu, kura ražoja 
institūtā sintezētos preparātus. Sadarbojoties ar 
Eksperimentālo rūpnīcu, tika ieviests oksitocīns 
lopkopībai, vēlāk tika ieviests arī oksitocīns me-
dicīnā, taču tas jau bija pēc manu aktīvo darba 
gaitu beigām. Diemžēl, šie preparāti ir ļoti darbie-
tilpīgi un ļoti dārgi, tāpēc šobrīd Latvijā tos vairs 
neražo, taču lauksaimniecībā un medicīnā tie ir 
ļoti vajadzīgi. 

Kā turpinājās Jūsu zinātniskā darbība pēc 
aktīvo darba gaitu beigām?

60 gadu vecumā es aizgāju pensijā, dažus ga-
dus strādāju līgumdarbus tajā pašā Organiskās 
sintēzes institūtā, pēc tam zinātnisko darbu at-
stāju pavisam. Pensijā aizgāju t.s. pārbūves laikā, 
kad arī atguvām manas mātes un sievas vecāku 
zemi. Nekur nestrādāju, nodarbojos ar dārzkopī-
bu un augļkopību, tomēr zinātnisko darbu nebiju 
aizmirsis – sarakstīju diezgan pabiezu grāmatu 
„Zāļu vielas un indes”. Pēc tam attiecīgi radās jau-
tājums, kā to grāmatu publicēt, un es griezos pie 
profesora Jāņa Pokuļa. Ieraudzījis mani un izla-
sījis grāmatu, viņš iekliedzās – kur tu agrāk biji, 
kāpēc nenāci strādāt uz Daugavpils Universitāti? 
Patiesībā esmu ļoti pateicīgs toreizējam zinātņu 
prorektoram, tagadējam Daugavpils Universitā-
tes rektoram, akadēmiķim Arvīdam Barševskim 
par to, ka viņš mani 2007.gadā uzaicināja strādāt 
par Daugavpils Universitātes vadošo pētnieku. 
Pateicoties profesoram Arvīdam Barševskim, pro-
fesoram Jānim Pokulim, profesoram Henriham 
Somam, docentei Genovefai Barkovskai, es esmu 
atgriezies aktīvajā zinātniskajā dzīvē. Esmu uz-
rakstījis trīs grāmatas, un ir ieceres arī darboties 
tālāk, vismaz tik, cik atļaus veselība.

Lielākā daļa Jūsu publikāciju un pirmās 
grāmatas saistās ar ķīmijas zinātni, savu-
kārt, grāmatas par Asūnes un Kalkūnes pa-
gastiem skar pavisam citu nozari. Kas Jūs 
pamudināja pievērsties novadpētniecībai?

Pēdējos gados es sāku interesēties par novad-
pētniecības jomu. Daugavpils Universitātē es 
sāku vākt ziņas par Latgales būvkeramiku – par 
ķieģeļiem un citiem būvmateriāliem, kas izgata-
voti no māla. Kopā ar asociēto profesoru H.Somu 
esam savākuši diezgan lielu ķieģeļu kolekciju, 
galvenokārt, tādus, kas ražoti Kalkūnes pagastā, 
Nīcgales pagastā, Krustpilī, Jēkabpilī u.c. Ir arī 
eksemplāri no Rīgas, Zviedrijas u.c. vietām, kopu-
mā vairāk kā 30 dažāda veida ķieģeļi. Daugavpils 
novada domes Kultūrvēsturiskā mantojuma da-
ļas vadītāja Vanda Baulina mūsu kolekcijai uzdā-
vināja ķieģeli no Dinaburgas pils pamatiem, kas 
ir ražots aptuveni 14.gs. 

Uzrakstīju arī grāmatu par Latgales būvkera-
miku, droši vien to neizdosies publicēt kā atseviš-
ķu grāmatu, bet mēs kopā ar profesoru H.Somu 
atradīsim veidu, kā to nodot lasītājiem. 

Ko jaunu Jūs uzzinājāt par Kalkūnes pa-
gastu, rakstot grāmatu „Kalkūnes pagasts 
gadsimtu ceļos”?

Kad, sadarbībā ar citiem novadpētniekiem, 
sāku vākt materiālus, uzzināju ļoti daudz jauna. 
Sapratu, ka Kalkūnes pagasta vēsture ir pilna ar 
spilgtiem notikumiem, un šī grāmata ir tikai pa-
gasta vēstures pētniecības aizsākums. Par šī pa-
gasta vietām un cilvēkiem var uzrakstīt vēl vairā-
kas grāmatas. Kalkūnes pagastā dzīvo un dzīvoja 

daudzas spilgtas un interesantas personības, pie-
mēram, Rainis. 

Ar ko Kalkūnes pagasts ir īpašs, salīdzinā-
jumā ar citiem Latvijas pagastiem?

Ja runājam par pagātni, tad var teikt, ka Kalkū-
nes pagasts ir Daugavpils priekšpilsēta, kas bija 
bagāta ar savu rūpniecību. Šķiet, ka nav citu pa-
gastu, kad bijusi tik bagāta rūpniecības vēsture 
– spirta rūpnīca, ķieģeļu rūpnīca u.c. Kalkūnes 
pagasts atrodas tik tuvu pie Daugavpils, pie Dau-
gavas, un šeit ir norisinājušies daudzi vēsturiski 
svarīgi notikumi.  

Jūs interesējaties un rakstāt par sava pa-
gasta vēsturi, varbūt Jūs varētu mazliet pa-
stāstīt arī par savas dzimtas vēsturi, piemē-
ram, par Jūsu uzvārda izcelsmi, tas ir reti 
sastopams.

Uzvārds ir rets, bet Rīgā ir daži uzvārda brā-
ļi. Manu uzvārdu bieži raksta nepareizi, īpaši 
padomju laikā rakstīja Popsujevičs. Kad tā raks-
tīja, teicu, ka tas ir nepareizi, un, ka es neesmu 
nekāds garīdznieks (no vārda pops (pareizticīgo 
mācītājs)); int.piez.). Mani senči ir no Baltkrievi-
jas, no turienes arī šis uzvārds. Tur ir pat sādža 
– Papsujevka. Man ir arī poļu izcelsme, un, lai 
gan vecākiem pēc kara pasē bija ierakstīta krievu 
tautība, krievu mūsu senčos nav.

Jūs minējāt, ka spēlējat mandolīnu un 
akordeonu, vai Jums ir vēl kādi hobiji?

Jau no bērnības mans hobijs ir šahs, spēlēju jau 
no 5.klases, un pats izgatavoju arī šaha fi gūriņas. 
Ar Dagdas komandu braucām spēlēt uz citiem 
rajoniem, un, lai gan vērā ņemamu uzvaru nebi-
ja, spēlēt patīk joprojām. Vēl viens vaļasprieks ir 
makšķerēšana. Bērnībā taisīju ne tikai makšķe-
res, bet pratu uzmeistarot arī murdus. Dzīvojām 
netālu no Ilzes ezera, un bērnībā pie tā pagāja 
daudz laika. 

Kopā ar Jāni Pokuli ir tapusi grāmata par 
Asūnes pagastu, pavisam nesen klajā nāca 
Jūsu grāmata par Kalkūnes pagastu, vai 
nākamais lielais darbs būs par Dagdas no-
vadu?

Mēģināsim, ja pietiks laika un spēka! Darba būs 
daudz vairāk, jo novads ir liels, ir daudz spilgtu 
cilvēku un notikumu. No Dagdas ir nākuši daudzi 
izcili zinātnieki. 

Kas Jūs pašu pamudināja atgriezties Lat-
galē?

Kad es aizgāju pensijā, man gribējās būt tuvāk 
laukiem. Pats esmu laucinieks un pilsēta man ne 
visai patīk. 

Šķiet, ka Jūs ļoti labi pazīstat kalkūniešus 
un viņu vēsturi, ko Jūs varētu novēlēt visiem 
pagasta un arī novada iedzīvotājiem, sagai-
dot Ziemassvētkus?

Dzīvesprieku, labu veselību, drosmi īstenot sa-
vas idejas. Rūpēties par kultūru un neaizmirst 
savu pagātni, savu vēsturi. Kāds fi lozofs ir teicis, 
ka vēsture ir māte. Ir arī izteiciens, ka tiem, kas 
nezina savu pagātni, nav nākotnes, tāpēc neaiz-
mirsīsim to! Prieks, ka, salīdzinājumā ar padomju 
laikiem, cilvēki ir vairāk sākuši pētīt savas dzim-
tas, novadu un pilsētu vēstures. Gribētos, lai arī 
Kalkūnes pagastā būtu kāda vieta, kur varētu iz-
veidot novadpētniecības istabu. 
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Informācijai!

 Izmaiņas dīzeļvilcienu 
kustības sarakstā

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” in-
formē, ka 2013./2014.gadu mijā tiks norīkoti 
vairāki papildu vilcieni un noteiktas izmai-
ņas dīzeļvilcienu kustības sarakstā.

23., 24., 25., 26., 31.decembrī un 2014.gada 
1.janvārī arī elektrovilcieni kursēs saskaņā 
ar brīvdienu sarakstu, savukārt 28.decembrī 
– kā darba dienās.

23., 24., 25., 26., 30., 31.decembrī un 1.jan-
vārī papildus tiks norīkoti šādi brīvdienu dī-
zeļvilcieni: 

Nr.610 Rīga (plkst.12:55)-Daugavpils 
(16:39);

Nr.601 Daugavpils (plkst.13:00)-Rīga 
(16:50).

Šie vilcieni atbilstoši sarakstam kursēs arī 
svētdien, 22. un 29.decembrī, savukārt sest-
dien, 28.decembrī, tie netiks norīkoti.

AS “Pasažieru vilciens” novēl visiem 
Latvijas iedzīvotājiem gaišus, priecīgus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno, 2014.
gadu.

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

audzināšanā !

Dzimtsarakstu nodaļa Ziemassvētku 
un Jaungada brīvdienās 

(izņemot 25.decembri) reģistrēs 
miršanas faktus dežūrrežīmā. 

Kontakttālruņi: 29875125, 29877122, 
26302417

Novadā dzimuši     
Kalkūnes pagastā

Kira Ludženiece (19.novembrī)
Beatrise Petrova(22.novembrī)

Naujenes pagastā
Violeta Jerofejeva(20.novembrī) 

Daniels Karols(21.novembrī)
Nīcgales pagastā

Roberts Mickevičs (27.novembrī)
Sventes pagastā

Emīlija Jonāne(2.decembrī)
Patriks Jonāns(2.decembrī)

Vecsalienas pagastā
Deniss Matulis(28.novembrī)

Sveicam  jaunlaulātos!
• Arinu Jakimoviču un  Artūru Griškjānu 
• Irinu Brakovsku un Andri Zundi
• Jeļenu Balahonovu un Sergeju Semjonovu 

2013.gada Adventes, Ziemassvētku, Jaunā gada pasākumi 
Daugavpils novadā

Datums Laiks Norise Norises vieta
21.12. 18.00 Koncertuzvedums "Pa gaismas ceļu"

Ambeļu KN21.12. 19.00 Gaismas egles iedegšana
25.12. 21.00 Ziemassvētku groziņballe
28.12. 13.00 Gadumijas pasākums bērniem

27.12. 13.00 Teatralizēts pasākums-koncerts bērniem
 līdz 12 g. „Jaungada eglīte” Biķernieku KN

28.12. 19.00 Vecgada atpūtas vakars
28.12. 10.00 Vecgada pasākums bērniem

Demenes KN
29.12. 21.00 Vecgada atpūtas vakars

20.12. 15.00 Svētku egles iedegšanas pasākums ,,Pasaku egle” Dubnas pagasta 
centrs

25.12. 20.00 Atpūtas vakars ,,Ziemassvētku vakars”
Dubnas KN

27.12. 11.00 Gadumijas pasākums bērniem  ,,Dāvanu eglīte”
19.12. 16.00 Ziemassvētku pasākums bērniem Kalupes pagasta 

pārvalde27.12. 20.00 Ziemassvētku groziņballe
28.12 12.00 Vecgada pasākums  pagasta bērniem Kalkūnes 

pagasts28.12 19.00 Atpūtas vakars “Tikšanās Vecgadā sportiskā garā!”

25.12. 19.00 Ziemassvētku balle - karnevāls Lauceses 
pagasta KN

27.12. 10.30
14.00 Vecgada pasākums bērniem Laucesas KN

SC “Laucesa”
21.12. 12:00 Labdarības koncerts „Iededzies mīlestībā”

Līksnas pagasta 
KN25.12. 21:00 Ziemassvētku masku karnevāls un groziņballe

26.12. 14:00 Ziemassvētku pasākums bērniem „Zem zaļās egles”
26.12. 18.00 Ziemasvētku koncerts “Tas baltais ziemas miers”

Maļinovas 
saieta nams28.12. 14.30 Vecgada pasākums bērniem

28.12 20.00 Atpūtas vakars

decembrī Adventes vainagu izstāde Medumu pagas-
ta pārvalde

19.12. 10.00
14.00 Ziemassvētku multfi lmu parāde mazajiem Jauniešu centrs

27.12. 11.00 Vecgada pasākums bērniem Medumu tautas 
nams

19.12. 17.00 Sveču liešanas darbnīca „Izjūti sveču maģisko spēku!”

Naujenes KC28.12. 11.00 Teātra-studijas „Joriks” muzikālā izrāde bērniem 
„Burvju nakts jeb Kad atdzīvojas rotaļlietas...”

01.01.2014. 01.00 Jaungada nakts diskotēka

20.12. 16.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma 
bērniem ,,Brīnumi notiek”

Nīcgales TN20.12. 16.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma 
bērniem ,,Brīnumi notiek”

30.12. 18.00 Amatiermākslas kolektīvu koncerts – balle ,,Veco 
gadu pavadot, Jauno gadu sagaidot”

20.12. 11.00 Vecgada pasākums bērniem
Salienas KN

30.12. 19.00 Atpūtas vakars “Sveču gaismā”
25.12 20.00 Ziemassvētku atpūtas vakars Skrudaliens 

pagasta Silenes 
KN

29.12 13.00 Gadumijas pasākums bērniem
01.01.2014 01.00 Jaungada deju nakts

30.12. 12.00 Vecgada pasākums pirmsskolas vecuma bērniem.
Sventes TN

31.12. 21.00 Vecgada pasākums (izrāde, atrakcijas, balle)
19.12. 15.00 Radošā darbnīca ”Ziemassvētku dāvanu gatavošana”

Tabores 
pamatskola27.12. 14.00 Gadumijas pasākums “Ziemassvētku pasaka 

bērniem un pieaugušajiem”
27.12. 20.00 Vecgada  diskotēka

19.12. 14.30 Iedegsim “Gaismas egli” Vaboles pagasta 
laukums

20.12. 11.00 Ziemassvētku pasākums bērniem  „Ziemas 
pasaka” Vaboles KN

29.12. 21.00 Vecgada balle ar grupu „Baltie Lāči” Vaboles KN

27.12. 13.30 Gadumijas pasākums bērniem  “Jaungada 
noslēpums”

Vecsalienas 
pagasta 

Červonkas pils01.01.14. 01.00 Jaungada diskotēka

28.12. 12.00 Vecgada pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
Špoģu Mūzikas 

un mākslas 
skola


